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             Antikristus, kuka hän on?                               
 (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-Husseini ja Adolf Hitler) 

 
Antikristus Vanhassa Testamentissa: 
- Jumalan vastustaja 
- ihminen joka saa voimansa ja ideologiansa 
  sielunviholliselta  
- Hes.28 mukaan luotu enkeliolento joka  
  halusi korottaa itsensä Jumalan vertai- 
  seksi.  
- Anti-Jumalallinen henki jonka tavoite on  
  estää Jumalan suunnitelmien ja ilmoitusten 
  toteutuminen. 
- Sama henki vaikuttaa myös UT:n puolella 
  tulevana Kristuksen vastustajana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mitä Raamattu tarkoittaa termillä vihan aika? 
 
- Ahdistuksen aika (Jes.2:12,  Mt.24:21 ja 29) 
- Jumalan vihan ja koston päivä (Jes.34:8  63:1-6) 
- Vihan aika (Jes.26:20   34:2) 
- Jaakobin ahdistuksen aika (Jer. 30:7) 
- Vailla kaltaisuutta olevan ahdistuksen aika (Dan.12:1) 
- Lopun aika (Dan 12:9) 
- Hävityksen aika (Dan 9:27)  
- Danielin 70.vuosiviikko (viitteellisesti, Dan.9-24-27) 
- Koetuksen hetki ( Ilm.3:10) 
- Hänen vihansa suuri päivä (Ilm.6:17) 
- Hänen tuomionsa aika ja hetki (Ilm.4:17) 
- Herran päivä (2.Tess.2:2) 
- Maailmanajan loppu (Mt.13:40, 49) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Danielin profeetallinen näky maailmanajan päättymiseen saakka.  

Ilmestyskirjassa kuvatut tapahtuman sen jälkeen, 1000-vuotinen Kristuksen rauhanvaltakunta,   

Suuren valkean valtaistuimen tuomiot, uusi taivas ja uusi maa, iankaikkinen kadotus.  



Antikristus Uudessa Testamentissa: 
- Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siellä 
  missä ei pitäisi, joka tämän lukee se tarkatkoon-  (Mt.13:14) 
- Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus jonka kaltaista ei ole ollut  
  hamasta luomakunnan alusta jonka Jumala on luonut, tähän asti 
  eikä milloinkaan tule.  (Mt.13:19, vertaa Dan.12:1) 
 
- ...Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihmi- 
  nen, kadotuksen lapsi, --- tuo vastustaja joka korottaa itsensä yli 
  kaiken nitä Jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että hän  
  asettuu Jumalan Temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. (2.Tess.2:3-4) 
 
- Tuon laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta, valheen  
  kaikella voimalla, tunnusteoin ja ihmein. --- Siksi Jumala lähettää heille 
  voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheeseen. (2.Tess.2:9,11) 
 
- Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa  
  henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. (2.Tess.2:8)  
 
(Laiton, hepr. belial, kr. paranomos – lainrikkoja).     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 



Se alkaa Lähi-idän 7-vuotta kestävällä rauhansopimuksella Israelin ja sitä   
ympäröivien islamilaisten valtioiden välillä, (Dan.9:27). Juutalaiset saavat  
rakentaa Temppelivuorelle Kolmannen Temppelin ja aloittaa siellä uudelleen 
vanhatestamentilliset uhraamiset, ruokauhrin ja teurasuhrin.  
 
Samalla sinetöidään elävän Jumalan sinetillä 144.000 juutalaista eri puolilla 
maailmaa ja he lähtevät julistamaan hyvää sanomaa Kristuksesta. (Ilm.7)  
 
 
Vuosiviikon puolivälissä Antikristus rikkoo rauhansopimuksen, lakkauttaa 
uhraamiset, asettuu itse Temppeliin ja julistaa olevan sa Jumala, ainoa  
palvonnan kohde. Aloittaa kristittyjen vainot ja sodan juutalaisia vastaan  
jotka eivät hyväksy häntä Jumalan sijaiseksi. 
 
Pedon merkkiä aletaan jakamaan samasta ajankohdasta eteenpäin, tavoite 
ontunnistaa”vääräuskoiset”jasalliavain”oikeauskoisille”elintilaa. 
  



Temppelivuori Instituutti on jo valmistanut kaiken vt:n uhraamisvälineistön.  

Myös rahoitus ja rakentamistek- 
niikka on valmiina seuraavaa  
temppeliä varten. Kuvassa se on 
sijoitettu Kalliomoskeijan paikalle. 



Milloin Antikristus astuu näyttämölle? 
 
- Ensin täytyy pidättävän voiman poistua. 

 
- Kuka tai mikä on tämä pidättäjä? ( 2.Tess.2:7) 
 
- Nykyisen Kristuksen maanpäällisen ruumiin, eli 
  seurakunnan kautta vaikuttava Pyhän Hengen 
  voima. Tehtävänä julistaa evankeliumin sanomaa 
  pelastukseksi.  
 
- Sen jälkeen kun srk temmataan ylös Herraa  
  vastaan, avautuu mahdollisuus Antikristuksen 
  astua esiin, ja alkaa Danielin 70. vuosiviikko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antikristillinen aika ja laittomuuden 
salaisuus on jo vaikuttamassa. Oletko 
valmis kohtaamaan hänet?  
 
 
 
 
 
 
 
Jos olet uskossa Kristukseen, niin kohtaatkin Hänet   
ja saat olla mukana Karitsan hääaterialla. Sillä meitä  
ei ole määrätty vihaan. Tämä on meidän autuaallinen  
toivomme ja uskomme!   

 
 
 
  














