
Discerning the spirit of anti-Christ already in the world, #1 of 4 
Maailmassa jo olevan antikristuksen hengen erottaminen, osa 1/4 
 
Hei kaikki, 
 
Tämä on henkilökohtaista tutkiskelua, josta en ollut aikonut kertoa, mutta koin vahvaa 
kehotusta, joten tässä se on. Toivon, että siitä saa syvällistä ymmärrystä tänään maailmassa 
toiminnassa oleviin hengellisiin voimiin, näiden asioiden tutkiminen on siunannut minua.  
 
Tavat, joilla monet hallitukset ovat hoitaneet koronaa, ovat pelottavan samanlaisia Raamatun 
antikristuksen hallitsemista koskevien kuvauksien kanssa. Aloin tutkia, mitä Raamattu sanoo 
antikristuksesta sen suhteen, millaisen hallitus (politiikan) hän luo, ja olin ällistynyt niistä 
yhdenmukaisuuksista hengessä sen kanssa, kuinka hallitukset hoitavat koronaa, rokotuksia ja 
maskipakkoja meidän aikanamme.   
 
Kun otin Raamatun kuvaaman hallitsemisen tyylin tarkasteluun mukaan maailmanhistorian, tuli 
selväksi, että antikristuksen henki on mukana. En sanonut 'antikristus' miehenä, vaan että 
antikristuksen henki on mukana. 1. Joh. 2: 18:ssa and 4:3ssa meille kerrotaan antikristuksen 
hengen olevan jo maailmassa ja se kieltää Jeesuksen Kristuksen olevan Herra.  
 
Suunta, johon suuri osa maailmaa on menossa, on sanalla sanoen fasismi. Määrittelen fasismin, 
sitten luettelen useita Sanassa nähtävillä olevia kuvauksia antikristuksen hallitsemisesta, sitten 
otan mukaan maailmanhistorian antaakseni meille käsityksen siitä, mihin olemme suuntaamassa.  
 
Fasismi – määritelmä  
 
Sana tulee latinasta 'fasces', joka tarkoittaa keppikimppua, joka on yhteen sidottu yhdeksi 
yksiköksi. Sitä käytettiin ennen antiikin Roomassa, kun tuomareilla oli tapana niputtaa keppejä 
tai kirveitä ja kantaa tai pitää esillä niitä merkkinä siitä, että heillä oli elämän tai kuoleman 
auktoriteetti edessään olevien kansalaisten yli. Esimerkiksi yksi keppi edusti tuomivaltaa, toinen 
lainsäädäntövaltaa, kolmas Rooman hallinnon toimeenpanovallan lohkoja, jotka kaikki oli sidottu 
yhteen yhdeksi. Tuomari muistutti kansalaista, että hän hallitsi koko Rooman täydellä painolla ja 
että hänellä oli elämän ja kuoleman valta. Kaiken julkisen vallan yhdistäminen yhden hallitsijan 
käsiin on luonteenomaista fasismille. 
 
Fasismissa hallitusvalta yhdistyy yhden yksilön käsiin. Historiassa nähdyt fasismin piirteet, 
esimerkiksi Adolf Hitler, sisältävät sen tosiasian, että fasistiset johtajat eivät tule valtaan 
sotilaallisen voiman avulla, vaan poliittisten prosessien. Sitten heti kun he ovat vallassa, he 
lujittavat voimaperäisesti vallan itselleen laittoman toiminnan kautta, kuitenkin se mitä he 
tekevät, saa aikaan vain vähän yhtenäistä vastustusta hallinnon sisällä. He ovat öykkäreitä. He 
tekevät sopimuksia ja sitten rikkovat ne. Fasistit nousevat valtaan taloudellisen kriisin tuloksena. 
He syyttävät ja vainoavat muita ihmisiä kansakunnan vaikeuksien tähden. He ovat hyviä puhujia, 
jotka vaativat alamaisuutta ja lojaalisuutta kuoleman tai vangitsemisen rangaistuksen uhalla. He 
pyrkivät yhdistämään hallitusvallan, talouden ja uskonnon oman auktoriteettinsa alaisuuteen.   
 
Näemme kaikki nämä tekijät ja lisääkin ennustettuina Raamatussa koskien antikristuksen 
hallitsemista, ja monia näistä asioista on meneillään meidän aikanamme ympäri maailman. 
 
Kuinka Raamattu kuvaa sen 'synnin ihmisen' hallitsemista, jota kutsumme nimellä 
'antikristus': 
 

 Hän nousee valtaan alempiarvoisesta asemasta. Daniel 7:8 

 Hän käyttää poliittisia keinoja vallan ottamiseen sotilaallisten sijaan. Daniel 7:8, Ilm. 17: 
12-14 



 Tultuaan valtaan hän toimii keskittääkseen vallan itselleen. Daniel 7:8 

 Hän saa kansalaisten koko huomion suuntautumaan itseensä ylimpänä johtajana. Ilm. 13: 
16-18 

 Hän yrittää yhdistää politiikan, talouden ja uskonnon omaan alaisuuteensa. Ilm. 13: 16-18 

 Hän tulee valaan taloudellisten ja kansallisten kriisien aikana. Ilm. 13: 16-18 

 Hän vaatii ehdotonta lojaalisuutta ja alamaisuuden valoja kuoleman uhalla. Ilm. 13: 8-10, 
16-18 

 Hän on hyvä puhuja, mahtipontinen, esittää vision siitä mitä voi olla. Daniel 7:20 

 Hän syyttää ja vainoaa muita ryhmiä yhteiskunnan vastoinkäymisistä. Daniel 7:21, Ilm. 
13:7 

 Hän esittää yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Ilm. 13: 4-10 

 Hän tekee sopimuksen/sopimuksia ja sitten rikkoo sen (ne). Daniel 9:27, Matt. 24:15 
 
Daniel 7:8: Hän nousee valtaan alempiarvoisesta asemasta poliittisilla keinoilla sotilaallisten 
sijaan: 
 
"Minä tarkkasin (niitä kymmentä) sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä 
(alhaalta), ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli 
silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui " ja "…ne ovat kymmenen kuningasta… he 
antavat voimansa ja valtansa pedolle…" Dan. 7:8, Ilm. 17: 12-13 
 
Tämä pieni sarvi ei ole osa alkuperäistä kymmentä hallitsijaa/aluetta. Hänellä ei ole mitään 
valta-asemaa, vaan nousee alhaalta kaapaten vallan kolmelta heistä. "Kolme edellisistä sarvista 
reväistiin pois" sen edestä ja se ottaa niiden paikan. Hän puhuu "herjaten" (engl. suuria sanoja) 
Hänen silmänsä ovat kuin ihmisen silmät – mikä osoittaa hänen olevan mies, jolla on näky, joka 
kykenee puhumaan 'suuria asioista', hänellä on suuri näky ja suunnitelmat tulevaisuutta varten. 
Ne (hallitsijat) antavat hänelle auktoriteettinsa. Heprean teksti pitää sisällään ajatuksen, että 
nuo sanat ovat ylimielisiä tai "suuria, korkeita", mahtipontisia. 
 
Fasistinen Hitler oli samassa hengessä kuin pieni sarvi.  
 
Hitler kokosi ympärilleen pienen joukon öykkärimäisiä ja pettyneitä miehiä, mutta hänellä ei 
ollut muuta poliittista voimaa kuin että oli roistojen johtaja.  Helmikuussa 1920 pitämässään 
puheessa hän esitti 25-kohtaisen ohjelman kansallissosialistiselle puolueelle (natsipuolueelle). 
Otsikko oli 'Yhteinen hyvä ennen yksilöllistä hyvää'. Kuulostaako tutulta meidän aikanamme? Hän 
piti myös muita puheita, useita otsikoituna 'Miksi olemme antisemitistejä' ja/tai tuolla teemalla.  
 
Münchenissä 1923 noin 2.000 natsia, useimmat mustiin pukeutuneita, alkoi hyökätä 
vähemmistöjen ja poliittisesti ei-toivottujen ihmisten päälle, erityisesti kommunistien ja 
juutalaisten kimppuun. He tekivät rynnäkön oluttupaan yrittäen vallankaappausta. Hitler 
pidätettiin kaksi päivää myöhemmin ja heitettiin vankilaan. Ollessaan vankilassa hän kirjoitti 
julistuskirjansa 'Mein Kampf' (Taisteluni).  
 
Tuo 2.000 hengen mellakka Münchenissä teki Hitlerin tunnetuksi kansakunnalle. Vapauduttuaan 
Hitler tajusi, ettei voisi valloittaa voimakeinoin Saksaa; hänen täytyisi käyttää poliittista 
prosessia vallan saamiseksi ja sitten vallassa ollessaan voisi hallita kuninkaana. Hän käytti suuren 
osan 1920-lukua poliittisen organisaation rakentamiseen saaden jopa 6 % äänistä 
parlamenttivaaleissa. Mutta hän oli yhä vain alueellinen johtaja, jolla ei ollut paljoakaan 
kansallista vaikutusta.  
 
Kun pörssi romahti vuoden 1929 lokakuussa, hänen palavat puheensa saivat lamasta 
hoipertelevan kansakunnan huomion. 1930 hän sai 30% äänistä, sitten 37% vuonna 1932. Häntä 
kutsuttiin nimellä 'rumpali', koska hän piti eniten melua ja luultiin, että häntä voitiin 
kontrolloida antamalla hänelle ääni. Huhtikuussa 1933 hyväksyttiin ensimmäiset lait, joissa 



kehotettiin kansalaisia boikotoimaan juutalaisia liikeyrityksiä. Kansalaiset jättivät pitkälti lain 
huomiotta, mikä sai aikaan sen, että lisää lakeja hyväksyttiin vuosien kuluessa, ja sitten tilanne 
kärjistyi vandalismiin ja hyökkäyksiin juutalaisia ja heidän liikeyrityksiään kohtaan. Tapahtuuko 
tällaista kristittyjä, juutalaisia ja konservatiiveja vastaan meidän aikanamme? (Kyllä, 
Yhdysvalloissa ja muualla).  
 
Voimme nähdä kuinka Daniel kuvaa tulevan 'pienen sarven' nousevan noiden 10:n joukosta ja 
lopulta kyeten pääsemään pisteeseen, jolloin hän voi kiskaista kolme pois ja ottaa niiden paikan. 
Juuri sen Hitler teki – sama henki, sen tähden sama prosessi. Sekä Hitler että entinen lehtimies 
Italian Mussolini, aloittivat hyvin pienessä roolissa hallituksessa. He olivat hyviä puhujia, 
puhuivat suuria lupauksia ja antoivat kansakunnalle näyn, mutta tultuaan valtaan he 
tukahduttivat kaiken vastarinnan. Heidän yhteinen teemansa oli monien hyvä (oikeudet) ylitse 
yksilön hyvän (oikeudet).  
 
Kuinka tämä soveltuu nykyisyyteen?  
 
Jos alat nähdä puolisotilaallisia ryhmiä, ihmisiä, jotka aggressiivisesti hyökkäävät konservatiivien, 
kristittyjen ja jokaisen sellaisen kimppuun, joka vastustaa heidän näkemyksiään; se on 
antikristuksen henki, fasismi. Etsi kovaäänisiä ja äänekkäitä puhujia, jotka eivät ole korkeassa 
valta-asemassa, mutta tekevät nimeä itselleen pienempien seuraajaryhmien joukossa, jotka 
toimivat jonkinlaisena epävirallisena äänenä jollekin hallituspuolueelle tai filosofialle. Etsi 
ihmisiä, jotka tarjoavat yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin ja jotka syyttävät 
jotakin ihmisryhmää väärin olevista asioista tai siitä, että he estävät edistystä. Oletko nähnyt 
mitään noista tekijöistä hallinnossasi tai yhteiskunnassasi? Nuo ovat fasismin tunnustekijöitä. 
 
Piirre joka on syytä muistaa: historia ja Raamattu näyttävät, että fasistit eivät ota 
hallitusvaltaa sotilaallisella voimalla. Ne tekevät sen karismaattisten johtajien avulla, jotka 
nousevat valtaa demokraattisen prosessin kautta, ja sen jälkeen ottavat sieppaavat lisää 
valtaa laittomalla tavalla.  
 
Luulen monen tätä osaa yksi lukevan voivan nähdä joitakin antikristuksen hengen piirteitä 
hallinnossaan. Se ei tarkoita, että jokin hallitus on täysin antikristus, vaan että näemme tuon 
hengen olevan toiminnassa kansakunnissa. Kuten alussa sanoin, tämä on tarkastelua, jota olen 
tehnyt henkilökohtaisesti, ei opillista lausumaa. Ja kyse on hyvin lyhyestä tarkastelusta 
suuremmasta tutkimuksestani, tässä on vain joitakin harvoja pointteja. Vain tarkastelu, niin että 
minä voin (me voimme) tunnistaa, kun hallituksen politiikkaan, ihmisiin joiden kanssa puhumme, 
siihen kuinka ymmärrämme uutisotsikoita ja tapahtumia jne, liittyy jokin henki.  
 
Ensi viikolla aloitamme siitä, mitä Raamattu sanoo siitä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta 
kriisistä, joka mahdollistaa synnin ihmisen nousun valtaan, miksi syytetään toisia, jne. Tulemme 
vertaamaan sitä koronaan liittyvään taloudelliseen kriisiin ja kuinka hallituksen käsittelevät sitä, 
ja katsomme jälleen historiaa. Siihen saakka, (toivottavasti tämä osoittautuu kiinnostavaksi ja 
ajatuksia herättäväksi) siunauksin,  
 
John Fenn/LL  
 
 
Discerning the spirit of anti-Christ already in the world 2/4 Blaming others 
Maailmassa jo olevan antikristuksen hengen erottaminen, osa 2/4 Muiden syyttäminen 
 
Hei kaikki, 
 
Olen käyttänyt Hitleriä historiallisena esimerkkinä fasismista ja verrannut historiaa siihen, miten 
Raamattu kuvaa meidän 'antikristukseksi' kutsumamme henkilön johtamaa tulevaa hallitusvaltaa. 



Olen sitten verrannut niitä siihen, kuinka hallitukset ympäri maailmaa ovat käsitelleet koronaa 
ja eri politiikkojen ja säädettyjen lakien vastustamista.  
 
Lisää ymmärrystä Danielille annettuna: Daniel 7: 15-28  
 
"sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme 
putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne 
muut; se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät... " 
 
Ilmaus 'suuremmalta' merkitsee kirjaimellisesti samaa suomeksi. Toisin sanoen hänen 
ulkonäkönsä, esiintymisensä, ulkoinen olemuksensa, on suurempi kuin jäljelle jääneet seitsemän 
sarvea (hallitsijaa/aluetta). Hänestä on tullut jäljelle jääneen seitsemän ja alistettujen kolmen 
johtaja, pitivät he/ne siitä tai sitten eivät.  
 
Taloudellinen ja poliittinen kriisi on se keino, jolla fasismi nousee valtaan. Siinä kohdassa 
johtajasta ja Valtiosta tulee ainut keskipiste.  
 
Ilm. 8: 8 -12:ssa näemme, että maapalloon iskeytyy kahdesti asteroidi/komeetta, joka peittää 
1/3 auringoista ja myrkyttää 1/3 valtameristä (toinen iskeytyy maahan, toinen valtamereen).  
Luku 9 alkaa sillä, että noista osumista tullut pölypilvi pimentää auringon ja aiheuttaa 
ihohaavoja viiden kuukauden ajaksi. Ajattele sen tuloksena olevaa taloudellista ja poliittista 
kriisiä. Kolmanneksen auringonvalosta ollessa poissa, kolmanneksen valtameristä myrkyttyneinä, 
tulee välittömänä seurauksena laajamittaista pulaa ruoasta. Seuraa taloudellinen kaaos. 
Nälänhätä. Sairaanhoitojärjestelmät luhistuvat paineesta, ja niin paljon muutakin…  
 
Näistä vaikeuksista nousee Euroopassa mies, joka on uusi kansainväliselle politiikalle. Hän ei ole 
yksi 10:stä päähallitsijasta, mutta väittää omaavansa kaikki vastaukset. Hän tulee olemaan hyvä 
puhuja ja raivaa väkisin tiensä hallitsevaan asemaan. Sitten hän väittää, että hänellä tulee olla 
rajaton valta hallita – muistanet viime viikolta Ilm. 17:13 sanovan, että toiset kuninkaat antavat 
valtansa tälle 'pienelle sarvelle'. Kuten aiemmat fasistijohtajat hän tulee sanomaan, että 
ongelmat ovat niin suuria, että tarvitaan täysimääräistä kansallista yhtenäisyyttä niiden 
ratkaisemiseksi – ja kristityt/juutalaiset ovat edistyksen ja suunnitelman tiellä. 
 
Hän tulee "sotimaan pyhiä vastaan" Raamattu sanoo, kun hän siirtää huomion noista 
katastrofeista niihin, jotka estävät edistyksen. Heitä pitää syyttää, he eivät yhdisty muun kansan 
kanssa antamaan hänelle hänen vaatimansa alamaisuuden osoitusta taloudellisten ja 
yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Jos et ole samaa mieltä johtajan kanssa, 
fasismissa sinut leimataan epäisänmaalliseksi. Ongelmat ovat niin suuria, että vain 100% 
yhtenäisyys korjaa ne; tämä ryhmä on hänen tiellään.  
 
Tämä on yksi kaikkein välittömimmistä profeetallisista asioista, jonka jaan koskien meidän 
aikaamme: tarkkaa kristittyjen ja konservatiivien syyttämistä, heidät tullaan esittämään 
sellaisina, jotka estävät hallitusta (hallituksia) saavuttamasta tavoitteitaan. Ilm. 11: 18 sanoo 
'pakanakansat ovat vihastuneet' – tarkkaa kansallisen vihan kehittymistä.   
 
Synnin ihminen: He panee alulle digitaalisen valuutan virtaviivaistaakseen talousasioita 
tuodessaan hallinnon, talouden ja uskonnon valtansa alaisuuteen. Hän ottaa käyttöön 
(mahdollisesti näkymättömän) digitaalisen tatuoinnin niiden päähän tai käteen, joiden ensin 
täytyy vannoa alamaisuutta hänelle ja hänen järjestelmälleen. Kiinnostavaa on ehkä 
(englanniksi): https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/ 
 
Ihmiset jotka vannovat alamaisuutta, saavat tatuoinnin ('merkin'). Ne, jotka kieltäytyvät 
vannomasta alamaisuutta, joko teloitetaan tai pakotetaan elämään ilman pääsyä 
talousjärjestelmään, mikä tarkoittaa turvautumista kotona kasvatettuun ruokaan ja ystävien 



verkostoon. Olemmeko nähneet samanlaisia asioita menneisyydessä? Kyllä, antiikin Roomassa, 
Saksassa ja Neuvostoliitossa ja sellaisissa paikoissa; järjestelmän ulkopuolella olevat elivät 
käyttäen toisia keinoja.  
 
Hitler edellä juoksija  
 
Fasismi ottaa täyden kontrollin, kun tapahtuu kansallinen hätätila. Profetiassa tämä on 
asteroidin/komeetan kaksoisiskeytyminen planeettaan. Meidän aikanamme elementtejä voi 
nähdä koronakriisin hoitamisessa. v. 1933 laman aikana ja suurin lupauksin tehdä Saksasta 
maailman johtaja, Hitler nimettiin kansleriksi. Muutamia viikkoja myöhemmin 
parlamenttirakennuksessa alkoi tulipalo. Hän käytti tätä kansallista hätätilaa ottaakseen laajat 
valtuudet. 1933 säädettiin lakeja ja ryhdyttiin toimiin, joilla käskettiin ihmisiä boikotoimaan 
juutalaisia liikeyrityksiä, mutta ihmiset jättivät pitkälti nuo lait huomiotta.  
 
Kun hän lujitti valtuudet itselleen, se pakotti ihmiset ottamaan kantaa joko hänen puolestaan 
tai häntä vastaan. 64 jKr. heinäkuussa Rooma paloi, Nero syytti kristittyjä ja lujitti otettaan 
hallitusvallasta. Pietari ja Paavali telotettiin osittain siksi, koska he johtivat ryhmää, joka 
kieltäytyi vannomasta alamaisuutta keisarille.  
 
Hitler sai vallan ja keskittyi auttamaan köyhiä kansallisten ruokaohjelmien kautta rakentaen 
infrastruktuuria ja tarjoten työpaikkoja. Mussolini Italiassa muodosti fasistisen puolueen ja 
kuningas pyysi häntä muodostamaan hallituksen estääkseen kommunismin etenemisen. Hän oli 
heti valtaan tultuaan brutaali nitistäessään opposition, lujittaessaan vallan itselleen sekä 
keskittyi sosiaalisiin ohjelmiin köyhien auttamisesta ml. kansalliset työohjelmat infrastruktuurin 
rakentamiseksi.  
 
Antikristus, synnin ihminen, tulee käyttämään hyväksi luonnollisia ja ihmistekoisia katastrofeja 
nujertaakseen kolme hallitsijaa ja ottaen heidän paikkansa luoden kansallisen talouspolitiikan ja 
ottaen ennen näkemättömät valtuudet vaatien alamaisuuden ilmauksia.  
 
Muistettavia piirteitä: fasistiset hallitukset syyttävät jotakin ihmisryhmää siitä, mikä on 
väärin ja vakuuttavat muun väestön siitä, että tuota yhtä ryhmää pitää syyttää vaikeuksista 
ja mikä vielä tärkeämpää, tuo ryhmä on edistyksen tiellä. Se oikeuttaa toimenpiteisiin 
ryhtymisen noita ihmisiä vastaan.  
 
Meidän aikanamme: Yllä oleva merkitsee, ettei vapaata ja riippumatonta lehdistöä voi olla 
olemassa. Ilm. 13: 13-15 ja muualla tekee selväksi, että synnin ihminen on propaganda 
asiantuntija koskien 'pedon' ihmeitä ja hänen hallintoaan, mikä saa ihmiset tuntemaan 
pelonsekaista kunnioitusta itseään kohtaan. Se puhuu siitä, että synnin ihminen tekee ihmeitä, 
jotka tekevät kaikkiin vaikutuksen – se kuvaa manipuloitua lehdistöä, joka levittää suurelle 
yleisölle tietoa sen mukaan kuin synnin ihminen käskee.  
 
Yksipuolinen media oli toisen maailmansodan aikaisessa Saksassa, Italiassa, Neuvostoliitossa, 
jopa antiikin ajan Roomassa siinä suhteessa, miten informaatiota levitettiin ympäri Rooman 
valtakuntaa. Näemmekö tänään median – lehdistön, taiteet, viihde – yhdistävän informaationsa 
jonkin ohjelman hyväksi? Näetkö median pilkkaavan ja halventavan jotakin ryhmää, joka ei ole 
sen kanssa samaa mieltä ja syyttävän ryhmää tietämättömäksi ja estävän yhteiskuntaa ja sen 
suunnitelmaa? Se on fasismia ja antikristuksen henki.   
 
Fasismin täytyy luonteensa mukaan tulla kasvavassa määrin aggressiiviseksi ja väkivaltaiseksi, 
sillä kansallisen ohjelman edetessä etenee myös vastustus sitä kohtaan. Natsi-Saksassa se mikä 
alkoi yksinkertaisena juutalaisten boikotointina 1933 yltyi juutalaisten liikeyritysten 
vandalisoimiseksi ja sitten päättyi keskitysleireihin. Tilanteen kehittymisvaiheessa oli 
oikeustapauksia, joissa tarkoituksellisesti tehtiin esimerkkejä yksittäisistä ihmisistä. Lehdistöstä 



ja taiteista tuli natsipuolueen ääni. Saksalainen kulttuuri muuttui 1930-luvulla koko rintaman 
leveydeltä keskittyen juutalaisten, kristittyjen, kommunistien, älykköjen syyttämiseen 
kansakunnan ongelmista. Näemmekö samanlaisia asioita meidän aikanamme koskien koronaa tai 
politiikkaa?  
 
Muistettavia piirteitä: Median tulemisesta hallituksen käsikassaraksi vihjataan Raamatussa 
synnin ihmisen hallitsemisen aikana. Se on fasismin merkki, vapaan ja riippumattoman lehdistön 
ja median loppu. Tarkkaa sitä, että valheita toistetaan kerta toisensa jälkeen, kunnes ihmiset 
alkavat uskoa niitä. Fasismin saadessa vallan, suuria lupauksia ja yksinkertaisia ratkaisuja 
monitahoisiin kysymyksiin tullaan esittämään ei-ajattelevalle äänestäjäryhmälle ja kansalaisille 
median ja taiteiden ollessa halukkaita rikoskumppaneita.  
 
Ensi viikolla tarkastelumme osoittaa, että tulevan synnin ihmisen hallitseminen, kuten on kaiken 
fasismin kohdalla, vaatii yksilöllisistä oikeuksista luopumista ja muutakin… toivon tämän olevan 
kiinnostavaa, siihen saakka, siunauksin,  
  
John Fenn/LL 
 
 
Discerning the spirit of anti-Christ already in the world 3 of 4, the end of the individual, 
Maailmassa jo olevan antikristuksen hengen erottaminen, osa 3/4 yksilöllisen loppu 
 
Hei kaikki, 
 
Tänään käsittelen pari muuta piirrettä synnin ihmisen hallinnossa ja sitä mitä näemme omana 
aikanamme.  
 
Yksilöllisyys päättyy 
 
Ilm.13: 5-8 kertoo meille synnin ihmisestä: "... sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja 
pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta… Ja sille 
annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan… ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat 
ja kielet ja kansanheimot... ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka 
nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan... Jos kenellä on korva, hän 
kuulkoon..." 
 
Tämä on vain yksi kohta, joka kertoo meille, että Euroopan kansakuntien kesken tulee olemaan 
yhtenäisyys tämän hallitsijan 'palvomisessa', hänelle alamaisuuden vannomisessa. Meille 
kerrotaan, että hän tulee puhumaan pahaa kaikista Jumalan asioista ja pilkkaamaan Hänen 
nimeään. Mutta yksi ryhmä, 'pyhät', kieltäytyvät vannomasta alamaisuutta, joten hänen ja 
tavallisen kansan täytyy päästää eroon niistä, jotka kieltäytyvät yhdistymästä hänen 
alaisuuteensa.  
 
Kun jokin urheilujoukkue pelaa aidosti joukkueena, yksilöllisyys päättyy. Jokaisesta yksilöstä 
tulee osa suurempaa kokonaisuutta ja se merkitsee sitä, että jokaisen joukkueen jäsenen täytyy 
myötävaikuttaa suurempaan joukkueen ponnisteluun. Jos jokin joukkueen jäsen ei pelaa 
odotetulla tasolla, hänet korvataan.  
 
Kun jokin hallitus yhdistää kaikki ihmiset yhdellä ainoalla tarkoitusperällä, yksilöllisyyden täytyy 
päättyä. Ainoa, mikä merkitsee, on tuon henkilön rooli suuremmassa 'kansallisen joukkueen' 
ponnistelussa. Jokainen, joka ei suoriudu odotetusti, otetaan erilleen ja hänet korvataan 
jollakulla sellaisella, joka osaa tehdä hänen työnsä. Yksilöllisyys päättyy kansallisen intressin 
hyväksi. Kapinoivat leimataan epäisänmaallisiksi.   
 



Yllä oleva teksti sanoo, että synnin ihmisellä on auktoriteetti useiden kansakuntien, kielten ja 
kansojen yli. Kaikki tulevat olemaan yhdistyneitä hänen päämääränsä suhteen samalla kun hän 
käy sotaa pyhiä vastaan tuon 42 kuukauden hirmuvallan aikana. (Daniel viittaa siihen, että hänen 
hallintansa tulee olemaan seitsemän vuotta ja Jeesus kutsuu jälkimmäistä 3½ 'suureksi 
ahdistukseksi', Matt. 24: 21:ssa) 
 
Historiassa: 1. toukokuuta 1933 Hitler teki siitä kansallisen juhlapäivän, jolloin juhlittiin Saksan 
ja sen työläisten suuruutta, mutta välittömästi seuraavana päivänä hänen puolisotilaalliset 
joukkonsa ottivat haltuunsa kaikki ammattiyhdistysten toimistot ja pakottivat kaikkia työläisiä 
liittymään yhteen ainoaan kansalliseen ammattiliittoon: Saksan Työläisrintama-ammattiliittoon. 
Suuret liikeyritykset tukivat noita toimia, koska se merkitsi niille suurempia voittoja ja kaikkien 
ammattiyhdistysten yhdistämisen myötä palkat laskivat 25 %, työläisten suojatoimet päättyivät 
jne.  
 
Mutta se antoi kansakunnalle yhteisen fokuksen, päämäärän, kaikkien (sinikaulustyöläisten) 
yhdistäminen tuohon ammattiliittoon. Muista, että fasismi uskoo yhteisen hyvän menevän 
yksilöllisen hyvän edelle. Oppilaitokset, jotka tuottavat työläisiä, kauppaoppilaitoksista 
yliopistoihin tuotiin kansallisen päämäärän mukaisuuteen, niin että seuraava sukupolvi tulisi 
koulutetuksi ajattelemaan hallituksen politiikan mukaisesti.   
Näemmekö meidän aikanamme työntekijä- ja liikeyrityspuolen olevan samaa mieltä 
hallituspolitiikan kanssa, jotta voivat koota enemmän rahaa itselleen? Näemmekö 
koulutusjärjestelmien panevan toimeen hallituksen suunnitelmaa? Näemmekö, kuinka tämä 
henki valmistelee tilannetta niin, että tämän maailmanajan lopussa seuraava 
äänestäjä/ihmissukupolvi antaa uskollisuutensa tuolle ihmiselle ja järjestelmälle, koska 
ajattelevat hänen tavallaan, paitsi 'pyhät'?  
 
Muistettavia piirteitä: Eriäviä ääniä ei sallita. Kansallista yhtenäisyyttä korostetaan ja 
jokaista, joka ei usko johtajan kuvailemiin lupauksiin tai näkyyn kansakunnalle, vainotaan ja 
syytetään edistyksen estämisestä. Koulutus, media, hallitus ovat yhdistyneet kontrolloiden 
sitä mitä ihmiset ajattelevat.   
 
Sopimusten tekemistä ja rikkomista  
 
Fasistiset hallitukset tarvitsevat laajentumista myötävaikuttamaan kansalliseen yhtenäisyyteen. 
Yllä olevassa tekstissämme Ilmestyskirjasta sanotaan, että synnin ihminen ottaa vallan 
kansakuntien, kielten ja kansojen yli. Me tiedämme jo hänen nousevan 10 hallitsijan alapuolelta 
ottaen kolmen kuninkaan paikan. Se tosiasia, että hän nousee kymmenen alta syrjäyttääkseen 
kolme ja hallitakseen jäljelle jääneitä seitsemää paljastaa, että hänen kohdallaan on kyse hänen 
hallitsemisensa laajentamisesta. 
 
Matt. 24:15:ssa Jeesus vahvistaa klassisen ymmärryksen Danielin profetiasta. Dan. 9: 26-27:ssa 
Danielille kerrotaan: 
 
"... kaupungin … hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki... hän tekee liiton raskaaksi (engl. vahvistaa 
liiton/tekee sopimuksen) monille yhden vuosiviikon (seitsemän vuoden) ajaksi...  ja puoleksi 
vuosiviikoksi (kolme ja puoli vuotta liiton oltua voimassa) hän lakkauttaa teurasuhrin ja 
ruokauhrin..." 
 
Jeesus vahvisti tämän Matt. 24:15-20:ssa: "Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on 
puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon-
silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas 
noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan 
vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne 



tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut 
maailman alusta hamaan tähän asti... Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty..."  
 
Synnin ihminen, kansan ruhtinas, joka tulee tuhoamaan kaupungin, on ensin tehnyt 
seitsenvuotisen sopimuksen Israelin kanssa, sen jälkeen rikkoo tuon sopimuksen sen ollessa 
puolivälissä.  
 
Hitler ja sopimukset 
 
Syyskuun 30. päivänä 1938 Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Italia ja Saksa allekirjoittivat 
Münchenin sopimuksen tai Münchenin petoksen, sillä se liitti silloisen Tshekkoslovakian Saksaan. 
Neville Chamberlain palasi Englantiin voitonriemuisena ollen varma siitä, että Hitlerin 
lepyttäminen tuolla sopimuksella merkitsi, ettei tämä laajentaisi Natsi-Saksaa enempää. Vuotta 
myöhemmin Hitler otti nopeasti Puolan haltuunsa rikkoen oman v. 1934 
hyökkäämättömyyssopimuksensa sen kanssa.  
 
Historia kirjaa Rooman, Natsi-Saksan, Italian, Neuvostoliiton ja muita hallituksia, jotka olivat 
joko täysin tai osittain fasistisia luonteeltaan, laajentaen rajojaan voimakeinoin, tehden 
sopimuksia, rikkoen ne. Noin Daniel ja Ilmestyskirja kuvaavat antikristuksen hallitusta, kun hän 
laajentaa ja sotii pyhien kanssa – aivan kuten Rooma teki, Saksa teki, Neuvostoliitto teki…  
Näemmekö meidän aikanamme elementtejä siitä, että tehdään lakeja tai sopimuksia ja 
sitten rikotaan ne?  
Voisi väittää, että ensimmäinen yritys laajentaa fasististen hallitusten rajoja alkaa sisäisillä 
rajoilla; poliittisten, juridisten ja perustuslaillisten lakien ylittäminen fasistisen suunnitelman 
edistämiseksi. Näemme varmasti tuota kansakunnissa ympäri maailman ja näyttäisi siltä, että 
antikristuksen henki on osa sitä. Syy tuohon lausumaan on, että siellä missä hyökätään vapaan 
tahdon rajoille ja siihen, kuinka yhteiskunta toimii, jotakin ryhmää tai ryhmiä syytetään siitä, 
että ne vastustavat hallituksen suunnitelmaa.  
 
Natsi-Saksan ensimmäinen laajentuminen alkoi poliittisesti esittäen vaatimuksia kansakunnille, 
joiden kanssa sillä oli aiempaa historiaa. Vanha Preussi hallitsi suurinta osaa siitä alueesta, jotka 
tänään kutsumme Itä-Euroopaksi, aina vanhaan rautaesirippuun saakka. Mukana olivat sellaiset 
maat kuin Puola, Latvia, Liettua – joten Hitler halusi nuo maat ja oikeutti niiden kimppuun 
hyökkäämisen sillä, että ne oivat historiallisia preussilaisia maa-alueita. Venäjä toimi samalla 
tavalla hyökätessään Ukrainan Krimille jokunen vuosi sitten.   
 
Henki, joka oikeuttaa laajentamisen, tulee olemaan osa antikristuksen hallitusta. Tarkkaa sitä, 
että pienemmät poliittiset puolueet Euroopassa, jotka haluavat vanhojen aikojen vallan ja 
arvovallan, haluten palauttaa sen, mikä on ollut ja oikeuttaen sen historialla, jota niiden 
mielissä kunnioitetaan syvästi. Muista, fasismi vaatii taloudellisia vaikeuksia tullakseen valtaan, 
joten tarkkaa sitä, että taloudelliset vaikeudet avaavat oven vielä enemmän sellaiselle 
politiikalle, jota olemme historiassa nähneet ja jonka profetoidaan tapahtuvan.  
 
Yksilöllisyys päättyy antikristuksen hallitukseen ja muihin fasistisiin hallituksiin. Me näemme sen 
tulemisen maailmaan profetiassa, näemme joitakin niitä elementtejä meidän aikanamme. 
Näemme sitä historiassa. Kun näet meidän aikanamme tehtyjä sopimuksia, tarkkaa yksityiskohtia, 
sallivatko ne kaupan laajentamisen ja enemmänkin, poliittisen vaikutusvallan.  
 
Asia on tällä tavalla. Lokakuussa 2001, kun Yhdysvalloissa hyväksyttiin nk. Patriot Act (antoi 
laajat valtuudet turvallisuusviranomaisille, suom. huom.) kysyin Isältä, oliko Hänellä siitä 
mielipidettä tai voisiko Hän kertoa minulle siitä jotakin. Hänen vastauksensa on pysynyt 
mielessäni: "Lakeja, jotka hyväksyttiin suojelemaan minun kansaani, tullaan eräänä päivänä 
käyttämään heitä vastaan."  
 



Tarkkaa tuonkaltaista kaksinaisuutta, tai mahdollisuutta siihen, eri hallitusten tekemissä 
laeissa…. päätämme ensi viikolla viimeisiin korostettaviin tekijöihin ja sen jälkeen yhteenvetoon, 
jonka toivon jättävän sinulle rauhan, ja asioihin joita ajatella ja joita tarkkailla… siihen saakka, 
siunauksin,  
 
John Fenn/LL  
 
 
Discerning the spirit of anti-Christ already in the world 4 of 4 
Maailmassa jo olevan antikristuksen hengen erottaminen, osa 4/4  
 
Hei kaikki, 
 
Laittomuuden (engl. synnin) ihmisen hallitseminen on yhä tulevaisuudessa, mutta tässä 
tarkastelussa on ollut kyse niistä osatekijöistä tai antikristuksen hengestä, jotka ovat jo 
maailmassa ja siitä, kuinka sen juuret, joka tulee, voi jo nähdä tänään.  
 
Ilm. 13: 3-4 kertoo meille, että koko maailman ihmettelee petoa ja kysyy: 'Kuka voi sotia häntä 
vastaan?'.  Se että koko maailma ihmettelee tai ainakin apostoli Johanneksen kirjoituksessa se 
tarkoitti sen ajan Rooman valtakuntaa, kertoo meille, että paljon informaatiota tulee 
virtaamaan laittomuuden ihmisen hallituksesta.  
 
Se miltä asiat näyttävät merkitsee kaikkea  
 
Roomalla oli Colosseuminsa propaganda levittämiseksi ja ruoan antamiseksi hallituksen 
ruokaohjelmassa. Natsi-Saksalla oli laajoja joukkokokouksia 1934 Nürnbergissä ja Berliinissä 
kiihkon herättämiseksi ihmisissä.   
 
Antikristus saa koko maailman ihmettelemään pedon parantunutta päävammaa ja saa kaikki 
ällistymään. Ilm. 13: 15-18 sanoo, että hänellä on voima antaa elämä pedon kuvalle niin, että 
peto puhuu ja saa kaikki palvomaan sitä (TV? Internet?) 
 
Jae 15 sanoo, että hän vaatii jokaista ihmistä palvomaan petoa, ja jos ihminen kieltäytyy, hänet 
tapetaan. Niille, jotka vannovat alamaisuutta, annetaan tatuointi, joka mahdollistaa heidän 
olemisensa osa talousjärjestelmää – he voivat ostaa ja myydä vapaasti. Olen jo maininnut linkin 
kera näkymättömän 'nano-tatuoinnin', jota parhaillaan kehitetään rokotustietojen jäljittämiseksi 
alikehittyneissä maissa. Sitä voisi helposti käyttää maksutapahtumiin.  
 
Muista tämä: 'Merkkiä' käytetään siinä tarkoituksessa, että se identifioi hänet, joka kannattaa 
synnin ihmistä sekä hänet, joka on vastaan.  
 
Tiesitkö, että juutalaisen kullanvärisen Daavidin tähden rintamerkin lisäksi Natsi-Saksalla oli 
merkkejä, joilla identifioitiin monia muita toisinajattelijaryhmiä?  
 
Punaista kolmiota täytyi käyttää kommunistien, juutalaisia auttavien ei-juutalaisten, sosialistien 
jne.  
 
Musta kolmio oli tunnetuille riippuvaisuuksista kärsiville, lesboille, prostituoiduille jne.  
 
Vaaleanpunainen kolmio oli homoseksuaalisille miehille.  
 
Oli monia lisääkin, ja sitten oli myös kaksikertaisia kolmioita – kymmenittäin rintamerkkejä, 
jotka leimasivat jokaisen joka ei ollut puolueelle lojaali.  
 



Rajan vetäminen  
 
Jotkut ovat sanoneet, etteivät halua ottaa rokotusta, koska se on pedon merkin esikuva tai 
edelläkävijä. Mutta se merkki on taloudellinen. Olen kertonut uutiskirjeessäni, kuinka Herra 
tammikuussa 2021 ennen Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaisia sanoi, että rokotusten 
jäljittäminen tulisi olemaan osa yhteiskunnallista luokittelujärjestelmää – me näemme tämän jo. 
Mutta se ei ole se merkki.  
 
Ilm. 2:20:ssa Herra antaa eräälle naiselle lisänimen Iisebel, sillä hän opettaa ja pitää itseään 
naisprofeettana sanoen, että ihmiset voivat tehdä seksuaalisia syntejä ja syödä epäjumalille 
uhrattua ruokaa. Herra sanoo, ettei se ole oikein ja tuomitsi hänet.  
 
Herra viittasi siihen, että Tyatira oli roomalaisten kiltojen, ammattiliittojen edelläkävijöiden, 
pääpaikka. Jos halusi harjoittaa liiketoimintaa Tyatirassa, harjoitit liiketoimintaa killan kanssa – 
jos halusi ostaa nahkaa, villaa, viljaa, vaatteita – jokainen, joka sitä sinulle myi, oli jossakin 
killassa. Suurempia liiketoimia varten tai kun niin haluttiin, myyjä ja ostaja menivät temppeliin 
ja ao. asian temppelijumalan luo uhraamaan sinetöiden liiketoimen seksiä harjoittamalla 
temppeliprostituoidun kanssa, jotta liiketoimi olisi hedelmällinen. Temppeliprostituoidut 
tanssivat fallossymboliksi koristettujen paalujen ympärillä, paalujen ollessa 'tankotanssiksi' 
kuvatun edeltäjä, mutta tuo on se henki, joka on tankotanssin ja sen alkuperän takana.  
 
Se että Herra tuomitsee tuon naisen sen opettamisesta, että voi yhä olla kristitty jolla on hyvä 
asema Jumalaan nähden, sillä Hän ymmärtää, kuinka sinun täytyy uhrata ja harjoittaa seksiä 
temppeliprostituoidun kanssa liikeasioiden hoitamiseksi, kertoo meille sen suunnan, johon 
maailma on menossa. Ja se, että 'merkki' on talouteen perustuva tatuointi näyttäisi vahvistavan 
sen.  
 
Se tarkoittaa, että tulee aika, jolloin ne, jotka kieltäytyvät tulemasta tuoduksi paikkaan, jossa 
heidät pakotetaan vahvistamaan tai kieltämään Kristus kuoleman uhalla, joutuvat elämään 
maasta ja muiden avun varassa. Kodin yhteydessä olevia puutarhoja, säästössä olevia 
elintarvikkeita – kaikki mahdollinen, jotta voidaan elää, mutta tuon järjestelmän ulkopuolella – 
tarvitaan. Emme ole siinä pisteessä vielä.  
 
Kaikessa tässä on rauha  
 
Tiedämme antikristuksen koskevan tulevaa ajanjaksoa. Tiedämme antikristuksen hengen olevan 
jo toiminnassa maailmassa. Toivon tämän tarkastelun tunnistaneen antikristuksen hallituksen 
avaintekijöitä, jotta voimme nähdä, kun se suurelta osin alkaa. Emme ole sokeita emmekä 
pimeydessä niin, ettemme tietäisi mitä aikoja ja kausia elämme. Me katsomme, me 
havainnoimme.   
 
Kun Herra ilmestyi minulle 2001 helmikuussa ja uudelleen marraskuussa ja käski minun 
aloittamaan CWOWI:n, kysyessäni miksi, Hän vastasi: "Haluan sinun aloittavan kotiseurakunnan 
ja kotiseurakuntaverkoston. Ja organisoi se sillä tavalla, että se helpottaa kotiseurakuntien 
kehittymistä ympäri maailman… se on tulevien aikojen varalle. Ole niille voimavara, sillä se on 
tulevien aikojen varalle." 
 
Yhtä historian tekijää en ole ottanut esille, ja se on kristillinen historia keskellä taloudellisia ja 
poliittisia vaikeuksia. (vaino) Kristinusko alkoi kodeissa kokoontumisella osana jo yli 150 vuotta 
vanhaa synagogajärjestelmää. He jatkoivat noin 300 vuotta, kunnes kristinuskosta tuli laillista. 
He eivät pysyneet kodeissa vainon tähden, vaan koska valtakunnan kulttuuri on, että Kristus on 
minussa ja Kristus on sinussa ja meillä on tuo perheyhteys.  
 



On syy sille, että kodeissa oleva seurakunta on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina ympäri 
maailman. Enkä tarkoita auditorion pienoismallia, johon läiskäistään etiketti, jossa sitä 
kutsutaan kotiseurakunnaksi. Tarkoitan elävää, hengittävää Jumalan perhettä, joka vuorottelee 
eri kodeissa kokoontuen ja siinä, kuka johtaa joka viikko, varmistaen, että kaikkien tarpeet 
täytetään ja joka on hyvin selvillä siitä, mitä sen ympärillä tapahtuu sekä maailmassa että 
Kristuksen ruumiissa.  
 
Panosta ihmissuhteisiin. Kristinusko on suhteeseen perustuva usko. Meillä on suhde pystysuorassa 
Isämme Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa, niin että rakkaus virtaa 
luonnollisesti ulospäin niille, jotka ovat elämässämme. Älä rakennukseen, jota kutsutaan 
kirkoksi/seurakunnaksi, vaan todelliseen seurakuntaan. Juuri siihen tulee panostaa.  
 
Alla on yhteenveto viimeisen neljän viikon pointeista...  
 
Taloudellinen ahdinko on historiallisesti fasismin nousun kantava voima: pettynyt tavallinen 
kansa.   
 
Johtaja sanoo demokratian olevan viallinen ja vallassa olevien helposti manipuloimaa. 
 
Hän nousee alhaalta, ei ole osa aiempaa johtoa.  
 
Hän tulee valtaan poliittisin keinoin, sitten heti valtaan tultuaan anastaa lisää valtaa laittomasti.  
 
Hän esittää ratkaisun: että hänelle annetaan valta korjata maa.  
 
Jonkin ihmisryhmän tunnistetaan estävän häntä, olevan epäisänmaallisen. Kristityt, juutalaiset, 
konservatiivit.  
 
Valheita toistetaan, kunnes ei-ajatteleva tavallinen kansa uskoo ne.  
 
Media, taiteet, viihde puhuvat hallituksen politiikkaa.  
 
Ennallistaa talouden laajamittaisella liittovaltiotason rahankäytöllä. 
 
Korjaa heikon hallituksen. 
 
Ratkaisu on yksi ääni yhdistyneenä.  
 
Fasismi vaatii, että yksilöt luovuttavat identiteettinsä Valtiolle. 
  
Valtioista tulee tärkeämpi kuin yksilö.  
 
Fasistihallituksen täytyy luontonsa mukaisesti tulla kasvavassa määrin aggressiiviseksi ja 
väkivaltaiseksi.  
 
Elämme niin jännittävinä aikoina! On syy sille, että olet elossa nyt, panosta ympärilläsi oleviin, 
ole Herran kädet ja jalat jollekulle. Nämä ovat niitä päiviä, jolloin ne, jotka kulkevat valossa 
pärjäävät hyvin ja menestyvät kaikilla teillään. Antoisia aikoja Herrassa! 
 
Uusi aihe ensi viikolla, toivottavasti se, että olen kertonut osan omasta tarkastelustani ei ole 
järkyttänyt ketään… mitä minuun tulee, näen aineksia siitä, mitä on tulossa monissa hallitusten 
toimissa ympäri maailman. Ja samalla kun se on levottomuutta herättävää, se on myös avuksi ja 
antaa jossain määrän rauhaa tuntiessamme sen hengen, mikä sitä ajaa.  
 



Siunauksin, 
 
John Fenn/LL 
 
 
Discerning the spirit of anti-Christ already in the world, final thoughts 
Maailmassa jo olevan antikristuksen hengen erottaminen, viimeisiä ajatuksia 
 
Hei kaikki, 
 
Halusin lisätä lopuksi joitakin ajatuksia tutkimukseeni antikristuksen hengestä, joka ilmenee eri 
hallitusten välityksellä nykyään, katsomalla hallitusvallan suuremman luokan irtaantumista 
juutalais-kristillisistä arvoista.  
 
Länsimainen hallitusvalta on perustettu juutalais-kristillisille arvoille, jotka perustuvat 10 käskyn 
ehdottomuuksille. Pidämme tiettyjä totuuksia ehdottomina: murha on väärin. Valehteleminen on 
väärin. Varastaminen on väärin. Jonkin tai jonkun sellaisen himoitseminen, joka ei ole sinun, on 
väärin. Jumalan kiroaminen on väärin. Länsimaiset hallitusvalta, tuomioistuimet ja kulttuuri 
ovat suurelta osin olleet yhtä mieltä näistä ehdottomuuksista.  
 
Koska uskomme on ollut yksimielinen näiden hallitusvallan arvojen kanssa, olemme kyenneet 
harjoittamaan uskoamme vuosisatoja rauhassa ja jumalisuudessa. Mutta tänään todistamme 
hallitustemme olevan nopeasti jättämässä nämä ehdottomuudet, mikä aiheuttaa kristittyjen 
mielessä ja tunteissa suurta kuohuntaa. Monet ovat hämmentyneitä tajuamatta tämän olevan 
käynnissä olevan prosessin.  
 
Yhtäkkiä uskomme ja kunkin hallituksen yleisesti jaettujen arvojen yhteen kietoutuminen on 
purkautunut. Se järisyttää monia kristittyjä ytimiä myöten. Alkaa tulla pelkoa. Hämmennystä. 
Mutta se, mitä on tapahtumassa, on, että itse asiassa hallitukset jättävät nopeasti 
kansakuntiensa perinteisten juutalaiskristillisten perustojensa arvot ja moraalit.   
 
Mitä tapahtuu, kun kansakunta jättää Jumalan ehdottomuudet?  
 
Skotlantilainen filosofi Alasdair MacIntyre huomautti 1981 julkaistussa kirjassaan After Virtue 
(Hyveiden jäljillä, suomeksi julk. Gaudeamus 2004), että länsi on lakannut olemasta uskon, 
moraalisten ehdottomuuksien ja perinteen hallitsema ja on vaihtanut sen tunteen, tai kuten hän 
sitä kutsui 'emotivismin' hallitsemiseen. Minä kutsuisin sitä 'emotionaaliseksi järkeilyksi'.  
 
Moraalinen ja hyveellinen kansakunta koostuu kansalaisista, jotka jakavat yhteisen moraalisen 
hyvän. Kansakunnan kansalaiset ovat yhtä mieltä siitä, mikä on hyvää ja moraalista. Hallitus 
sitten ohjaa kansakunnan paremmaksi tulemista tuota yhteistä moraalista hyvää ja noita arvoja 
kohti, mikä valuu alaspäin pienimpiin yhteisöihin. Sitä vastoin emotionaalisen järkeilyn 
hallitsema kansakunta on sellainen kansakunta, joka ei enää ole yhtä mieltä siitä, mikä on hyvää, 
mikä on ehdottoman oikeaa ja väärää, mitä ovat ehdottomat moraaliarvot.  
 
Tuloksena on, että se mitä on kutsuttu hyväksi, kutsutaan nyt pahaksi, ja sitä mitä on kutsuttu 
pahaksi, se on nyt nostettu hyväksi. Kuten antiikin Rooman kohdalla ennen sen kaatumista 
ihmiset näkevät menneiden vuosisatojen historian linssien läpi, joista puuttuvat moraaliset 
ehdottomuudet ja arvot.  Kuten antiikin Rooman kohdalla näemme saman: muistomerkkien ja 
patsaiden alas repimisen, historian uudelleen kirjoittamisen ja pyrkimyksiä muuttaa 
kansakunnan perustamisasiakirjoja.   
 
Kaikki nämä asiat tapahtuvat jättämällä Jumalan moraaliset ehdottomuudet ja arvot. 
 



HE päättävät, mikä on moraalista ja mikä on hyve, ja kuinka historia pitäisi muistaa. Yksilön 
kohdalla kaikki ulkopuoliset filosofiat, uskonnot ja uskomukset torjutaan, koska ne ovat 
ulkopuolelta tulevia. Vain se minkä he sanovat olevan hyve, on hyve. Vain se minkä he sanovat 
olevan oikein, on oikein.   
Nämä ihmiset, jopa jotkut kristityt, uskovat vain sitä mitä he itse uskovat. He uskovat vain 
siihen, mikä tulee heidän omista ajatuksistaan ja tuntemuksistaan, ja muu torjutaan, siitä 
kiistellään ylimielisyyden ja itsepäisyyden ollessa tuloksena. Heille Jumalan Sana sanoo mitä 
tahansa he luulevat ja sanovat sen sanovan, ja he suodattavat pois jokaisen sellaisen 
ulkopuolisen, joka ei ole samalla kannalla sen kanssa, mitä he jo uskovat.  
 
Sellaisessa kansakunnassa yksilöt korottavat ajatusta ja tunnetta siinä määrin, että 
yhteiskunnasta tulee kokoelma vieraita, joista jokainen tavoittelee omia etujaan kulttuurin ja 
yhteiskunnan rajoittaessa heitä minimaalisesti. Hallitus taputtaa käsiään, media taputtaa 
käsiään ja korottaa tuollaista käytöstä. Tuo henki vaikuttaa joihinkin Kristuksen ruumiissa, he 
ovat sokeita ja tietämättömiä eivätkä näe olevansa sokeita ja tietämättömiä. Heidän todellinen 
sydämensä paljastuu. Luullen olevansa viisaita ja oppineita, he ovat itse asiassa typeriä ja 
tietämättömiä.  
 
He suodattavat elämästään pois jokaisen sellaisen, joka ei ole samaa mieltä heidän kanssaan. He 
ovat menettäneet sydämen tai ehkä heillä ei koskaan ollut sydäntä, joka arvostaa ideoiden 
väittelyä ilman että hyökätään yksilön kimppuun. Heidän tunteensa ovat pinnalla ja valmiina 
syöksymään jokaisen sellaisen kimppuun, joka haastaa heidät ajattelemaan eri tavalla. Puhun 
kristityistä, jotka ovat antaneet tämän hengen kiinnittäytyä heihin, en vain uskosta osattomista.  
 
Tämän siirtymisen hyveestä emotivismiin tai emotionaaliseen järkeilyyn, voi nähdä näistä 
neljästä piirteestä yhteiskunnassa.  
 
Ehdottomien moraalisten standardien ja arvojen hylkääminen.  
Kieltäytyminen hyväksymästä mitään sellaista uskontoa, filosofiaa tai muuta uskomusta, joka 
tulee oman itsen ulkopuolelta.  
Sellaisten perinteiden, sankareiden, muistomerkkien, muistojen hylkääminen ja torjuminen, 
jotka nyt nähdään vääriksi.  
Irtaantuminen kaikesta sellaisesta yhteisössä tai yhteiskunnassa, mikä on luonteeltaan 
perinteistä.  
 
Se tarkoittaa, että ihminen voi kutsua mitä tahansa haluaakin hyväksi tai pahaksi. Se tarkoittaa, 
että hallitus voi kutsua mitä tahansa se haluaakin hyväksi tai pahaksi. Enää eivät hallitukset 
seuraa perinteisiä ja ehdottomia juutalais-kristillisiä moraalisia arvoja, joiden mukaan hallita. 
Ne ovat hylänneet ne ja sen sijaan arvottaneet hyväksi tai pahaksi sen minkä vallalla oleva 
hallitus määrittelee hyväksi tai pahaksi.  
 
Kristityt ja irtaantuminen  
 
Kristityt uskovat jonkin olevan hyvää, koska Jumala sanoo sen olevan hyvää. Hyvyys virtaa 
Hänestä, ja hyvyys on itse asiassa Jumalan Itsensä piirteiden kokoelma: Rakkaus, ilo, rauha, 
lempeys, kärsivällisyys, sävyisyys, hyvyys, moraalinen erinomaisuus, johdonmukaisuus, 
jumalisuus, veljellinen rakkaus. Nämä asiat ovat hyviä, koska ne ovat Jumalasta.  
 
Sen tähden kaiken merkitys virtaa Jumalasta. Hän muovaa maailmankatsomuksemme. Jos Hän 
kutsuu jotakin pahaksi, se on pahaa, ja jokainen joka tuntee Hänet ja pitäytyy Hänessä tietää, 
että se mitä Hän sanoo, on totuus. Sen tähden kristityt uskovat, että maapallolla ja kaikella 
siinä olevalla on merkitys ja tarkoitus.  
 



Mutta suuressa osassa hallituksia ja yhteiskuntia tänään se, mitä Jumala kutsuu hyväksi ja 
moraaliseksi ja suoraselkäiseksi on viskattu syrjään, mikä jättää monet kristityt ihmettelemään, 
mitä on tekeillä. Amerikassa on kristittyjä, jotka luulivat Jumalan ja (heidän) maan olevan 
yhteen kietoutuneita, ja ehkä ne olivatkin alussa. Mutta ei enää. Juuri tämä Jumalan ja Hänen 
moraalisten ehdottomuuksien hylkääminen moraalisen relativismin, emotivismin hyväksi 
ravistelee joitakin kristittyjä ytimiä myöten.   
 
Mitä tulee tapahtumaan? 
 
Seurakunnan täytyy pienentyä tullakseen suuremmaksi. Kristityt tulevat etsimään niitä, jotka 
pitävät yhä kiinni Jumalan ehdottomuuksista, mikä osoitetaan ihmissuhteiden puitteissa. Ei enää 
ihmissuhteita, jotka kuuluvat rakennukseen perustuviin ohjelmiin, sillä ne eivät tyydytä. Monissa 
on nousemassa hengellinen nälkä ja he etsivät niitä, jotka ovat samalla hengellisellä 
aaltopituudella sisimmässään ja etsivät aitoja ihmissuhteita.   
 
Kuten olen sanonut monta kertaa aiemmin: kuka tahansa voi sanoa olevansa uudestisyntynyt. 
Kuka tahansa voi sanoa rakastavansa Jumalaa. Mutta vanhurskaus osoitetaan ihmissuhteiden 
puitteissa. Siitä löytyy oman elämän hedelmä. Lausumat siitä, että on kristitty, todistetaan 
ihmissuhteiden puitteissa.  
 
Sosiaalisen median 'ystävien' illuusio tuhotaan ja monet kohtaavat sen totuuden, että ovat yksin. 
Monet etsivät aitoja ihmisiä, ja sen tähden (puhun omasta puolestani) näemme monien tulevan 
siihen johtopäätökseen, että tuon tarpeen täyttävät ihmissuhteet perheeseen perustuvassa, 
kodeissa kokoontuvassa seurakunnassa.  
 
TUO on se jäännös… tuo on se, minne Kristuksen ruumis on suuntaamassa… luottamuksellisiin 
ihmissuhteisiin toisten 'samalla hengellisellä aaltopituudella' olevien kanssa. Joitakin pohdittavia 
asioita… seuraa sitä, kun hallitusten irtaantuminen niiden perinteisistä arvoista jatkuu ja aidot 
kristityt tulevat pois tuosta kulttuurista etsimään toista kulttuuria. Jumalan perheen kulttuuria.   
 
Uusi aihe ensi viikolla… siihen saakka, siunauksin,  
John Fenn/LL 
 
 


