Väärän messiaan (antikristus) nousu

Heti alkuun kerron, että perusrungon ja ajatuksen tämän kirjoittamiseen sain muualta, en edes
tiedä kuka tai ketkä ovat laatineet tästä aiheesta kirjoituksen, jonka sain luettavakseni. Olen
muuttanut saamaani kirjoitusta aina otsikosta alkaen jonkin verran ja siihen on tehty myös
lisäyksiä. En sano, että tämä kirjoitus on totuus. En voi, koska aihe on niin vaikea. Kirjoituksessa on
paljon lainauksia Danielin Peshitta-käännöksestä, mikä ei poikkea paljoakaan KR33-käännöksestä,
jokainen lukija voi tarkistaa asian. Kirjoitus alkaa Johanneksen ensimmäisellä kirjeellä, lainaukset
ovat aramean suomennoksesta.
*Lapseni, se aika on erilainen, ja niin kuin te olette kuulleetkin, että väärä messias tulee, ja nyt
heille on ollut monta väärää messiasta, ja tästä me tiedämme, että se aika on toisenlainen.
(Sanan achar voi kääntää viimeiseksikin. Ensisijaisesti kuitenkin toisenlainen/erilainen aika.)
Meistä he lähtivät, mutta eivät meistä olleet. Sillä jos he olisivat meidän luonamme olleet, he
olisivat pysyneetkin, mutta he lähtivät, että tiedettäisiin, että he eivät olleet meistä.
Ja te; teille on se voitelu siltä Pyhältä, ja teillä on kaikkien ihmisten erottelukyky.
En minä ole kirjoittanut teille, ettette te tuntisi sitä totuutta, vaan että te tunnette sen, ja että
mikään valhe ei ole siitä totuudesta.
Kuka on pelkkä valehtelija? Vain sellainen, joka kieltää, sanomalla, että ”Jeshua ei ole se Messias”.
Tällainen on valheen messias, hän, joka kieltää Isän ja kieltää myös sen Pojan. –1. Joh. 2:18-22
”Meistä he lähtivät”, mutta eivät meistä olleet! –1.Joh.2:19
”Islamisti arabit” periytyvät Ismaelin jälkeläisistä –1 Ms. 16:1-6

Ismael pilkkaa Iisakkia
*Ja Saara näki egyptiläisen Haagarin pojan, jonka tämä oli Aabrahamille synnyttänyt, ilvehtivän.
ja sanoi Aabrahamille: "Aja pois tuo orjatar poikinensa, sillä ei tuon orjattaren poika saa periä
minun poikani, Iisakin, kanssa". –1 Ms. 21:9-10
*Vielä Herran enkeli puhui hänelle: "Katso, sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut hänet
Ismaeliksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä on
kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä niskassa."
–1.Ms.16:11-12

Iisak oli lupauksen poika!
*Ja Aabraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt,
Iisakiksi. Ja Aabraham ympärileikkasi poikansa Iisakin, tämän ollessa kahdeksan päivän vanha,
niinkuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä. - 1 Ms. 21:3-4
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ISIS!?
*Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, siten se
on musertava ja murskaava kaiken.
41. Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se
merkitsee, että se on oleva jakaantunut valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta,
niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa.
42. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä
valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras.
43. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa
ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.
44. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on
iankaikkisuutta varten ja joka ei tuhoudu ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on
musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti.
– Daniel Peshitta 2:40-44
*Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs olento, kauhea, hirmuinen ja ylen
väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli
erilainen kuin kaikki edelliset olennot, ja sillä oli kymmenen sarvea. – Daniel Peshitta 7:7
*Sen jälkeen minä tahdoin kysyä siitä neljännestä olennosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja
ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja kupariset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi
tähteet jalkoihinsa;
20. sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä
kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja suuria puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne
muut;
21. se sarvi, Antiokus, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidän voimansa,
22. siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja se määräaika
saapui, ja pyhät perivät kuningaskunnan. – Daniel Peshitta 7:19-22
Danielin kirjoituksista voidaan havaita, että viimeinen hallintavalta ennen Jeshuan kuningaskunnan
muodostumista on ylen hirmuinen. Daniel samoin kuin arameasta käännetty Ilmestyskirja
käyttävät tästä hallintavallasta/hallitsijasta nimeä olento, kreikan käännöksissä vastaava nimi on
peto. Myös Danielin 7:20 käyttää edellä kerran nimeä peto (”pedon pään kymmenestä sarvesta”).
Daniel 7:21 kertoo: se sarvi, Antiokus, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidän
voimansa.
Tämän kirjoituksen otsikon nimi ja vastaus on tässä jakeessa! Mikä on tämä Antiokus ja mistä
tulee tämä nimi? Kuluneen 2000 aikana valhemessiaan esikuvana on ollut Antiokhos IV Epifanes.
Hänen toimiensa seurauksena Israelissa vietetään Hanukkajuhlaa, vaikka sitä ei Raamatussa löydy
juhlien joukossa. Tästä asiasta myöhemmin lisää.
Antiokhos oli Syyrian Seleukidi-sukuinen hallitsija vuosina 175-164 e.Kr. Antiokus on täydellinen
valhe messiaan (antikristuksen) esikuva, huomaat sen tämän kirjoituksen jatkossa. Kreikan
alaisuudessa toimineet seleukidit vaikuttivat voimakkaasti Syyriasta käsin myös silloiseen Israeliin.
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Valloittamansa alueet, myös Israelin, Antiokus pyrki sulauttamaan hellenistiseen kulttuuriin.
Antiokus ei ottanut huomioon Israelin kulttuuria ja maan harjoittamaa uskontoa. Kaikki piti
”kreikkalaistaa” kieltä ja uskontoa myöten. Myös juutalaisten joukossa oli sellaisia, jotka olivat
valmiita myöntymään Antiokusin vaatimuksiin. Juutalaisia perinteitä kannattavat olivat kuitenkin
enemmistönä Israelissa.
Väestön tottelemattomuus seleukidien ja Antiokusin vaatimuksia kohtaan johti pakottamiseen ja
vihamielisyyteen. Uhkavaatimus oli ankara juutalaisia kohtaan: Kuolemanrangaistuksen uhalla tuli
luopua mm. sapatista, elintapoja koskevia lakeja tuli muuttaa ja ympärileikkaus tuli kieltää.
Antiokusin joukot marssivat Jerusalemiin ja temppeli häpäistiin: Alttarit saastutettiin, pyhät astiat
ryöstettiin ja jopa kultainen lampunjalka rikottiin. Tämä ei ollut tarpeeksi Antiokusille. Hänen
määräyksestään sika uhrattiin alttarilla. Lisäksi Zeuksen patsaasta, mikä oli kreikkalaisten
pääjumala, piti tulla temppelin uusi palvonnan kohde.
Ja sitten tärkeä lisätieto: Antiokus kutsui itseään lisänimellä Epifanes. Siksi hänet tunnetaan
historian kirjoissa nimellä Antiokhos IV Epifanes. Lisänimi on vaikuttava, se tarkoittaa ”Jumala
ilmestyneenä”. Tämä tieto on kuin pisteenä iin päällä siihen väittämään, että Antiokus on mitä
sopivin valhemessiaan (antikristuksen) täydelliseksi esikuvaksi! Ja kun katsoo alla olevaa Daniel
7:25 sanoja, niin asia vahvistuu. Ei syyttä Daniel 7:21 jakeessa ole nimeä Antiokus!
Kreikkalaiset eivät saaneet tahtoaan, syntyi kapinaliike jne. Tämä ei ole kuitenkaan tämän
kirjoituksen aihe. Edellä oli maininta siitä, että Antiokusin toimien seurauksena on Hanukkajuhla.
Heprealainen sana ”hanukka” tarkoittaa temppelin vihkimistä. Antiokusin häpäisemä temppeli piti
vihkiä uudelleen ja tästä on saanut nimensä joulukuun alkupuolella vietettävä Hanukkajuhla.
Palataan vielä Danielin kirjoituksiin ja lisäksi kaksi jaetta Ilmestyskirjasta:
*Hän vastasi näin: "Neljäs olento on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, rikkaampi kuin
kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.
24. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja
heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on rikkaampi kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme
kuningasta.
25. Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja pettää Korkeimman pyhiä. Hän toivoo muuttavansa
ajat ja Jumalan kirjoitetun sanan, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja
puoleksi ajaksi.
26. Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja se tehdään tyhjäksi ja tuhotaan
loppuun asti.
27. Ja valtakunta ja valta ja suuruus ja se kuningaskunta kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman
pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä
ja ovat hänelle alamaiset." – Daniel Peshitta 7:23-27
*Ja olennon kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, nämä, jotka eivät ole vielä saaneet
sitä kuningaskuntaa, vaan sen yhden kuninkaan aikana he ottavat sen käskyvallan sen olennon
kanssa.
Näillä on yksi tahto; ja käskyvaltansa ja voimansa he antavat olennolle. – Ilm.17:12-13
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Kuten huomataan, Daniel ja Ilmestyskirja kertovat samalla tavalla samasta asiasta. Kuitenkin, jos
katsotaan kreikan käännöksen kautta tehtyä vastaavaa Ilmestyskirjaa, niin tätä samaa yhtäläisyyttä
ei voi nähdä. Ilmestyskirjan käännöseroihin pääsee suoraan tästä linkistä:
http://123userdocs.s3-website-eu-west1.amazonaws.com/d/69/5c/286541531999525993/2af2348b-09de-4e10-9ef4c3e7e324398c/Johanneksen%20ilmestys.pdf

Taustatietoja wikipediasta
"Jakaantunut valtakunta" –Daniel 2:41
Islamilainen maailma on jakaantunut lähes alusta lähtien kahteen osaan: shiiat ja sunnit. Tämä
tieto sopii täydellisesti tähän edellä olevaan Danielin ilmoitukseen. Sunna tarkoittaa profeetta
Mohammedin elämäntavan seuraajaa. Shiia, alkuperäismuoto shi'at Ali, tarkoittaa Alin kannattajia
tai Alin puoluetta.
Maailman 1,1 miljardista muslimista 80–90 prosenttia on sunneja eli heitä on noin 940 miljoonaa.
Shiiamuslimit ovat enemmistönä Iranissa, Irakissa ja Bahrainissa. Suuria vähemmistöjä on
Jemenissä. Molemmat pääuskonsuunnat jakautuvat pienempiin lahkoihin ja uskonsuuntiin.
Suomen muslimeista valtaosa on sunneja. Shiioja on 15–20 prosenttia
Seuraavasta linkistä voi lukea lisää: http://www.hs.fi/ulkomaat/a1402624347359
"10 sarvea"
*Se oli erilainen kuin kaikki edelliset olennot, ja sillä oli kymmenen sarvea. – Daniel 7:7
*…pään kymmenestä sarvesta… Daniel 7:20
*Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta Daniel 7:24
*Ja olennon kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta Ilm.17:12
* Lisäksi kymmenen sarvea mainitaan seuraavissa Ilmestyskirjan jakeissa 12:3, 13:1, 17:3,7,16
Tulevatko nämä sarvet islamilaisesta Jihad-liikkeestä? Valhemessiaan esikuva Antiokhos IV
Epifanes tuli Syyriasta ja juuri tällä alueella Syyriassa ja Irakissa toimii ISIS-järjestö. Se on yksi osa
islamilaista Jihad-liikettä
Jihad on islamin käsite, mikä tarkoittaa sananmukaisesti ’kamppailua’ tai ’kilvoittelua’ ja jota
käytetään niin aseellisesta taistelusta kuin sisäisestä kilvoittelustakin. Jihad on islamissa keskeinen
käsite, joka esiintyy usein islamin pyhässä kirjassa Koraanissa. Siinä termiä käytetään aluksi
väkivallattomasta vastarinnasta ja myöhemmissä säkeissä etupäässä sotilaallisessa merkityksessä.
Jihad-järjestöjä ovat mm. seuraavat
*Isis Irakissa ja Syyriassa
*Al-Qaida Arabiassa ja Pohjois-Afrikassa
*Boko Haram Nigeriassa
*Taliban Afganistanissa ja Pakistanissa
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*Ansar al-Sharia Libyassa ja Tunisiassa
*Al-Shabaab Somaliassa
*Abu Sayyaf Filippiineillä
*Jemaah Islamiyah Indonesiassa
*Ansar Beit al-Maqdis Siinailla
*Palestiinan Islamilainen jihad Israelissa
*neljäs olento, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja
murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset olennot, ja sillä oli
kymmenen sarvea. –Daniel 7:7
Isis-järjestön on toimintatavoissa on sellaista, mikä sopii yllä olevaan Danielin kirjoitukseen. Se on
täysin erilainen kuin kaikki muut vallat ja voimat, mitä on ollut olemassa. Kuitenkin tämä voi olla
vasta alkua sille tulevalle, mitä emme tunne ja mitä emme voi edes kuvitella.
*Neljäs olento on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, rikkaampi kuin kaikki muut
valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. –Daniel 7:23
Rikkaudet on yksi tunnusmerkki tälle valtakoneistolle. Isis hallitsee merkittäviä öljykenttiä, onkin
historian vauraimmista terrorijärjestöistä. 2014 vaurastui yli 1 miljoonaa €/pv, 470 milj.€/v.
Kuitenkaan emme tiedä, onko tälle toiminnalle jatkoa ja syntyykö vielä jotain suurempaa.
*Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja
heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on rikkaampi kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme
kuningasta. –Daniel 7:24
Tässä on jatkoa edelliseen jakeeseen koskien rikkauksia.
Miten viime vuonna alkaneet kansainvaellukset Eurooppaan ja jopa tänne Pohjolaan liittyvät
tuleviin tapahtumiin? On parasta päättää tämä kirjoitus kysymysmerkkiin.
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