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Vai lopunajan eksytys
Or An End-Time Deception

Onko kristinusko syy maailman ongelmiin?
Kun maailma jatkaa vajoamista yhä syvemmälle pimeyteen ja epätoivoon, niin esiintulevan kirkon
johtavat sanovat sen olevan seurakunnan syy, varsinkin niiden taipumattomien kristittyjen, jotka
eivät jousta uskonkäsityksissään ja vakaumuksissaan. Vaikka kristityt varmasti eivät ole
synnittömiä, niin tosi uskovat eivät aiheuta maailman hajoamista. Se johtuu vain yhdestä syystä …
ihmisen syntisestä tilasta. Me jokainen olemme vastuullisia synnistä omassa elämässämme.
Raamattu tekee selväksi, että synnin rangaistus on kuolema. Meille kaikille, jokaikiselle meistä, on
langetettu kuolemantuomio, mutta meille on myös tarjottu ilmainen pelastuksen lahja.
Kristittyinä Jumala odottaa meidän auttavan niitä, jotka kärsivät ja ovat puutteessa. Kun
Jeesus asuu jossakin ihmisessä, niin Hän tuomitsee ja on läheisessä vuorovaikutuksessa tuon
yksilön kanssa. Hän on pelastanut meidät tuholta ja Hän haluaa elää meissä ja seurustella
kanssamme ja Hän pakottaa meitä elämään hurskaasti ja huolehtimaan niistä, jotka ovat vähemmän
onnekkaita, kuin me. Onko mikään ihme, että kun tämä uusi itseään jumaloiva uudistus ottaa
muotoa, niin sen kannattajat tulevat yhä vihamielisemmiksi niitä kohtaan, jotka saarnaavat
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia?
On ironista, että esiintuleva kirkko, joka sanoo, että sen päämäärä on auttaa kärsiviä ja auttaa
poistamaan maailman ongelmia, ei ohjaa maailmaa Jeesuksen Kristuksen ja Hänen ruumiinsa tykö.
Sensijaan se hylkää sovituksen käyden käsikoukkua uskonnon kanssa, joka opettaa, että olemme
vanhurskautetut ennemmin teoista, kuin yksin armosta, omaksuen mystisiä harjoituksia ja
tietoisuudenmuutostiloja ja vetäen nämä kärsivät kadotetut sielut yhä kauemmas pois siitä ainoasta
asiasta, joka koskaan voisi auttaa heitä—henkilökohtaisesta suhteesta Jeesukseen Kristukseen, joka
selittää hyvin selvästi, kuka Hän on:
Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen
minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet.Minä olen ovi; jos
joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja
löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä
olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä
paimen antaa henkensä lammasten edestä. (Joh. 10:7-11)
Kunniakas päämäärä?
Siitä ei ole epäilystä, että maailma on pahassa kaaoksessa, kun köyhyys, sairaus ja taudit koettelevat
miljoonia ja miljoonia ihmisiä. Kärsimys näyttää olevan kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. On
ymmärrettävää, että maailma etsii vastauksia. Monet uskonnolliset johtajat (uusiaikalaiset
mukaanlukien) uskovat, että me tarvitsemme uuden uskonpuhdistuksen. Neale Donald Walsch,
merkittävä New Age -johtaja, on yksi niistä, joilla on mielessään uusi uskonpuhdistus. Hän sanoo:
Ehdotamme, että ihmiset ryhtyisivät nykyajan Martti Luthereiksi ja ottaisivat ne viisi askelta
rauhaan ja naulaisivat ne kirkkorakennusten oviin, kuten Martti Luther teki 95 teesillensä
vuonna 1517 Wittenburg'issa Saksassa, mikä tietysti käynnisti ensimmäisen
uskonpuhdistuksen. Tarkoituksemme on saada liikkeelle toinen maailmanuskonnon suuri
uskonpuhdistus. Se on tavoitteemme, maalimme ja päämäärämme. Tavoittelemme on
itseasiassa inspiroida toinen suuri maailmanuskonnon uskonpuhdistus. 1

Edellä olevan kaltaiset kommentit ovat aika mielenkiintoisia, koska Walsch ei ole kristitty, mutta
puhuu uskonnollisesta uudistuksesta, jota toivoo saavansa todistaa. Walsch'in uudistus ei kuitenkaan
sisällä Jeesusta Kristusta. Hänen verkkosivustollaan, The Group of 1000, eräs lausunto selittää
jotakin sellaista, jota Walsch kutsuu ”uudeksi hengellisyydeksi”:
Uusi Hengellisyys on globaali liike luomaan tilan ihmiskunnalle kokea luonnollinen
impulssinsa kohti jumalallista tavalla, joka ei tee vääryyttä kenellekään toiselle johtuen
tavasta, jolla he tekevät sen. (korostus lisätty) 2
Walsch’in uskonpuhdistus on sellainen, joka toteuttaa Merton'in näyn (ja Leonard Sweet'in):
Me olemme jo yhtä, mutta kuvittelemme, että emme ole ja se, mikä meidän on palautettava,
on alkuperäinen yhteytemme. 3
Merton uskoi, että Jumala asuu kaikissa ihmisissä ja mikä enemmän, että olemme osa
Jumaluutta—eli sanoaksemme sen lyhyemmin: me kaikki olemme Jumala. 4
Siten se uusi uskonpuhdistus, joka on näköpiirissä, ei ole sellainen, joka osoittaa Jeesukseen
Kristukseen ainoana Vapahtajana, joka vuodatti verensä lunastaakseen helvettiin matkaavat syntiset.
Uuden uskonpuhdistuksen evankeliumi sanoo, että Jumala on jokaisessa ja ihmiskunnan täytyy vain
tulla tähän valaistuun ymmärrykseen. Kun ihmiskunta tulee täyteen yhteyteen, niin globaalit
köyhyyden, sairauden jne. jättiläiset poistuvat. Se on täydellinen Saatanan juoni pitää sielut erossa
todellisesta pelastuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Se on suuri petos, joka viettelee massat—
petos, josta Raamattu varoittaa ja se tulee tapahtumaan. Kuitenkin, koska Herra on hidas vihaan ja
nopea armahtamaan, Hän jatkaa ihmisten vetämistä ja kutsumista, kun vielä on aikaa. Apostoli
Paavali ilmaisee Herran sydämen laadun:
Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän
luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan:
"tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi; sillä me olemme tulleet
osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli,
vahvoina loppuun asti. Kun sanotaan: Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää
paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa. (Hepr. 3:12-15)
Meidän täytyy kysyä itseltämme: Onko esiintuleva uudistus, jota olemme todistamassa,
todella Jumalan antama uudistus.? Vai eikö se mitenkään eroa Neale Donald Walsch’in tai Thomas
Merton’in uudistuksista, joissa ihminen korotetaan ja jumalallistetaan? Vaikka näyttää, että maailma
hajoaa silmiemme edessä—huolimatta jatkuvista ponnistuksista auttaa köyhiä ja kärsiviä ja
pysäyttää rikollisuus ja terrorismi—niin hallitukset, valtiot ja ihmiset niissä ovat päättäneet, että
Jeesus Kristus ei ole vastaus. Esiintuleva kirkko on vahvistanut tämän kannan panemalla sellaisen
painon Jumalan valtakunnan tuomiselle nyt ja mitätöimällä todellisen evankeliumin sanoman.
Ymmärrän, että useimmat kristityt todennäköisesti nauraisivat epäuskoisina, joa joku sanoisi
heille heidän olevan menossa Neale Donald Walsch'in hengellisyyteen. Useimmat heistä näkisivät
itsensä oikeaoppisina ja Raamattuun pohjautuvina eikä taatusti uusiaikalaisina menossa johonkin
uuteen uskonpuhdistukseen, joka väittää jokaisen olevan Jumala. Olen kuitenkin yrittänyt todistaa
tässä kirjassa, kuinka esiintuleva kirkko rakentaa siltaa kristinuskon ja tämän ”uuden
hengellisyyden” välille. Kysymys, joka jokaisen kristityn täytyy kysyä itseltään, on: olenko valmis
käymään tälle sillalle ja lopulta ylittämään sen?
Katselen tänä päivänä, kun merkittävät kristilliset johtajat omaksuvat ja mainostavat monia
niistä yksilöistä, joista olen puhunut tässä kirjassa. He näyttävät seuraavan näitä uuden
uskonpuhdistuksen evankelistoja sokeasti ja kyselemättä ja aivan heidän kannoillaan tulee
seurakunnan enemmistö.
1.Tim. 4::1 sanoo: ”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat

uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja.” Kehotan jokaista uskovaista
huomioimaan tämän: kun luopuminen uskosta kerran alkaa, on vaikea kääntyä takaisin. Haastan
sinua huolellisesti ja rukoillen harkitsemaan, mitä esiintuleva kirkko todella esittää.
Olemme nähneet tekoja ja kuulleet sanoja niiltä, jotka yrittävät tehdä tyhjäksi kristillisen
uskon perusopit; he ovat nyt tulleet siihen pisteeseen, että sanovat haluavansa tuhota kristinuskon.
Kuuntele Alice Bailey'n sanoja, kun hän kuvailee profetoimaansa ”Tulevaa Yhtä,” jota kutsuu
”Kristukseksi”:
Syy, ettei Hän ole tullut uudelleen, on, että Hänen seuraajansa eivät ole tehneet tarvittavaa
työtä kaikissa maissa. Hänen tulemuksensa on paljolti riippuvainen, kuten myöhemmin
tulemme näkemään, oikeiden ihmissuhteiden perustamisesta. Kirkko on estänyt … eikä
auttanut johtuen sen fanaattisesta innosta tehdä kaikista ihmisistä ”kristittyjä” eikä Kristuksen
seuraajia. Se on korostanut teologista oppia, eikä rakkautta. 5
Globaali yhteisö
Yli 400 000 seurakuntaa on nyt osallistunut Rick Warren’in päämäärätietoiseen (Purpose Driven)
ohjelmaan. On täysin selvää, että miljoonat kristityt ovat omaksuneet ajatuksen, että Kristuksen
paluun yksityiskohdat eivät kuulu meille ja meidän täytyy auttaa tuomaan uusi uskonpuhdistus
niiden globaalien ongelmien poistamiseksi, jotka maaplaneetalla on edessään. Rick Warren'in
mukaan tämä onnistuu vain, jos me kaikki toimimme yhdessä.
Tämä yhteisyys-/yhteisö-ajattelutapa on se sama viesti, johon Alice Bailey viittasi ”oikeina
ihmissuhteina” ja se sama, jonka esiintuleva kirkko toivoo välittävänsä maailman ihmisille.
Henkilökohtainen suhde Kristukseen katsotaan itsekeskeisyydeksi, 6 koska se ei keskity globaaliin
yhteiseen hyvään. Yhteisöllinen hengellisyys nähdään ainoana tienä maailman eloonjäämiselle.
Kuuntele tämän päivän uuden uskonpuhdistuksen ajattelijoita:
Kirkko on vasta aavistus täydestä koko maailman luvatusta yhteisöstä … kirkko itse ei ole
Jumalan luomakunnan päämäärä. 7 —Walter Brueggemann, An Emergent Manifesto of Hope
Seurakunnalla kaikissa ilmauksissaan—katoliset, evankelikaalit, helluntailaiset, protestantit ja
monet muut—on 2.3 miljardia kannattajaa.... Käyttäkäämme sitä ruohonjuuritason verkostoa,
joka on jo maaperässä. On aika panna syrjään ennakkoluulomme ja toimia yhdessä. 8—Rick
Warren, Forbes magazine
Olemme syntymässä uuteen kristillisen uskon aikakauteen ”elävän värin” globaalina
yhteisönä. … On välittömästi selvää, että tällainen syntyminen täytyy johtaa yhdistymiseen…
suhteeseen, jonka kaltaista ei koskaan ennen ole ollut olemassa. 9 —Brian McLaren
Valitettavasti se ”globaali yhteisö,” josta niin usein puhutaan esiintulevan kirkon leirissä, on
peitekieltä maailmanlaajuiselle uskonnolliselle yhteisölle, joka käsittää kaikki uskomussysteemit.
Kuten Neale Donald Walsch sanoi, se on ”globaali liike … joka ei tee vääryyttä kenellekään toiselle
johtuen tavasta, jolla he tekevät sen.”
“Sinun tulemuksesi merkki”
Sen vauhdin, jolla tämä globaali yhteys kehittyy, pitäisi kertoa meille, että Kristuksen paluu voi olla
hyvinkin lähellä. Ei kuitenkaan jokainen, joka tunnustaa Kristuksen nimeä, tule olemaan valmis.
Jeesus itse kysyi: ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Lk.
18:8). Kuten vertauksessa kymmenestä neitsyestä (Mt. 25:1-13), monet eivät tule olemaan valmiita,
kun Herra palaa. Monet ovat nukahtaneet.
Muistatko, mitä Jeesus sanoi opetuslapsille, kun he kysyivät Häneltä: ” mikä on sinun
tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" (Mt. 24:3) Hän ei sanonut heille, että koko maailma olisi
kokemassa hengellistä herätystä ja kääntymässä evankeliumiin. Sen sijaan hän sanoi:

Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: Minä olen
Kristus, ja he eksyttävät monta. (Mt. 24: 4-5)
Jeesus varoitti, että Hänen paluunsa edellä olisi niin suuri luopumus, että ”monet”
eksytettäisiin. Sanaa monet vastaava kreikankielen sana tarkoittaa valtavaa määrää eli suuria
joukkoja. Itseasiassa enemmistö niistä merkeistä, joita Jeesus käski odottaa, käsitteli hengellistä
petosta. Hän jopa varoitti, että olisi vääriä väärien Kristuksien ilmestymisiä eli manifestaatioita,
jotka liittyisivät valheellisiin merkkeihin ja ihmeisiin (Mt. 24:23-25).
Myös apostoli Paavali antoi Jeesuksen varoituksen koskien petoksen aikaa, jolloin koko
maailma tulisi huijatuksi:
Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka
nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa
henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan
vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden
viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta
totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin
että he uskovat valheen. (2.Ts. 2:7-11).
Huomaa, kuinka Saatanan petossuunnitelma toimii. Kuten Eevan kiusauksessa paratiisissa hän
ensin kyseenalaistaa, mitä Jumala on sanonut, saaden monet hylkäämään Raamatun
erehtymättömänä Jumalan Sanana, tai eksymään kummallisiin Raamatun tulkintoihin ja vetämään
jakeita ulos kontekstista. Seuraavaksi hän heikentää Jumalan Sanan niin, että se jää toiseksi
kokemukselle. Eikö Jumala loppujen lopuksi haluakin jokaisen olevan onnellinen ja ”rakastavan”
kaikkia? Tyypillisesti tämä rakkaus kääntyy hyväksymään jokaisen ja heidän kummalliset
uskomuksensa yhtä lailla. Lopulta petos merkitsee Jumalan Sanan totuuden hylkäämistä valheen
hyväksi samalla koko ajan kuvitellen, että Jumalaa tässä palvellaan.
On varmaa, että ne varoittavat sanat, jotka Paavali kirjoitti Korinton seurakunnalle koskien
Saatanan vietteleviä suunnitelmia, ovat hyvin ajankohtaiset tänä päivänä:
Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne
ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä
jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos
te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette
vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte (2.Kor. 11:3-4).
Monet ovat unohtaneet nämä Raamatun perusvaroitukset, koskien viimeisiä päiviä, kun toinen
evankeliumi ja toinen Jeesus esitetään petetylle maailmalle.
Esiintuleva uudistus—mitä meidän pitäisi odottaa?
Esiintulevan kirkon liikettä ei voi jättää huomioimatta. Sillä on kyky uudelleen muotoilla eli
määritellä kristinusko, kuten monet sen johtajista väittävät sen tulevan tekemään. Vaikka jotkut
väittävät, että nämä muutokset ovat rinnastettavissa niihin, jotka tapahtuivat 16. vuosisadan
uskonpuhdistuksessa, niin esiintulevan kirkon uudistus on todellisuudessa käänteinen sille, mitä
tapahtui menneisyydessä. Sensijaan, että kadotettuja neuvottaisiin Jumalan Sanaan ja ulos
luopiokirkosta, monet johdetaan dogmeihin, perinteisiin ja Raamatun ulkopuolisiin kokemuksiin.
Vaikka on oleva jäännös, joka pysyy uskollisena Raamatulle, niin nämä Raamattuun uskovat
kristityt tulevat olemaan vähemmistö. Kuten on aina ollut kautta Kristuksen ruumiin historian, niin
vainoa ja pilkka odottavat niitä, jotka kieltäytyvät hyväksymästä valtakunta nyt- ja utopistisia
oppeja. Kun maailma valmistautuu vastaanottamaan rauhan miehen, niin ne, jotka pitävät kiinni
raamatullisesta lopunaikojen näkemyksestä, nähdään ongelmallisina kummajaisina ja uhkana

yhteiskunnalle ja maailmanhallitukselle.
Kun maailma käy yhä vihamielisemmäksi Israelia kohtaan, niin näkemys, että seurakunta
ottaa Israelin paikan jättäen Israelin ilman profeetallista merkitystä (korvausteologia), tulee yhä
hyväksytymmäksi kristikunnassa yleensä. Niitä, jotka uskovat Ilmestyskirjan ennustavan
apokalyptistä tulevaisuutta, pidetään vaarana yhteiskunnalle ja tämän uuden Jumalan valtakunnan
hyvinvoinnille.
Esiintulevan kirkon ekumeeninen luonne osoittaa, että jälleenyhdistymisen prosessi Roomaan
on jo alkanut. Kun monet omaksuvat kokemuspohjaisen hengellisyyden kontemplatiivisen/mystisen
rukouksen mainostamisen vuoksi, niin se, jonka juuri nyt tunnemme kristillisenä uskona, muuttuu
subjektiivisiin kokemuksiin perustuvaksi uskoksi.
Hengellisen maailman manifestaatioita tulee näkyviin ja petollisia merkkejä ja ihmeitä tulee
runsaasti. Enemmän huomiota annetaan Marialle, eukaristisen Jeesuksen Äidille. Tämän Jeesuksen
näkyväksi tulemisia ilmenee ympäri maailman parantumisten ja muiden ihmeellisten ilmiöiden
kera.
Lopulta nämä petolliset merkit ja ihmeet ovat niin tehokkaita ja enemmistö maailman
ihmisistä niin vieteltyjä meditatiivisten tilojen kautta, että maailman uskonnot tulevat yhteen rauhan
asian puolesta. Uusi Kristus, tai kuten Alice Bailey häntä kutsuu, se ”Tuleva Yksi,” 10 vahvistetaan
Jumalan nimessä ja hän odottaa kaikkien kumartavan ja palvovan häntä.
Vaikka elämme hengellisesti pimeitä aikoja ja näyttää, että ihmisten enemmistö ei erota aikain
merkkejä eikä petoksen suuruutta, niin Herra on uskollinen seurakunnalleen. Vaikka se, mitä on
tapahtumassa, näyttää ylivoimaiselta, meillä on Raamattu ja Pyhä Henki ohjaamassa meitä kaikessa
viisaudessa ja totuudessa. Jumalan Sanan valo tunkeutuu pimeyteen ja ne, joita vapautetaan
petoksesta, näkevät, mitä on tapahtumassa. Meidän näkevien täytyy jatkaa totuuden julistamista
voimassa ja rakkaudella, kuten Paavali neuvoi Timoteusta:
Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä
opettamaan ja pahaa kärsimään; hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala
antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen
pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. (2.Tim. 2:24-26)
Vielä on pastoreita ja seurakuntia, jotka ovat antautuneet julistamaan totuutta. Etsi, missä he
ovat ja tue heitä. Jos he ovat paikassa, jossa se näyttää mahdottomalta, niin etsi materiaaleja, joita
on saatavana vakaista Raamattuun pohjautuvista kristillisistä palvelutyöjärjestöistä ja pidä
Raamatun tutkisteluja kodissasi.
Kun Jeesus palaa, Hän ei löydä utopiamaailmaa täynnä rauhaa, vaan maailman kaaoksessa,
levottomuutta, väkivaltaa ja sotaa, koska maailma on hyljännyt Jumalan Sanan, aidon evankeliumin
ja yhden tosi Jumalan. Sensijaan, että se olisi hetki, jolloin Hän kiittää maailmaa
kristustietoisuutensa löytämisestä, Hän tulee Tuomarina ja väkevänä Kuninkaana.
Lopuksi haluaisin jättää sinulle sanat, jotka Paavali kirjoitti Timoteukselle, koskien näitä
vaikeita aikoja, joissa me elämme:
Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva
eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita,
kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi
tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen
opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä
raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. (2.Tim.
4:1-5)
Sanansa kautta Herra varoitti meitä, että vaarallisia aikoja tulee, mutta Hän myös teki
selväksi, että Jeesuksen Kristuksen seurakunta selviäisi keskellä suurta petosta ja hyökkäystä

kristillistä uskoa vastaan. Syvällisessä ajatusten vaihdossa Jeesuksen ja opetuslasten välillä
Jeesus vakuutti heidät juuri tästä asiasta:
Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen
ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?"
Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi
jonkun muun profeetoista".
Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"
Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri
ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: sinä
olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.
(Mt. 16:13-18)
Herra on uskollinen ja tukee seurakuntaansa. Etsi Häntä jatkuvasti—Hän tulee pian!
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