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Näky hänen vapauttamisestaan
Tiivistelmä
Vuodattamalla kallisarvoisen verensä Ristillä Jeesus Kristus Jumalan Karitsa pohjimmiltaan osti
täydellisen pelastuksemme iankaikkisuuteen. Kuitenkin, kun Jumala Kaikkivaltias luovutti
Jeesuksen täydellisenä uhrikaritsana, hän ei lopettanut siihen, vaan tarkoitti paljon enemmän kuin
vain vapauttaa meidät tuosta tuhoisasta synnistä ja kuolemasta. Herra Jumala Kaikkivaltias myös
lupasi meille ansaitsemattoman pääsyn hänen valtakuntaansa, jossa emme olisi vain Jumalan lapsia,
vaan meidät muutettaisiin Jahven papeiksi (Ilm. 5:9-10). Juuri tämä ansaitsematon perintö saa
meidät ihmettelemään hänen hellittämätöntä rakkauttaan ihmiskuntaa kohtaan. Haastavimmaksi
ihmiselle tulee sitten kyky havaita dispensationaalinen muutos ja varsinkin, kun se liittyy Herran
paluun ajankohtaan. Jumalan salaisuuksien hengellinen ymmärtäminen kuitenkin edellyttää, että
pääsemme ilmoitukseen, joka on annettu meille Raamatussa Pyhän Hengen kautta. Jeesus Kristus
Jumalan Karitsa on ainoa, joka on ansainnut valta-aseman avata Jumalan kätketyt salaisuudet tämän
kaltaisessa lopunajan ilmoituksessa. Ja se on syy, että taivaallisen valtaistuinsalin kuvauksessaan
Pyhä Henki juhlii jumalallisen Jumalan Karitsan palvontaa ylivuotamisena taivaasta muun
luomistyön piiriin. Riippumatta siitä, kuinka paljon erimielisyys tänä päivänä hallitseekaan
maallista näyttämöä, tulee aika, jolloin koko ihmiskunta kumartaa Karitsan ja Jumalan
Kaikkivaltiaan edessä. Se paljastaa sen hetken, jolloin Jeesuksen Kristuksen korkeinta Herruutta
juhlitaan kaikkialla luomakunnassa. Mutta ymmärtääkseen paremmin Messiaan paluuseen johtavien
tapahtumien avautumista on tärkeä käsittää prosessia, jossa Jeesus Kristus Jumalan Karitsa aloittaa
kirjakäärön avaamisen Jumalan valtaistuimella. Juuri se panee liikkeelle tapahtumasarjan, joka
johtaa Jumalan voittoon synnistä ja kuolemasta.

Suurin PROFETIA, mitä Jeesus koskaan antoi
Käskevin (imperative) profetia, jonka Jeesus koskaan antoi seurakunnalle, oli se, jonka hän välitti
opetuslapsilleen istuessaan Öljymäellä. Tästä tärkeimmästä profetiasta puhutaan usein myös
Öljymäen profetiana. Se kaikki alkoi, kun Jeesus oli lähtemässä Temppelin alueelta ja opetuslapset
yksityisesti lähestyivät häntä kiinnittääkseen hänen huomionsa Temppelin arkkitehtuuriin. Tuossa
luottamuksellisessa vuoropuhelussa opetuslapset osoittivat hänelle Temppelin eri rakennuksia,
niiden suunnittelua ja kiehtovaa kaunistamista, kuten kalliita kiviä ja kultaisia lahjoja, joita oli
käytetty sen koristeluun. Heidän tyrmistyksekseen Herra kuitenkin reagoi sanomalla, että nuo hyvin
koristellut Temppelin rakennukset hävitettäisiin niin, ettei raunioihin jäisi kiveä kiven päälle. Se
merkitsi väkevintä raamatunprofetian esitystä, mitä koskaan on kirjattu seurakunnan historiassa.
Keskeisin raamatunprofetia ei siten annettu saarnatuolista, vaan karulla ja kivisellä Öljymäellä.
Tämä voi vain painottaa sitä hengellistä symboliikkaa, jota Öljymäki edustaa Siionin kulmakivenä.
Valitettavasti tämän keskeisimmän raamatunprofetian toteutuminen tulee nyt sen tosiasian
vanavedessä, että Jerusalemin Itäiset Portit ovat suljetut tälle Siionin kulmalle..
On uskomatonta, että tämä tärkein profetia kirjattiin kolmeen neljästä Raamatun loistavasta
evankeliumista. Matteus esittää sen luvussa 24, Markus dokumentoi sen huolellisesti luvussa 13,
kun taas Luukas tarkentaen kirjaa sen luvussa 21. Juuri kun olisi luullut, että Johannes kokonaan
jätti sen pois Pyhän Hengen johtamassa kirjoittamisessan, niin kohta ymmärtää, että Johannes

itseasiassa sai tuon ilmoituksen sellaisena, kuin se on esitetty Ilmestyskirjan luvussa 6. On
ehdottomasti kiehtovaa ymmärtää, että kun Johannes kuvaili Herralta saamaansa ilmestystä
seitsemässä sinetissä, jotka sulkevat Jumalan kirjakäärön, niin tuon muutoin niin monimutkaisen
ilmestyksen tulkinta on itseasiassa paljastettu suurimmassa Jeesuksen koskaan antamassa
profetiassa Matteuksen luvussa 24. Se edelleen vahvistaa, että vain Kristus voi avata nuo seitsemän
sinettiä ja mikä tärkeintä, että Raamattu tulkitsee Raamattua.

ÖLJYMÄEN PROFETIA
Se kaikki alkoi yhdestä yksinkertaisesta hetkestä, kun Jeesuksella oli erikoinen tilaisuus vetäytyä
pois väkijoukosta voidakseen viettää virkistävän lataustuokion Pyhän Hengen kanssa. Juuri tuolla
hetkellä hän päätti istuutua Öljymäen rinteille, kun opetuslapset yksityisesti lähestyivät häntä. Kun
opetuslapset olivat yrittäneet ylistää Moorianvuoren Temppelin valtavaa fyysistä koristelua, Jeesus
nopeasti tukahdutti heidän innostuksensa, joka vaikuttaisi sen, että turhamaisuus lopulta voittaisi.
Yllättäen opetuslapset olivat nopeita oivaltamaan, että Herra Jeesus itse asiassa vihjasi toiseen
tulemukseensa ja aikakauden loppuun. Tämän tajuaminen lopulta pani opetuslapset kysymään
häneltä: ”Herra, milloin kaikki nämä tapahtuvat? Ja onko jokin merkki etukäteen ilmoittamaan
sinun paluutasi ja maailman loppua?” Vastauksena heidän suuremman ymmärryksen etsintäänsä
tässä tärkeässä asiassa Herra Jeesus antoi tärkeimmän profetian, mitä Raamattuun on kirjattu.
Yllättävästi Jeesus vastasi heille antamalla seuraavan profetian sanoessaan: "Katsokaa, ettei kukaan
teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta”
(Matteus 24:4-5). Herra jatkoi ja varoitti heitä sanomalla, että he kuulisivat sodista ja huhuja
sodista, mutta että heidän piti katsoa, etteivät pelästyisi. Hän sanoi, että sellaisten asioiden olisi
tapahduttava, vaikka loppu olisi vielä tulossa. Edelleen Jeesus lisäsi, että kansa nousisi kansaa
vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Päättäessään ensimmäisen paljastuksensa heille Herra
jopa kertasi, että monin paikoin olisi nälänhätää ja maanjäristyksiä, luoden ilmiön, johon
viitattaisiin synnytystuskien alkuna. Välittäessään tätä tärkeää profetiaa opetuslapsilleen Herra
Jeesus edelleen korosti, että hänen seuraajansa annettaisiin vainottaviksi ja tapettaviksi ja kaikkien
kansojen vihattaviksi hänen nimensä tähden. Matteuksen luvussa 24 jakeessa 10, kun Jeesus jatkoi
tämän profetian välittämistä, hän painotti, että tuohon aikaan monet kääntyvät pois uskosta ja
vihaavat ja kavaltavat toisiaan. Hän sanoi, että tämä synnyttäisi monta väärää profeettaa, joita
ilmestyisi ja he pettäisivät monet. Kaiken kukkuraksi Herra vakuutti, että johtuen pahuuden
lisääntymisestä, joka ilmenisi tuohon aikaan, useimpien rakkaus kylmenisi ja silti hän antoi myös
toivon niille, jotka seisoisivat vahvoina loppuun; toivon pelastuksesta. Herra Jeesus myös lupasi,
että kun se tapahtuu, niin valtakunnan evankeliumi saarnattaisiin koko maailmalle todistuksena
kaikille kansoille ja sitten tulisi loppu. Tämä väkevä profetia Messiaan tulemuksesta on se, joka
uudelleen määrittelee ja luo kriittisen kynnyksen kaikille raamatullisille tapahtumille. Niin kuin
pitääkin, kaikki muut profetiat Raamatussa pyörivät tämän tärkeän Herran tulemusta koskevan
profetian ympärillä.

Kirjakäärön AVAAMINEN
Noustuaan ylös ja pilven vietyä Hänet Nasaretin Jeesus on asetettu valtaistuimelle Herran Jumalan
oikealle puolelle taivaassa. Tuossa asemassa hänestä tuli Kaikkivaltiaan Jumalan oikea käsi
taivaassa, mikä takaa Hänelle valta-aseman Isäjumalan edessä. Tuo valta on hänen Golgatan ristillä
koko ihmiskunnan lunastamiseksi vuodattamansa veren ansion seuraus. Kuitenkin, koska lunastus
ei ole täydellinen, ennenkuin seurakunta astuu Karitsan hääjuhlaan, on tärkeää, että kristityt hyvin
ymmärtävät niitä tapahtumia, jotka ympäröivät Herran paluuta. Tärkeimpiä näistä ovat Jumalan
kätketyn viisauden säätämät tapahtumat, jotka ovat piilossa kirjakäärön sisällä Jumalan
valtaistuimella. On hämmästyttävää, että ne Pyhän Hengen näyt, jotka Johannes sai ja julkaisi
Ilmestyskirjan luvussa 6, koskivat pääasiassa Messiaan tulemusta. Silti Jahve Jumala antoi tämän
ilmoituksen siten, että oli välttämätöntä murtaa ne seitsemän sinettiä, jotka pitivät sitä yhdessä.

Tämä apokalyptinen ilmoitus oli niin uudenlainen, että Jumala Kaikkivaltias katsoi viisaaksi jättää
sen kätketyksi suljettuun kirjakääröön. Kaikkivaltias tarkoitti, että ajan täyttymyksessä ne seitsemän
sinettiä olisi murrettava profeetallisen aikataulun (timeline) paljastamiseksi (dehisce) seurakunnalle.
Vain Kristus Jeesus voi irrottaa sinetit tästä Jumalan tärkeimmästä kirjakääröstä taivaassa johtuen
ihmiskunnan lunastustyön ansiosta ristillä (Ilm. 5:5).

Neljä apokalypsin ratsastajaa
Uutta Jerusalemia kuvaillaan loistavana Jumalan Karitsan morsiamena (Ilm. 21:2). On vakuuttavaa
panna merkille tässä, että tuolla ikuisella kaupungilla on 12 porttia, jotka tarkoittavat Israelin 12
heimoa (Ilm. 7:4-8) ja 12 perustusta, jotka tarkoittavat Kristuksen Jeesuksen 12 apostolia. Siten uusi
Jerusalem, joka on morsiamen vertauskuva, ilmentää Jumalan kansaa ja uskonyhteisöä, jonka
jäsenet ovat Kristuksen morsiamen, seurakunnan, jäseniä. Se on vanhurskasten ikuinen koti ja
ihanin kuvallinen esitys Jumalan armosta. Vaikkakin se ikuinen seurakunnalle luvattu perintö on
rauhan ja yhteyden tyyssija tässä uuden Jerusalemin loistokkaassa kaupungissa, on ehdottoman
tärkeää, että tämän päivän kristityt selviävät Karitsan häihin päästäkseen tuohon apanaasiin.
Kuitenkin, jotta seurakunta voisi astua Karitsan häihin, sen on näin ollen oltava hyvin selvillä niistä
virstanpylväistä, jotka Jeesus itse ennusti ympäröivän tempausta. Edellä sanotun perusteella on
aivan olennaista, että seurakunta käsittää Jumalan kirjakääröön piilotetun ilmoituksen suhteessa
Messiaan paluuseen. Sellainen ilmoitus voi hyödyttää seurakuntaa vain, kun Jeesus Jumalan Karitsa
itse murtaa auki ne seitsemän sinettiä, jotka sulkevat kirjakäärön.
Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta,
Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä"
(Ilm. 5:5).
Taivaallisessa valtaistuinsalissa Jumalan kirjakäärölle suodut salaisuudet voidaan selvästi esittää
Raamatun kirjoitusten alueen sisällä. Tämä juuri sallii seurakunnan käsittää sanonnan 'Raamattu
tulkitsee Raamattua' syvyyden ulottuvuuden. Ei kuitenkaan ole yllätys, että seurakunnassa tämä on
eniten väärinymmärretty ja laiminlyöty Raamatun ominaisuus. Ei ole ihme, että monet
raamatuntutkijat ovat haparoineet pimeydessä yrittäessään johtaa tulkintaa neljälle apokalypsin
ratsastajalle. Tämä on johtanut täyteen hengelliseen sekaannukseen siinä määrin, että kirjakäärön
sisällöstä on nyt monia vääriä tulkintoja. Jos vain pastorit olisivat keskittyneet Raamatun esitykseen
jakeissa 2.Piet. 1:20-21, niin heidän hedelmällisin ponnistuksensa tehdä päätelmiä Jumalan
kirjakääröstä olisi ollut täydellinen luottamus Pyhään Henkeen.
Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin
selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän
Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. (1.Piet. 1:20-21).
Siten vain Pyhä Henki voi paljastaa seurakunnalle jokaisen seitsemän Jumalan kirjakäärön sinetin
murtamisen merkityksen
Kun Jahve Jumala tarjoaa oikeassa kädessään olevaa kirjakääröä Karitsalle, joka istuu korkealla,
niin todellinen kuva Kristukselle jaetusta vallasta paljastuu. Kun nyt Karitsa murtaa auki
ensimmäisen seitsemästä sinetistä, niin ensimmäinen apokalypsin neljästä ratsastajasta päästetään
irti.
Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä
neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: valkea
hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana
ja voittamaan. (Ilm. 6:1-2).

Monet ovat pitkään virheellisesti olettaneet, että tämä ratsastaja on Kristus ja siksi se väärä
kristinusko, jonka apokalypsin ensimmäinen ratsastaja tuo maailmaan, on pettänyt monet.
”...niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille
loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan
kuva” (2.Kor 4:4).
Kun Jeesus uskoi opetuslapsilleen aikakauden lopun merkin, niin siitä tuli kaikkien aikojen suurin
profetia Raamatussa. Näin siksi, koska se ennusti sen vihjeen, joka edeltäisi hänen tulemustaan. Ja
johtuen siitä tosiasiasta, että yksi ja ainut syy, miksi Pyhä Henki koskaan kirjoitti Raamatun, oli,
että ihmiskunta voisi lopulta voittaa pääsyn Jumalan valtakuntaan, tämän profetian ymmärtäminen
tulee hyvin tärkeäksi seurakunnalle. Paljastus, että kristinusko merkitsee olla Kristuksen seuraaja
voi siten vain antaa vihjeen, ettei meillä ole muuta mahdollisuutta, kuin antaa Kristuksen avata
ensimmäisen sinetin salaisuudet tämän päivän seurakunnalle omaksuttavaksi. Vaikka onkin totta,
että Kristus Jeesus palaa maan päälle valkoisella hevosella, niin apokalyptisen valkoisen hevosen
ratsastaja ei ole Kristus. Näkyvyyttä pitäisi antaa huomiolle, että kun valkoisen hevosen ratsastajalla
on kädessään jousi, niin Kristus tulee mahtavan miekan kanssa.
Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on
Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat
niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi,
jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi,
jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla
taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan
lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella
valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on
vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA"
(Ilm. 19:11-16).
Toisaalta suurta painoarvoa on annettava sille tosiasialle, että kuten toiset kolme apokalypsin
hevosta, mies valkoisella hevosella jakeissa Ilm. 6:1-2 tuo suurta kärsimystä seurakunnan päälle.
Kohdassa Ilm.19:11-16 Kristus tuo ylenpalttisen rauhan ja ilon seurakuntaan murskattuaan
kapinalliset maan päältä. Ylivoimaisesti suurin neljän apokalyptisen ratsastajan aiheuttama
kärsimys on se, joka nousee ensimmäisen valkoisen hevosen ratsastajan teoista. Kaiken kukkuraksi
tämä valkoisen hevosen ratsastaja kasvattaa ja keskittää toimintansa tehokkuuden aikaan juuri
ennen Kristuksen toista tulemusta, joka on ratkaisevin seurakunnalle. On todella vakuuttavaa, kun
ymmärtää, että syy siihen, että ensimmäinen ratsastaja on ensimmäinen, nousee tosiasiasta, että hän
aiheuttaa ylivoimaisesti eniten kärsimystä seurakunnalle. Kuten on selvästi sanottu Raamatussa,
niin apokalypsin ensimmäinen ratsastaja tulee seurakuntaan voittajana voittamaan.
Ymmärtääksemme parhaiten tämän ensimmäisen ratsastajan tehtävää ja sen suuren tuhon
vakavuutta, jonka hän aiheuttaa seurakunnalle, on tärkeintä ensin päätellä, mitä sana voittaa (engl.
käännöksissä on käytetty sanoja conquer ja overcome. Suom. huom.) todella tarkoittaa. Maallikon
sanastossa sana conquer tarkoittaa selvitä voittajaksi eikä yhtään vähempää. Toisin sanoen se
merkitsee paikan valtaamista asevoimin, tai se yhtälailla merkitsee voiton saavuttamista ihmisistä
sodassa. Siksi voi nopeasti ymmärtää tämän ensimmäisen valkoisen hevosen selässä istuvan
ratsastajan sadistisen tehtävän; että se on voimalla valloittaa tämä ratkaisevin dispensaatio
(ajanjakso) Kristuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen välillä. Painavuus, jolla ensimmäinen
ratsastaja käy taistelua kristittyjä vastaan, tulee siitä tosiasiasta, että hän voittaa pettämällä.

Valkoinen hevonen & HENGELLINEN PETOS
Luulisi, että kolme muuta apokalypsin ratsastajaa aiheuttaisivat enemmän kärsimystä kuin
ensimmäinen, mutta todellisuudessa asia ei ole niin. Itseasiassa ensimmäinen ratsastaja aiheuttaa
suurimman osan kolmen myöhemmän ratsastajan kaameista tapahtumista. Katastrofaaliset
tapahtumat, jotka ovat seurausta kolmen myöhemmän ratsastajan vaikutuksien ilmenemisestä,
kirjaimellisesti tapahtuvat ihmiskunnalle, koska se on petetty ja siksi tämä ensimmäinen ratsastaja
on leimattu kaikkein vahingollisimmaksi neljästä apokalypsin ratsumiehestä. Tarkin oraakkeli, joka
kuvailisi tätä ensimmäistä ja vaarallisinta apokalypsin ratsastajaa, on se, joka luokittelee hänet
tuotemerkin, hengellinen petos, alle. Ja todellakin, häntä kutsutaan uskonnolliseksi petokseksi.
Kuitenkin, jotta voisi parhaiten ymmärtää niitä juonia ja oikkuja, joilla mies valkoisella hevosella
saavuttaa murskaavan voittonsa seurakunnasta, täytyy tutkia hänen voittonsa 'kulkuvälinettä.'
Ensimmäinen ratsumies menestyy johtuen siitä tosiasiasta, että siitä saakka, kun postmodernismi ja
huuto globalisaation perään alkoivat, ihminen on tullut yhä huolettomammaksi ja pinnallisemmaksi
uskonnollisessa kiinnostuksessaan. Nämä hengellisen huolettomuuden ja pinnallisuuden
kaksospiirteet ihmisen Jumalan teiden tavoittelemisessa ovat olleet seurakunnan suurin
tyhjäksitekeminen. Juuri tätä ensimmäinen ratsastaja on kapitalisoinut ja käyttänyt globaalisesti
hyväkseen mahdollisimman paljon. Muista, että hänen tehtävänsä oli varmistaa, että hän voittaa
eikä yhtään vähempää. Ihmiskunta on täysin haavoittuva, koska sillä ei ole mitään käsitystä siitä
kärsimyksen vakavuudesta, jonka tämä valkoinen ratsastaja aiheuttaa. Siksi ihmisten enemmistö
tänä päivänä ei ymmärrä tämän hengellisen petoksen aiheuttaman vahingon laajuutta, ei vain
omassa elämässään, vaan myös globaalisesti seurakunnassa kokonaisuutena. Ensimmäisen
ratsastajan tärkeyden erottaminen ja kuinka hän vaikuttaa tämän päivän Kristuksen seurakuntaan,
edellyttää, että me tutkimme tulkintaa, jonka Jeesus itse antoi tästä ratsastajasta. Tuo tulkinta on
kirjattu Matteuksen evankeliumiin:
Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä
näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä
kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan
jaottamatta." Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja
sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun
merkki?" (Mt. 24:1-3).
Kivet, joihin Jeesus viittasi, jotka muodostavat Temppelin rakennukset, olivat itseasiassa hengellisiä
kiviä eivätkä fyysisiä. On yllättävää, että sanoessaan tämän Jeesus puhui nimenomaan vain
opetuslapsilleen, jotka olivat pieni joukko. Ei ihme, että hän käyttää sanaa 'teille,' kun he
yksityisesti pyrkivät hänen puheilleen. Siitä huolimatta Herra viittasi hengellisiin kiviin, jotka
muodostaisivat nykyisen Kristuksen seurakunnan.
Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka
Jumalan edessä on valittu, kallis ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi,
pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat
Jumalalle mieluisia. (1 Peter 2:4-5).
Jeesus ilmoitti tämän profetian suuren lankeemuksen tulemuksesta seurakuntaan nimenomaan
opetuslapsilleen, jotka todella muodostivat hänen tärkeimmän sisäpiirinsä ja uskovien ja
kannattajien ytimen. Viitatessaan tosiasiaan, ettei jäisi kiveä kiven päälle ja että jokainen niistä
jaotettaisiin maahan, Herra Jeesus pohjimmiltaan tarkoitti tuhoa, jonka mies valkoisella hevosella
toisi tämän päivän seurakunnan päälle. Kaikkein lumoavinta on, että Jeesus puhuessaan
opetuslapsilleen kirjaimellisesti symboloi keskustelua, jota hän käy tämän päivän seurakunnan
papiston kanssa. Ja sanoman polttopiste tuossa keskustelussa pantiin maksuun tässä dispensaatiossa,
Hänen toisessa tulemuksessaan ja ajan (maailman) lopussa. Tuosta keskustelusta käy selvästi ilmi,

että Kristus antoi merkit maailmanlopulle, lopunajalle ja tarkkailtaville yksityiskohdille. Sitten tulee
kysymys: miksi Jeesus antoi nämä erityiset yksityiskohdat? Yksi ja ainoa syy, minkä vuoksi Herra
vihjasi seurakunnalle aikakauden lopun merkeistä, on, koska nuo merkit liittyvät hyvin läheisesti
hänen paluuseensa. Ilmoitus perustuu täten siihen tosiasiaan, että ensisijainen varoitus, jonka Jeesus
antaa apostoleilleen, on, että heidän tulee valvoa ja varoa petosta, joka oli tulossa. Sillä tavalla
Herra Jeesus pohjimmiltaan viittasi apokalypsin ensimmäisen ratsastajan tulemukseen. Pantuna
kontekstiin Kristus ilmoitti, että petos, jonka ensimmäinen ratsastaja päästäisi irti, olisi niin paha,
että Kristuksen omat opetuslapset petettäisiin koskien, ei vain hänen persoonaansa, vaan myös
hänen sanomaansa. Tämän hän sanoi hyvin tietoisena siitä tosiasiasta, että hänen omat
opetuslapsensa olivat hyvin perehtyneet hänen ohjeeseensa. Ja se juuri suuresti korostaa
ensimmäisen ratsastajan juonia ja huijausta ihmiskunnan sydänten pettämisessä ja valloittamisessa.
Siten nyt käy vieläkin ilmeisemmäksi, että tämä petos on paljon suurempi, kuin se väärä
kristinusko, jonka ensimmäinen ratsastaja päästää irti seurakuntaan. Se voi merkitä vain, että kun
ensimmäinen apokalypsin ratsastaja tuo petoksen maan päälle, hän todellakin onnistuu eksyttämään
Jumalan valitut. Tämän vuoksi Kristus mainitsee sanan 'teille,' kun hän suoraan viittaa itse
valitsemiinsa opetuslapsiin. Jeesus ennusti vääjäämättömästi, että heidätkin petettäisiin uskomaan
väärä sanoma Kristuksen persoonasta ja samalla hylkäämään aito sanoma Kristuksesta. Tässä
vaiheessa on tärkeää mainita, että aito sanoma Kristuksesta on Kristuksen kärsiminen ihmiskunnan
pelastuksen vuoksi ja siten veren ja Golgatan ristin sanoma. Toisin sanoen Herra vihjasi siitä
tosiasiasta, että kun tämä dispensaatio saapuisi, seurakunnan johto nopeasti, ei vain unohtaisi, vaan
myös hylkäisi itse evankeliumin perustuksen – nimittäin veren ja ristin. Ei tarvitse mennä kovin
kauas myöntääkseen, että kun katsoo tämän päivän seurakuntaa, niis se varmasti on langennut
tämän valkoisen hevosen selässä istuvan juonikkaan miehen huijauksiin. Kaikkein surullisinta on,
että ne, joita petetään, ovat ihmisiä, joille on annettu Jumalan pelastus, hänen Pyhä Henkensä ja
totuutensa. Juuri tästä syystä apokalypsin ensimmäisen ratsastajan on osoitettu olevan kaikkein
turmiollisin ihmisrodulle, koska hän saa jopa Jumalan omat valitut lankeamaan. Sen käsittämiseksi,
kuinka katastrofaalinen hengellisen petoksen vaikutusten ilmeneminen on seurakunnassa, on
tarpeen tarkastella lähemmin kohtaa Hepr. 6:4-6, josta tulee vakava herääminen seurakunnalle.
Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja
Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan
maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen
itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät (Hepr. 6:4-6).
Samaa tekstiä kaiuttavat Hepr. 10:26-31 ja 2.Piet. 2:19-22. Se hengellinen petos, jonka valkoisen
apokalyptisen hevosen ratsastaja tuo seurakuntaan, pohjimmiltaan leikkaa Herran valittujen
lukumääriä tekemällä heidät immuuneiksi aidolle evankeliumille. On kuitenkin uskomatonta, että
nämä ihmiset seurakunnassa vastaanottavat Pyhän Hengen ja totuuden ja sitten päättävät hyljätä sen
väärän kristinuskon hyväksi. Tämä korostaa vain kuinka kuolemanvaarallinen tämä ensimmäinen
apokalypsin ratsastaja on eikä ole parempaa keinoa käsittää lankeamista totuudesta valheeseen, kuin
mitä on esitetty jakeessa Gal. 3:3.
Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte? (Gal 3:3).
Ensimmäisen ratsastajan tehtävä näyttää siis olevan, että hän pohjimmiltaan valloittaa kristittyjen
sielut ja johtaa heidät ikuiseen kuolemaan. Niin tehdessään hän myös estää uudestisyntymättömät
totuudesta, koska saa kristityt toimimaan pinnallisesti ja synnillisesti pakanain silmissä. Synnin
hillitsemätön hyväksyminen seurakuntaan käytännössä karkottaa pakanat vastaanottamasta Jeesusta.
Sitäpaitsi, kun tämä mies valkoisella hevosella tuhoaa uudestisyntyneet Herran valitut, hän samoin
estää hukkuvia pääsemästä totuuteen. Jokainen keskinkertainen herätys, jonka ehkä hänen
irtipäästämänsä väärä kristinusko lavastaa, yleensä yhtä paljon johtaa pelastusta kaipaavia
valheeseen ja pyhyyden puuttumiseen. Apokalypsin valkoisen hevosen miehen todelliseksi

tehtäväksi tulee siten tuoda maailma ja sen ilmeinen postmodernismi Kristuksen seurakuntaan. On
kuitenkin tyrmistyttävää tiedostaa, että tämä ensimmäinen ratsastaja levittää luopumusta kaikkialla
maapallolla. Hän tekee sen käynnistämällä väärän evankeliumin, joka saa seurakunnan
keskittymään maalliseen elämään. Tuon luontoinen maallinen evankeliumi unohtaa keskittymisen
taivaaseen, taivaallisiin periaatteisiin ja edellytyksiin. Kiertelemättä sanoen, ensimmäinen ratsastaja
hävittää pyhyyden Jumalan valittujen elämästä. Pettämällä pastorit siinä määrin, että he
kirjaimellisesti puolustavat evankeliumia, johon ei voi sisältyä Herran pyhyys, valkoinen hevonen
taivaasta saavuttaa halutuimman voittonsa seurakunnassa. Saavuttaakseen tuon kaiken valkoisen
hevosen mies käyttää tuota ensimmäistä alkuperäistä paholaisen temppua saalistaakseen
seurakuntaa. Hän käyttää kokonaisvaltaisesti silmien halun temppua, jota käytettiin Eedenin
paratiisissa. Sillä tavalla nykyajan pastorit alkavat nopeasti himoita maailmallisia asioita siten
unohtaen Jumalan valtakunnan. Juuri tämä määritelmä synnytti menestyksen evankeliumin, joka nyt
on vahvistettu seurakunnassa. Ja sen osoittamiseksi, kuinka päättäväinen hän on valloituksessaan, ei
tarvitse kääntyä minnekään muualle, kuin katsoa kuinka menestyksen evankeliumista on tullut niin
globaalisti suosittu. Sitä vastoin jokainen pastori, tai seurakunta, joka tällä hetkellä saarnaa pyhyyttä
ja Jumalan valtakuntaa, kirjaimellisesti kohtaa katkeraa hylkäämistä tämän päivän seurakunnassa.
Se hämmentävä voima, jolla apokalypsin ensimmäinen ratsastaja juonii voittoaan, on niiden
petollisten periaatteiden varassa, joita hän laskee pastorien sydämiin saaden heidät käyttämään
Raamatun tekstejä oikeuttamaan väärän kristinuskon. He voivat jopa sanoa, ettei naisten pitäisi
surra, kuinka pukeutuvat, koska heidän mukaansa Jumala ei katso ihmisten asuun, vaan sydämeen.
Vaikka se ehkä on raamatullinen lainaus, niin on myös tärkeää huomioida Mt. 5 :27-28. Tämä
peräänkuuluttaa vastuuta kristittyjen keskuudessa ja sinkoaa uuden armon lain korkeammalle
jalustalle, joka on sananlaskun väärinkäyttö, jolla se on viime aikoina liitetty Mooseksen lakia
vastaan. This calls for responsibility among christians and catapults the new law of the grace a
pedestal higher that the proverbial abuse with which it has in the recent past, been related against
the law of Moses. Vaikka hengellinen isyys on ehkä ollut uusi opetuslapseuttamisen käsite
seurakunnassa, niin valkoisen hevosen ratsastaja on ottanut sen ja vienyt maallisen menestyksen
saarnaajien päihin ja käsiin. Tästä on tullut valtava virta vääriä apostoleja ja vääriä profeettoja, jotka
ovat synnyttäneet uusia pastoreita ja profeettoja, jotka jatkuvasti kasvattavat nopeasti väärää
kristinuskoa, jota nykyisin havaitaan seurakunnassa. Menestysevankeliumin väärien profeettojen
tulemus on aito todistus siitä, kuinka paljon valkoinen hevonen on vallannut seurakuntaa
globaalisesti. Lähettämällä nämä väärät profeetat ja väärät apostolit istuttamaan seurakuntia
globaalisesti mies valkoisella hevosella on käytännössä synnyttänyt valheen opetuslapsensa maan
jokaiseen kansaan. Sen suurimmassa ironiassa pyhyyden ja vanhurskauden valitut, jotka jatkuvasti
ovat Kristuksen aitoja seuraajia, ovat nyt huvenneet pelkäksi jäännökseksi seurakunnassa. Niin
valitettavaa kuin se onkin, niin tämä jäännös on se, joka lopulta menee sisälle Jumalan
valtakuntaan.
Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on "pyhä tie": sitä ei kulje saastainen; se on heitä
itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - eivät hullutkaan. Ei ole siellä leijonaa, ei
nouse sinne raateleva peto; ei sellaista siellä tavata: lunastetut sitä kulkevat. (Jes. 35: 8-9).
USEIMPIEN RAKKAUS
Kun Herra Jeesus jatkoi profetian antamista niistä merkeistä, jotka pimentäisivät seurakunnan juuri
ennen paluutaan tempauksessa, hän edelleen tarkensi Matteuksen 24. luvun jakeessa 12, että:
Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
On ikään kuin suurin pimeyden dispensaatio (aika) olisi nyt kohdannut maata, varsinkin kun synti ja
vääryys on tullut täysin hillittömäksi seurakunnassa. Se on kuitenkin johdonmukaista 11. hetkellä,
jonka profeetallinen aikataulu on kellottanut. Luopumus on tänä päivänä saavuttanut uuden huipun,

jossa jopa avoimesti homoseksuaalisia pastoreita ja piispoja vihitään saarnavirkaan.
Juuri tätä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että monet luopuvat pois todellisesta uskosta ja kääntyvät
kristinuskon valheelliseen muotoon, josta puuttuu pyhyys. Hyvin tietoisena siitä, että pyhyys on
tärkein Herran normi pääsylle taivaaseen, ei tarvitse olla nero nopeasti nähdäkseen, että
ensimmäinen apokalypsin ratsastaja kirjaimellisesti pamauttaa kiinni taivaan oven seurakunnalle. Se
on tuhon merkki. Sellainen on tämän hetken luopumus, että monien rakkaus kylmenee. Palavasta
kynttilästä tulee kuuma ja dynaaminen ja sen sisältö virtaa, mutta kylmeneminen antaa ymmärtää,
ettei se enää pala eikä enää säteile valoa ja on siten kuollut kristinusko. Se on todellinen
allekirjoitus ja jalanjälki, jonka valkoinen hevonen jättää seurakuntaan. Pyhän Hengen määritelmä
rakkaudesta on Agape, joka pohjimmltaan tarkoittaa Jumalan rakkautta ihmiskuntaa kohtaan, mutta
me kaikki tiedämme, että Jumalan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan on Kristus Jeesus. Siten:
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään,
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh. 3:16).
Juuri tämän kallisarvoisen rakkauden ennustettiin kylmenevän. Se paljastaa avoimesti, että Jumala
Kaikkivaltias antoi kallisarvoisen rakkauden lahjansa ja he ovat tänä päivänä kylmentäneet sen.
Kylmeneminen viittaa pohjimmiltaan sydämen tilaan uskovilla, jotka olivat alussa hyväksyneet
Jeesuksen ja saaneet Pyhän Hengen vain langetakseen pois todellisesta uskosta häpeälliseen ajan
luopumukseen. Samoin se on merkki siirtymisestä alkuperäisestä pyhästä kunniakkaasta
ensimmäisen vuosisadan seurakunnasta tähän tämän päivän postmoderniin seurakuntaan. Ja juuri
siksi apokalypsin ensimmäinen ratsastaja kapitalisoi kristinuskon modernisaatiota siten turmellen ja
saastuttaen sanan. Siitä johtuvasta saastuttavasta maailman hyväksymisestä kunniakkaaseen
Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin tulee seurakunnan suurin häpeä. Vaikkakin Pyhä Henki ennusti
sellaisen luopumuksen jakeissa 2.Tim. 3:1-7, niin Jumalan valittuja nimenomaan varoitettiin, ettei
heillä tulisi olla mitään tekemistä sen kanssa.
Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin
itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia,
kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä,
raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin
Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.
Senkaltaisia karta. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat
syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetusta
ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. (2 Tim 3:1-7).
Globaali kristillinen televisio, joka myy öljyä, kirjoja, lomamatkoja ja laivaristeilynautintoja
grillijuhlineen, pieniä koristeita, shaaleja, ihmeitä, siementen kylvämistä ja kaikki se
kaupallistuminen, joka tänä päivänä vaivaa evankeliumia, on enemmän kuin hyvin täyttänyt sen
väkevän profetian, jonka Jeesus antoi luvussa Matteus 24. Profetia monien rakkauden
kylmenemisestä toteutuu käytännössä jokaisena ohikiitävänä hetkenä tämän päivän Kristuksen
seurakunnassa. Viittaamalla 'moniin' Herra sisällytti siihen Jumalan oman kansan enemmistön, joka
antaisi viimeisinä päivinä Kristuksen rakkauden kylmetä sydämissään siinä määrin, että heidän
elämässään toiset epäjumalat korotettaisiin korkeammalle kuin Herra. Se on mieletön skenario, joka
luo valtavan globaalin aallon, jossa kritittyjen enemmistö on matkalla helvettiin, samalla kun vain
vähemmistö jää tempausta kohti matkaaviksi.

Ensimmäinen ratsastaja ja tämän päivän jakautunut seurakunta
Jeesus esitti painavan viittauksen sen tosiasian puolesta, että lopunajan seurakunta aivan
tempauksen kynnyksellä osoittautuisi olevan jakautunut. Vaikka hänen paluunsa päivä pysyisi

salaisena, niin jakautuneen seurakunnan näyttämölle saapuminen, oli siitä huolimatta tarkoitettu
olemaan selvä maamerkki, että Messiaan tulemus on lähellä.
Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika,
vaan Isä yksin. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä
niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja
naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin
vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. Silloin on
kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa
käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä
päivänä teidän Herranne tulee. (Mt. 24:36-42).
Edelläolevasta tekstistä voimme selvästi nähdä, että Kristus kaikkein tärkeimmässä profetiassaan
seurakunnalle osoitti siihen tosiasiaan, että terävät armottomat nuolet ensimmäisen ratsastajan
jousesta iskisivät käytännössä enemmistöön Jumalan valituista. Se saisi heidät hengellisesti
hukkumaan ikuiseen syvyyden kuiluun. Ja koska hän polkee hengellistä petosta tavaramerkkinä
mies valkoisella hevosella naulaa terävät hengelliset nuolensa tappavilla annoksilla maailman
kohtuuttomuuksia (excesses). Hänen nuolensa näyttävät olevan tähdätyt uskovien sydämiin ja
sieluihin, samalla kun hän näyttelee täydellisen hengellisen tarkka-ampujan roolia. Ottaen
huomioon, että Kristus kuoli ristillä juuri ihmisen sydänten ja sielujen tähden, niin voi vain kuvitella
sitä hävityksen tasoa, jonka tämä ensimmäinen ratsastaja on aiheuttanut Kristuksen ruumiille.
Toisaalta vaikka tämä on ehkä erottunut kaikkien aikojen voimakkaimpana varoituksena
Kristukselta seurakunnalle, niin murhenäytelmä kuitenkin on, että useimmat kristityt edelleen ovat
hyvin tietämättömiä tästä äärimmäisen tärkeästä dispensationaalisesta muutoksesta. Ja vaikka
muutamat tulevat hiukan valaistuneiksi uudesta hengellisestä ajanjaksosta, he särkevät sydämesi,
koska ottavat sen kovin kevyesti ilman minkäänlaista vakavuutta. Juuri tämänluontoinen skenario
on saanut miehen valkoisella hevosella pitämään suurta urheilupäivää ja menestymään
valloituksessaan siten valloittaen lähes kaikki. Yksi tärkeimmistä keinoista, joilla mies valkoisella
hevosella petti valitun seurakunnan, on, että se sai heidän keskittymisensä pois Kristuksen
persoonasta samalla vähitellen johtaen heidät pois Kristuksen sanomasta. On hämmästyttävän
mielenkiintoista, että hän ei säästä pakanaa, siinä määrin, että useimmat, jotka eivät vielä ole
uudestisyntyneitä, jatkuvasti väittävät tietävänsä Kristuksesta, vaikka itseasiassa kieltäytyvät
hyväksymästä häntä Herrana ja vapahtajana. It is amazingly interesting that he spares not the
heathen to the extent that most people who are not yet born again would continue to claim to know
about Christ while in actual sense refusing to accept him as Lord and saviour. Näin he eivät pääse
antamaan elämäänsä Jeesukselle, koska jatkavat esittäen pieniä lainauksia, että ehkä ovat tulleet
mukaan. In this way they do not get to commit their lives to Jesus as they continue making little
quotes that they may have come by. Pakottava havainto, joka sopii tähän tilanteeseen
seurakunnassa, on, että useimmat ovat petettyjä, koska eivät ymmärrä Raamattua. Vaikka tämä ehkä
on tuskallinen tiivistelmä tämän päivän seurakunnasta, niin on vain totta, että vain pieni osa
kristittyjä vaivautuu selvästi ymmärtämään Raamattua syvällisemmin. Tällaisen ympäristön
hedelmällisyys tekee miehestä valkoisella hevosella hienovaraisemman ja tehokkaamman kuin
seurakunta, jotta voisi pettää Jumalan oman valitun kansan. Se merkitsee, että samalla kun Kristus
puhui vakavammin ja suoremmin opetuslapsilleen ja seuraajilleen, hän teki niin täysin ymmärtäen,
että heidän kalliisti ostettu pelastuksensa oli vaakalaudalla. On totta, että Jeesukselle oli perusteltua
keskittyä seurakuntaan ottaen huomioon, että maailmassa olevia ei vielä ole kutsuttu hänen
tykönsä.:
Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä
herätän hänet viimeisenä päivänä. (Joh. 6:44)
Niillä, joita ei ole kutsuttu Herran tykö, mitä todennäköisimmin on oleva tilaisuus ahdistuksen

ajassa, mutta on ensiarvoisen tärkeä käsittää, että tämän päivän seurakunnan Jumalan valitut joko
temmataan hänen tulemuksessaan, tai heitetään tuliseen järveen.

Kaksi miestä pellolla
Nooan aikana tuli esiin selvä jakautuminen vanhurskaan Nooan perheen ja tulvassa hukkuneen
syntisen enemmistön välillä. Korostaessaan lopunajan seurakunnalle tunnusomaista jakautumista
juuri ennen tempausta Jeesus puhui elävästi kahdesta miehestä, jotka työskentelivät pellolla, kun
toinen otettiin ja tonen jätettiin maan päälle. Raamatun kontekstissa miehet edustavat Herran
palvelijoita, joten se voi tarkoittaa vain, että Herran Tulemus tempauksessa tuo mukanaan
huomattavan jakautumisen papiston sisällä seurakunnassa. On oleva niitä jäännöspastoreita ja
paimenia, jotka päättävät omaksua Pyhän Hengen ja Herran pyhyyden siten uhmaten valkoisen
hevosen miehen petollisia temppuja. Nämä ovat pastoreita, joiden lauma vaeltaa Matteuksen
evankeliumin kaitaa ja epäsuosittua tietä:
Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja
monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään,
ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät (Mt. 7: 13-14).
Vain Jumalan Kaikkivaltiaan Pyhä Henki voi auttaa nykyajan seurakuntaa oikein tunnistamaan sen
kaidan tien, joka johtaa Karitsan hääjuhlaan. Näin on siksi, koska suuri kaupallistuminen ja
globalisoituminen on syönyt tiensä (eaten into) Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Se on
käytännössä jättänyt alkuvoimaisimman Golgatan ristin veren evankeliumin joko täysin
merkityksettömäksi näille postmoderneille kristityille tai lähes epäkäytännölliseksi heidän
tenhovoimaisessa (glamorous) ympäristössään. Päättää elää pyhää ja nöyrää vanhurskauden elämää,
voi tänä päivänä osoittautua suureksi haasteeksi kristillisessä veljesyhteisössä. Jeesuksen veren ja
ristin vaellus vaatii siten valtavaa uhrautuvaisuutta niiden kristittyjen joukosta, jotka valitsevat tuon
epäsuositun kaidan tien. Jakautuneen papiston päinvastainen lohko on ne, jotka tämän apokalypsin
ensimmäisen ratsastajan juonet ovat johtaneet harhaan. Nämä ovat pastoreita, jotka ovat langenneet
tämän hetken suureen valheeseen ja käytännössä omaksuneet menestysevankeliumin, josta
vakavasti puuttuu pyhyys. Näin mies valkoisella hevosella saa Jumalan valitun seurakunnan
jakautumaan toisen puolen mennessä tempaukseen, samalla kun toinen menee ikuiseen
kadotukseen. Käy erityisen ahdistavaksi tietää, että pelto, jolla kahden miehen sanotaan
työskentelevän, on itseasiassa Herran viinitarhassa. Ja koska molemmat miehet työskentelevät
samalla pellolla, niin se voi vain merkitä, että heidän työnsä laatu on se, joka erottaa heidät.
Viittauksia on näin tehty viiden viisaan ja tyhmän neitsyen tapaukseen kohdassa Mt. 25:1-13. Siis
ainoa erottava tekijä kahden miehen välillä, joiden Herra sanoi työskentelevän samalla pellolla, on
Pyhä Henki. Ilmeisesti mies, joka otetaan tempauksessa, edustaa pastoreita, jotka työskentelevät
Pyhän Hengen voitelussa tällä viime hetkellä ja siksi tuottavat Hengen hedelmää. Kuitenkin mies,
joka jätetään kohtaamaan ahdistuksen ajan koko viha, on vertauskuva menestyspastoreista, vääristä
profeetoista, vääristä apostoleista ja kaikista kristityistä, jotka heitä seuraavat tuossa suuressa
väärässä kristikunnassa. On lamauttavaa ajatella, että tuossa väärässä kristikunnassa he luulevat
kaiken olevan hyvin ja siksi kehittävät immuniteetin lopunajan evankeliumille parannuksesta ja
pyhyydestä.

Kaksi naista jauhamassa
Toisaalta, kun Jeesus viittasi tähän kauheaan jakautumiseen lopunajan seurakunnassa, hän mainitsi
myös kaksi naista, jotka ovat jauhamassa käsikivillä. Herra julisti, että toinen nainen otettaisiin
tempaukseen, samalla kun toinen on määrätty jäämään maahan ja kohtaamaan ahdistuksen kaikki
seuraukset. Naisella Pyhä Henki esittää Kristuksen seurakunnan symboliikkaa ja työskenteleminen
käsikivillä pohjimmiltaan tarkoittaa Jumalan Sanan saarnaamista. Se osoittaa, että Herra viittasi

toimintahäiriöön myöhäisessä seurakunnassa, jossa olisi kaksi erillistä seurakuntaa, kumpikin
Herran Temppelissä. Koska molemmat naiset jauhavat käsikivillä, niin käy selväksi, että molemmat
opettavat Jumalan totuutta, mutta toinen saarnaa ulommassa esipihassa, samalla kun toinen saarnaa
kaikkein pyhimmässä. Palveleminen kaikkein pyhimmässä edellyttää, että vaeltaa ehdottomassa
pyhyydessä, ettei kuolisi tuossa vihan paikassa. Tänä päivänä on monia seurakuntia, joissa Jumalan
totuutta saarnataan, paitsi että siihen on sekoitettu ulomman esipihan saastuttavia toimintoja. Siten
syy, miksi seurakunta, jota symboloi nainen ulommalla esipihalla, jätetään tempauksessa, voi olla
vain penseys (Ilm. 3:15-16). Jos olisi jokin yksi täydellinen tapa tiivistää apokalypsin ensimmäisen
ratsastajan seurakuntaan kohdistuvat toiminnot, niin se olisi hänen saavutuksensa Jumalan valittujen
muuttamisessa penseäksi seurakunnaksi. Päivän postmodernismi on pettänyt nykyajan seurakunnan
enemmistön paikalle, jonka kautta he nyt säilyttävät penseän asenteen pelastukseen. The majority of
today’s church are deceived by the post-modernism of the day to a place whereby they now
maintain a lukewarm attitude towards salvation. Tänä päivänä on tullut yleiseksi käytännöksi
sekoittaa maailman synti Herramme Jeesuksen pyhään pelastukseen, joka ostettiin kalliisti
Golgatalla. Tämän päivän kristityt ovat todella unohtaneet Jumalan säädöksen erottautumisesta ja
elämisestä erotettua elämää:
Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on
vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten
sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan
temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään
ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sentähden: "Lähtekää pois heidän
keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan
teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo
Herra, Kaikkivaltias” (2.Kor. 6:14-18).
Toinen seurakunta pakenee siten tempaukseen, kun penseä seurakunta menee ahdistukseen vain
koska penseydestä suuresti puuttuu pyhyys. Penseät kristityt eivät ole valmiita pakenemaan
tempauksessa. Penseä seurakunta, jota Jeesus symboloi naisella, joka jätettiin tempauksessa, on
seurakunta, joka ei valvo. Penseys synnyttää lukemattoman määrän toimintoja kristityn elämän
ympärille siihen pisteeseen, että useimmissa tapauksissa uskovat keskittyvät enemmän maallisiin
kuin taivaaseen. Se on syy, että Jeesus varoitti seurakunnan tarpeesta keskittyä taivaallisiin
ylläpitämällä valvovaa asennetta viimeisellä yövartiolla. Nuhtelemalla kolmea rakkainta
opetuslastaan nukahtamisesta Getsemanen puutarhassa Herra Jeesus oli selkeästi tyrmistynyt
uneliaisuuden vakavasta vaarasta seurakunnassa. Valvominen on aina ollut välttämättömyys
tempausvalmiille seurakunnalle: Tämän päivän seurakuntien enemmistö ovat penseitä, moderneja ja
petettyjä, siihen pisteeseen, etteivät ole valmiita pakenemaan tempaukseen. Niiden valvominen ei
ole kyllin hyvää.
Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos
perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa
murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen
Poika tulee. (Mt. 24:42-44)

Tämän ajan petetyt pyhät
Se, mitä Herra tarkoitti petetyllä Luukkaan selostuksessa tästä tärkeimmästä Raamatun profetiasta,
on 'harhaan johdettu (engl. led astray).' Epäilemättä tämä sitten johtaa vakavampaan skenarioon,
jossa apokalyptisen valkoisen hevosen mies johtaa seurakunnan harhaan, pois Herrasta. Se ei ole
vain pelkkä pois ajautuminen. Tämä on tähän mennessä selvin osoitus, että kun Kristus antoi tämän
varoituksen ja profetian, hän käytännössä puhui omalle seurakunnalleen. Syy on se, että vain pyhät,

jotka ovat palavia Kristukseen uskovia ja seuraajia, voidaan johtaa harhaan. Se edellyttää, että he
olivat alunperin oikeassa suhteessa Herraan ja sitten tämä ovela apokalypsin ensimmäinen ratsastaja
johti heidät harhaan.
Eksyneelle seurakunnalle on kuin tunnetuinta varoitusta, jonka Pyhä Henki kirjasi kohdassa Kol.
2:8, ei olisikaan.
Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen
ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. (Kol. 2:8).
Tällainen Jumalan valittujen eksyttäminen, voi tarkoittaa vain, että apokalypsin ensimmäinen
ratsastaja todellisessa merkityksessä joko turmelee raamatullisen kirjoituksen seurakunnassa, tai
ottaa pois Raamatun seurakunnan perustuksena. Niin tehdessään hän korvaa pitkäaikaiset
raamatulliset periaatteet ihmisen filosofioilla, jotka on viritetty tämän maailman syntisen luonteen
mukaisesti. Inhottava kipu tulee kuitenkin sen tosiasian seurauksena, että Jumalan omat valitut,
jotka tämä ratsastaja on pettänyt, eivät ainoastaan kompastu ja kaadu, vaan johdetaan ikuiseen
kuolemaan. Näin siksi, koska jos he olisivat vain kompastuneet ja kaatuneet oikealla reitillä, he silti
olisivat päätyneet Karitsan hääjuhlaan, mutta koska ollessaan eksytettyjä merkitsee lähtemistä eri
radalle, joka on todella kaukana siitä ainoasta pyhyyden valtatiestä, joka johtaa tempaukseen.

