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että Vanhan testamentin Daniel-kirja 
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Daniel ymmärsi, että Jumala oli 

jatkuvasti hänen tuomarinsa, eikä hän 
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vain tällaisen asenteen omaavalle 
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 Luku 1
Profetiat 
keskittyvät Isään

Rouva, joka kuului aikoinaan Worldwide Church of God 
(wcg)-seurakuntaan, antoi minun lukea muistiinpa-
nonsa, jotka perustuivat korkea-arvoisimpien wcg-seu-

rakunnan pastorien vuonna 1984 profetioita koskeviin saar-
noihin. Suurin osa muistiinpanoista perustui yhden pastorin 
saarnoihin. Kyseinen rouva on nyt Philadelphia Church of God 
(pcg), eli Jumalan Filadelfian seurakunnan jäsen.

Muistiinpanoja läpikäydessäni huomioni kiinnittyi kah-
teen asiaan. Ensiksi nousi esiin pastorin yksityiskohtainen 
profeettisen tieto. 

Mutta sitten mieltäni alkoi häiritä toinen asia—puheista 
kävi esiin silmiinpistävä ongelma, joka toistui useissa samaan 
aikaan annetuissa saarnoissa. Tämä esille noussut ongelma 
auttoi minua ymmärtämään, miksi he alkoivat kapinoida. 

Mikä epäonnistui? Meidän tulee jatkuvasti etsiä vasta-
usta ja varmistaa, että olemme oppineet läksyn menneistä 
tapahtumista. 

P r o f e t i a n  ” Pa lj a s ta m i n e n ” ? 

Jumala on auttanut minua ymmärtämään Ilmestyskirjan 
jakson aikaisempaa syvemmin ja haluan jakaa sen kanssasi. 
Kyseessä on yksi hämmästyttävimmistä Raamatun profetioista. 

”Ne ovat myös seitsemän kuningasta; heistä on viisi 
kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän 
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tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän” ( Johanneksen 
ilmestys 17:9, 10). 

Tietty lausuma hämmästytti näissä saarnanauhoitteiden 
epätavallisen yksityiskohtaisissa muistiinpanoissa. Yksi pas-
toreista käsitteli edellistä raamatunjaetta saarnassaan. Hän 
lausui: ”Herbert W. Armstrong paljasti tämän profetian». 

Paljasti? H. Armstrong ei paljastanut mitään! 
Tämä on yksi tärkeimmistä Raamatun profetioista. Jumala 

sanoi, että hän paljastaisi profetian kuvassa olevan ihmisen 
kautta. Sattuiko H. Armstrong sattumalta ”paljastamaan” 
tämän profetian? Lausuma antaa ymmärtää, että hän olisi 
omin päin päässyt sanomasta jollain tapaa selville. Se ei tapah-
tunut lainkaan esitetyllä tavalla!

Katsotaan koko asiayhteyttä. Jumala kutsui H. 
Armstrongin pedon historian ”yksi on”—vaiheessa—pyhän 
Rooman valtakunnan kuudennella eloon heräämiskaudella. 
Tämä oli se ”säädetty aika”, jona Jumala halusi että tämän 
profetia ilmoitettaisiin ja julistettaisiin maailmalle. Jakeessa 
käsitellään kahta seurakunnan aikakautta, niistä toisen 
oli määrä seurata H. Armstrongin näyttämöltä poistutu-
mista (pedon herättyä seitsemättä kertaa). H. Armstrongin 
aikakaudella Jumalan viesti tuli saatetuksi suurimmalle 
ihmismäärälle ehkä koko tähän menneen historian aikana 
(Malakian kirja 3:1; 4:5-6; Evankeliumi Matteuksen mukaan 
17:10-11; 24:14). Jumala lähetti H. Armstrongin maailman-
tapahtumien täsmähetkellä. Pelkästään annettuna aikana 
H. Armstrong kykeni ymmärtämään ja tarjoamaan selkeän 
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selostuksen Ilmestyskirjan jakeesta 17:10—ja siitä, mitä 
Jumalan seurakunnan kahdella viimeisellä aikakaudella piti 
tapahtuman. 

Heräsin 17. joulukuuta 2004 aamukolmelta, en saanut 
unta ja aloin lukea wcg-pastorin puheen muistiinpanoja. 
Huomasin välittömästi, että laodikealainen pastori oli jät-
tänyt Jumalan pois opetuksestaan. 

Asian ydin on: Jumalan täytyy ilmoittaa meille 
Ilmestyskirjan jae 17:10 ja Jumalan täytyy myös ilmoittaa, 
kuinka Laodikealaiset kulkivat harhaan. Meidän ei tule aino-
astaan tietää, että laodikealaiset kulkivat harhaan, vaan myös 
kuinka ja miksi. Tämä ymmärrys on osa Ilmestyskirjan jaetta 
17:10 sekä useita Ilmestyskirjan 17:10 ajankohdan muita 
Laodikean kapinaa koskevia jakeita. 

Muista, että jae koskee kahta lopun ajan Jumalan seura-
kunnan aikakautta sekä kahta pyhän Rooman valtakunnan 
päätä. H. Armstrong ei ymmärtänyt täysin viimeistä, joka ”ei 
ole vielä tullut” ja mitä seurakunnalle hänen kuolemansa jäl-
keen tapahtuisi. 

H. Armstrong uskoi, että koko Raamattu oli pääasiassa 
valmistettu Ilmestyskirjan 17:10 ajanjaksoa varten! Tämä 
ei vois siis olla jae, jonka joku ihminen paljastaa. Asia vaati 
Jumalalta paljon pohdintaa ja runsaasti harkintaa, eikä 
kukaan ihminen tiedä, kuinka kauan aikaa tämä tapahtui.

Tämä hämmästyttävä jae ilmoittaa koko Jumalan lopun 
ajan profetian pähkinänkuoressa! Se sisältää sekä Filadelfian 
että Laodikean aikakauden historian.

Jae kattaa hämmästyttävän määrän suuria maailmantapah-
tumia. Vain Jumala ymmärtää ja voi ilmoittaa tällaisen profe-
tian. Kukaan ihminen ei pysty koskaan paljastamaan tai sat-
tumalta kompastumaan tällaiseen profetiaan—mihinkään 
Jumalan profetiaan. On mahdotonta ajatella, eikä ole mitään 
järkeä kuvitella, että ihminen pystyisi moiseen. 

Ymmärrämme nyt varmaan, ettemme puhu ihmismie-
lestä—vaan Jumalan mielestä! 

Kuinka syvästi uskomme Jumalan sanoman? Jumala on 
profetian alkuun saattaja. Vain Jumala ilmoittaa totuuden! 
Vain Jumala ilmoittaa profetian! Jollemme kykene näkemään 
ihmismielen toiselle puolelle, kuljemme kohti katastrofia! 
Kukaan ihminen ei ”paljasta” Jumalan profetiaa—ei aina-
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kaan yhtä tärkeää profetiaa kuin Ilmestyskirjan jae 17:10. Ei 
edes Kristus ”paljastanut” tätä profetiaa! Isä Jumala ilmoitti 
tämän hämmästyttävän totuuden! Näemme, että Jumala—ei 
Kristus—järjesti tapahtuneen. 

Kun puhun profetiasta, en ”paljasta” profetiaa. Profetian 
ymmärtäminen tulee suurelta Jumalalta, joka aukaisee 
ihmisen mielen ymmärtämään sen! 

Tarkkaa, mitä mainituille pastoreille tapahtui. He antoivat 
varmaan H. Armstrongille—tai itselleen—liikaa kunniaa. Oli 
kuinka oli, he keskittyivät ihmisiin. Kun H. Armstrong poistui 
kuvioista, he kulkivat hengellisesti raiteilta! Näin kävi, koska 
he eivät katsoneet Kristukseen, Jumalan seurakunnan hengel-
liseen päähän. 

Kuinka tärkeä asia on kysymyksessä? Totuuden ymmär-
täminen päättää sen, menemmekö turvapaikkaan vai suureen 
ahdistukseen—Jumalan valtakuntaan vai tuliseen järveen. 

K u n n i o i ta  i s ä ä 

Huomioi Ilmestyskirjan ensimmäinen jae: ”Jeesuksen 
Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääk-
seen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän 
lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen 
Johannekselle (alkutekstissä)” (Johanneksen ilmestys 1:1). 

Isä omaa kaikilta muilta olennoilta puuttuvan syvän pro-
feettisen ymmärryksen. Vain Isä Jumala ymmärtää päivän 
ja hetken, jona Kristus palaa—ei edes Kristus tunne sitä 
(Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:36). Isämme kirjoitti 
tämän Raamatun suurimman profeettisen kirjan. Isä Jumala 
antoi kirjan Kristukselle, joka antoi sen enkelille, joka puo-
lestaan antoi kirjan Johannekselle. On hämmästyttävää, että 
kykenemme ymmärtämään suurimman osan Ilmestyskirjaa 
tänään—enennän kuin mikään aikaisempi seurakunta meitä 
ennen! 

Pohdi sy väst i  sen ensimmäist ä jaet t a .  Jumala 
haluaa varmistaa, että kunnioitamme Isää profetioita 
läpikäydessämme! 

Kristus haluaa varmistaa—itse asiassa hän käytti koko 
työkautensa saadakseen meidät kunnioittamaan Isää. 
Kristus saapui maan päälle ilmoittamaan Isän (Evankeliumi 
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Johanneksen mukaan 1:18). Kukaan muu paitsi valitut ei 
ymmärrä asiaa maan päällä!

Laodikealaiset eivät kunnioita Isäänsä! (Malakian 
kirja 1:6). He ovat ihmisten pettämiä. Tämä on kauhea virhe, 
jota meillä ei ole varaa tehdä! Jollemme kunnioita Isää, emme 
edes ymmärrä evankeliumia, hyvää uutista tulevasta Jumalan 
perheestä, jonka pää on Isä. 

Kukaan ei ymmärrä Jumalan perhettä paitsi valitut! 
Saatana on tuhonnut Laodikean seurakunnissa ymmärryksen 
Jumalan perheestä. Perheymmärryksen puuttuessa epäonnis-
tumme pahasti. 

Mitään toista Raamatun kirjaa ei esitellä Ilmestyskirjan 
lailla. Jo sen ensimmäinen jae osoittaa, että jos aiomme 
ymmärtää asian ja palvella Jumalaa, meidän täytyy kun-
nioittaa Isää! Vasta toimittuamme tällä tavalla voimme 
alkaa nähdä Ilmestyskirjan valon! Isä siitti meidät Pyhällä 
Hengellään, jotta saattaisimme syntyä Jumalan perheeseen! 
Kreikankielinen ilmestystä, engl. revelation, tarkoittava apo-
kalupsis-sana yhdistetään yleensä eri maailmanlopun tapah-
tumiin, mutta sana tarkoittaa valaista. Et voi valaistua, 
jollet ymmärrä Isän roolia. Ilmestyskirjasta puhuessamme, 
sitä opiskellessamme, meidän tulee todella kunnioittaa 
Isää—sen viesti tulee korkeimmalta mahdolliselta tasolta! 
Ilmestyskirjan ja Danielin kirjat ovat lopun ajan ”opistota-
soisia kursseja”.

”Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi 
hänelle.” Kun Isä painottaa jotain asiaa, meidän tulee kiin-
nittää siihen huomiota! Jollemme anna Isälle Jumalalle 
hänelle kuuluvaa kunniaa asiassa, emme tule koskaan 
ymmärtämään hänen tekojaan! Me eksymme kuin laodi-
kealaiset, jotka ovat kadottaneet täydellisesti ymmärryksen 
Jumalan perheestä. 

Meidän on nähtävä, kuinka profetiat sopivat Jumalaperhe 
konseptiin. Voimme saavuttaa tarvittavan syvyyden ainoas-
taan Isältä, perheen päältä. Jumala haluaa, että ymmärrämme 
asian entistä syvemmin. Ellemme ymmärrä Ilmestyskirjan 
johdantoa perin pohjin, emme ymmärrä Isän profetiaa! Jos 
puolestamme kunnioitamme Isää, olemme tiiviimmin yhtä 
kuin kukaan muu maapallolla. Jumala on Isämme, hän säi-
lyttää perheen yhtenä—jos vain kunnioitamme häntä. 
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D r a m a at t i n e n  a j a n j a K s o 

”Ja enkeli sanoi minulle: ”Miksi ihmettelet? Minä sanon 
sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, 
joka häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen 
sarvea” (Johanneksen ilmestys 17:7). Ihmiset kykenisivät 
ymmärtämään Ilmestyskirjaa paremmin, jos he kasaisivat 
aiheesta tarvittavat palaset yhteen ja suostuisivat ymmärtä-
mään tiettyjä perustotuuksia. Kuka tahansa voi ymmärtää, 
että nainen edustaa kirkkoa Raamatussa. Jakeessa nainen rat-
sastaa pedolla, mikä kuvaa, kuinka kirkko ohjaa poliittista 
yksikköä. Jos ihmiset tuntisivat tällaiset perusasiat, he kyke-
nisivät ymmärtämään Ilmestyskirjaa paremmin.

Jae puhuu pyhästä Rooman valtakunnasta. 
Seuraavat jakeet esittävät kuitenkin melkoisen arvoituksen: 

”Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole (engl. was, and 
is not), mutta se on nouseva syvyydestä [maan alta], ja menevä 
kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole 
kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, 
ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä 
enää ole, mutta se on tuleva (engl. was, and is not, and yet is). 
Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat 
seitsemän vuorta [poliittisen pedon hallitusta], joiden päällä 
nainen istuu” (jakeet 8-9). Huomioi seuraava arvoituksellinen 
lausuma: ”Se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva”. 
Myös seuraava jae: ”Ne ovat myös seitsemän kuningasta: heistä 
on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän 
tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän” (jae 10). Tämä saat-
tanee etsivän lukijan mielen hämmennyksiin. 

Isän täytyi inspiroida Johannes kirjaamaan ja näkemään 
tietty ajanjakso—jona joku astuisi kuvioihin ja selittäisi pro-
fetian? Tässä painotetaan dramaattisesti tiettyä ajanjaksoa—
aikaa, jolloin ”yksi on” pedon noustessa kuudetta kertaa! 
Jumala lähetti apostolin (joka tarkoittaa ”Jumalan lähettämä”), 
kun ”heistä on viisi kaatunut, yksi on”. Isä Jumala lähetti H. 
Armstrongin julistamaan hänen viestiään maailmaan täsmäl-
lisenä ajankohtana: kun ” heistä on viisi kaatunut, yksi on”.

Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala lähettäisi miehen, joka 
ymmärtäisi kuudennen pyhän Rooman valtakunnan tapah-
tumia—aikana, kun ”yksi on”. 



Profetiat keskittyvät Isään 7

Tämä tarkoittaa myös sitä, että Jumala ilmoittaisi H. 
Armstrongille totuuden—viidestä kaatuneesta—Rooman val-
takunnasta, joidenka päällä suuri portto ratsasti. Jumalan 
täytyi asian ymmärtämiseksi ilmaista myös Danielin suuren 
patsaan merkitys. Alkuperäinen Rooman valtakunta oli osa 
Danielin kirjan toisen luvun kuvapatsasta. Pyhä Rooman val-
takunta nousi Rooman valtakunnasta 554 jKr. 

Kyseinen—Ilmestyskirjan 17:10—jae osoittaa, että H. 
Armstrongin täytyi tuntea kaikkien Raamatun profeti-
oitten (ei pelkästään Danielin ja Ilmestyskirjan) perustus. 
Profetioista 90 prosenttia on lopun aikaa varten. Kuinka 
kukaan ihminen kykenee paljastamaan näin valtavan määrän 
Raamatun profetioita? Vain Jumala ilmoittaa nämä hämmäs-
tyttävät profetiat.

Ilmestyskirja käsittelee ennen kaikkea Jumalaa. Sama 
koskee koko Raamattua. Raamattu käsittelee Jumalan tekoja. 
Tulemme petetyiksi, ellemme kykene näkemään ihmistä 
edemmäksi. Meidän tulee nähdä, kuinka Jumala kont-
rolloi huolellisesti ja pikkutarkasti suurta suunnitelmaansa. 
Meidän tulee nähdä H. Armstrongia, enkeleitä ja jopa Jeesusta 
Kristusta edemmäksi, jotta saavutamme Isän! Vain tällä tavalla 
saavutamme perheen pään. Kaiken täytyy sopia Jumalan 
perhekonseptiin.

j u m a l a n  P r o f e e t t i n e n  a i K a a n s a a n n o s

Meidän tulee tunnistaa Jumalan käsi asioissa. Johannes 
ei ymmärtänyt, mitä jae koski, hän vain kirjasi Jumalan 
sanoman. Sama pätee Danieliin (Danielin kirja 12:8-9). 
Profetiat ilmoitettiin Herbert W. Armstrongille. 

Jumala ilmoitti pcg:lle runsaasti lisää H. Armstrongin kuo-
leman jälkeen. 

Kuka on ”se profeetta”? -kirjassa kirjoitin 1 Mooseksen 
kirjan jakeesta, joka osoittaa, kuinka Jumala oli ”siitä profee-
tasta” tietoinen jo kun ensimmäinen Raamatun kirja kirjat-
tiin! Sen profeetan tuli ilmestyä ihmisen maanpäällisen hallin-
tokauden ”viimeisenä lopun aikana”. 

Pohdi, mitä Ilmestyskirjan jae 17:10 ilmaisee Jumalan ajat-
telutavasta. Jumalan täytyi tietää, että H. Armstrong astuisi 
esiin. Jumala tiesi lisäksi, että ”se profeetta” astuisi esiin 
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pedon seitsemännen pään noustessa—”viimeinen ei ole vielä 
tullut” Jos olisimme ymmärtäneet H. Armstrongin elinaikana 
tämän yhden jakeen, olisimme tietäneet, että hän ei todennä-
köisesti olisi elossa pedon viimeisen elonheräämisen aikana!

”Viimeinen ei ole vielä tullut” ei ole pinnallinen lausuma! 
Tämä tarkoittaa viimeistä eräää pedolle. Elämme tänään aikaa, 
jona ”viimeinen” on tullut! Meillä on kunnia tehdä Jumalan 
työtä petovallan viimeisen pään aikana. Saamme puhua ylei-
sölle, saamme edustaa Jumalaa sekä osoittaa maailman ihmi-
sille, kuinka Jumalaa kunnioitetaan, saamme selittää tämän 
profetian merkityksen! Tämä on uskomaton siunaus! 

Isä tiesi kaikesta tästä kauan aikaa ennen kuin H. 
Armstrong ilmestyi ja ”paljasti” yhtäkään profetiaa! Kukaan ei 
koskaan ”paljastanut” tätä profetiaa, eikä tule tulevaisuudessa 
paljastamaan! Se on ilmoitettu profetia, jonka Isä Jumala 
ja Kristus tunsivat vähintään tuhansia vuosia sitten—ehkä 
sitäkin ennen! Jumala on saanut kaiken aikaan. Hän työstää 
suunnitelmansa yksityiskohtaisten laskelmien mukaisesti. 
Tämäntasoinen työ vaatii Jumalan mieltä! 

Hämmästyin, kuinka paljon kyseiset wcg:n pastorit tie-
sivät pedosta—ja kuinka vähän he tiesivät Jumalasta! Profetia 
ei käsittele sinänsä petoa—vaan suurta Jumalaa, joka pystyy 
saattamaan tapahtumat aikaan pikkutarkasti! Jos emme näe, 
että asia koskee Jumalaa ja Jumalan perheen kunnioittamista, 
emme näe mitään! Jumala haluaa, että hän on kuvassa ja että 
katsomme asioita hänen näkökannaltaan. Muussa tapauk-
sessa voimme lannistua pedon takia. Paavali sanoi: ”Ja vaikka 
minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salai-
suudet ja kaiken tiedon … mutta minulla ei olisi rakkautta, en 
minä mitään olisi” (1 Kirje korinttilaisille 13:2). Profetia ei hyö-
dytä mitään ilman Jumalan rakkautta! Ilman rakkautta min-
kään maailman profetian ymmärrys ei merkitse mitään. 

Nämä wcg:n pastorit profetoivat Jumalan käskemällä 
tavalla. Sitten tuli mies ja sanoi: ”Älkää profetoiko!” He vas-
tasivat: ”Emme profetoi!” Kuinka voit selittää tällaisen käy-
töksen? Kuinka nämä miehet saattoivat pettää Jumalaa tällä 
tavoin? He eivät tunteneet todella Jumalaa, ja jos et tunne 
Jumalaa, tulet petetyksi. 

Muistiinpanojen esiintuoma pyhän Rooman valtakunnan 
tuntemus oli ihailtava—mutta niissä ei painotettu yhtä paljon 
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Jumalaa ja Jumalan työtä! Kaikki lopun ajan profetiat käyvät 
toteen Jumalan suunnitelman ja näyn mukaisesti. Pedoille 
ei tapahdu mitään Jumalan suunnitelman vastaisesti. Pedon 
ymmärtäminen ja—Jumalan ymmärtäminen ovat kaksi eri asiaa! 

Ellemme ymmärrä Isän Jumalan roolia kaikessa, meistä tulle 
kapinallisia lapsia. Älä kuvittele, että saatana lakkaisi pettämästä 
Jumalan omia—hän ei koskaan lakkaa yrittämästä. Jumalan 
pastoreilla on vastuullinen tehtävä osoittaa mielemme Jumalaan 
ja Jumalan työhön, ei ensisijaisesti petovaltaan! Tämän jälkeen 
voimme ymmärtää pedon sen oikeassa asiayhteydessä.

Miksi asia on tärkeä? Koska Jumala ja hänen työnsä asettuu 
keskipisteeseen. Se tarkoittaa, että olet keskeisessä roolissa 
varoittamassa maailmaa pedosta. Vain pienellä jäännöksellä 
on kunnia toimia tällaisessa roolissa. 

”Viimeinen ei ole vielä tullut”—lausuma koskee sinua—
tänään tätä Jumalan työtä! Meille on annettu vertaa vailla 
oleva mahdollisuus esitellä Kristus maailman ihmisille. 

Kuulostaako loogiselta, että ihminen voisi paljastaa tämän-
kaltaisia mieltä järisyttäviä profetioita Kristuksen paluuseen 
johtavista tapahtumista? Kyseessä on maailmankaikkeuden 
suurin tapahtuma! 

Ilman Jumalaa emme ole mitään. Mutta Jumalan viestin 
yleisölle saattaminen valmistaa meidät iankaikkiseen Jumalan 
perheeseen! 

Kuinka kiehtovaa on tietää, että kun ”viimeinen” on tullut 
ja mennyt, Kristus alkaa hallita! Juuri tätä Ilmestyskirjan 
jae 17:10 koskee. 

Lopulta Laodikean aikakausi päättyy. Tämä tarkoittaa, että 
työmme ihmisten hallitsemassa maailmassa päättyy ja on aika 
asettua asemiimme Kristuksen hallitsemassa maailmassa. 

Laodikealaiset saattavat omata hyvän petoa koskevan 
ymmärryksen, mutta he eivät tiedä, mihin Jumalan suuren 
suunnitelman tapahtumat johtavat. Mikään muu asia ei ole 
yhtä tärkeä. Meidän täytyy saattaa tänään mielemme Jumalaan 
ja sydämemme Jumalan työhön. 

l o P u n  a j a n  h i s to r i a  y h D e s s ä  j a K e e s s a

Ilmestyskirjaa ei voi ymmärtää ymmärtämättä Danielin kirjaa. 
Danielin kirjan luku 2 avaa Danielin kirjan luvun 7. Danielin 
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kirjan luku 7 avaa Ilmestyskirjan luvun 13. Ilmestyskirjan 
luku 13 avaa Ilmestyskirjan luvun 17. Ilmestyskirja osoittaa 
Raamatun profetiat aikajärjestyksessä. 

Ilmestyskirjan jae 17:10 on yksi suurimmista Raamatun profe-
tioista. Yksi jae sisältää profetian ytimen näille viimeisille päi-
ville. Aikana, jona ”yksi on”, se kiteyttää useiden suurten pro-
fetioiden täyttymisen: Matteuksen evankeliumin 17:10-11, joka 
kertoo, kuinka lopun ajan Elias tulee ja asettaa kaikki kohdal-
leen; Malakian kirjan 3:1, jossa puhutaan lopun ajan sanansaat-
tajasta, joka valmistaa tien Kristuksen paluulle; ja Matteuksen 
evankeliumin 24:14, joka kuvaa evankeliumia saarnattavaksi 
kaikessa maailmassa. Nämä profetiat olivat Filadelfian aika-
kauden työn ydin. Paljon pyörii lopun ajan Elian ympärillä! 

”Yksi on”—aikakauden jälkeen ei jää paljon aikaa ”viimei-
selle [joka] ei ole vielä tullut”. Tämä lausuma painottaa seit-
semännen pään kiireyttä. Todistamme enää yhden viimeisen 
pään—ja sen jälkeen saamme unohtaa pedon! Sodat, terrorismi, 
katastrofimainen sää—häviävät ikuisesti! Kun ”viimeinen” on 
tullut ja päättänyt työnsä, Kristus tulee ja hallitsee iankaik-
kisesti! Meidän tulee innostua kaikkein eniten juuri tästä, ei 
petoa käsittelevistä, mieltä kutkuttavista profetioista. 

Osa laodikealaisista tietää, että Danielin kirja avaa 
Ilmestyskirjan; Jumala ei kuitenkaan anna heille tänään min-
käänlaista ilmoitusta, koska he laiminlöivät Jumalasuhteensa. 
Kiintopisteemme tulee olla Jumalan tunteminen—ei profe-
tian tunteminen! 

Kukaan muu maapallon ihminen ei ymmärrä Ilmestyskirjan 
jaetta 17:10, paitsi Jumalan valitut. Meillä on vain lyhyt aika 
tämän ilmoituksen julistamiseksi ja Jumala ilmoitti juuri tämän 
takia sanomansa meille. Meidän tulee käsittää, että meidän on 
kiireesti julkaistava sanomaa niin kauan kun on aikaa. 

Ilmestyskirjan jae 17:6 kertoo, että peto on juovuksissa 
Jumalan pyhien verestä. Moni laodikealainen lausuu kau-
niisti naisesta, joka on historiassa murhannut Jumalan omia! 
Nainen tekee sen hyvin! Laodikealaiset eivät rohkea kertoa 
maailmalle naisesta, vaikka Jumalan käskee. 

Huomaa, kuinka Jumalan seurakunta ja peto ovat yhtey-
dessä toisiinsa. Me olemme pedon suurin vihollinen. Jumala 
ei suojele laodikealaisia—jotka ovat tänään 95 prosenttia 
Jumalan omista. He joutuvat kokemaan verisen kuoleman, 
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kunnes lopulta käsittävät—varsin vaikealla tavalla—kuinka 
kuolettava tämä murhanhaluinen portto on. Toivottavasti he 
uskovat vihdoin Jumalaa, eivätkä enää koskaan hylkää häntä. 

Da n i e l i n  K i r j a n  lu K u  8 

Danielin kirjan luvun 8 profetiassa Ilmestyskirjan jakeen 17:10 
näky laajentuu. Danielin luvun 8 profetia kirjattiin yli 500 
vuotta ennen Kristuksen ensimmäistä tuloa—2,500 vuotta 
sitten—ja se sisältää tarkempia, erityisluonteisia yksityis-
kohtia nykyisestä Jumala Filadelfian seurakunnasta! Danielin 
kirjan jakeet 8:9-27 käsittävät yhden näyn, ne liittyvät yhteen 
ja osoittavat, missä olemme juuri nyt profetioissa. Jumala 
odottaa, että profetoimme taas—valmistamme hänen toista 
tulemustaan varten. Hän käskee meitä toimimaan tällä tavalla. 

”Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä 
otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka 
kukistettiin” (Danielin kirja 8:11). Tämä on juuri nyt seu-
rakuntaamme koskeva historia ja profetia. Se antaa myös 
ymmärtää, että miehen kautta rakennettiin se, jonka he sit-
temmin kukistivat.

Selitän kirjasessani Daniel—avautuu vihdoin!, että tämä teksti 
kuvaa kahta kauhistusta, mukaan lukien myös todistamamme 
hengellisen tuhon hengellisessä Israelissa, tai Jumalan seura-
kunnassa. Saatana tuhosi Jumalan omien uskon ja toivon ja rak-
kauden. Tekstin kuvaamat tapahtumat liittyvät myös Israelin 
kansojen sekä laodikealaisten fyysiseen tuhoon. Jos olet todistanut 
hengellisen tuhon, onko mitään syytä epäillä tulevaa fyysistä kau-
histusta? Katso nykyistä maailmaa: Fyysinen hävityksen kau-
histus on edessä. Se on jo lähes valmiiksi muodostunut. 

”Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpä-
töinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja 
Ihanaan maahan päin” (jae 9). Tämä ”vähäpätöinen sarvi» on 
Antiokhos, joka edustaa tulevaa pyhän Rooman valtakuntaa—
sekä lisäksi Jumalan oman seurakunnan sisäistä johtajaa. 

Tällä on kaksihaarainen, duaalinen merkitys. Antiokhos 
edustaa sekä hengellistä että fyysistä viimeisten päivien kau-
histusta. Ensiksi saatana tuhoaa Antiokhoksen avulla sisältä 
käsin Jumalan seurakunnan, hengellisen Israelin. Lisäksi 
löytyy—pyhää Rooman valtakuntaa johtava—Antiokhos, joka 
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tuhoaa Israelin kansat. On siis kaksi Antiokhoksen edustajaa, 
jotka tuhoavat sekä hengellisen että fyysisen Israelin. 

”Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan 
osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä” (jae 10). 
Meidän tulee ymmärtää tämän sotajoukko-sanan mer-
kitys. Revised Standard Versionissa sanotaan ”tähtien sota-
joukot”. Tähdet, tai Jumalan enkelit auttavat Jumalan omia 
(Johanneksen ilmestys 1:20), näiden apua halutessa. Tämä 
paha mahti ”tallasi niitä”—lopun ajan laodikealaisia—niitä 
Jumalan pyhiä, jotka rikkoivat Jumalan lakia. 

Jumalan enkelien ja omien työn ”päälle tallattiin”, kun 
pyhät hylkäsivät Jumalan. 

Strong’s Concordance määrittelee sotajoukko-sanan seuraa-
vasti: ”suuri joukko henkilöitä, erityisesti sotaan järjestäyty-
neinä”, ”sotilaita, armeija”. Ilmaisu tarkoittaa myös sotilaiden 
sodankäyntiin keräämistä. Sotajoukko saattaa siis viitata 
demoni-, enkeli- tai ihmisarmeijaan. Jumalalla on enkeleistä 
ja pyhistä koostuva armeija. Saatanalla on demoni- ja ihmis-
armeija—tässä se koostuu syntiä tekevistä pyhistä. Danielin 
kirjan luvussa 10 Gabriel toimittaa profetiaa Danielille, mutta 
saatana käy hänen kimppuunsa. Gabriel pyytää Miikaelia 
apuun, mutta Miikaelilla ja Gabrielilla kestää 21 päivää, ennen 
kuin he pääsivät saatanan ohi! (Danielin kirja 10:13). Saatana 
on suunnattoman voimakas! Olemme todellisessa hengellisessä 
sodankäynnissä! 

Filadelfian Jumalan seurakunta taistelee samaa vihollista 
vastaan kuin Daniel, Gabriel and Miikael vastustivat! Sota on 
näkymätön, mutta Jumalan valitut ovat akuutisti siitä tietoisia! 

s a ata  t yö  l o P P u u n 

”Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin [Kristusta], vastaan, ja 
tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä 
paikka kukistettiin” (Danielin kirja 8:11). Muinainen jokapäi-
väinen uhri oli Jumalan ilmestysmajasta tai temppelistä käsin 
tehtävä työ. Tänään Jumalan työ on temppelistä, tai Jumalan 
tosi seurakunnasta Jumalan viestin julistamista. Huomaa: 
Laodikealaisten ensimmäinen suuri synti oli auttaa saatanaa 
ja hänen demonejansa tuhoamaan Jumalan työ! Tämä paljastaa 
varsinaisen syyn Laodikealaiset epäonnistumiseen. Vuonna 
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1988 Joseph Tkach Sr. kertoi minulle henkilökohtaisesti, että 
heidän työnsä kiinnekohta oli nyt Ambassador College, mutta 
he pettivät itseään kuvitellessaan, että Jumala halusi heidän 
toimia tällaisella tavalla. Tosiasiassa työn tuhoutuessa college 
oli jo kuollut—he eivät vain olleet tästä tietoisia! Collegen teh-
tävänä oli auttaa Jumalan työtä. Kun varsinainen työ lakkaa, 
on vain ajan kysymys koska kaikki työn toiminnot lakkaavat. 

Danielin kirjan jae 8:11 täyttyi J. Tkach Sr. puheen aikana. 
J. Tkach Sr. luuli palvelevansa Jumalaa, mutta hävisi parhail-
laan taistelun saatanaa vastaan. Hänen täytyi tietää sisimmäs-
sään, että kaikki ei ollut kohdallaan.

Mikä on kaikkein suurin synti? Jumalan työn, evanke-
liumin kaikessa maailmassa julistamisen tuhoaminen. Tämä 
toimenanto kuuluu aina Jumalan seurakunnalle. Tänä «vii-
meisenä lopun aikana» sama tehtävä kuuluu meille, vain sen 
painotus on muuttunut. Meitä käsketään profetoida taas H. 
Armstrongin lailla. Mutta nyt painotamme varoittamista—
emme evankeliumia kuten H. Armstrongin aikana, koska 
aika on tänään vähissä ja kauhistuttavat maailmantapahtumat 
etenevät. Elämme aikakautta, jolla saatana on heitetty maan 
päälle—elämme Laodikean aikakautta. Saarnaamme edelleen 
maailmalle evankeliumia, mutta painotamme varoituksen 
sanomaa, jota seuraa hyvä uutinen. Varoituksemme viittaa 
edelleen Jeesuksen Kristuksen paluuseen—hyvään uutiseen 
tulevasta Jumalan valtakunnasta (evankeliumista). Danielin 
kirjan 8:9-27 näky päättyy Kristuksen paluuseen.

Tämä ”viimeinen lopun aika” vaatii, että painotamme 
varoitusta. Ihmiset tulevat kohta kokemaan suurimman kärsi-
myksen ajan. Meidän tulee hyvän meteorologin lailla varoittaa 
tulevasta ”täydellisestä myrskystä”. Me tarjoamme ”ruuan 
ajallansa”. Lisäksi julistamme ihmisille hyvää uutista (evanke-
liumia), joka seuraa myrskyn tuolla puolen.

Maailman täytyy kuulla suurin, intensiivisin varoituksen 
viesti! Varoituksemme täytyy olla suhteessa tulevan myrskyn 
valtavaan suuruuteen.

Jumala haluaa, että varoitamme kuuluvammin kuin 
kukaan meitä ennen, koska ihmiskunta kulkee kohti pahinta 
kärsimystä.

Miksi saatana yrittää tuhota Jumalan työn ensisijai-
sesti? Ainoa syy, miksi meidät on kutsuttu ”erikseen muusta 



PCG VaLoKuVa

PAIKKA KUKISTETTIIN Jumalan sortunut pyhäkkö muistuttaa 
pcg:tä siitä, että Jumalan antama paikka tai toiminnot raunioituvat, 
jollemme tee hänen työtään!
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sadosta”, on Jumalan työtä tekemään, muuten meidät olisi kut-
suttu loppumaailman kanssa—Kristuksen paluun jälkeen.

Voisi jopa sanoa, että Jumala on asettanut meidät vaaraan 
kutsumalla meidät tänään. Miksi tänään? Työtä tekemään—
Jumalan viestiä julistamaan. 

Miksi olemme Jumalan tosi seurakunnassa tänään? Olemme 
vain yhtä mahtavaa tarkoitusta varten: Jumalan työtä teh-
däksemme. Toistan: Jumalan työtä tehdäksemme. Meidän tulee 
profetoida taas Jumalan puolesta, ja suuremmin kuin kukaan 
toinen meitä ennen. Meidän täytyy saattaa Jumalan viesti 
maailmalle. Tämän on se ydinsyy, miksi 95 prosenttia Jumalan 
omista epäonnistuu kutsumuksessaan! Juuri tätä laodikealai-
suuden penseys tarkoittaa. Laodikealaiset haluavat tehdä 
omaa työtään—eivät Jumalan työtä. 

Penseät pyhät ovat saattaneet Jumalan pyhäkön murene-
maan. Sen tähden Jumala saattoi meidät ”pystyttämään jäl-
leen Daavidin sortuneen majan” Jumalan Filadelfian seura-
kunnan kautta (Aamoksen kirja 9:11). Tämä kertoo paljon 
Filadelfian hengestä!

Jumalan pyhäkön paikka kukistettiin (Danielin kirja 8:11). 
International Critical Commentary sanoo: ”Paikkaa merkit-
sevä sana on harvinainen, se vihjaa rakentamiseen”. Aivan, 
se on harvinainen: Se puhuu Ambassador Auditoriumista. H. 
Armstrong kutsui sitä Jumalan huoneeksi—se rakennettiin 
Jumalan palvelemista ja kunnioittamista varten. Se tuhottiin 
hengellisesti ja oletan, että se tuhotaan myös fyysisesti. 

Työ herätettiin kuitenkin jälleen henkiin. ”Hänen 
[Jumalan] pyhäkkönsä paikka” on edelleen olemassa laodi-
kealaisten vaikuttavan häviön sortuneena monumenttina! 

Sortunut Jumalan huone muistuttaa pcg:tä siitä, että 
Jumalan tarjoama paikka tai toimitilat sortuvat, jollemme tee 
hänen työtään!

Jos paikkaa ei käytetä keskittämään Jumalan omia työhön, 
se ja kaikki muu sortuu maahan. 

Työ on Danielin luvun 8 ylin prioriteetti. Kun saatana 
tuhosi työn, hän tiesi tuhonneensa kaiken. Jos emme tee työtä, 
seurakunta kuolee. Työ, tai avoin ovi tunnistaa seurakunnan 
(Johanneksen ilmestys 3:7-8). Se ilmoittaa meille, missä 
Jumala on. Kuolet hengellisesti, jollet aseta henkilökohtaisesti 
sydäntäsi työhön! 
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Kristuksen koko elämä pyöri Jumalan tekojen, Jumalan työn 
täyttämisen ympärillä (Evankeliumi Johanneksen mukaan 4:34). 
Avainsana on täyttää, (engl. finish). Tähän tulee keskittyä. Jos 
saatamme työn päätökseen, pysymme vahvana loppuun saakka 
ja astumme Jumalan valtakuntaan. Tänään Kristus on työmme 
pää. Meidän tulee omata Kristuksen kaltainen intohimo täyttää 
työ. Kristus ilmoitti Isästä ja perheestä! Meidän tulee seurata 
Kristusta, eikä missään tapauksessa koskaan seurata ihmistä! 

Pasadenan johtajat sysäsivät Mystery of the Ages—kirjan H. 
Armstrongin kuoleman jälkeen varsin pikaisesti syrjään! Joe 
Tkach Jr. sanoi, että Mystery of the Ages, Ikuisten aikojen salai-
suus, oli täynnä virheitä—itse asiassa se oli kriittinen teos 
työn täyttämiseksi! Käytämme kirjaa jatkuvasti, se tulee lukea 
ennen kasteen ottamista. Eräs Laodikean (edesmennyt) evan-
kelista sanoi, että Ikuisten aikojen salaisuus -kirja oli Jumalan 
työlle tähdellinen. Mutta kun hänen esimiehensä väitti kirjan 
olevan ”täynnä virheitä”, hän muutti katsantokantansa ollak-
seen samaa mieltä ihmis-esimiehensä kanssa! Meidän tulee olla 
hengellisesti syvällisempiä, rohkeampia kuin tämä evankelista!

”Myös sotajoukko jokapäiväisen uhrin [Jumalan työn] 
lisäksi annettiin rikollisesti (alkutekstin mukaan kapi-
noinnin tai synnin takia engl. by reason of transgression) 
alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se 
teki, siinä se menestyi.” (Danielin kirja 8:12). Transgression, 
synnin teko, tarkoittaa, että he rikkoivat tieten tahtoen heille 
annettua Jumalan lakia. He eivät tehneet syntiä tietämättö-
myydessään ja tämän takia heidän ikuinen elämänsä on vaa-
kalaudalla! Näimme, kuinka he tekivät syntiä, kuinka he heit-
tivät totuuden maahan ja menestyivät pahoissa teoissaan. 
Useimmat evankelistat sanoivat: Jos päämajassa käsketään 
toimia tietyllä tavalla, meidän tulee noudattaa annettuja käskyjä. 
He tekivät—tietoisesti—syntiä ja johtivat 95 prosenttia seura-
kunnan jäsenistä pois Jumalasta.

Ihan huimaa ajatella, että kun näitä pastoreita käskettiin 
toimimaan aikaisemmasta poiketen, päinvastaisella tavalla 
kuin koko elämänsä aikana, he yksinkertaisesti tottelivat ja 
sanoivat sujuvasti: ”yes, sir”! Heidän uskonnossaan oli jotain 
pahasti vialla. Eräs kiihkoisasti Ikuisten aikojen salaisuus—
kirjaa aikanaan tukenut mies lähti lopulta taistelemaan meitä 
vastaan oikeudessa, kun yritimme painattaa kirjan.
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Ihmiset saattavat näyttää, he saattavat kuulostaa siltä kuin 
heidän sydämensä olisi mukana työssä. Eräs pastori kertoi, 
että Johanneksen evankeliumin 4:34 oli hänen puhekerhonsa 
motto. Lausuma kuulostaa hienolta—hän ei kuitenkaan 
tehnyt Jumalan työtä loppuun asti. Pelkkä tieto ei riitä. 

H. Armstrong sanoi, että voimme mitata, kuinka vanhurs-
kaita olemme siitä, kuinka paljon sydämemme on työssä. Työ 
on kaikki kaikessa! Oikea puhe ai riitä, meidän tulee katsoa 
seurakunnan Päähän, seurata Hänen perässään, minne Hän 
johtaa. Säilytetään Jumala aina kuvioissa! 

Pastoriemme tulee tehdä kovasti työtä, jotta seurakunta-
laiset säilyttävät sydämensä Jumalan työn valmiiksi saattami-
sessa, mikä on ainoa päämäärämme. Tarkoituksemme ei ole 
collegen perustaminen—vaan tehdä Jumalan työtä. Herbert 
W. Armstrong College kuolee, jollei se tee työtä. Meidän täytyy 
saattaa Ilmestyskirjan jakeessa 17:10 mainittu työ päätökseen. 
Tämä on seurakunnan tarkoitus! Jollemme tee Jumalan työtä, 
emme tule olemaan Jumalan perheessä. 

P y h ä K ö n  P u h D i s ta m i n e n 

Nyt kun ”se viimeinen” on tullut, mikä on työmme kiin-
topiste? Meidän täytyy ”taas profetoida” ( Johanneksen 
ilmestys  10:11). Tämä käsky osoitettiin kahdelle aikakau-
delle: H. Armstrong profetoi yhdellä aikakaudella—laodi-
kealaiset tuhosivat kaiken—nyt meidän täytyy taas profetoida! 
Taistelimme wcg:tä ja tämän maailman jumalaa vastaan kuusi 
vuotta oikeudessa pystyäksemme profetoimaan taas uudelleen. 
Kyseessä oli yksi sotamme intensiivisimmistä taisteluista. 

”Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä 
sanoi sille, joka puhui: Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky 
jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta (engl. tran-
sgression of desolation): pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi anta-
misesta tallattavaksi?” (Danielin kirja 8:13). Mistä toinen pyhä 
oli kaikkein eniten huolissaan? Työstä! Pahimmasta krii-
sistä! Näky koski jokapäiväistä uhria! Kuinka pitkäksi aikaa 
se aiottiin lakkauttaa? Pyhä voivotti—samalla lailla kuin fila-
delfialaiset Laodikean aikakauden alkaessa. He surivat, kun 
pyhäkkö ei ollut puhdas eikä työtä tehty. He itkivät Jumalalle: 
KuinKa Kauan, ennen Kuin tämä painajainen loppuu? Tämä profetia 
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kertoo pcg:n valituksesta, koska Jumalan työ on pysäytetty! 
Mikään muu ei sureta Jumalan valittuja enempää. 

Työ sisältää näyn. Meidän tulee profetoida taas, koska 
Kristus palaa. Filadelfialaiset ovat aina huolissaan työstä! He 
taistelivat oikeudessa työn eteenpäin saattamiseksi. He toi-
mivat vaaditusti, eivätkä laiminlyö Jumalan työtä. Tiedämme, 
että meidät on kutsuttu tänä aikakautena yksinomaan saat-
tamaan työ valmiiksi. Me profetoimme taas uudelleen lopun 
ajan suurimpana kriisiaikana. 

”Ja hän sanoi minulle: ”Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja 
aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa (tai puh-
distetaan)” (jae 14). Nämä 2,300 uhria edustavat 1,150 päivää. 
Tästä löytyy selitys kirjasestamme Daniel—avautuu vihdoin! 
Raamatun selitysteokset puhuvat näistä uhreista Israelin kansan 
työnä, aivan oikeutetusti. Jopa lihalliset ihmiset näkevät, että 
uhrit viittaavat Jumalan työhön. Koska kyseessä on lopun ajan 
kirja, ne viittaavat Jumalan työhän tänään! 

Kääntäjien viittaus 2,300 uhriin tapahtui hyvästä syystä. 
Muinaisen Israelin työ keskittyi aamu—ja iltauhrien suoritta-
miseen. Työ keskitti kaikkien katseen Jumalaan sekä pyhäk-
köön. He osoittivat rakkautta Jumalaa kohtaan—tekemällä 
hänen työtään. Työ asetti heidät erilleen muusta maailmasta. 

Jos Israelin kansa olisi palvellut Jumalaa kunnollisesti, se 
olisi menestynyt voimallisesti ja olisi voinut toimia koko maa-
ilmalle esimerkkinä. Ja jos maailman ihmiset olisivat seuran-
neet Israelin esimerkkiä, hekin olisivat menestyneet ja kyen-
neet elämään rauhassa. 

Jumala kiinnittää tänään katseemme hengellisen temppelin 
päämajaansa—josta käsin hänen työnsä huokuu. Se kohdistaa 
kaikkien pcg:n seurakuntalaisten katseen Jumalan työhön. Me 
menestymme fyysisesti ja hengellisesti. (Muinaisille israeli-
laisille suotiin pelkästään fyysisiä siunauksia. Heillä ei ollut 
Jumalan Pyhää Henkeä.)

Me varoitamme maailman ihmisiä, ja jos he ottavat sano-
mastamme vaarin, koko maapallon asukkaat alkavat menestyä 
laillamme sekä hengellisesti että fyysisesti. 

Jos ihmiset eivät ota sanomasta vaaria tänään, he ottavat 
huomisen maailmassa, kun Kristus hallitsee.

”Jokapäiväisen” uhrin parempi käännös olisi jatkuva. 
Jumalan työ on jatkunut ihmiskunnan luomisesta lähtien. 
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Tämänpäiväinen työmme eroaa jokseenkin aikaisemmasta, 
mutta Jumalan työ on ollut aina olemassa ja jatkuu aina. 

Huomaa, ettei jae sano, että pyhäkkö oli ihmisten oikeal-
leen asettama, ihmisten puhdistama. Jumala puhdisti pyhäkön. 
Puhdistaminen tapahtui Malakian viestin avulla. Jae ei mainitse 
ihmistä eikä kirjaa. KRISTUS toimi ihmisten—valittujen—väli-
tyksellä. Kristuksen tulee johtaa meitä työssä. 

Kristus johtaa meitä hengellisessä sodankäynnissä. Hän 
johti meitä kuusivuotisessa oikeudenkäynnissä, ja voitimme, 
koska seurasimme Kristusta. Voitimme oikeuden painattaa H. 
Armstrongin kirjoituksia ja nyt työ kukoistaa paremmin kuin 
koskaan aikaisemmin. Emme kykenisi tekemään työtä ilman 
sotamentaliteettia. Daniel joutui käymään 21 päivää kestävän 
taistelun viestistä; me kävimme kuusi vuotta kestävän tais-
telun! Tämä on loogista, koska Kristus palaa pian ja saatana 
on vihaisempi kuin koskaan ennen. 

Taistelemme saatanan armeijaa—miljoonia demoneja vas-
taan. Olemmeko tietoisia näistä näkymättömistä sotureista? 

K u n i n g a s ,  K a s vo i lta  h u r j a

”Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syn-
tiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä (myös hurja, 
engl. fierce) ja juonissa taitava (engl. understanding dark sen-
tences)” (jae 23). ”Lopulla, engl. latter time” tarkoittaa äärim-
mäisiä osia. Se voisi tarkoittaa viimeistä tuntia. 

Profetia on kaksinainen. Tämä ”kuningas” löytyy seura-
kunnasta, mutta löytyy myös toinen, seurakunnan ulkopuo-
linen ”kuningas”. 

Tarkastellaan ensin Jumalan seurakunnan sisäistä hirvi-
tystä. Milloin luopiot ”täyttivät syntiensä mitan” hengellisesti? 
Varmasti näin kävi oikeustaistelun aikana. Jakeiden  11-12 
mukaan nämä olivat pyhiä, jotka taistelivat Kristuksen puo-
lesta, mutta jotka kääntyivät ja alkoivat taistella Kristusta vas-
taan! Heidän syntiensä mitta täyttyi varsinaisesti oikeudessa. 
Jollei tämä ollut heidän pahuutensa huippuhetki, se oli ainakin 
varsin lähellä sitä. Kauhistus alkoi, kun kadotuksen lapsi alkoi 
painottaa collegea. Hän tuhosi Jumalan totuuden ja alkoi puhua 
mysteerejä ja arvoituksia. Pian H. Armstrongin kuoleman jäl-
keen wcg:ssä nähtiin monia opillisia muutoksia. Kun osa pasto-
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reista ja ihmisistä alkoi tiedustella muutosten syytä, johtajiston 
vastaus kuului: ”Muutoksia? Mitä muutoksia?” Kun pääopin-
kappaleet oli tuhottu täysin, he alkoivat ylpeillä muutoksista. 
Tämä Jumalan oman seurakunnan sisäinen, paha johtaja on 
kuin Antiokhos, jota historioitsijat kuvaavat Machiavelliläiseksi 
diplomaatiksi—joka omasi valtaisan kyvyn pettää ihmisiä. 

Danielin kirjan jae 11:21 kuvaa kyseistä miestä seuraavasti: 
”Ja hänen sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kunin-
kaan (tai valtakunnan) arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja 
anastaa juonilla kuninkuuden (tai valtakunnan)”.

International Critical Commentary lausuu Antiokhoksesta 
seuraavasti: ”Tässä kerrotaan, kuinka Antiokhoksen veroke-
rääjä Appolonius saapui Jerusalemiin ja puhui heille rauhan 
ja kavaluuden sanoja, ja kun he uskoivat häntä, hän otti kau-
pungin omakseen yhtäkkiä. Hän iski sitä suuresti ja tuhosi 
paljon Israelin kansaa”. Tämä pätee tietysti kumpaankin 
Antiokhoksen edustajaan, mutta viittaus koskee suorasti kan-
soja hallitsevaa Antiokhoksta. Jos halua saada selville, millainen 
tämä Danielin kirjan luvun 8 pyhän Rooman valtakunnan joh-
taja tulee olemaan, lue historian kirjoista Antiokhoksesta.

Tämä suuri valtakunta on jo kulisseissa—se odottaa vain 
”kasvoilta hurjaa kuningasta”. 

Hengellinen Antiokhos on ”kuningas,” vahva johtaja, joka 
ei katso kuningasten Kuninkaaseen. Hän ei noussut muiden 
pastorien lailla arvoasemaansa. Hän saavutti virka-asemansa 
juonittelun ja petoksen kautta. Tämä paha mies ei ollut, miltä 
hän näytti, kun valta luovutettiin hänelle.

Nyt hän on osoittautunut ”kasvoilta hurjaksi kuninkaaksi”, 
joka romutti totaalisesti Jumalan seurakunnan—ei Jumalan 
hallituksella vaan paholaisen hallituksella! 

Hän ymmärtää ”dark sentences”, synkkiä lauseita, mikä 
tarkoittaa, että hän on vahvasti saatan vaikutuksen alainen—
ellei jopa vallassa! Hän tekee pahat työnsä «ei tosin hänen 
omasta voimastaan». Tämä vaarallinen mies saapuu «valke-
uden enkelinä», mutta käyttää paholaisen valtaa! 

Saatana on osallistuu syvästi tämän laittomuuden ihmisen 
johtokauteen (2 Kirja tessalonikalaisille luku 2). 

Sa at an a  s a a  Room an va lt akunt a a  joht ava s s a 
Antiokhoksessa aikaan ”mielen muutoksen” (Habakukin 
kirja 1:11; Jesajan kirja 10:5-7). 
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”Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen 
omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävi-
tystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa 
turmion väkeville ja pyhien kansalle.” (Danielin kirja 8:24). 
Tässä puhutaan Ilmestyskirjan jakeessa 17:6 kuvatusta karme-
asta tuhosta—pyhän Rooman valtakunnan toimesta. 

Kaikki Jumalan laodikealaiset—”pyhien kansa”—tapetaan 
kriisin aikana, juuri ennen Kristuksen paluuta. Heidän on 
tehtävä parannus ja vuodatettava verensä Jumalan valtakun-
taan päästäkseen. 

Olemme todistaneet näiden profetioitten hengellisen täyt-
tymyksen—Jumalan seurakunnan hengellisen tuhon. Nyt 
meidän tulee olla valppaita niiden fyysisesti toteutuessa—
Israelin kansan tuhoutuessa fyysisesti. 

Meidän on seurattava Euroopan unionia ja miestä, joka 
astuu esiin ja ottaa EU:n kontrolliinsa juonilla ja imarte-
lulla. Hän ottaa EU:n panttivangikseen. Meidän täytyy seu-
rata suurta porttoa ja nähdä, kuinka hän ratsastaa pedolla. 
Euroopan politiikka tulee siirtymään dramaattisesti 
oikealle. 

Uskon totisesti, että Vatikaani auttaa tätä poliittista joh-
tajaa astumaan esiin, ja että saamme nähdä varsinaisen ilotu-
lituksen käynnistymisen. Tiedämme profetioitten kautta, että 
Vatikaanista tulee varsin vaikutusvaltainen, radikaaleja muu-
toksia lietsova tekijä. 

Ilmestyskirja sanoo, että poliittinen johtaja ja myös väärä 
seurakunta palvovat petoa! Voimme olla varmoja siitä, ett-
eivät he tule pitämään viestistämme. Suuri valheseurakunta 
näyttää lampaalta, mutta puhuu kuin lohikäärme. Sen historia 
on täynnä pyhien verta. Tässä kerrotaan toistamiseen, kuinka 
saatanan imperiumi tuhoaa taas kerran väkevät ja pyhien 
kansan. Meidän tehtävänämme on ilmoittaa pedolle ja valhe-
seurakunnalle, kuinka Jumala ojentaa heitä—lisäksi meidän 
tulee ilmoittaa maailman ihmisille pedon tulevista aikaan-
saannoksista! Tämä on meidän työmme! 

Tämä fyysinen Antiokhoksen edustaja tulee olemaan 
väkevä, mutta ”ei omasta voimastaan”. Koko pedon voima 
tulee saatanalta! Olen varma, että valheseurakunta työsken-
telee myös kulisseissa. Kaikkein todennäköisimmin tulemme 
näkemään saksalaiset tuntevan kirkon johtajan, joka auttaa 
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poliittisen johtajan valtaan ja joka kykenee sitten tosissaan 
pyörittämään Eurooppaa mielensä mukaisesti—vahva kirk-
konsa oppeihin uskova. [Tämä kirjoitettiin ennen paavi 
Benedictus XVI, saksalaisen paavin virkaanasettamista.] Tämä 
poliittinen keisari on nyt maailmalla ja etsii valtakuntaa. 
Maailman ongelmien muuttuessa pelottavimmiksi valtakunta 
alkaa etsiä keisariaan.

On innoittavaa, kun Jumala osoittaa minulle ymmärrystä 
tämänkaltaisista raamatunjakeista. Mutta Saatana vihaa sitä! 
Aihetta tutkiessani, sitä opiskellessani huomasin, kuinka 
negatiiviset ajatuksen hyökkäsivät mieleeni. Tiedän, mistä 
ajatukset olivat peräisin. Tiedän kuinka saatana vihaa asiaa! 
Meidän on ymmärrettävä, että olemme sodassa! Pystymme 
taistelemaan vastaan vain polvillamme. Jos asenteesi on 
huono, saatana vaikuttaa ajatuksiisi! Saatana on vihasta rai-
voissaan, kun paljastamme hänet maailmalle! Hän ei halua pal-
jastua. Jos et usko, että olemme hänen maalitauluinaan, on 
parempi, että alat ymmärtää Raamattuasi paremmin. 

”Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädes-
sään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän 
tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan 
hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan”—
aivan, hän on todellinen petollinen Antiokhos—huomaa 
kuitenkin, kuinka käy! ”… Ruhtinasten ruhtinastakin vas-
taan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan” 
(Danielin kirja 8:25). Kuinka voimallista! Koko luku, jakeesta 
9 luvun loppuun asti, on yksi näky ja se liittyy Jeesuksen 
Kristuksen paluuseen! Kristus murskaa pedon palasiksi! 
Kaikki maailman näyttämön miehet tulevat taistelemaan 
häntä vastaan, mutta Kristus murskaa heidät! Kristus kumoaa 
Danielin toisen luvun kuvapatsaan ja tuhoaa sen iankaikki-
sesti! Muista, kuinka kuvapatsaalle käy! 

Wcg:n pastorit eivät todella kyenneet näkemään pedon 
tuhoavaa Jumalaa! Tämä on juuri se asia, johon laodikealaiset 
kompastuivat. Heiltä puuttui Jeesuksen Kristuksen toiseen 
tulemukseen keskittyvä näky. Kristuksen paluu mainitaan 
näyssä viimeisenä; sen tulee kuitenkin täyttää mielemme hen-
keäsalpaavalla jännityksellä. 

Uusi, ihmeellinen sivilisaatio on melkein paikalla ja on 
pahojen profetioiden ikuinen loppu! 
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Kun tapahtumat muuttuvat vaarallisiksi, mielemme pysyy 
odotuksen täyttämänä rukoillessamme tulkoon sinun valtakun-
tasi. Meidän tulee keskittyä—valtakunnan etsimiseen! 

” l öy tä ä K ö  h ä n  u s K oa? ” 

Luukkaan evankeliumissa on kirjoitus, jota olen käsitellyt usein. 
Viime aikoina aloin kuitenkin nähdä tekstin uudessa valossa. 

”Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka 
häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä 
apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden 
pian …” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 18:7-8). Kristus 
puhuu tässä Jumalan omista valituista. 

Kristus esittää vakavan kysymyksen: ”… Kuitenkin, kun 
Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” 
(jae 8). Kun Kristus palaa—ja hetki on melkein täyttynyt—
löytääkö hän uskoa? Vastaus kuuluu, jos olemme kietoutuneena 
Kristuksen paluuseen, meillä on uskoa! 

Me huudamme häntä yötä päivää. Koko elämämme kie-
toutuu Jeesuksen Kristuksen tuloon, aikaan, kun hän saapuu 
murskaamaan Danielin kirjan toisen luvun kuvapatsaan. 

Tämä ei ole aina helppoa, mutta erittäin tärkeää! Usea 
nuorukainen haluaa mennä naimisiin—mutta kuinka moni 
haluaa mennä naimisiin henkilön kanssa, joka on kietoutunut 
Jeesuksen Kristuksen paluuseen? Tällainen on hieno avio-
puoliso! Elämäsi on menestyksekäs ja ilon täyttämä, kun saat 
aviopuolison tai vietät aikaa ihmisten kanssa, jotka auttavat 
sinua rakentamaan elämäsi Jumalan työn päätökseen saatta-
misen ympärille! 

n äy n  ta r K o i t u s 

Danielin kirjan jakeet 8:9-27 muodostavat yhden näyn. Näyn 
ydin on: Kun Jumalan totuus tallataan maahan, KRISTUS 
PALAA PIAn. Kun Jumalan pyhäkkö paiskataan maahan, 
KRISTUS PALAA PIAn. Kun paha Antiokhos hallitsee Jumalan 
seurakuntaa, KRISTUS PALAA PIAn. Kun löytyy Malakian 
viesti, jota Kristus käytti seurakunnan paikalleen asettami-
seksi, sen puhdistamiseksi, KRISTUS PALAA PIAn—tänä viimei-
senä lopun aikana ja tänä viimeisenä tuntina. 
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Huomaa, kuina väittämät liittyvät Ilmestyskirjan lukuun 10. 
”Ja minä menin enkelin tykö ja pyysynti, että hän antaisi 

minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle: Ota ja syö se; se on 
karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin 
hunaja. Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; 
se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni 
minun vatsaani karvasteli. Ja minulle sanottiin: Sinun tulee 
taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kie-
listä ja kuninkaista” (Johanneksen ilmestys 10:9-11). Jumala 
käskee meitä saattamaan tämän viestin maailmalle—aina 
Kristuksen paluuseen asti. 

Tämä profetia jatkuu Ilmestyskirjan 11 luvussa, joka kertoo 
seurakunnan jakautumisesta ja pakanakansojen ajasta sekä 
kuinka petovalta tallaa Jumalan penseitä omia (Johanneksen 
ilmestys 11:1-2). 

Huomaa sen loppu—on Danielin kirjan 8 kaltainen: ”Ja seit-
semäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria 
ääniä, jotka sanoivat: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän 
Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina 
ja iankaikkisesti” (Johanneksen ilmestys 11:15). Meidän tulee 
keskittyä jatkuvasti ajattelemaan tätä ihmeellistä tapahtumaa! 

Kuinka mieltä kiehtova asia! Profetia ei keskity ihmiseen 
tai ihmiskuntaan. Profetia kertoo, että Kristus hallitsee aina 
ja iankaikkisesti”—se on paljon jännittävämpi kuin profetia 
PeDOSTA. meillä on etuoikeus olla osallisia tästä ihanasta 
uutisesta—JUURI nYT! 

Muista, että työstämme kerrotaan Danielin kirjan luvun 8 
ja Ilmestyskirjan luvun 17 ytimissä. On uskomatonta, että 
Jumala pitää hänelle uskollisia seurakuntalaisiaan näin suu-
ressa arvossa. Koska Jumala tarjoaa meille näin tärkeän 
roolin, luulisi, että palkkiomme tulee olemaan iankaikkisen 
valtaisa, kaunis ja arvokas? 

Meidän pitää vain palvella Jumalaa, kunnioittaa Isäämme 
ja saattaa hänen työnsä päätökseen.



Luku 2
Jumala on 
tuomarini 

Daniel tarkoittaa ”Jumala on tuomari” tai ”Jumala on 
tuomarini”. On hyvä pohtia Raamatun kirjojen otsak-
keita. Monissa tapauksissa otsikko paljastaa kirjan eri-

tyisen tarkoituksen tai päämäärän. Tämä pätee varmasti myös 
Danielin kirjaan.

Laodikealaiset eivät halua ajatella Jumalaa tuomarina. 
He tietävät mielensä sopukoissa, että Jumala ei mittaa heitä 
kuin pitäisi. 

Kun Jumala tarjosi laodikealaisille hämmästyttävää tietoa, 
he vastaanottivat kiehtovan viestin innoissaan. Mutta kun 
heitä koeteltiin Herbert W. Armstrongin kuoleman jälkeen, he 
luopuivat annetusta viestistä helposti—Daniel ja hänen ystä-
vänsä toimivat toisella lailla. Laodikealaiset antoivat ihmisten 
toimia heidän tuomareinaan—eivät Jumalan. Nimi Daniel pal-
jastaa, miksi laodikealaiset epäonnistuivat. 

Valituille Daniel-nimi on merkityksellinen: ”Jumala on 
tuomarini”. Valitut tietävät, että he ovat nyt yhdessä Jumalan 
omien kanssa Jumalan tuomittavina ja ovat kiitollisia asi-
asta. Jos ymmärrämme Daniel-nimen merkityksen, se osoittaa 
meille, keitä valitut tänään ovat! 

Jokainen Jumalan oma on nyt tuomion alainen (1 Pietarin 
kirje 4:17). Daniel—nimen ymmärtäminen säilyttää Jumalan 
aina kuvassa. Daniel ei koskaan lakannut katsomasta 
Jumalaan tuomarinaan—ei edes äärimmäisissä koettelemuk-
sissa. Sama pätee hänen kolmeen ystäväänsä. 
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Daniel kesti vavisuttavia koettelemuksia. Hän tiesi, että 
Jumala tuomitsisi hänet. Hänen ystävänsä Sadrak, Meesak 
ja Abednego ymmärsivät asian syvällisesti ja seisoivat roh-
keasti ja vakaasti voimallisimman maanpäällisen kuninkaan 
edessä! Jopa suurimman koettelemuksen keskellä Danielin 
asenne oli: ei ole väliä, mitä sanot, emme aio kumartua eteesi 
emmekä Jumalasi eteen, koska kaikkivaltias, kaikkivoipa Jumala 
on tuomarimme. 

Kun joudut kokemaan tulisen pätsin tai leijonan luolan, 
on vaikeaa lausua: Jumala on tuomarini. On paljon helpompaa 
kysyä laodikealaisten lailla: Missä on Jumala? Miksei Jumala 
pelasta minua? Suurten katastrofien iskiessä maapallolle 
ihmisten reaktiona on kysyä: Miksei Jumala estänyt tätä tapah-
tumasta? Ihmiset syyttävät Jumalaa, eivät itseään ja syntejään! 

Ihmiset sanovat ”rakkaus, rakkaus, rakkaus” ja hylkäävät 
Jumalan tuomarinaan. He eivät kykene ymmärtämään, kuinka 
Jumala rankaisee rakkaudessaan. He eivät ymmärrä Jumalan 
tuomiota eivätkä hänen rakkauttaan. 

Elämäsi 
Jumalan varaan 
asettaminen vaatii 
paljon uskoa, var-
sinkin, jos sinua 
odottaa tul inen 
pätsi tai leijonan 
luola. Kuitenkin 
D a n ie l i n  koko 
kirjan teema tai 
mot i iv i kuuluu: 
Jumala on tuoma-
r ini .  Joka i se ssa 
luv ussa Jumala 
lupaa oikeut t a : 
H ä n  va k uut t a a 
mei l le  pe l a s t a-
vansa omansa, jos 
he ovat uskollisia. 
Kirja on täynnä 
mitä hienoimpia 
esimerkkejä siitä, 
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Daniel heitetään leijonien luolaan



Jumala on tuomarini 27

kuinka Jumala auttaa omiaan koettelemuksissa. Jumala 
täyttää lupauksensa joka ikinen kerta—hän ei epäonnistu 
koskaan. Jumala auttaa aina hädässä olevaa. On totta, että 
Jumala sallii joskus omiensa kuolla, kuitenkin Danielin kirjan 
kuudessa ensimmäisestä luvusta löytyy Raamatun vaikut-
tavimpia koettelemuksia—sekä vaikuttavimpia lunastuksia 
koettelemuksista!

Meidän tulee oppia syvä läksy Danielin historian kautta! 
Daniel ja hänen ystävänsä saivat maanpäällisiä palkintoja, 

koska he uskoivat Jumalaa ja itsepintaisesti lausuivat, Jumala 
on tuomarini. He todistivat pakanakuninkaan edessä ihmeitten 
kautta elävän Jumalan tosi identiteetin!

Jos katsot Jumalaan tuomarinasi, myös sinut palkitaan 
absoluuttisesti—sekä tässä elämässä että tärkeämmin tule-
vassa elämässä. Tämä on absoluuttinen totuus. 

va ltava  t e s t i

Daniel ja hänen ystävänsä omistivat itsensä Jumalalle eri-
koisella tavalla. Luku 1 osoittaa, että he kieltäytyivät kunin-
kaan tarjoamista herkuista ja 10 päivän ajan söivät pelkästään 
vihanneksia ja vettä, minkä jälkeen heidät todettiin terveem-
miksi kuin kuninkaan ruokaa syöneet miehet. 

Nämä erityisen hienot nuoret miehet osoittivat kuninkaalle 
ja koko palatsille olevansa erilaisia. Heillä oli laki, ja he tot-
telivat sitä! He tottelivat Jumalaansa olosuhteista huolimatta! 

Koska Daniel ja hänen ystävänsä tottelivat Jumalaa, heidät 
asetettiin Babylonian palatsin korkeisiin asemiin. Samalla he 
saivat myös voimallisia vihollisia, jotka alkoivat juonia heitä 
vastaan. Palatsin ihmiset olivat senaikaisen maailman arvos-
tetuimpia henkilöitä. 

Sitten Nebukadnessar teetti kultaisen patsaan, jota 
jokaisen tuli kumartaa. Nuorten miesten viholliset marssivat 
kuninkaan puheille ja paljastivat etteivät Sadrak, Meesak and 
Abednego palvoneet kuvapatsasta vaan palvelivat uskollisesti 
Jumalaansa (Danielin kirja 3:12). 

Nebukadnessar raivostui suunnattomasti ja kutsutti nuoru-
kaiset eteensä. Hän haastoi heidät lausuen: ”Tämä on viimeinen 
mahdollisuutenne! Jos palvotte kuvapatsasta, olette turvassa—
mutta jos ette, heitän teidät tuliseen pätsiin”. Hän ivasi heitä: ”Ja 
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kuka on se jumala, joka pelastaa teidät nyt minun kädestäni?” 
(jakeet 13-15). Tämä oli aikamoinen haaste! 

Nuoret miehet vastasivat kuitenkin rohkeast i : 
”Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle 
tähän sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä 
pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun 
kädestäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä 
se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä 
kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pys-
tyttänyt” (jakeet 16-18). Toisin sanoen he sanoivat, Jumala on 
tuomarini. Jos haluat heittää minut tuliseen pätsiin, olkoon niin, 
asetamme elämämme Jumalan käteen. 

Kuningas raivostui vastauksesta entistä enemmän! Hän oli 
niin vihainen, että hänen hahmonsa muuttui (jae 19). Hän tyr-
mistyi, että he uskaltaisivat vastustaa häntä ja että he kieltäy-
tyivät kumartumasta maahan! Hän käski kuumentaa pätsin 
seitsemän kertaa tavallista kuumemmaksi heitä painostaak-
seen! Kuvittele itseäsi heidän asemassan—he olivat pelkäs-
tään kaltaisiamme ihmisiä! 

Jumala sanoo, että kirja on lopun aikaa varten! Jumala 
kirjasi tämän viestin Sanaansa juuri meitä varten tänään. 
Kyseessä on lopun ajanprofetia Jumalan omia varten! Meidän 
tulee ottaa oppi tästä tähdellisestä oppiläksystä. Se opettaa, 
kuinka toimia koettelemuksissa. Emme tiedä, mikä tulevai-
suudessa kutakin odottaa. 

Nebukadnessar käski voimallisimpia sotilaitaan sitomaan 
Sadrakin, Meesakin and Abednegon ja heittämään heidät 
tuleen. Pätsi oli niin kuuma, että se tappoi sotilaat kuninkaan 
käskyn täyttäessään (jakeet 20-22). 

Seuraavaksi todettiin varsin erikoista! 

t u l i n e n  Pät s i

Kuninkaan viha muuttui hämmästykseksi hänen katsoes-
saan liekkeihin. ”Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina 
tuleen?”, hän kysyi hallitusmiehiltään. ”Totisesti, kuningas”, 
he vastasivat hänelle (jae 24). Hän vastasi ja sanoi: ”Katso, 
minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he 
ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan 
poika” (jae 25). 
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Nämä miehet heitettiin pätsiin! He omasivat uskon—mutta 
Jumala salli heidän silti astua tuliseen pätsiin! 

Emme tarvitse pelkästään uskoa ennen pätsiin heittä-
mistä—tarvitsemme uskoa pätsissä ollessamme! Meidän tulee 
tietää, että Jumala on kanssamme koettelemuksissa yhtä paljon 
kuin näiden miesten kanssa. Jumala ei poistanut heidän koet-
telemustaan, vaikka he olivat uskollisia—hän johdatti heidät 
läpi koettelemuksen. 

Nebukadnessar astui kohti pätsiä ja sanoi: ”Sadrak, Meesak 
ja Abednego, te korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja 
tulkaa tänne” (jae 26). Nämä kolme miestä tottelivat ja astuivat 
ulos. Koko hoviväki näki, että tuli ei ollut vahingoittanut heitä.

Huomaa, mitä Nebukadnessar lausui: ”Kiitetty olkoon 
Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enke-
linsä ja pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat eivätkä 
totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alt-
tiiksi, ennemmin kuin palvelivat kumartaen rukoilivat muuta 
jumalaa kuin omaa Jumalaansa. Ja minä annan käskyn, 
että jokainen, olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa ja 
kieltä tahansa, joka puhuu pilkaten Sadrakin, Meesakin ja 
Abednegon Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi, ja hänen 
talonsa tehtäköön soraläjäksi; sillä ei ole muuta jumalaa, joka 
niin voi pelastaa kuin tämä” (jakeet 28-29). 

Tosiasiassa Nebukadnessar lausui profetian siitä, mitä 
pian seuraa, kun Jumalan pyhät hallitsevat rautaisella valti-
kalla! Jolleivät ihmiset kumarra tosi Jumalaa, heidät haka-
taan palasiksi—ja paljon pahempaa! Nebukadnessar tunnisti 
tämän: Hän kykeni näkemään, ettei mikään muu jumala ollut 
tämän Jumalan vahvuinen—kyseessä on sama Jumala, joka 
johtaa tänään Jumalan Filadelfian seurakuntaa. 

Tämä on lopun ajan kirja! Meidän tulee oppia viimeisen 
tunnin oppiläksy. 

Koko maailman tulee oppia se, minkä tämä seurakunta 
tietää: että yksin tosi Jumala, ei kukaan muu, on tuoma-
rimme. Niin kauan kuin olemme Jumalan kämmenellä, 
meidän ei tarvitse pelätä mitään—minkä tahansa koettele-
muksen keskellä. 

Tähän vaaditaan erikoista, suurta uskoa. 
Huomaa inspiroiva asia: Neljäs olento ei astunut ulos 

tulesta. Kaikkien koettelemusten keskellä—myös kaikkein 
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kuumimman keskellä—on tämä neljäs Olento. Hän johtaa 
meidät ulos jokaisesta koettelemuksesta, jos emme unohda 
koskaan, että Jumala on tuomarimme. 

j u m a l a  y l e n tä ä

Sadrak, Meesak and Abednego tiesivät, että Jumala oli heidän 
tuomarinsa, eivätkä he aikoneet kumartaa toista jumalaa. 
He kunnioittivat Jumalaa ja olivat valmiita vastaamaan luul-
tavasti kaikkien aikojen mahtavimmalle kuninkaalle. Katso, 
mitä heidän uskollisuutensa sai aikaan: ”Sitten kuningas asetti 
Sadrakin, Meesakin ja Abednegon suureen valtaan Baabelin 
maakunnassa” (jae 30). Usko Jumalaan sai miehet ylennetyksi! 

Päteekö sama meihin? Jollemme vastaanota siunauksia, 
elämässämme on jotain vialla. Ehkä emme läpäise meille 
annettuja koettelemuksia. 

Nämä miehet korotettiin korkeisiin asemiin kuninkaan 
palatsissa, mikä kuvaa meille annettavaa palkintoa Jumalan 
temppelissä! Jumala valmistaa kuninkaitaan ja pappejaan 
juuri tällä tavalla. Jumalan kuninkaalliset tulevat hallitse-
maan Nebukadnessaria sekä kaikkia tämän maailman kunin-
kaallisia. Me tulemme hallitsemaan nykyisiä kuninkaita, suo-
raan kuningasten Kuninkaan alaisina. 

Kun tiedämme, että Jumala on tuomarimme ja että 
hän kulkee rinnallamme, tämä asenne takaa korotuksen. 
Tämänkaltainen asenne saa työn kiitäen valmiiksi. Jumala 
kouluttaa meitä hallitsemaan maailmaa ja saattamaan kaikki 
maailman ihmiset katsomaan kaikessa Jumalaan—ei koskaan 
ihmisiin eikä toisiin jumaliin! Mitä enemmän kestämme koet-
telemuksia ja sallimme Jumalan tuomita meitä, sitä enemmän 
meitä korotetaan. Meidän on luotettava Jumalaan, eikä katsot-
tava ihmisiin, mikä ei ole aina helppoa käytännössä. 

Meidän tulee sallia Jumalan tuomita meidät eikä istua syr-
jässä laodikealaisten lailla kysyen, Missä on tuomion Jumala? 
He ovat hyljänneet Jumalan tuomarinaan, silti Jumala tuo-
mitsee heitä edelleen. Jumala ei saata heitä turvapaikkaan 
vaan saattaa heidät suureen ahdistukseen—pahimpaan kär-
simyksen aikaan. Tästä muodostuu heidän tulinen pätsinsä. 

Jopa tällöin ainoastaan 50 prosenttia tekee parannuksen ja 
hyväksyy Jumalan tuomarikseen. 
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Jumala antaa mahtavan palkkion ihmisille, jotka hyväk-
syvät hänet tänään tuomarikseen. 

K o r K e i n  h a l l i t s e e  
i h m i s t e n  va lta K u n ta a

Jumala lähetti Nebukadnessarille vielä toisen tätä huolestut-
tavan näyn opettaakseen läksyn. Tässä on osa näystä: ”Hänen 
sydämensä muutetaan, niin ettei se ole ihmisen sydän, ja 
hänelle annetaan eläimen sydän. Ja niin kulukoon häneltä 
seitsemän aikaa. Tämä on säädetty enkelien päätöksellä, ja 
niin ovat tästä asiasta pyhät sanoneet, että elävät tietäisivät 
Korkeimman hallitsevan ihmisten valtakuntaa ja antavan sen, 
kenelle hän tahtoo, ja asettavan sen päämieheksi ihmisistä hal-
vimman” (Danielin kirja 4:16-17). 

Meidän ei tule ihailla tämän maailman johtajia liikaa. 
Jumala hallitsee heitä ja asettaa valtaan haluamansa täyttääk-
seen suuren suunnitelmansa. Joskus jopa ihmisistä halvimmat 
hallitsevat, koska Jumala asetti heidät tai salli heille aseman 
oman päämääränsä toteuttamiseksi. Jumala sallii kaikenlaisia 
asioita päämääränsä täyttämiseksi niin kauan kuin ne tapah-
tuvat hänen suuren suunnitelmansa mukaisesti. 

Danielin kirjan toisen luvun patsas ei syntynyt sat-
tumalta! Kuinka suuret maailmaa johtavat valtakunnat 
Nebukadnessarin ajasta meidän aikaamme saakka sattuivat 
muodostumaan juuri patsaan mukaisesti? Ainoa mahdollisuus 
on, että Jumala muotoili ja saattoi patsaan aikaan—todis-
taakseen, että hän hallitsee ihmisten valtakuntaa! 

Kyseinen kuvapatsas opettaa ihmiskunnalle suurimman 
mahdollisen läksyn. 

Jumala on antanut ihmisen hallita 6,000 vuoden ajan oman 
mielensä mukaisesti. Hän kuitenkin varmistaa, että kaikki 
maailmantapahtumat muotoutuvat hänen suuren suunni-
telmansa mukaisesti. Jumala työstää tapahtumat Danielin 
luvun 2 patsaan mukaisesti—Jumala hallitsee tänään ihmisten 
valtakuntaa. 

Jumala opettaa ihmisiä jopa näiden kapinoidessa. He 
oppivat, ettei ihminen pysty hallitsemaan itseään—että vain 
Jumala kykenee tuomaan ihmisille rauhan, yltäkylläisyyden, 
onnen ja ilon. 
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Jumala antoi meille Danielin luvun 2 kuvapatsaan ihmis-
mielen nöyryyttämiseksi ja ihmispotentiaalin täyttämiseksi. 
Sen totuuden tulisi nöyryyttää jopa maailman ylpeimpiä 
ihmisiä—samoin kuin Nebukadnessaria. Ihmisen täytyy 
kuitenkin kärsiä Nebukadnessarin lailla, ennen kuin hän 
ottaa opista vaarin. Suuri ahdistus ja Herran päivä lähestyvät 
nopeaa tahtia ja herättävät maailman huomion. Jokainen maa-
pallon ihminen asettuu Jumalan tuomion alaiseksi, tai kuolee 
tulijärvessä—viimeisellä tuomiolla. 

Daniel ja hänen ystävänsä ilmoittivat tämän totuuden 
maailmalle—ennen pitkää myös me tulemme opetta-
maan saman maailmalle. Koko ihmiskunta saa nähdä 
kuinka kaikki tapahtuu juuri Danielin sanojen mukai-
sesti! Tämän maailman arvostetuin kuningas ei ole mitään 
suuren Jumalan edessä. Jokainen Jumalan profetia toteutuu! 
Lopulta Kristus murskaa patsaan varpaat ja koko patsas 
hajoaa murusiksi. Tämä maailma ei tule näkemään kuva-
patsasta enää koskaan, koska Korkein hallitsee ihmisten 
valtakuntaa! 

Daniel selitti kuninkaalle unen: ”Sinut ajetaan pois 
ihmisten seasta, ja kedon eläinten parissa on sinun asuinpaik-
kasi oleva; sinä joudut syömään ruohoa niinkuin raavaat, ja 
sinä olet kastuva taivaan kasteesta; ja niin on sinulta kuluva 
seitsemän aikaa, kunnes tulet tuntemaan, että Korkein hal-
litsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo” 
(Danielin kirja 4:25). 

Nebukadnessarin täytyi kärsiä, kunnes hän tiesi, että 
Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa. Samoin täytyy tämän 
maailman kärsiä. Ihmiset eivät usko, ennen kuin kokevat 
katastrofin toisensa jälkeen, että Korkein—Isä Jumala, jota 
maailma ei tänään tunne, hallitsee. 

Isä Jumala haluaa perheen. Hän rakastaa tämän maailman 
ihmisiä syvästi. He haluaa antaa heille elämän—mutta ihmiset 
eivät hyväksy sitä! Jumala tietää, että useimmat ihmiset tar-
vitsevat runsaasti ojennusta ennen kuin hyväksyvät Jumalan 
suunnitelman heitä varten, ennen kuin hyväksyvät kutsun 
Jumalan perheeseen. 

Tämä kirja ja koko Raamattu koskee Jumalan perhesuunni-
telmaa—”Korkeimman”, Isän, Perheensä pään hallinnon alai-
seksi tulemista. 
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Jumalan penseät seurakuntalaiset eivät kunnioita Isäänsä 
(Malakian kirja 1:6). He ovat jo menettäneet Jumalan perhe-
suunnitelman, evankeliumin! 

He eivät näe Danielin kirjassa eivätkä koko Raamatussa 
Jumalan perhesuunnitelmaa. He ovat sokeita! He ovat menet-
täneet kaiken. Tämä on valtava onnettomuus! 

n e b u K a D n e s s a r i a  o j e n n e ta a n 

Nebukadnessarin näky paljastui yksityiskohtaisesti. Hänelle 
annettiin vuosi parannuksen tekoa varten. Hän kulki 12 kuu-
kauden lopussa Babylonin valtakuntansa palatsiin ja lausui: 
”Eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä voimallani 
olen rakentanut kuninkaalliseksi linnaksi, valtasuuruuteni kun-
niaksi!” (Danielin kirja 4:30). Vielä vuoden armoajan jälkeen-
kään kuningas ei käsittänyt viestiä! Hän ei edelleen ymmär-
tänyt, että Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa. 

”Vielä oli sana kuninkaan suussa, kun taivaasta tuli ääni: 
”Sinulle, kuningas Nebukadnessar, julistetaan: Sinun valta-
kuntasi on otettu sinulta” (jae 31). Nebukadnessar oli luulta-
vimmin aikansa suurin maanpäällinen kuningas—Jumala otti 
häneltä vallan pois ja antoi hänen kärsiä opettaakseen hänelle 
kaikkein perustavimman oppiläksyn. Tämä oppiläksy kertoo, 
että Jumala tulee pian opettamaan kaikkia maailman kunin-
kaita ja johtajia—että Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa. 

H. Armstrong tunsi olonsa epämukavaksi, kun ihmiset 
antoivat hänelle kunnian Jumalan työn rakentamisesta. Hän 
ajatteli Nebukadnessaria ja tiesi, että Korkein hallitsee. 

On mielenkiintoista, että runsaasti Danielin profetioista 
puhuneet wcg:n pastorit mainitsivat tuskin Nebukadnessarin 
oppiläksystä. Olen varma siitä, että he kuvittelivat olevansa 
mieleltään nöyriä, eivätkä nähneet tarvetta puhua asiasta eri-
tyisesti, kuitenkin heistä jokainen kapinoi Jumalaa vastaan. 

Ihmisluonne ei ole nöyrä; se on omatahtoinen. Omaamme 
kaikki ihmisluonnon! Älä petä itseäsi! Emme tajua, kuinka 
omatahtoisia olemme, Jumalan täytyy osoittaa asia meille! 
Jumala tietää, kuinka nöyryyttää ylpeää. Joskus Jumalan 
on otettava esille piiska oikaistakseen meitä. Jumala koet-
telee meitä muokatakseen luonnettamme—Jumala haluaa, 
että opimme hallitsemaan maailmaa. Meidän täytyy vastata 
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Jumalan oikaisuun oikealla tavalla. Haluamme olla Danielin 
kaltaisia ja sanoa, Jumala on tuomarini. 

Meidän on parasta oppia nöyriksi luonteeltamme. Jumala 
alentaa ylpeät. Itse asiassa meidän tulee säännöllisesti pyytää 
Jumalaa nöyryyttämään meitä armossaan. 

Jos Jumala hallitsee ihmisten valtakuntaa, hän hallitsee 
varmasti seurakuntaansa! Voisit epäillä tätä, kun toteat, että 
95 prosenttia Jumalan omista kääntyi Jumalasta pois—Jumala 
ei ole kuitenkaan jättänyt heitä. Nebukadnessarin läpikäymä 
kokemus oli pienimuotoinen verrattuna siihen, mitä nämä 
joutuvat kestämään!

Jumalast a poi skäänty neiden suuren prosentt i-
luvun tulisi pelästyttää, ja samalla auttaa käsittämään, 
että tarvitsemme lisää nöyryyttä! Meidän täytyy voittaa 
”Nebukadnessar-kompleksimme”. 

Useimmat wcg:n johtajat muuttuivat kovemmiksi kuin 
Nebukadnessar—ja heissä oli Jumalan Pyhä Henki! Näyttää 
siltä, että moni heistä kulkee kohti tulimerta. Näemmekö 
meissä olevan Nebukadnessarin ylpeyden? 

Jumalan pastoreita opastetaan käyttämään auktoriteettia rak-
kaudella, Jumalaa huolestuttaa myös se, kuinka hyvin alistumme 
Jumalan rakastavan auktoriteetin alle. Jumala alentaa ylpeän—
aina! Meidän kaikkien tulee alistua. Minun tulee alistua. Jos joku 
toinen on oikeassa ja minä olen väärässä, minun tulee alistua—
Jumalan hallitus ei voi toimia muulla lailla. 

Jumalan oikaisun jälkeen Nebukadnessar nöyrtyi lopulta, 
hän alistui Jumalan hallittavaksi (jakeet 34-35). Hän päät-
teli: ”Nyt minä, Nebukadnessar kiitän, ylistän ja kunnioitan 
taivaan kuningasta; sillä kaikki hänen työnsä ovat totiset ja 
hänen tiensä oikeat. Ja hän voi nöyryyttää ne, jotka ylpeydessä 
vaeltavat” (jae 37). Nebukadnessar oppi tämän läksyn. Koko 
maailma saa oppia saman läksyn. 

Meidän tulee oppia sama läksy nyt. 
Nebukadnessar kirjoitti osan Danielin kirjasta, nämä jakeet 

mukaan lukien. Sir Henry Rawlings oli kuuluisa historioitsija. 
Hän löysi Nebukadnessarin kirjoittaman asiakirjan, jossa oli 
täsmälleen samat sanat kuin Danielin kirjaamassa lauseessa. 

Tämän maailman ihmisten tulisi tietää paljon enemmän 
Danielista ja Raamatusta, mutta he kieltäytyvät opista. Jumalan 
täytyy rankaista heitä, kunnes he tekevät parannuksen. 
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Nebukadnessar ymmärsi lopulta, että Jumala hallitsee 
ihmisten valtakuntaa. Tämä kuvaa kaikkien pakanahallit-
sijoitten lopullista alistumista tänä nopeasti lähestyvänä 
”pakanain aikana”. 

Da n i e l i n  K o e t t e l e m u s 

Näimme, että Sadrak, Meesak and Abednego kokivat todel-
lisen tulisen koettelemuksen. Katsotaan nyt, mitä Danielin oli 
kestettävä. 

Daniel ylennettiin kolmanneksi ylimpään asemaan val-
takunnassa. Hän seurasi heti Belsassarin, Nebukadnessarin 
pojanpojan (kirjoituksissa häntä kutsutaan ”pojaksi”) jälkeen. 
Tämä oli aikamoinen asema juutalaiselle! 

Belsassar kuoli keskellä hallituskautta ja Dareios 
Meedialaisesta tuli hänen seuraajansa (Danielin kirja 5:30-
31). Näin päättyi Danielin kirjan 2 luvun kuvapatsaan kul-
tainen pää, jota seurasi hopeainen rinta ja käsivarret—Meedo-
Persian valtakunta. Nämä kaksi käsivartta symboloivat, että 
valtakunta oli kaksiosainen—Meedo-Persia. 

Dareios (Darajaves) asetti 120 satraappia valtakuntaansa 
hallitsemaan ja kolme valtaherraa näiden johtoon. Daniel 
johti näitä kaikkia (Daniel 6:1-2). ”Mutta Daniel oli etevämpi 
muita valtaherroja sekä satraappeja, sillä hänessä oli erin-
omainen henki; ja kuningas aikoi asettaa hänet koko val-
takunnan päämieheksi” (jae 3). Näemme taaskin, kuinka 
Jumalan mies ylennettiin. 

Mutta huomaa: ”Silloin toiset valtaherrat sekä satraapit 
etsivät Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa. Mutta 
he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta, sillä 
hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä eikä rikko-
musta löydetty. Silloin nämä miehet sanoivat: ”Me emme löydä 
tuossa Danielissa mitään syytä—ellemme löydä sitä hänen 
jumalanpalveluksessaan» (jakeet4-5). Nämä miehet tark-
kailivat Danielia läheisesti, mutta eivät pystyneet löytämään 
hänestä mitään vikaa!—He näkivät hienon esimerkin Jumalan 
lain noudattamisesta. 

Johtavat miehet juonittelivat keskenään Danielia vastaan 
ja saivat kuninkaan to tahattomasti allekirjoittamaan ase-
tuksen, joka tuomitsisi Danielin kuolemaan leijonien luolaan, 
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jos tämä rukoilisi Jumalaa (jakeet 7-9). Kun asetus oli alle-
kirjoitettu, sitä ei voitu muuttaa. Sitten he lähestyivät kunin-
gasta ja syyttivät Danielin rikkovan annettua asetusta, koska 
tämä rukoili kolme kertaa päivässä. Dareioksen oli toimit-
tava asetuksen mukaisesti (jakeet 13-15). ”Silloin kuningas 
käski tuoda Danielin ja heittää hänet jalopeurain luolaan. Ja 
kuningas puhui Danielille ja sanoi: Sinun Jumalasi, jota sinä 
lakkaamatta palvelet, pelastakoon sinut. Sitten tuotiin kivi 
ja pantiin luolan suulle” (jae 16). Dareios tuki Danielia. Hän 
oli kuulut muista ihmeistä ja uskoi tietyssä määrin Danielin 
Jumalaan. 

Daniel joutui kolmen ystävänsä lailla koettelemukseen. 
Jumalan enkelit sulkivat luolassa leijonien suut (jae 22). Leijona 
pystyy repimään leuoillaan hmisen palasiksi, mutta nämä lei-
jonat eivät kyenneet edes aukaisemaan suitaan! Jumala pelasti 
taas ihmeteollaan. 

Tämä ihmeteko vaikutti Dareiokseen, pakanakuninkaa-
seen ja hän antoi asetuksen, jonka mukaan hänen valta-
piirissään ”vavistakoon ja peljättäköön Danielin Jumalaa” 
(jae 26). 

”Ja tämä Daniel oli korkeassa arvossa ja kunniassa 
Daarejaveksen valtakunnassa sekä persialaisen Kooreksen val-
takunnassa” (jae 28). Tämä suuri Jumala profetoi toisiaan seu-
raavista maailmaa hallitsevista valtakunnista. Koska Daniel 
katsoi tähän Jumalaan, hän menestyi näissä valtakunnissa! 
Nebukadnessar, Kaldean valtakunnan hallitsija sekä Dareios 
ja Kyyros (Koores), Meedo-Persian valtakunnan hallitsijat 
ylensivät hänet. 

Daniel työskenteli kuninkaan palatsissa Danielin kirjan 
luvun 2 kuvapatsaan kuvaaman kahden valtakunnan 
aikana. Hänet vietiin pakko-orjuuteen, mutta kun hän luotti 
Jumalaan, hänet ylennettiin. Epäilen, että kun Daniel heitet-
tiin leijonien luolaan, hän ei tuntenut itseään kovin menes-
tyneeksi—tilanne olisi tuntunut kenestä tahansa raskaalta. 
Daniel sanoi, syököön minut leijona tahtoessaan. Hänellä oli 
vaikuttava asenne! Daniel sanoi, että Jumala oli hänen tuo-
marinsa. Ei Nebukadnessar! Ei Dareios! Ei Koores! Daniel ei 
pelännyt Nebukadnessaria, Dareiosta eikä Kooresta. Hän pel-
käsi Jumalaa! Daniel ei katsonut koskaan näihin miehiin; hän 
ei koskaan luovuttanut. Tämänkaltainen koettelemuksia pel-
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käämätön usko saa sinut kukoistamaan ja ylennetyksi! Voit 
nähdä, että juuri tämänkaltaisen uskon tähden Daniel tulee 
epäilemättä hallitsemaan pakanoita Jumalan valtakunnassa! 
Daniel ja hänen ystävänsä ovat valmistuneet ja ovat valmiita 
hallitsemaan maan päällä. 

Löytyykö Raamatusta parempaa koettelemuksia käsittelevää 
kirjaa kuin Danielin kirja? Miehiä koeteltiin ja ylennettiin—
kerta toisensa jälkeen, loppuun asti. Myös meitä koetellaan, 
myös me saamme kukoistaa ja meidät ylennetään. Jumala 
tuomitsee meidät, hän tarkkailee meitä ja antaa arvosanan. 
Jumala haluaa, että sallimme hänen toimia tuomarinamme 
ja opimme asettamaan elämämme täysin hänen käsiinsä 
Danielin lailla. 

Danielin ja hänen kolmen ystävänsä juutalaiset nimet kan-
tavat erityisen merkityksen. Heidän nimillään on numeerinen 
merkitys: Daniel, 95; Hananja, 120; Miisael, 381; and Asarja, 
292. Näistä numeroista muodostuu 888. Seitsemän osoittaa 
täydellisyyttä, mutta 888 on enemmän kuin täydellisyys—aivan 
kuin Jumala! 

Lukiessamme tarkkailemme Danielin profetian ihmis-
kohtaloita ja tapahtumia, mutta kirja ei käsittele yksinomaan 
senaikaisia ihmisiä ja tapahtumia vaan Jumalaa, joka on 
enemmän kuin täydellisyys. 

Laodikealaiset hylkäsivät Jumalan tuomarinaan eivätkä 
kestäneet koettelemuksissa. Uskon, että tämä on Raamatun 
paras kirja koettelemuksissa ollessa—jopa Jobin kirjaa 
parempi. Miehet kävivät läpi kauheita koettelemuksia, mutta 
Jumala pelasti heidät joka ikinen kerta. Jumalan tuomio mää-
ritti heidän elämänsä erittäin onnistuneiksi. 

Me kaikki saamme arvosanan kuin college-opiskelijat. 
Meidän täytyy läpäistä koettelemukset vilpittä. Ja me kyke-
nemme, jos katsomme korkeimpaan, täydellisyyttä ylempään 
Jumalaan. 

Jos kohtaat tulisen pätsin tai joudut asettamaan elämäsi 
Jumalan käsiin jollain muulla tavalla, tiedosta, että täydelli-
syyttä ylempi Jumala on tuomarisi. Hän ylentää sinut ja saattaa 
elämäsi kukoistamaan—hän palkitsee sinut Jumalan valta-
kunnassa. Hän valmistaa sinua kuningas-papin toimeen huo-
misen maailmaa varten. Voit luottaa tähän Jumalaan jopa 
kaikkein kauheimpien koettelemusten keskellä! 
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K y y r o s 

Jumalan työ tapahtuu aina hänen temppelistään tai huonees-
taan käsin. Muinaiset israelilaiset suorittivat uhrityönsä fyysi-
sessä temppelissä. Uuden Testamentin aikakaudella Jumalan 
temppeli on hengellinen. Seurakunta on temppeli—hengel-
linen Israel, tai Jumalan huone. 

Eli tänään Jumalan työ virtaa hänen hengellisestä temppe-
listään—joka koostuu Jumalan omista. Temppeli on olemassa 
Jumalan työn tekemistä varten. 

Miksi Jumala haluaa tänään fyysisen huoneen? Se edustaa 
Jumalan hengellistä huonetta. Fyysinen rakennus auttaa 
iskostamaan mieliimme, että meidät on kutsuttu tänään yhtä 
tarkoitusta varten: tekemään Jumalan työtä—joka ilmoittaa 
Jumalan viestin. Muussa tapauksessa meidät olisi kutsuttu 
Kristuksen paluun jälkeen, lopun ihmiskunnan mukana. 

Olemme tänään pieni ensihedelmien sato, joka auttaa 
Jumalaa ihmiskunnan suuressa sadossa. 

Tämä on se ymmärrys, jota laodikealaiset—95 prosenttia 
Jumalan omista—ei koskaan ymmärtänyt. Tai jos he ymmär-
sivät, he kadottivat sen. 

Näemme, että tarvitsemme 
kaiken mahdollisen Jumalan 
avun muistaaksemme, miksi 
meidät on kutsuttu tänään. 

Meidän tulee asettaa Jumala 
ja hänen työnsä keskeiseen ase-
maan. Jumala asettaa aina temp-
pelinsä—fyysisen tai hengel-
lisen—suorittamaan jatkuvaa 
Jumalan työtä. Jumalan työn 
tulee aina jatkua. 

Jos meillä on sekä fyysinen 
että hengellinen temppeli, tämä 
painottaa kaksinaisesti Jumalan 
työn loppuun saattamista. 

Vuonna 2004 Jumalan Filadelfian seurakunta osti 
kaksi Ambassador Audiotor iumissa ollutta kyntte-
likköä. Nämä kruunujalokivet olivat aikoinaan Worldwide 
Church of God—seurakunnan päämajassa Pasadenassa, 

aRT ToDaY

KYYROS SUURI
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Kaliforniassa—H. Armstrong kutsui sitä ”Jumalan huoneeksi”. 
Iranin shaahi valmisti nämä kauniit kyntteliköt varta vasten 
juhliakseen vuonna 1971 Persian valtakunnan alun Kyyroksen 
hallinnon 2,500-vuosijuhlaa. 

Kyyroksen hallinnon merkitys Jumalan omille käy ilmi 
Esran kirjassa: ”Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäi-
senä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, 
jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, 
Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakun-
nassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin: Näin 
sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat 
on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käs-
kenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka 
on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kan-
saansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän men-
köön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, 
Israelin Jumalan, temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu 
Jerusalemissa” (Esran kirja 1:1-3). 

Jumala hallitsee ihmisten valtakunnassa! Jumala asetti 
tämän pakanakuninkaan mieleen rakentaa temppelin 
Jumalalle. Asia on hämmästyttävä. 

Kyyros rakennutti Jerusalemin. Hänen päätehtävänsä koski 
temppelin rakentamista. Miksi Jumalan primäärinen huolen-
aihe oli hänen huoneensa tai temppelinsä rakentamista? 

Juuda ja Israel menestyivät aina sen mukaan, kuinka paljon 
ihmisten mielet olivat Jumalassa ja Jumalan työssä, temppe-
listä käsin. Näin Jumala johti muinaisia israelilaisia. 

Hän johtaa samalla lailla myös seurakuntansa tänään. Meidän 
täytyy pitää tänään mielissämme Jumala ja hänen työnsä. 

”Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi 
kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä 
annan vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot” (Haggain kirja 2:9). 
Seurakunta on Jumalan hengellinen temppeli tai huone 
tänään. Tämän ”myöhemmän [hengellisen] temppelin kunnia 
on oleva suurempi kuin” Salomon fyysisen temppelin kunnia. 

Huomaa, että jae mainitsee sekä hengellisen että fyy-
sisen temppelin. ”Tässä paikassa”—ilmaus viittaa fyysiseen 
temppeliin. 

Jumala rakennutti myös Herbert W. Armstrongin kautta 
fyysisen huoneen säilyttääkseen omiensa mielet itsessään ja 
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työssään. Tämä huone on saastutettu, Jumala antaa meidän 
rakentaa toisen fyysisen huoneen. 

Jumalan silmissä on erittäin tärkeää, että kiinnitämme kat-
seemme häneen. Koska olemme fyysisiä, Jumala antaa meille 
fyysisen temppelin, jotta mielemme pysyvät hänessä. 

Jos fyysinen temppeli on saastutettu, Jumalan omat ovat 
myös. Näiden kahden välillä on suora yhteys. 

Jumala aikoo rakentaa maailman uudelleen kauttamme, 
mutta vain kun pidämme silmämme hänessä ja pysymme 
totaalisesti kiinnittyneinä hänen työlleen. 

Esra kirjoitti, että Jeremian profetoi valtakunnan palaut-
tamisesta (Jeremian kirja 25:12; 29:10). Myös Daniel profetoi 
erityisesti kirjansa jakeessa 9:25 Jerusalemin ja temppelin 
jälleenrakentamisesta. Tapahtuma löytyi siis profetioista ja 
Jumala saattoi sen voimaan sanomansa mukaisesti. 

Jumala lausui Kyyrokselle: ”minun paimeneni” Jerusalemin 
ja temppelin rakentaja (Jesajan kirja 44:28). Jumala kutsui 
lisäksi Kyyrosta ”voidellukseen” jo suunnilleen sata vuotta 
ennen tämän syntymää (Jesajan kirja 45:1). 

Juutalainen historioitsija Josephus kertoi, että Kyyros löytyi 
Jesajan kirjan profetioista. 

Herodotus, jota kutsutaan historian isä-hahmoksi, kertoi 
hänkin useista raamatullisista ihmeteoista Kyyroksen elämässä. 

Daniel menestyi, kuninkaat Dareios ja Kyyros tiesivät, että 
hän oli Jumalan mies. He tunsivat Jumalan voiman, sillä se 
osoitettiin Danielin kautta (Danielin kirja 6:25-28). 

Kyyros, lihallismielinen kuningas, esitti suurta osaa raa-
matullisessa ja maallisessa historiassa. Hänet mainitaan nel-
jässä Raamatun kirjassa: Jesajan, Danielin, Esran kirjassa sekä 
Aikakirjassa. Kyyroksen historia liittyy Raamatun profetiaan. 

On mielenkiintoista huomata, että vain muutama vuosi 
Iranin shaahin vuoden 1971 juhlinnasta ajatolla Khomeini 
suitsi hänet vallasta. Olen varma, että saatana raivostui, 
kun iranilaiset juhlivat Kyyrosta, olihan tämä toiminut his-
torian aikana Jumalan kanssa, rakentanut Jumalan temp-
pelin. Saatana sai lyhyen ajan sisällä poistettua shaahin 
valtaistuimelta! 

Jumala salli tämän tapahtua. Jumala hallitsee ihmisten 
valtakunnassa. Tänään Iranin vallankumouksen hallinto 
yrittää vallata koko arabimaailman! Vanha Persian kuningas 
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nousee taas. Tällä kertaa se tahtoo täyttää erilaisen lopun ajan 
roolin kuin mistä Daniel profetoi: etelän kuninkaan (Danielin 
kirja 11:40-41), jona se saavuttaa ydinaseet, kun toiset kansat 
ovat liian heikkoja pysäyttämään sitä! 

Iran puskee länttä, kunnes saa aikaan taistelun. Jordan on 
huolissaan Iranin toimista. Courcy’s Intelligence Review, 16. 
joulukuuta 2004: ”Viime viikolla Jordanin kuningas Abdullah 
varoitti Yhdysvaltojen presidentti George W. Bushia siitä, että 
Iran oli sotkeutunut Irakin valtion asioihin ja sen tarkoituk-
sena oli perustaa alueelle ‘shiia sirppi’, joka ulottuisi Irakista 
aina Libanoniin. … Hämmästyttävää on … Iranin pelon määrä 
Jordanissa kuninkaan lausumien johdosta [Tämä antaa meille 
selvemmän kuvan siitä, kuka Etelän kuningas on] .”

”Jordanin pelko dominoivien Irakin shiiojen takia lisääntyy 
tiivin yhteyden takia Irakin shiiojen ja Iranin välillä, maan, 
jota Jordan pitää historiallisena arabien vihollisena. Jordan 
väittää, että Iran hyödyntää kaikella mahdollisella tavalla sun-
nien ja shiiojen välisiä riitaisuuksia heikentääkseen panara-
bismia ja edistääkseen Iranin etuja Persianlahden valtioissa 
Irakissa ja Libanonissa. Jordanian strategistit väittävät myös, 
että Iran haluaa ydinaseita, ei vapauttaakseen Palestiinan vaan 
kasvattaakseen vaikutusvaltaansa arabimaailmassa.”

”Julkaistu kommentti … Jordanian Al-Rai -sanomalehdessä 
tukee kuningas Abdullahin lausuntoja ja antaa tarkan kuvan 
Jordanian pelon tasosta sekä vihamielisyydestä Irania kohtaan. 
Muun muassa kommentaarissa kirjoitettiin seuraavasti: …”

”‘Jordan sekä kaikki arabiveljet ymmärtävät vaaran, jonka 
Iran on aiheuttanut ja tulee jatkossa aiheuttamaan niiden ara-
bismille ja kotimailleen.’ ”

”‘Iranilaisilla on pitkä historia kapinoiden lietsomisessa 
arabikotimaan sisällä. Jokaisen arabiyksilön, jokaisen sunni-
muslimin ja jokaisen shiiamuslimin henkilökohtainen velvolli-
suus on varoittaa suurella, selkeällä varoituksen äänellä Iranin 
roolista Irakissa, eikä kieltäytyä puolustamasta arabilaisuut-
taan eikä myydä tukeaan syvän vihan täyttämille henkilöille.’”

”‘On huomattavaa, että Iranin ydinaseiden hallussapito tar-
koittaa Iranin kykyä hyökätä kimppuumme ydinasein, sillä 
iranilaisilla ei ole muita vihollisia kuin arabit. Mielikuva, että 
Iran valmistelee joukkojaan Palestiinan vapauttamiseksi on 
naurettava mielikuva. Iranin hallinnon suurin Palestiinan 



DANIEL AVAA ILMESTYSKIRJAN42

tähänastinen ratkaisutarjous koski Israelin suurlähetystön 
rakennusta, jossa on nyt Palestiinan suurlähetystö!’ ”

”Kommentti päättyi: ”Ongelma Iranin kohdalla on se, että 
se ei kohtele meitä muslimeina, joita yhteisen uskonnon pitäisi 
yhdistää ja lähentää. Iranin ongelmana on edelleen se, että 
olemme arabeja ja he ovat persialaisia. … Kaikki kortit on nyt 
jaettu, Iranin hallitus on menettänyt tasapainonsa ja se etenee 
ja solmii sekä avoimia että peittyjä liittoutumia, jotka pyrkivät 
jakamaan Irakin, tuhoamaan sen, teurastamaan irakilaiset 
sekä kannustamaan kansankiihotusta ja veristä taistelua ….’”

”Kuningas Abdullah ei ole enää ollut yhtä suorapuheinen 
kuin edellä. Ulkoministeriön virkamiehet ovat lausumasta 
lähtien vähätellet hänen Iranin vastaisten lausumiensa mer-
kitystä. Jordanian (ja laajemmin arabien) pelkotuntemuksia 
Iranin takia ei voi peittää, nyt kun Irak ei ole enää suojaa-
massa Iranin vaikutusvallalta kuten Saddam Husseinin 
alaisuudessa …”

”Päällisin puolin elpyvä kiinnostus Israel-Palestiinan rau-
hanprosessia kohtaan voisi näyttää negatiiviselta Iranille, var-
sinkin kun Egypti näyttää tukevan sitä vahvasti. Iranin ja 
Egyptin väliset suhteet ovat parantuneet jo jonkin aikaa, mutta 
ovat nyt kärsineet kaksinkertaisen takaiskun, koska Egypti 
lähestyi näennäisesti Israelia sekä vakoiluskandaalin esiin 
tulemisen takia. (Egyptin kansalainen on tutkittavana vakoil-
tuaan Iranin puolesta—tai pikemminkin Iranin Revolutionary 
Guards Corps (IRGC), jota puolestaan   syytetään extreemis-
tien rekrytoinnista ja kouluttamisesta Hizbollahin leireillä 
Libanonissa ja terrori-iskujen juonittelusta Egyptiin ja Saudi-
Arabiaan. Kairon lähteiden mukaan Iranin ja Egyptin väliset 
suhteet ovat palanneet nyt ’takaisin lähtöpisteeseen’). [Profetia 
Danielin kirjan jakeessa 11:42-43 kerrotaan, että Egypti tulee 
kääntymään takaisin Irania kohti, mikä tekisi siitä ennemmin 
Pohjan kuninkaan vihollisen.] 

”On mielenkiintoista, että alueen omat lähteet kertovat, 
etteivät Iranin viranomaiset ole todellisuudessa kovin huolis-
saan uuden Israel-Palestiinaan rauhansopimuspyrkimysten 
takia. Ainakin osa Iranin viranomaisista katsoo, että uudis-
tettu Yhdysvaltojen ja Euroopan kiinnostus rauhanprosessia 
kohtaan imee valtavan määrän lännen diplomaattista energiaa 
ja kääntää huomion pois Iranista. 
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”Tällä välin Iran laajentaa edelleen vaikutusvaltaansa 
Irakissa, minkä puolestaan lisää sen vaikutusvaltaa Syyriassa 
ja Libanonissa. Kuningas Abdullahin pelko eivät ole millään 
tavalla turha …”(oma painotukseni).

Voimme siis nähdä, että vanha Persian valtakunta on jäl-
leen nousussa. Mutta tällä kertaa de on katkera raamatullisen 
Israelin (erityisesti Amerikan, Britannian ja Lähi-idän juuta-
laisten) vihollinen.

Pohjoisen kuningas, EU, sekä Iran—Etelän kuningas—
kehottavat ihmisiään ”muistamaan perintönsä”. Iran ei halua 
kuitenkaan keskittyä Kyyrokseen, Persian kuninkaaseen, 
jota Jumala käytti siunaamaan Jerusalemia, sen temppeliä ja 
Israelin kansaa. 

Tänään raamatullista Israelia kohtaan tunnettua vihaa käy-
tetään motivoimaan iranilaisia. iran haluaa herättää Persian 
valtakunnan, muttei Kyyroksen versiota siitä.

”Muista perintösi” on vahvistama lausuma. Kuinka dra-
maattisesti tilanne muuttuisi, jos hengellinen Israel—lao-
dikealaiset—ja Israelin kansa muistaisivat juurensa—histo-
riaansa Jumalan kanssa! Ainoastaan heillä on muistamisen 
arvoiset juuret!

Persialaiset eivät tule kuitenkaan hallitsemaan maailmaa 
kuten muinoin. Pohjan kuningas, Euroopan unioni, voittaa 
sen pian.

Jumala antaa meille kynttelikön fyysiseen huoneeseensa 
muistuttamaan meitä siitä, keitä olemme ja auttaakseen meitä 
muistamaan historiamme Jumalan kanssa. Kynttelikköjen ja 
fyysisen huoneen kautta Jumala yrittää painottaa mieliimme, 
että tulemme hallitsemaan maailmaa! Kristus ja hänen pyhänsä 
tulevat suorittamaan paljon paremman työn kuin Kyyros.

Profeetta Haggai sanoi, että Jumalan hengellinen temppeli—
Jumalan valitut ovat paljon kunniakkaampia kuin mikään 
fyysisen temppeli maan päällä. Olemme Jumalan kuninkaal-
lisia! Tulemme hallitsemaan Nebukadnessaria ja tämän maa-
ilman kuninkaita. Jumalan omien tulee keskittyä siihen val-
taistuimeen, jolla me tulemme istumaan ja Jumalan palatsiin. 
Olemme jo kuninkaita ja pappeja, jotka ovat korkeampia kuin 
mikään kuningas maan päällä!

Ha luatko ver rat a  Danie l i a  Nebukadnessar i in? 
Nebukadnessar päätyi syömään ruohoa niityllä, mutta Daniel 
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päätyi palatsiin! Kynttelikköjämme käytettiin kunnioittamaan 
Kyyrosta ja Persian valtakuntaa. Nämä viittaavat aikaan, jol-
loin Jumalan huone rakennettiin Jerusalemiin Kyyroksen 
siunauksella. Saimme kyntteliköt Jumalan huoneesta 
Pasadenasta ja ne ovat nyt Jumalan huoneessa—uudessa audi-
toriossamme—Edmondissa. Ne liittyvät vahvasti Jumalan 
huoneeseen. Nuo kyntteliköt ovat suora osa historiaa, ne liit-
tyvät Raamatun loistavimpiin profetioihin. 

j u m a l a  va lvo o  o n n e t to m u u t ta

Danielin kirjan jae 9:13 sanoo: ”Niinkuin on kirjoitettu 
Mooseksen laissa, niin tuli kaikki tämä onnettomuus (engl. 
paha, evil) meidän päällemme. Mutta me emme koettaneet 
lepyttää Herraa, meidän Jumalaamme, niin että olisimme 
kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet vaarin sinun totuu-
destasi”. Huomaa: onnettomuus tulee meidän päällemme, kun 
rikomme Pentateukissa ilmoitettua Jumalan lakia. 

”Sentähden Herra valvoi ja antoi tämän onnettomuuden 
tulla meidän päällemme; sillä Herra, meidän Jumalamme, 
on vanhurskas kaikissa töissänsä, jotka hän tekee, mutta me 
emme ole kuulleet hänen ääntänsä” (jae 14). Osa ihmisistä 
väittää haluavansa tietää Jumalan tahdon. Tässä se on: Jumala 
kertoo meille, että hän valvoo onnettomuutta, pahaa ja saattaa 
sen Israelin päälle syntiemme takia. 

Nämä tärkeät jakeet auttavat avaamaan Raamatun viisi 
viimeistä kirjaa. Danielin sanat ovat profeetallisia—ne on 
tarkoitettu meille täksi lopun ajaksi. Daniel osoittaa meidät 
suoraan takaisin Moosekseen. H. Armstrong sanoi aina, että 
Mooseksen kirjat olivat profeettisia. 

Maailmaan akateemikoilla on kasoittain tekosyitä, miksi 
he eivät tottele kolmatta eivätkä viidettä Mooseksen kirjaa. 
Parhaimmillaan kirjojen katsotaan olevan historiallisia, mutta 
tässä Daniel sanoo, että meidän tulee totella kirjoja tänä 
lopun aikana! Jos emme tottele, ”kaikki tämä onnettomuus 
tulee päällemme”! Daniel kirjasi myös, että Mooseksen kirjat 
ovat profeettisia, tätä lopun aikaa varten. Vaikeudet eivät lopu, 
ennen kuin ihmiset tekevät parannuksen! 

Huomaa seuraava, erittäin profeettinen Mooseksen kir-
joitus: ”Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä 
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etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, 
jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiro-
ukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut” (5 Mooseksen 
kirja 28:15). Ihmisten tulee kuulla Jumalan ”äänTä”. Missä 
Jumalan ääni kuuluu? Kuka puhuu tänään Jumalan puolesta? 
Tänään ääni toitotetaan Jumalan Filadelfian Seurakunnasta.

”Koska et palvellut Herraa, sinun Jumalaasi, ilolla ja 
sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllin kaikkea, on sinun 
palveltava vihollisiasi, jotka Herra sinun kimppuusi lähettää, 
nälässä ja janossa ja alastomuudessa ja kaiken puutteessa. 
Ja hän panee sinun kaulallesi rautaisen ikeen, kunnes hän 
sinut tuhoaa. Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen kansan, 
joka tulee maan äärestä lentäen niinkuin kotka, kansan, 
jonka kieltä sinä et ymmärrä; tuimakatseisen kansan, joka 
ei armahda vanhaa eikä sääli nuorta. Se syö sinun karjasi 
hedelmän ja maasi hedelmän, kunnes sinä tuhoudut; se ei jätä 
sinulle mitään, ei jyviä ei viiniä eikä öljyä, ei raavaittesi vasi-
koita eikä lampaittesi karitsoita, kunnes on tehnyt sinusta 
lopun” (jakeet 47-51). Jumala varoittaa raamatullista Israelia 
tänä lopun aikana siitä, että heidän syntinsä johtavat kanniba-
lismiin ja muihin kuvittelemattomiin hirmutekoihin (jae 53). 

Kuka lähettää nämä viholliset tuhoamaan meidät? Jumala 
lähettää ne kauheiden syntiemme takia! 

”Ja se ahdistaa sinua kaikissa porteissasi, kunnes korkeat 
ja lujat muurisi, joihin sinä luotit, kukistuvat kaikkialla maas-
sasi. Se ahdistaa sinua kaikissa porteissasi kaikkialla sinun 
maassasi, jonka Herra, sinun Jumalasi, on sinulle antanut” 
(jae 52). Pyhä Rooman valtakunta tulee saartamaan nyky-Isra-
elin kaikissa porteissamme ja lopulta tuhoaa meidät. 

Voit jo nähdä tämän profetian etenevän kohti täyttymys-
tään; Euroopan Unioni siirtyy Etelä-Amerikkaan tekemään 
kauppasopimuksia, jotka vetävät kaupan pois Yhdysvalloilta. 
Venezuela, joka on vienyt vuosikausia öljyä Yhdysvaltoihin, 
haluaa nyt sopia suhteen mieluummin Kiinan kanssa. 
Miksi ainoan jäljellä olevan supervallan oven edessä sijait-
seva Latinalais-Amerikka haluaisi matkata suurten merten 
läpi vaihtoehtoisia kauppapartnereita etsimään? Olemme 
astumassa ”pakanoiden aikaan”. Venäjä, Kiina, Japani sekä 
EU muodostavat liittoutumia Yhdysvaltoja ja raamatullista 
Israelia vastaan. Yhdysvallat on saarrettu! 5 Mooseksen kirja 
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28 täyttyy juuri nyt! Pian öljyn ja muiden tähdellisten tuot-
teiden tuonti muodostuu Amerikalle mahdottomaksi—aivan 
kuin Mooses ja Daniel sanoivat. Britannia ja Lähi-idän juuta-
laiset saavat kärsiä samanlaisen kohtalon. 

Hesekielin kirjan luku 5 osoittaa, että kolmannes nyky-Isra-
elin kansalaisista kuolee jo ennen kuin heidän kimppuunsa 
hyökätään! Amerikassa yksin on 100 miljoonaa ihmistä! Miksi 
kolmannes kuolee? Piirityksessä kansamme kehittävät monen-
laisia sisäisiä ongelmia. Hyökkäyksen myötä kuolee toiset 100 
miljoonaa! Lopulta vain kymmenes ihmisistä jää jäljelle.

Meidän tulee uskoa ja toimia tämän Jumalan sanasta löy-
tyvän profetian mukaisesti. Ainoa keino estää tämä musta pai-
najainen on tehdä syvä parannus.

P r o f e t i a n  y l e i s K u va

Danielin kirjan luvun 2 kuvapatsas antaa paremman yleis-
kuvan historiasta ja profetiasta kuin mikään muu raamatun-
paikka. Patsas on Jumalan antama päätyökalu, jonka avulla 
voimme ymmärtää Ilmestyskirjan! Meidän kaikkien tulee 
iskostaa kuvapatsas mieliimme. Asia on varsin tärkeä ja 
uskon, ettemme ole aikaisemmin painottaneet asiaa tarpeeksi. 

Luin jonkin aikaa sitten artikkelin, jossa kerrottiin, kuinka 
hyviä Singaporen oppilaat ovat matematiikassa. Amerikkalaiset 
opettajat tilasivat heidän tekstikirjojaan saadakseen selville, 
miksi he olivat niin menestyksekkäitä. He omaksuvat opetus-
mallin, jossa matematiikallinen ongelma visualisoidaan. Kun 
amerikkalaiset oppilaat saivat mieliinsä kuvan ratkaistavasta 
ongelmasta, heidän akateeminen kykynsä parantui ja lisäksi 
he alkoivat nauttia matematiikan opiskelusta! 

Asian ydin on, että Jumala antoi meille Danielin luvun 2 
kuvapatsaan auttaakseen meitä ymmärtämään Raamatun pro-
fetian kaikkein selvimmin! Patsas tarjoaa kuvan Raamatun 
profetioista. Maailma on toivottoman hämillään, etenkin 
Raamatun profetioista. Jos iskostamme kuvapatsaan mie-
liimme, saamme yleiskuvan asiasta ja Raamatun profetia 
muuttuu eläväksi edessämme. 

Jumalan ilmoitus kuvapatsaan kautta hämmästyttää! Se 
osoittaa historian ja profetian Nebukadnessarin aikakaudelta 
loppuun asti. Voit seurata kuvapatsasta vuosisatojen ajan—
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sen sääriä, jalkoja, varpaita—kunnes Jeesus Kristus palaa! 
Jos seuraat kuvapatsasta päästä varpaisiin uskossa, tulet tie-
tämään, koska Kristuksen on aika palata! Profetia osoittaa, 
että saamme kohta nähdä 10 varvasta—ja jos pidämme koko 
kuvan mieliessämme, tiedämme, että tämä maailma ja tämä 
Jumalan suunnitelman jakso päättyvät pian! 

Kuvapatsas ei tarjoa meille ainoastaan historiallista ja 
profeetallista yleiskuvaa vaan tuo myös Jumalan kuvaan 
mukaan—Jumala murskaa sen varpaat ja koko kuvapatsas 
murenee palasiksi! Meidän tulee kyetä ymmärtämään 
Danielin kirjan luvun 2 kuvapatsasta paremmin kuin kos-
kaan aikaisemmin, jotta kykenemme ymmärtämään kaikkia 
Raamatun profetioita entistä tehokkaammin. 

Koko maailma on toivottoman hämillään Raamatun his-
toriasta ja profetiasta. Danielin kirjan luvun 2 kuvapatsaan 
ymmärtäminen selventää suuren osan hämmennystä. 

Ilman tätä yleiskuvaa, keskitymme helposti pelkästään 
yhteen profetian pikkukohtaan, emmekä näe yleiskuvaa asi-
asta. Mitä profetia todella tarkoittaa ilman kuvapatsasta? Se 
antaa asiayhteyden lukemallesi! Jollet hahmota jonkun tietyn 
profetian paikkaa yleiskuvassa, hukut profetioihin. 

Danielin luku 2 avaa Danielin luvun 7. Useat Danielin 
kirjan profetiat avaavat Ilmestyskirjan. Sekä Daniel että 
Johannes keskittyvät vahvasti neljänteen järjestelmään—
Rooman valtakuntaan. 

Daniel oli kuvioissa Nebukadnessarin valloittaessa Juudan. 
Jumala lähetti ihmisen patsaan kultaisen pään aikana ilmoit-
tamaan viestin koko kuvapatsaasta. Jos ymmärrät pään, on 
ymmärrät helpommin koko järjestelmän—se on babyloni-
lainen. kauttaaltaan Jumala käskee meitä tänään astumaan 
ulos Babylonista sekä tämän maailman hämmingistä. 

j u m a l a  i l m o i t ta a  s a l a i s u u D e t 

Kun Daniel ilmoitti kuvapatsaan merkityksen Nebukadnessarille, 
hän kertoi tälle: ”Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salai-
suudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapah-
tuva aikojen lopussa …” (Danielin kirja 2:28). 

Daniel toisti samankaltaisia lausumia kerta toisensa jäl-
keen. Hän haluasi varmistaa, että jokainen tiesi, kuka ilmoitti 
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salaisuudet! älä kunnioita minua, hän sanoi. älä ajattele, että 
olen erikoislaatuinen—JUMALA ilmoittaa salaisuudet, ei kukaan 
muu! Ei Herbert Armstrong, ei Gerald Flurry—vain Jumala! 

Meidän täytyy pitää Jumala aina kuvassa. Daniel ja hänen 
ystävänsä saattoivat valon Jumalaan. Tämän takia Jumala 
saattoi käyttää heitä tehokkaasti. 

Jumala salli ihmisten valita oman tiensä. Historia kertoo 
meille ihmisen tiestä Danielin kirjan luvun 2 kuvapatsaan ja 
Jumalan suuren suunnitelman katsantokannasta. Ellet näe 
kuvapatsaan Luojaa, mielesi innostuu pelkistä profetioista ja 
menetät näyn Jumalasta, joka hallitsee ihmisten valtakuntaa! 

Meidän tulee kyetä näkemään ihmistä kauemmaksi. 
Jumala toimii kyllä ihmisten kautta. Tässä hän ilmoitti näyn 

Danielille—yhdelle miehelle; 
Hän ei antanut näkyä suoraan 
Danielin ystäville. Mutta kuva-
patsas tuli Jumalalta! Jumala 
ilmoitti, muovasi ja muokkasi 
sen. Jos emme kykene näke-
mään Jumalan työtä, emme näe 
kunnolla. 

Ilmestyskirja tulee pelkäs-
tään Jumalalta! Kuinka paljon 
olemme saaneet Jumalalta! 

Jumala käy t t i  Daniel i a 
saattaessaan Jumalan viestin 
Nebukadnessarille. Jumala ei 
antanut viestiä suoraan kunin-
kaalle. Jumala valitsi Danielin 

profeetakseen ja ilmoitti tiedon pelkästään Danielille. 
Daniel ei ymmärtänyt omaa kirjaansa (Danielin kirja 12:4, 

9). Tänään Jumala on ilmoittanut syvällisen Danielin kirjaa 
koskevan ymmärryksen Herbert W. Armstrongin ja minun 
kauttani. Jumala ilmoittaa totuutensa seurakunnalle vain 
apostolien ja profeettojen kautta (Kirje efesolaisille 3:5). 
Jumalan tosi johtajia tukevat voivat sitten auttaa saattamaan 
Ilmestyskirjan maailman ihmisille. Kaikki Jumalan valitut 
ovat sikiöasteisia kuninkaita ja pappeja, jotka valmistautuvat 
hallitsemaan tätä maailmaa. Tämän maailman kuningas tul-
laan syrjäyttämään aivan kohta. 

aRT ToDaY

DANIEL KUNINKAAN 
EDESSÄ
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Laodikealaiset tiesivät Danielin kirjan luvun 2 kuvapat-
saasta, mutta He eivät todella tunteneet Jumalaa, joka ilmoitti 
sen heille. He eivät kunnioittaneet Jumalaa hänen profeti-
oittensa takia kuten Daniel. Laodikealaiset alkoivat pilkata 
Jumalan profetioita ja sanoivat ”älä profetoi”. 

He kumarsivat tämän maailman Nebukadnessaria. 
Jumalan totuus ”heitettiin maahan” ja hänen työnsä tuhottiin. 

Katso Danielin asennetta: ”Kun sinä, kuningas, olit vuo-
teessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapah-
tuva; ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä 
tapahtuva on. Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, 
ei oman viisauteni voimasta, ikäänkuin minulla olisi sitä 
enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sentähden 
että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville 
sydämesi ajatukset” (Danielin kirja 2:29-30). Daniel ei kat-
sonut olevansa tärkeä. Hän ei ottanut kunniaa edes rukouk-
sesta! Jumala täytti hänen elämänsä! Tämän takia hän saattoi 
luottaa Jumalan ja tietää, että kaikki toimisi kauniisti. 

Jos laodikealaiset saisivat kokea jotain Danielin ja hänen 
kolmen ystävänsä tapaista, selviäisivätkö he siitä hengissä? 
Eivät tietenkään! Kysymys kuuluu, selviäisimmekö me? 
Voimmeko antaa Jumalan toimia tuomarinamme ja tietää, 
että hän pitää jokaisesta yksityiskohdasta huolen? Jumala ei 
koskaan, milloinkaan koettele meitä yli voimiemme—hän on 
luvannut sen (1 Kirje korinttilaisille 10:13). Lupaisiko Jumala, 
jollei hän tuntisi perin pohjin kapasiteettiäsi—eikö hän tunne 
jokaisen mielesi ajatuksen? 

K u va Pat s a s 

Daniel sanoi: ”Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. 
Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se 
seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä” (Danielin 
kirja 2:31). Aivan, nämä suuret maailmaa hallitsevat valta-
kunnat ovat hirvittäviä! Toisaalla Daniel kuvaa samaa valtaa 
”kauheaksi ja hirmuiseksi” (Danielin kirja 7:7). Ne toimivat 
kuin nälkäiset villipedot heikentääkseen kansoja. Ne ottavat 
vangeiksi, tappavat ja järkyttävät maailmaa groteskeilla teoil-
laan! Worldwide Church of God -julkaisu the Holy Roman 
empire kuvasi petovaltaa villieläimen kaltaiseksi. Tällainen 
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lausuma vesittää totuuden! Jopa jänis on ”villieläin”! 
Kyseessä on kauhea ja hirmuinen peto! 

”Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja 
käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea” 
(Danielin kirja 2:32). Kuvapatsaan rinta ja käsi-
varret olivat hopeaa; käsivarret esittivät Meedo-
Persian valtakuntaa—kahta yhdistynyttä val-
takuntaa. Valtakuntien edetessä metallit 

vahvenevat, mutta niiden laatu heik-
kenee. Historia toteaa tämän todeksi: 

Aikaisempien pakanavaltakuntien 
kulttuuri ja kunniantunto olivat 
korkeampiarvoisia kuin myöhem-
pien. Tämä osoittaa, että evoluutio ei 

pidä paikkansa. 
”Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi 

rautaa, osaksi savea” (jae 33). Rooman val-
takunnalla on aina ollut kaksi jalkaa: 
Konstantinus jakoi sen alussa, jotta sitä 
olisi helpompi hallita, näin on ollut sen 
alusta alkaen ja tulee olemaan aina sen 
loppuun asti. 

”Sinun sitä katsellessasi irtautui 
kiv ilohkare—ei ihmiskäden voi-
masta—ja iski kuvapatsasta jalkoihin, 
jotka olivat rautaa ja savea, ja murs-
kasi ne” (jae 34). Savi on osa Israelin 

kadonneista heimoista. Jumala haluaa 
muokata niitä (ks. Jeremian kirja 18:6), 
mutta Israel kieltäytyy. Tämä on peto-
valta, Israel on kääntynyt pakanakan-
sojen yhteyteen. Nämä yhtyvät hätätilan-
teen tullessa, mutta heidän yhteytensä ei 
tule kestämään. Kyseessä on jakautunut 
valtakunta. 

Katsotaan, kuinka kaikki päättyy: 
”Silloin musertuivat yhdellä haavaa 

rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, 
ja niiden kävi kuin akanain kesäi-
sillä puimatantereilla: tuuli vei ne, 
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eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuva-
patsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan” 
(Danielin kirja 2:35). Elämme varpaiden aikakaudella—
ne murskaavaa kivi täyttää aivan kohta koko maan! Jeesus 
Kristus murskaa suuren kuvapatsaan—rikkoo sen palasiksi. 
Kuvapatsas muuttuu puidun vehnän akanoiden kaltaiseksi 
ja tuuli puhaltaa sen pois. Kaikki, jotka eivät kuulu Jumalan 
perheeseen, saavat kokea tämän valitettavan lopun. Koko asia 
koskee Jumalan perheen maan päälle perustamista. Elämme 
juuri tätä päämäärää varten. 

täy tä  s e u r a K u n ta  j u m a l a l l a 

On kaunista, että Daniel piti aina Jumalan mukana kuvioissa. 
Meidän tulee toimia samalla lailla, sillä emme ole mitään 
ilman Jumalaa! 

Laodikean pastorit puhuivat jatkuvasti pedosta. Heillä 
oli valtavasti petoa koskevaa tietoa. Hämmästyin, kuinka 
paljon he tiesivät Danielin kirjasta ja Ilmestyskirjasta, mutta 
kuinka vähän he tiesivät Jumalasta! Ongelma on, että kun olet 
oppinut tuntemaan kuvapatsaan päästä varpaisiin, mutta jos 
et näe, mitä on patsasta ennen ja sen jälkeen, et ymmärrä koko 
asiaa! Kuvapatsaan tarkoitus on saattaa ihmiset Jumalan per-
heeseen! Jos emme ymmärrä ja tee työtä tämän päämäärän 
saavuttamiseksi, toimintamme on turhaa. 

Jumalan Filadelfian seurakunnan pastorit tekevät kaik-
kensa täyttääkseen seurakunnan Jumalalla! Kaikkien 
Jumalan omien täytyy työskennellä seurakunnan Jumalalla 
täyttämiseksi. 

Joka kerta kun pastori sanoo, puhun siitä, mitä ihmisten tar-
vitsee kuulla, Jumala siunaa sanan. Hän on mielissään, kun pas-
tori yrittää ravita ihmisiä heidän tarvitsemallaan tiedolla. Häntä 
miellyttää ihminen, joka yksinkertaisesti täyttää seurakunnan 
Jumalalla, sen sijaan että etsisi ihmissuosiota puhetaidollaan! 
Tämän tulisi olla aina määränpäämme: tuoda Jumala asiaan. On 
hieno, mutta samalla kertaa painava vastuu toimia pastorina. 

Lehtimajajuhlan yhteydessä puhumme Jumalan kanssa, 
Jumalan valtakunnassa hallitsemisesta. Tämän tulisi olla 
koko juhlan teema. Meidän tulee jatkuvasti pohtia elämämme 
aikana: Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi! 



DANIEL AVAA ILMESTYSKIRJAN52

Meidän kaikkien tulee täyttää seurakunta uskolla, jotta 
voimme kohdata tulevaisuuden. En tiedä tarkalleen, mitä 
kaikkea tapahtuu; pieni osa Jumalalle uskollisista saattaa 
joutua kuolemaan. Tiedämme kuitenkin, että jos olemme 
täynnä uskoa, kokonaisuudessaan Jumala antaa menestyksen 
ja ylentää meidät. Hän lupaa valituilleen turvapaikan ydin-
sodasta, mikä on aikamoinen ylennys, kun ottaa huomioon, 
mitä muut ihmiset joutuvat kokemaan. Kellään muulla ei ole 
piilopaikkaa: Jumala sanoo, että vaikka ihminen menisi meren 
pohjaan, hän lähettäisi sinne käärmeen puremaan häntä! 
Emme pääse Jumalaa pakoon. 

Wcg:n pastorit ymmärsivät profetioiden yksityiskohtia, 
mutta he eivät puhuneet Jumalasta, joka valmisti ja antoi pro-
fetiat—Jumalasta, joka tulee tuhoamaan Danielin luvun 2 
koko kuvapatsaan! Kuinka käy maapalloa hallitseville mieli-
puolille? Jumala aikoo murskata heidät täysin! 

”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyt-
tävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka 
valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne 
muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä 
iankaikkisesti, niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuo-
resta—ei ihmiskäden voimasta—ja murskasi raudan, vasken, 
saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kunin-
kaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen 
selitys luotettava” (jakeet 44-45). Se on tosi—se on luotettava! 

P r o f e t i a n  va r m a  s a n a

Emme mainitse usein Luukkaan evankeliumin kaunista jaetta 
1:4, ehkä siihen löytyisi tarvetta useammin: ”Että oppisit 
tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on 
opetettu”. Puhumani on varma—koska se on Jumalan sana! 
Kirjoitukset käyvät toteen—absoluuttisesti! Jumala haluaa 
meidän olevan varmoja. 

”Ja sitä lujempi [tai varmempi] on meille nyt profeetallinen 
sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä 
paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin-
tähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, 
ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin 
selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin 
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ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat 
puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta” (2 Pietarin kirje 1:19-21). 
Jumalan profetiat ovat tosia ja varmoja! 

Danielin kirjan jakeen 2:45 luotettava-sana peräytyy ara-
mealaisesta sanasta luotettavaa tai uskollinen. Sen hepreankie-
linen vastike on kestävä, tehdä tukevaksi; se viittaa pylvääseen 
tai johonkin tosi luotettavaan.

Danielin kirjan luvun 2 kuvapatsas osoittaa profetian aika-
järjestyksen alkaen Nebukadnessarista aina Kristuksen toi-
seen tulemukseen. Aikajärjestys on niin absoluuttinen ja kuva 
niin ihanan selvä, että kuka tahansa pystyy käsittämään sen! 

”Ja Danielin anomuksesta kuningas antoi Sadrakin, 
Meesakin ja Abednegon hoitoon Baabelin maakunnan hal-
linnon” (Danielin kirja 2:49). Heidät todella ylennettiin! 

Kaikki ensihedelmät tullaan pian ylentämään ikuiseen 
morsian-tasoiseen johtoasemaan. 

Tämän maailmaa kuninkaan päivät ovat pikaisesti lopussa. 
Taivaan Jumala asettaa kohta valtakuntansa voimaan! Tämä 
on jo varsin lähellä! Iskosta elävä profetia mieleesi. Se on 
todempi kuin mikään maailmassa! On varmaa—on luotet-
tavaa—jokainen sana tullaan täyttämään! Kymmenen var-
vasta on melkein paikalla! Danielin kirjan luvun 2 kuvapatsas 
osoittaa, missä olemme profetiassa. Uusi, ihmeellisen ihana 
sivilisaatio astuu esiin. On Jumalan paluun aika, aika päästä 
eroon maailman kärsimyksestä. 

Löytyy viisi maailmaa hallitsevaa valtakuntaa. Näistä vii-
dettä hallitsee Jumala. Laodikealaiset ja tämä maailma eivät 
ymmärrä Jumalaa. He eivät tunne taivaan Jumalaa, joka on 
valmis murskaamaan ihmisten hallinnon palasiksi ja joka hal-
litsee ikuisesti. 

Et pysty ymmärtämään neljää maailmaa hallitsevaa val-
takuntaa ilman viidettä, tämä valtakunta on käytännöllisesti 
katsoen näkymätön useimmille ihmisille. 

Danielin kirjan luvun 2 kuvapatsas antaa selvän kuvan 
profetiasta, mutta vain ymmärrys kuvapatsaan luojasta ja 
seuraajasta osoittaa, että tunnemme Jumalan. Meidän tulee 
tuntea ja ymmärtää Danielin ja Johanneksen lähettänyt kaik-
kivaltias Jumala. 

Kymmenen varpaan jälkeen seuraa ”iankaikkinen vanhurs-
kaus” (Danielin kirja 9:24). Jos ymmärrämme kymmentä var-
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vasta edeltävän kuvapatsaan, tiedämme, että Kristuksen toisen 
tulemuksen hetki on lähellä! Kyseessä on maailmankaikke-
utta järisyttävä uutinen! Se on paras mahdollinen uutinen. 
Sen tulee täyttää sydämemme ja innostaa meitä. Lankeamme, 
ellemme ole näyn täyttämä. Se on ainoa toivomme.



Luku 3
Danielin näky

Uskon, että tässä on Danielin kirjan ilmaisevin jae: ”Minä 
tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi 
niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin 

pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen 
silmät, ja suu, joka herjaten puhui” (Danielin kirja 7:8). 

Jumala ilmoittaa tässä monia asioita yhdessä raamatun-
jakeessa. Jae kuvaa neljännestä pedosta—Rooman valtakun-
nasta—kasvavaa 10 sarvea. Se esittää, kuinka ”pieni sarvi”—
suuri väärä kirkko—astuu esiin sen jälkeen kun kolme sarvea 
on reväisty pois. Kyseinen kirkko aiheutti barbaarien väkival-
taisen poisrepäisyn. Kolme sarvea kuvaa kolmea hallitusta 
(herulit, vandaalit ja ostrogootit), jotka tulivat ja menivät, 
mutta sitten yhtäkkiä koko asetelma muuttui: Suuri kirkko 
alkoi opastaa jokaista seuraavaa Rooman valtakunnan herää-
mistä ennennäkemättömässä kirkko-valtio -muodossa. 

Jumala ilmoitti Herbert W. Armstrongille, että jae oli 
Euroopan historian avain. Euroopan historia liittyy siis 
Danielin kuvapatsaaseen. Viimeiset seitsemän sarvea käsit-
tävät uuden kirkko-valtio -suhteen, joka alkoi 554 jKr.— 
Justinianuksen johdolla. Kun ymmärrät, mistä on kysymys, 
havaitset sen helpommin. Euroopassa hallitsi ainutlaa-
tuinen kirkko-valtio suhde. On erityisen, jopa kriittisen tär-
keää ymmärtää sen menneisyys. Tätä yhdistymistä kutsutaan 
pyhäksi Rooman valtakunnaksi. Se tuotti koko ihmiskunnan 
historian tuhoisimman kirkko-valtiosuhteen! 
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Jae luo myös toisen kuvan, joka auttaa ymmärtämään tätä 
viimeistä seitsensarvista järjestelmää. Se poikkeaa toisista 
pedoista, sillä ratsastaa nainen (Johanneksen ilmestys 17:7). 
Raamattu osoittaa, että nainen symboloi kirkkoa tai 
seurakuntaa. 

Tämä on perustava ymmärrys Danielin kirjan luvun 2 ja 7 
sekä Ilmestyskirjan lukujen 13 ja 17 profetioista. 

Mutta jakeesta löytyy vielä edellistäkin dramaattisempi 
totuus—jota wcg:n pastorit eivät kyenneet näkemään. 

” Pa lj a s tava”  P r o f e t i a? 

Wcg:n pastorit käyttivät vuoden 1984 saarnamuistiinpanoissa 
rutiininomaisesti seuraavaa lausetta: ”H. Armstrong näki” tai 
”H. Armstrong paljasti”—ikään kuin hän olisi paljastanut 
saarnaamansa profetiat. Tällainen näkökanta on pinnallinen, 
se on vaarallinen, jos Jumalaa ei tuoda kuvaan mukaan. 

Kukaan ihminen ei voi nähdä eikä ymmärtää tämänkal-
taista, kaiken käsittävää profetiaa! Tämä profetia avaa yli 
2,000 vuotta Euroopan historiaa. Jumalan täytyi suorittaa 
valtava ihme, tehdä se H. Armstrongin mielessä, jotta tämä 
kykeni ymmärtämään asian! 

Älä pidä kyseistä ihmetekoa jokapäiväisenä. Jumalan seu-
rakunnalla on hämmästyttävä ilmoitus—ja yksinomaan siksi 
koska Jumala antoi ilmoituksen! 

H. Armstrong ei ymmärtänyt näitä profetioita markkina-
älynsä perustella. Hän itse sanoi näin. Hän ei ottanut kun-
niaa edes kirjoittamastaan Ikuisten aikojen salaisuus- teok-
sesta. H. Armstrong sanoi, että hän oli vain kirjuri, jonka 
mieleen tieto kaadettiin. Kun nämä wcg:n pastorit julistivat 
H. Armstrongilta oppimaansa, he eivät antaneet Jumalalle 
paljoa, jos ollenkaan kunniaa. 

Syy, miksi on niin vaarallista sanoa, että asia on 
”H. Armstrongin paljastama”, on se, että se alentaa ilmestyksen 
ihmistasolle. Jatkossa miehet seurasivat ihmistä. Ajattelusta 
ihmistasolla seuraa vääjäämättömästi, että lähdet lopulta aina 
seuraamaan ihmistä, joko itseäsi tai sitten jotain toista. 

Ei ole väärin sanoa oikeassa asiayhteydessä ”H. Armstrong 
näki”, niin kauan kun painotamme Jumalaa. Kyseiset pastorit 
eivät suinkaan ilmaisseet asiaa tällä tavalla. 
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Jumalan pastorien tulee muistaa aina tuoda Jumala kuvaan 
mukaan, pitää Jumala keskeisessä asemassa! Tämä ei ole aina 
helppoa. On varsin helppo olla laodikealainen ja ajautua vesit-
tyneeseen ymmärrykseen. On helppo innostua pienestä pro-
fetiasta—ja samalla innostua vähemmän siitä, mitä Jumala 
muovaa luomastaan Perheestä! 

Jumalan pastorien täytyy opettaa, että kaikki tapahtuu 
Jumalan suuren suunnitelman mukaan, myös meidän elä-
mässämme. Jumalan omat eivät läpäise kohtaamiaan tulisia 
koettelemuksia, jolleivät he kykene näkemään Jumalaa kaiken 
keskellä. Koettelemuksia kestääksesi sinun on nähtävä Jumala 
niiden takana. Ilman tätä ymmärrystä et läpäise koettele-
musta tulipätsissä. 

Daniel ja hänen ystävänsä kukoistivat koettelemusten 
keskellä. Laodikean pastorit eivät kukoista. Mikä on ero? 
Vertaa, mitä Laodikean pastorit sanoivat Danielin kirjoituk-
sista juuri ennen H. Armstrongin kuolemaa ja kohta sen jäl-
keen! Daniel piti laodikealaisista poiketen Jumalan tunnolli-
sesti kuvassa mukana. 

Laodikealaiset eivät tunteneet syvää kunnioitusta Jumalan 
ilmoitusta kohtaan. He jättivät usein Jumalan hänen oman 
ilmestyksensä ulkopuolelle! Jumala ilmoittaa jokaisen profe-
tian pilkuntarkasti! 

Pastoreitten työ on täyttää profeettinen yleiskuva Jumalalla. 
Täten Jumalan omat oppivat tuntemaan Jumalan. Tämä ei ole 
mikään helppo prosessi. 

Laodikean pastorit katsoivat ihmisiin. Kun H. Armstrong 
käski heidän profetoida, he profetoivat. Kun hänen seuraa-
jansa sanoivat ”älkää profetoiko”, he lakkasivat profetoimasta! 
He tottelivat molempia miehiä! 

Jos aiomme päästä Jumalan valtakuntaan, meidän 
ymmärryksemme on oltava paljon heidän ymmärrystään 
syvempi! 

Aikanaan 95 prosenttia Jumalan omista—ja häpeällisesti 
yli 99 prosenttia Jumalan pastoreista—kääntyi Jumalaa vas-
taan kapinallisten johtajien ottaessa Jumalan seurakunnan 
haltuunsa. Jumalan hallitus on elintärkeä työkalu ja ihana 
siunaus, mutta ihmisjohtajat voivat kulkea harhaan. Tämän 
takia jokaisen vastuulla on tietää, missä on Päämme—Jeesus 
Kristus. 
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K u n n i o i ta  i s ä ä 

Jumala puhuu suorasukaisesti laodikealaisille. Hän kertoo 
heille, että heidän ongelmansa ydin on se, että he eivät kunni-
oittaneet Isäänsä (Malakian kirja 1:6). He menettivät Jumalan 
perhe-evankeliumin. 

On kriittistä, että julistamme aina Isää, että ja tuomme 
Isän Kristuksen lailla kuvaan mukaan. Ihmisjohtaja Jumalan 
asettamassa virassa on tärkeä vain, kun hän seuraa Kristusta. 
Ihminen ei voi tehdä mitään erossa Jumalasta. Meidän täytyy 
kyetä näkemään Isä ja Kristus ymmärtääksemme hänen aset-
tamansa perhe-viran. Kun kiintopisteemme on oikea, mikään 
ei saa meitä kompastumaan! Meitä ei voida pettää! 

Wcg:n pastorit näkivät ja ymmärsivät Jumalan profetiat 
pikkutarkasti—mutta he eivät ymmärtäneet suurta profetioita 
ilmoittavaa Jumalaa! 

Ellemme näe Jumalaa hänen profetioissaan—myös tänään 
seurakunnalleen antamassaan uudessa ilmoituksessa—tuh-
laamme aikaamme! Meidän on tunnistettava Jumala opetuk-
sessa ja ymmärrettävä, kuinka totisen ihmeellinen koulu-
tuksen se antaa! 

va l h e K i r K o n  va l h e e l l i n e n  h i s to r i a 

Pienen sarven histor ia on er ity isen väkivaltainen. 
Laodikealaiset eivät näe tänään asian totista asianlaitaa, mutta 
tajuavat ennen pitkää—sillä he joutuvat sen uhreiksi! 

Palataan takaisin Danielin kirjan jakeeseen 7:8. Suuri val-
hekirkko saapui ja toimi kulissien takana monella tapaa var-
mistaakseen, että ensimmäiset kolme sarvea repäistiin pois 
ja tuhottiin! Sarvet eivät aiheuttaneet sille sen jälkeen enää 
ongelmia. Tämän kaiken suoritti myöhemmin kutsuttu pyhä 
Rooman valtakunta. 

Profetia ilmaisee meille, että kyseessä on karmea, kamala 
peto! Maailma on lähes täysin sokea, eikä ymmärrä Euroopan 
historiaa. Sen tietämättömyys käy sille kalliiksi. 

Puhumme Euroopasta ja kirkosta; Jumala ei käytä näitä 
nimikkeitä—hän kuvaa sitä poliittiseksi pedoksi ja a uskonnol-
liseksi pedoksi! Tällainen ei ole poliittisesti korrektia, mutta se 
on Jumalan totuus. 
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Ratkaisevaa ei ole totuuden tunteminen vaan, että julistaa sitä 
rohkeasti. 

Worldwide Church of God -seurakunnan vuoden 1984 
Keith Stumpin julkaisu nimeltä The History of europe and 
Church ilmaisee selvästi, kuinka liberaalinen ja raiteiltaan 
tämä seurakunta oli kulkemassa tästä elintärkeästä aiheesta. 
Tässä muutama ote kyseisestä julkaisusta. 

K. Stump kirjoitti: ”Korpraalina Hitlerille myönnettiin tavoi-
teltu hakaristi [tämä oli peräisin vanhasta roomalaisesta järjes-
telmästä] henkilökohtaisen urhoollisuuden perusteella ensim-
mäisessä maailmansodassa. Nyt hän kerää seuraajikseen pienen 
veteraanijoukon, jonka päämääränä on kääntää nöyryyttävän 
Versailles’n rauhan kohtalo ja palauttaa Saksan kunnia”. 

Hetki vain. Oliko Versailles’n rauha todella ”nöyryyt-
tävä”? Ehkä osa pykälistä oli liian kovia, mutta maailma oli 
juuri todistanut 10 miljoonan ihmisen kuoleman! Saksa oli 
aloittanut sodan. Suurimmalta osalta Versailles’n rauha oli 
oikeassa. Sen syrjään sysääminen ei palauttaisi Saksan kun-
niaa! Toinen maailmansota ei ollut Versailles’n rauhansopi-
muksen vääryyksien oikeaksi asettamista. Sodan motivaatio 
tuli pyhältä Rooman valtakunnalta, joka tahtoi hallita maa-
ilmaa! K. Stumpin kaltainen poliittisen korrekti kieli vain 
pahentaa ongelmaa. 

K. Stump kirjoitti: ”Osaltaan Vatikaani aluksi sympatisoi 
fasismia, vaikka Paavi Pius xi suhtautuu kriittisesti fasismin 
käyttämään väkivaltaan”. Pius xi hallitsi vuodesta1922 vuo-
teen 1939; hän kuoli toisen maailmansodan alussa. Hänen 
seuraajansa oli Pius xii, josta K. Stump puhuu periaatteellisesti 
samalla tavalla. 

Onko totta—että nämä paavit vastustivat väkivaltaa? Eivät, 
kun väkivaltaa käytettiin heidän vastustajiaan vastaan! 

”Kuten Mussolini, Hitler—syntyjään katolinen—näkee 
tarpeelliseksi solmia suhteet Vatikaanin kanssa. 20. heinä-
kuuta 1933 Vatikaani allekirjoittaa concordat-sopimuksen 
Natsijohdon kanssa … Berliinin ja Vatikaanin väliset suhteet 
ovat edelleen jännittyneet. Paavi Pius [xii]:lla ei ole minkään-
laista illuusiota natsismista” (ibid.). Todellako? Miksei hän 
koskaan puhu natsismin vastaisesti? Miksei hän tuominnut 
voimakkaasti juutalaisten tuhoamista? Miksi hänen kirkkonsa 
auttoi sodan jälkeen useimmat natsijohtajat pakoon? 
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Nämä ovat todistettavia, dokumentoituja historiallisia tosi-
asioita! Moni historioitsija on niistä tietoinen. Mutta Jumalan 
omat, päämajasta käsin, kirjoittivat näistä valheista! 

”Hän saattaa useita protesteja natsitoimintoja vastaan. 14. 
maaliskuuta 1937 Pius julkaisee paavin kirjeen nimeltä ‘With 
Burning Anxiety’ natsismia vastaan. Sen mukaan Saksan valtio 
on rikkonut vuoden 1933 konkordaattia ja julistaa ponnekkaasti 
natsismin elämänkäsityksen täysin anti-kristilliseksi” (ibid.). 

Uskoiko kirkko todella, että natsismi oli anti-kristillinen? 
Miksi se oli liitossa natsien kanssa koko sodan ajan? Miksi se 
auttoi suurinta osaa natsijohtajia pakenemaan sodan lopussa? 
Mikään muu organisaatio ei ole toiminut edes lähes sen kal-
taisesti! Paavin lausunto on ilmiselvästi täysin valheellinen. 

Ilmestyskirjan luvuissa 13 ja 17 sanotaan, että tämä uskon-
nollinen peto näyttää karitsalta ja puhuu kuin paholainen! 
Muista, että K. Stump puhuu tämän poliittisen ja uskonnollisen 
pedon kuudennesta päästä, pyhästä Rooman valtakunnasta. 

Keith Stump ja monet petetyt henkilöt näkevät, että kirkko 
näyttää karitsalta, mutta kieltäytyy näkemästä, että se puhuu 
kuin paholainen. 

Meidän tulee tarkastella sen historiaa Jumalan tavalla! Ei 
ole väliä, mitä ihmiset sanovat—vaan mitä Jumala sanoo? 

Voit kuvitella, että kun kerromme totuuden historiasta ja 
lopun ajan profetiasta, suosiomme kääntyy laskuun. 

”Elokuussa 1939, Saksa ja Neuvostoliitto allekirjoittivat 
hyökkäämättömyyssopimuksen, taaten Neuvostoliitolle 
turvan Hitlerin toimilta lännestä. Hitlerin itäpuoli oli turvattu. 
Kulissi oli valmis. Maailma sai kohta kokea katastrofin! Uusi 
paavi, paavi Pius xii esitti 24. elokuuta lopullisen, viimehetken 
anomuksen maailmankonfliktin välttämiseksi: ‘Voimme 
hävitä kaikki sodalla; emme menetä mitään rauhalla” (ibid.). 

Keith Stumpin kirjoitus antoi ymmärtää, että kirkko yritti 
estää toisen maailmansodan. Jumalan versio tapahtumista on 
toisenlainen: Jumalan mukaan kirkko ratsasti ja ohjasi petoa! 

Uskonnolliset johtajat eivät ohjanneet politiikkoja niin 
paljon kuin paavi olisi halunnut, mutta kirkko ja valtio ovat 
aina kiistelleet valtakunnan ohjenuorista. Sekä kirkko että 
poliittinen pää haluavat olla johdossa. 

K. Stump kertoo meille, että kirkko yritti pysyä neutraalina 
auttaakseen mahdollisimman monia jäseniään ympäri maa-
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ilmaa. Samaan aikaan kirkko ja poliittinen peto olivat liitossa ja 
yrittivät vangita maailman! Tämä on pintapuolinen, poliittisesti 
korrekti näkemys, lisäksi se on Raamatun ja totuuden vastainen. 

Huomaa seuraavat julkaisun häpeäl l i set sanat: 
”Neutraliteetille omistautunut Pius uskoo, että Pyhä istuin voi 
toimia rauhanrakentajana säilyttämällä viralliset suhteet kaik-
kien riidan osapuolten kanssa”. 

neutraliteetille omistautunut. Ensiksikin se on valhe—
kirkko oli kaikkea muuta paitsi neutraali. Joskus neutraliteetti 
voi olla yhtä paha asia kuin väärän osapuolen puolella ole-
minen! Neutraliteetti voi luoda paljon pahaa. Jumalan omien 
ei pidä olla neutraaleja! Neutraalit ihmiset eivät kestä tosi seu-
rakunnassa! Ihminen ei voi olla neutraali, kun kysymyksessä 
on Jumala ja paholainen! 

K. Stump kutsui kirkkoa ”Pyhäksi istuimeksi”. Jumala 
kutsuu sitä nimellä ”Mysteeri, suuri Babylon, maan porttojen 
ja kauhistusten äiti. … Nainen juovuksissa pyhien verestä”! 
(Johanneksen ilmestys 17:5-6). 

Meidän tulee olla varovaisia kutsuessamme petoa ”pyhäksi”. 
Käytän joskus termiä pyhä Rooman valtakunta, jotta ihmiset 
tietävät, että puhun historiallisesti—mutta se on kaikkea 
muuta kuin pyhä! Kirjallisuutemme tekee asian päivänselväksi. 

Jos kyseinen kirkko toimi ”rauhanrakentajana” K. Stumpin 
ehdotuksen mukaan, olen täysin tietämätön historiasta ja 
profetiasta! 

Keith Stump kuvasi paavin olevan ”varsin huolestunut juu-
talaisista”. Katolinen Johannes Cornwell kirjoitti kirjan Hitler’s 
Pope. Hänen teoksensa on varsinaisen auktoritatiivinen, koska 
hän sai käyttää Vatikaanin omia arkistoja. Tämä on varsin har-
vinainen etuoikeus ja se sallitaan vain ani harvoille, uskotuille 
henkilöille. Hän kirjoitti, että Pius xii oli antisemitistinen ja 
uskon tämän todeksi. Miksi? 

”Syyskuussa 1943 saksalaisten joukot valloittivat Rooman. 
Paavi Pius xii joutui pulmalliseen tilanteeseen. Natsijoukot 
odottivat nyt hänen ovellaan. Yleinen Hitlerin kansan tuo-
mitseminen saattaisi johtaa kostoiskuun—jopa aiheuttaa 
Vatikaanin natsi-invaasion, mikä puolestaan voisi vaarantaa 
Pyhän istuimen diplomaattiset toimet juutalaisten puolesta ja 
lakkauttaa paavin mahdollisuudet kokonaan rauhan saattami-
seksi” (ibid., oma painotukseni). 
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Stumpin kirjanen sai toisen maailmansodan aikaisen 
kirkon näyttämään todelliselta juutalaisia rakastavalta rau-
hansaattaja-organisaatiolta. Entä pyhän Rooman valtakunnan 
historia! On sanottu, että Kaarle Suuri, sen kaikkein kunnioi-
tetuin hallitsija, kulki läpi verimeren saattaakseen ”rauhan” 
Eurooppaan! Hän käänsi monet miekalla katolilaisuuteen. 
Profetia osoittaa, että valtakunnan historiassa se ei ole rau-
hantekijä vaan sodantekijä—se murskaa palasiksi! 

Jeesus Kristus palaa ja murskaa sen palasiksi! Petovalta 
ansaitsee sen! 

Kuinka Keith Stump saattoi kirjoittaa historiasta tällä 
tavalla kirjoittaessaan samaan aikaan Ilmestyskirjan luvuista 
13 ja 17? 

Hänen lausumiaan ei olisi koskaan pitänyt painattaa jul-
kaisussamme. On häpeällistä, että joku, joka kerran tunsi 
Jumalan, haluaa niin kovasti edustaa Jumalaa väärällä tavalla! 

Olin pastorina wcg:ssä, kun kirjanen painettiin ja jos luin 
sen, luin sen ylimalkaisesti. En yksinkertaisesti muista koko 
asiaa. Minun olisi pitänyt olla tietoinen tästä kehityksestä. 

Nämä Laodikean johtajat tiesivät, että H. Armstrong ei 
hyväksyisi kirjasta. Miksi he kirjoittivat sen? He tiesivät, että 
H. Armstrong oli lähes sokea eikä lukisi sitä. Tämä tarkoittaa, 
että he pitivät päämajaa tarpeeksi paljon kontrollissaan pys-
tyäkseen estämään, että kukaan ei pääsisi 91-vuotiaan miehen 
puheille ja paljastaisi heidän saatanallista juontaan! 

Kyseessä on mustaakin mustempi asetelma, saatana käytti 
näitä ilmiselviä kapinallisia. Tämä «saatanan synagogasta” 
muuttui Laodikean aikakaudeksi noin kahden vuoden 
päästä. Ilmestyskirjan jae 3:9 kertoo myös, että he ”valhette-
livat”. He kertoivat useita valheita peittääkseen pahanlaisen 
vääräoppisuutensa. 

Jokainen, joka tuntee tämän seurakunnan historian, tietää, 
että valhettelijoiden isä—saatana—käänsi miesten avulla seu-
rakunnan pois Jumalasta—kyseessä oli massiivinen kapina. 

s a ata n a n  s y n ag o g a

”Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, 
jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhette-
levat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat 
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ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä 
sinua rakastan” (Johanneksen ilmestys 3:9). 

Jos suoritamme tehtävämme, laodikealaiset nöyrtyvät 
tulevaisuudessa jalkojemme eteen—he palaavat Jumalan 
ilmoitukseen. Jumala saattaa heidät tietämään, että hän 
rakastaa meitä. 

Minkä arvoista on, ihmisenä, se, että Jumala sanoo meistä: 
Palautan heidän uskomaasi ja saatan heidät tietämään, että 
rakastan sinua! Eikö tämä ole kuolemisen arvoista? 

Etsitään taustaa saatanan synagogalle. ”Ja näkyi suuri 
merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen 
jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista 
tähteä.” (Johanneksen ilmestys 12:1). Tämä nainen on puettu 
majesteettisesti—hänet on puettu auringolla! Kuu on hänen 
astinlautansa. Hänen päässään on 12 tähden kruunu (joka 
symboloi Israelin 12 heimoa). Kukaan ihminen ei voi koristaa 
ketään tällä tavalla—vain Jumala voi! 

Pedot ovat maasta. Suuri portto on koristettu maailman 
helyillä. Mutta Jumalan seurakunta on ”suuri merkki tai-
vaassa”. Se ei ole maasta—se on Jumalasta! 

Tämä on Jumalan seurakunta! Aurinko symboloi Jumalan 
hengellistä valoa. Muutamme kohta maailman auringon 
kautta, Jumalan voimalla! 

Ihmisten on parasta olla varuillaan, kun he taistelevat 
kanssamme. Tietenkin ihmiset aiheuttavat meille ongelmia—
mutta Jumalalla, jota palvelemme, on kosto! Et lähde vastus-
tamaan Jumalan auringolla puettamia ihmisiä ilman seura-
uksia Jumalalta! 

Silti Jumalan oman seurakunnan jäsenet uskalsivat kir-
joittaa ja puhua kerrotulla tavalla, he eivät kuulostaneet 
Isältään ja Aviomieheltään! 

Tajuammeko, keitä olemme? Kuka puettaa meidät? Kuka 
rakentaa työpuittemme? Se, miten vastaamme näihin kysy-
myksiin, erottaa meidät laodikealaisista. 

”Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipu-
nainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen 
sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua … Ja vaimo pakeni 
erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, 
että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä 
päivää. …” (jakeet 3, 6). 
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Jumalan seurakunta joutui piiloutumaan 1,260 vuoden ajan 
selvitäkseen tämän suuren valhekirkon vihasta! Tämä on se 
kirkko, jonka K. Stump ajattelee olevan kovin ”rauhaa rakas-
tavan.” Sen johtajat yrittivät saattaa rauhan maailmaan tap-
pamalla Jumalan pyhät ja vuodattamalla pyhien veren kaapu-
jensa päälle! 

Historioitsijat nimittävät tätä ajanjaksoa keskiajaksi. 
Monet protestantit kutsuvat aikakautta pimeäksi keskiajaksi. 
Moni heistä menetti henkensä yhdessä Jumalan tosi pyhien 
kanssa. Monista Euroopan osista, erityisesti Espanjasta, ei 
löydy monia protestantteja, sillä useimmat heistä surmattiin! 
Surmattiin ”rauhaa rakastavan” kirkon toimesta, poliittisen 
pedon johtamana. 

Syytetään niitä, joita Jumala syyttää. 
Tämä ei ole pelkää historiaa. Yhdeksänkymmentä pro-

senttia Jumalan profetioista täyttyy tänä lopun aikana. Pimein 
osa pimeää keskiaikaa on vasta alussa! 

Jumalan seurakunnan ja saatanan primaarikirkon, saa-
tanan etummaisen uskonnollinen apuvälineen—välillä käy-
dään jatkuvaa taistelua. Tämän vuoksi ne esiintyvät yhdessä 
Ilmestyskirjan 12. luvussa. 

”Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi 
ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin 
maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa” 
(jae 9). Näistä kaikista enkeleistä tuli demoneja ja ne aiheut-
tavat vaivaa maan päällä. 

”Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! 
Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luok-
senne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on 
vähän aikaa!” (jae 12). Saatana oli suunnattoman levoton ja 
täynnä vihaa, kun hänen heitettiin maahan H. Armstrongin 
kuolemaa aikaan—mitä hän teki? 

”Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi 
hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt” (jae 13). 
Hän hyökkäsi Jumalan Laodikean seurakunnan kimppuun 
pelottavan onnistuneeksi! Hän hyökkää jatkuvan raivoisasti 
Jumalan valittujen kimppuun, mutta ei pysty voittamaan heitä. 

Profeetta Daniel tarjoaa valtavan määrän yksityiskohtaista 
tietoa tässä profeettisen aikajanan vaiheessa! Daniel todella 
avaa tämän Ilmestyskirjan kappaleen. 
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Kun asetat koko Ilmestyskirjan yhteen, huomaat, kuinka 
hämmästyttävän paljon Jumala on opettanut meitä. 

a n t i o K h o s 

”Häntä vastaan hyökkäävät kittiläisten laivat, ja hän menettää 
rohkeutensa, kääntyy takaisin ja purkaa kiukkunsa pyhää 
liittoa vastaan. Kotiin palattuaan hän suo huomiota (engl. 
käännös, hänen intelligenssinsä kohdistuu) niille, jotka hyl-
käävät pyhän liiton” (Danielin kirja 11:30). 

Kun Daniel kirjoitti ”niille, jotka hylkäävät pyhän liiton,” 
hän profetoi kapinallisista laodikealaisista. Ei unohdeta, että 
Danielin profetiat ovat lopun aikaa varten. 

Muinoin oli fyysinen Antiokhos—mutta muista, että 
Danielin lopun ajan profetia sisältää on myös hengellisen 
Antiokhoksen. ”Hän suo (engl. hän tulee tekemään)” tar-
koittaa, että myös hän ”hylkää pyhän liiton”. 

Muinainen Antiokhos oli juuri lyöty taistelussa Egyptissä. 
Hän oli raivoissaan. Hän halusi palavasti voittaa Jerusalemin! 
Myös saatana, kun hänet heitettiin alas tänä lopun aikana, 
toimi raivossaan Jumalan seurakuntaa vastaan. Hän alkoi 
työskennellä ”intelligenssiä” omaavien—akateemikkojen 
kanssa. Nämä tekivät syntiä ja saatana sai heidät nopeasti 
heittämään totuuden maahan (Danielin kirja 8:11-12). Hän 
teki heistä luultavasti kaikkein aikojen pateettisimman 
Jumalan seurakunnan! 

Meillä pastoreilla on valtava vastuu. Et voi taistella millään 
tapaa sodassa ilman Jumalan voimaa! 

Nämä viisaat tiesivät paljon—he olivat akateemikkoja! He 
kirjoittivat lehti artikkeleja ja kirjasia, mutta opettivat valhetta 
Jumalan pyhäkössä! Saatana oli voittanut heidät. 

”Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät 
(engl. saastuttavat) pyhäkön linnoituksineen, poistavat joka-
päiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen” 
(Danielin kirja 11:31). Pyhäkön saastuttamisen jälkeen, saa-
tanan seuraava teko oli ”poistaa jokapäiväinen uhri”—hän 
pysäytti Jumalan työn! Pyhäkön on tultava saastutetuksi, 
ennen kuin saatana kykenee tuhoamaan Jumalan työn. 

Jos saatana kykenee saastuttamaan edes yhden pyhän, hän 
voi satuttaa Jumalan työtä. Meidän täytyy aina muistaa, että 
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saatanan suurin halun on tuhota Jumalan työ—ja kyetäkseen 
siihen, hänen täytyy tuhota hengellisesti Jumalan omat. 

Tämä kauhistus oli kapinoitsijoitten armeija ja demonit 
Jumalan seurakunnassa, joita johti ”laittomuuden ihminen, 
kadotuksen lapsi” (tai tuhon lapsi), jolla oli yksi tarkoitusperä: 
tuhota Jumalan työ. 

Tätä viestiä ei ole helppoa julistaa, mutta sitä tulee 
julistaa. Mitä enemmän julistamme, sitä enemmän kukois-
tamme ja sitä enemmän Jumala ylentää meitä. Jumala toimii 
näin. Danielin kirjan jae 11:31 kutsuu Jumalan seurakuntaa 
”pyhäkön linnoitukseksi”. Me olemme vahva linnake. meidät 
on puettu auringolla! Meillä on maailmankaikkeuden Luojan 
voima, jos vain käytämme sitä. Löytyy pieni jäännös, joka 
käyttää tätä voimaa; meitä ympäröi fyysinen ja hengellinen 
todistusaineisto, Jumalan suuri työ! Voimme tehdä työtä vain 
Jumalan voimalla. 

Sinut kutsuttiin osaksi pyhäkön linnoitusta. Jumala 
odottaa, että pysyt vahvana. 

s a ata n a  va a n i i  s y n n i n t e K i j ö i tä 

Danielin kirjan jae 8:23 viittaa ”synnintekijöihin” Jumalan 
seurakunnassa. Luopio-sana (engl. käännös, transgressor) 
kertoo, että nämä ihmiset tuntevat Jumalan lain ja tekevät 
tieten tahtoen syntiä. Juuri tällaisia ihmisiä saatana vaanii. 
Hän tähtää heikkoihin, kompromisseja tekeviin ja omatun-
toaan vastaan toimiviin väärintekijöihin. Saatana valmis-
tautuu hyökkäämään näiden kimppuun. 

Miksi työ tuhottiin? ”Synnin takia, (engl. käännös, by 
reason of transgression)” (jae 12, suomalainen koko lauseen 
käännös ei ole alkutekstin mukainen). Työ tuhoutui synnin 
takia! 

H. Armstrong sanoi: ”synti on vanhurskauden puutetta”. 
Kukaan ei pysty tuhoamaan työtä, jos olemme vanhurskaita! 

Toisaalta, jos seurakunnassa on synnintekijöitä, voit olla 
varma, että saatana käyttää asiaa hyväkseen. 

”Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksil-
laan (engl. korruptoi liehittelyillään) …” (Danielin kirja 11:32). 
Nämä ihmiset korruptoitiin liehittelyllä ja turhamaisuudella. 
He kertoivat toinen toisilleen: Teet hienoa työtä—olet tosi hyvä 
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pastori—omaat voimallisen sanavaraston. Muista vain, että et 
profetoi! Heitä käskettiin tuhoamaan profeettisia opetuksia, 
jotta seurakuntaa ei leimattaisi kulttilahkoksi. 

Minkälainen tulevaisuus odottaa tällä tavalla toimivia 
ihmisiä? Sitä on tuskallista jo ajatella! 

Turhamaisuus vaikuttaa kaikkiin. Kun joku imartelee 
meitä, ja jos emme ole varuillamme, saatamme vakuuttua ja 
ajatella, hei—minähän olen hieno yksilö.

Jos annat imartelun vaikuttaa itseesi, rikot Jumalan liiton. 
Ihmisluonto on tällainen ja tällainen menettely rehottaa 
Jumalan Laodikean seurakunnassa. 

Laodikealaiset etsivät kiitosta toinen toisiltaan—eivät 
Jumalalta! 

Kaikista ihmisistä eniten juuri Jumalan pastorien täytyy 
päästä eroon turhamaisuudesta. Ilman Jumalaa olemme turha-
maisia. Meidän on kyettävä huomaamaan tilamme. 

Anchor—raamattu kääntää «viettelee luopumukseen hou-
kutuksillaan»—suureksi luopumukseksi. Tämä on parempi 
käännös: Jumalan omat luopuivat Jumalasta—tuhansittain. 
Liehittelyillä oli yksi ja ainoa tarkoitus: kääntää ihmiset pois 
Jumalasta ja tuhota työ! Jos ihmisiä ei tässä vaiheessa nitis-
tetty, heidät vieteltiin pois. 

Jae 32 päättää: ”Mutta niitten joukko, jotka tun-
tevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä, (engl. 
käännös, do exploits, tekee urotöitä”. Nämä tuntevat 
elohimin—1 Mooseksen kirjan jakeen 1:26 Jumalan—ja tie-
tävät, että heprean kielen sana elohim on monikkosana kuten 
perhe-sana. He tietävät kaiken Jumalan perheestä! Näitä 
ihmisiä opetti hän, joka perusti pyhäkön puhtaudessa! He 
tuntevat historiansa ja ovat vahvoja! Koska he ovat vahvoja, 
he tekevät työtä—he tekevät urotöitä Jumalan työn puolesta. 
Teetkö sinä urotöitä Jumalan työn puolesta? 

Katso, kuinka yksityiskohtaisesti Jumala puhuu profeti-
assa. Revised Standard Version sanoo, että kyseiset ihmiset 
”pysyvät lujana ja alkavat toimia”! 

Joko tuomitset työn sen hedelmien mukaan, kuten Jumala 
tekee, tai kuuntelet saatanan imartelevia sanoja. Jeesuksen 
Kristuksen morsianta ei johdeta harhaan liehittelyillä. Hän 
pysyy uskollisena aviomiehelleen ja tekee sankaritekoja! Hän 
toimii Jumalan—kaiken Luojan voimalla! 
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Kun tarkastelet, mitä Jumala on saavuttanut omiensa 
kautta, tämän pienen työn kautta vuosien aikana, sinun on 
myönnettävä, että tuloksena on ollut monia vaikuttavia uro-
töitä. Voimme tehdä vielä lisää sankarillisia tekoja, jos käy-
tämme Jumalan maailmankaikkeuden suuruista—voimaa! 
Suurin työ on vielä edessämme. 

”Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä 
sorretaan (engl. he kaatuvat) miekalla, tulella, vankeudella 
ja ryöstöllä, jonkun aikaa” (jae 33). Vaikka ”monta” laodi-
kealaista opetettiin perinpohjaisesti, silti tuhannet kaatuvat. 

”Ja keskellä sortoa (engl. kaatumista) heille suodaan pieni 
menestys, ja monet liittyvät heihin teeskennellen” (jae 34). 
Kriisin keskellä ihmiset vain jatkavat imartelua ja yrittävät 
tehdä työtä ihmisvoimalla—koittavat tehdä vaikutuksen 
ennemmin ihmisiin kuin Isäämme—Luojaamme! Tällainen 
käytös inhottaa Jumalaa! 

Jumala ei sano pelkästään, että laodikealaiset sortuvat, 
vaan lisäksi, kuinka he sortuvat! 

Kun Laodikealaiset sortuvat, Jumala antaa heille pienen avun 
valittujensa kautta. Jumala kertoo varsin yksityiskohtaisesti, 
kuinka tämä tapahtuu. Monet meistä ovat jo kokeneet tämän 
elämänsä aikana (Johanneksen ilmestys 11:1-2; 3:9, 14-20). 

Huomaa: ”Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän 
joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun 
ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on» (Danielin 
kirja 11:35). Nyt Jumala osoittaa varoituksen sanan meille—
jokapäiväistä uhria suorittaville. Jae 33 sanoo, että ”moni” 
kaatuu, mikä viittaa laodikealaisiin. Tässä sanotaan, että 
”jotkut” kaatuvat. Kielenkääntäjät käyttivät jotkut-sanaa, 
koska he näkivät, että kyseessä oli pienempi määrä ihmisiä. 

Jumala puhuu tässä suoraan lopun ajan filadelfialaisille! 
Daniel sanoi, että viesti oli ”määräajaksi”. Se oli erityistä ajan-
jaksoa—Laodikean aikakautta varten. Aivan loppuun asti 
meistä osa kaatuu. Emmekö ole nähneet tämän toteutuvan? 
Jakeen 35 koetella-sana tarkoittaa sulattamista, kuin metallia 
sulatetaan—tulipätsissä! Se tarkoittaa tulisia koettelemuksia. 
Kun ihmiset liittyvät ymmärryksen omaavaan jäännökseen, 
taidollisiin, he saattavat silti kaatua, langeta pois. 

Onko syytä häkeltyä, jos osa lähtee pois? Jumala sanoo, 
että näin tulee käymään loppuun saakka. Olemme sodassa. 
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Sodassa on aina uhreja. Tuleeko sinusta uhri? Näin tulee käy-
mään ” lopun aikana”. 

Meillä ei ole varaa epäonnistua. Voimme välttyä tältä, jos 
seuraamme Danielin ja hänen kolmen ystävänsä esimerkkiä. 

”Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten jumalaa. 
Sitä jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, hän kunni-
oittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja muilla kalleuk-
silla” (jae 38). Meidän tulee tarkastella näitä jakeita hengelli-
sesti. Tässä puhutaan edelleen hengellisestä Antiokhoksesta. 
Tämä ”linnoitusten Jumalaa” kunnioittava yksilö on varsin 
inhimillinen. Hän palvoo eri jumalaa kuin H. Armstrong. 

”Sen sijaan” tarkoittaa, että mies istuu jumalien Jumalan 
istuimella. Näin tapahtuu Jumalan pyhäkössä. Tämä kuu-
lostaa samalta kuin 2 Tessalonikalaiskirjeen jae 2:4. Hän on 
Jumalan istuimella ja sanoo teoillaan, että hän on Jumala! Hän 
on Kristuksen paikalla. Tämä mies petti Jumalaa. Jakeen alun 
pitäisi kuulua: ”Mutta, koskien Kaikkivaltiasta Jumalaa, hänen 
istuimellaan [tosi Jumalan istuimella] hän tulee kunnioittamaan 
voimien Jumalaa”—paholaista! Hän kunnioittaa ihmisiä, joilla 
on kultaa, hopeaa ja kalliita kiviä; toisin sanojen niitä, jotka 
ovat ”rikkaita ja rikastuneita” (ks. Johanneksen ilmestys 3:17). 

Tämä hengellinen kapinallinen toimii kuin Kristuksen 
sijainen—mutta hän ei edusta Kristusta, hän on Kristuksen 
paikalla! (Paavia kutsutaan myös. Kristuksen sijaiseksi.) 
Löytyykö toista, kauheampaa, halveksuttavampaa syntiä? 
Sokeat laodikealaiset eivät näe, mikä tämä mies on todella. 
Mihin tällainen kauhea petos oikein johtaa? 

h ätät i l a n t e i ta 

Danielin kirjan jae 7:8 sanoo, että pieni sarvi tulee olemaan 
suu, joka ”puhui herjaten”. Tämä uskonnollinen johtaja tulee 
puhumaan, kuinka hän saa aikaan maailmanrauhan. Sadat 
miljoonat ihmiset uskovat häntä. 

Petoksen takia ihmiset eivät kuuntele Jumalan todellista 
rauhan viestiä! Sen sijaan he yrittävät saavuttaa rauhan sotimalla. 

Kuten Ilmestyskirjassa sanotaan, tämä peto näyttää karit-
salta, mutta puhuu kuin lohikäärme. Ajattele asiaa. Kyseessä 
on pahimman luokan petos—näyttää Jumalalta, puhuu kuin 
paholainen! 
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Poliittisella pedolla on silläkin suu, jolla se puhuu suuria 
asioita. Molemmilla on valtavan suuret suut maailmalla. 

H. Armstrong uskoi aina, että pyhä Rooman valtakunta 
kehittyisi kriisin takia—pääasiassa dollarin romahdettua. 
Tänään dollari on todellisissa vaikeuksissa. Boston Herald 
raportoi, että Morgan Stanleyn johtava ekonomisti Stephen 
Roach ennusti valituiden sijoittajien kokouksessa, että 
”Amerikalla ei ole enempää kuin 10 prosentin mahdollisuus 
välttää ekonominen ‘Harmagedon’” (23. marraskuuta 2004; 
oma painotukseni). Roach ennusti, että 30 prosentin mahdol-
lisuudella pikainen lama ja a 60 prosentin mahdollisuudella 
”rämmimme jollain tavalla hetken aikaa pitkittäen lopullista 
Harmagedonia”. Tämä on karmea taloudellinen profetia! 

Voimme olla varmoja, että ennustus toteutuu. Amerikan 
massiivisesti velkaantunut talous ei yksinkertaisesti kykene 
jatkamaan enää kauaa. 

Kuinka kauan Harmagedonia pystytään viivyttämään? 
Kunnes Jumalan työ on valmis. Ja Jumala tulee suojelemaan 
hänen työtä tehneitä omiaan. 

Euroopan Unionissa on 25 jäsentä ja se haluaa niitä vielä 
lisää. Profetiat kertovat, että EU päätyy 10 kuninkaaseen, tai 
kansalliseen yksikköön. Vuosien ajan olemme odottaneet suu-
renlaista järinää—jonkinlaista katastrofista hätätilaa—joka 
radikaalisesti vähentäisi paisunutta valtioitten lukumäärää! 
Olemme jopa ehdottaneet, kuten H. Armstrong meitä ennen, 
että Yhdysvaltojen taloudellinen romahdus voisi aiheuttaa 
hätätilan. Tämän profetian varjolla on tähdellistä seurata 
nykyisiä, kauheita tapahtumia. Syyskuussa 2008 avautunut 
maailmanlaajuinen taloudellinen katastrofi iski Eurooppaan 
myrskyaaltojen lailla ja sai aikaan valtaisan sosiaalisen levotto-
muustilan sekä poliittisen häiriötilan. Tällainen epävakaus val-
misti täydelliset kulissit radikaalisia muutoksia aikaansaavan 
vahvan johtajan nousulle. Hätätila on historiallisesti saattanut 
Euroopassa aina kirkon ja valtion yhteen! Ne ovat toinen toi-
sistaan riippuvaisia pysyäkseen vahvana ja yhtenäisenä. Ei ole 
ollenkaan vaikea nähdä, kuinka nykytila oikeuttaisi vahvan 
uskonnollisen johtajan ja saksalaisen poliittisen pään (tai EU:n 
johtajan) supistamaan EU:n 25 valtiosta 10 kuninkaaksi! 

Koko tämän kirkko-valtio -unionin historian ajalla on koettu 
jännitteitä ja jakautuneisuutta. Jopa toisasia, että Danielin 
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kirjan luvun 2 kuvapatsaassa sitä kuvaa kaksi jalkaa, osoittaa 
aisan todeksi. Juuri tämän takia kirkko on ollut tähdellinen: 
uskonnolla on kyky saattaa ihmiset yhteen hätätilanteessa. 

Saksan valtakunta kukistui vuonna 1254. Se järjesti kai-
kenlaisia ristiretkiä Lähi-itään ja hajosi! Tämä oli todellinen 
hätätilanne. Miten kirkko toimi tällaisessa tilanteessa? 

Kirkko siirtyi Itävallan Habsburgien tykö ja jatkoi sen 
kautta valtakuntaa. 

H. Armstrongilla oli yhteydessä Otto von Habsburgiin, 
joka oli Kaarle  v jälkeläinen ja yksi valtakunnan hallitsijoista. 

Vuonna 1517 Martin Luther naulasi 95 teesiään kirkko-
rakennukseen Wittenbergissä, Saksassa. Hän nimitti i kato-
lista kirkkoa harhaoppiseksi, mikä aiheutti jakaantumista ja 
kriisin. Tuli taas toimia. Kyseessä oli hätätila.

Saksalla oli paljon ongelmia 1500-, 1600 ja 1700-luvuilla. 
Vuonna 1789 yksi ranskalainen tokaisi ilkamoitsevasti, että 
vuoden 1789 Saksassa oli 1,789 maata. Tämä kuvasi sen 
jakaantuneisuutta. 

Mitä se kykeni tekemään? Mitä kirkko kykeni teke-
mään? Kyseessä oli todellinen hätätila. Ei kestänyt kauaa-
kaan, ennen kuin Napoleon astui näyttämölle. Kirkko liittyi 
Napoleoniin, joka johti viidennen pedon päänä. Napoleon 
marssi Vatikaaniin ja kruunasi itsensä. Oli selvää, että hänen 
ja kirkon välinen suhde oli jännittynyt. 

Historian kuluessa hätätilanteet ovat aina tuoneet kirkon 
ja valtion yhteen. 

Mikä hätätilanne saattaa ne yhteen tällä kertaa? 

Da n i e l i n  K i r j a n  lu v u n  7  P e toa 

”Belsassarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä hallitus-
vuotena Daniel näki unen, päänsä näyn, vuoteessansa. Sitten 
hän kirjoitti tämän unen. Kertomuksen alku on tämä: Daniel 
lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan 
neljä tuulta kuohutti suurta merta. Ja merestä nousi neljä suurta 
petoa, kukin erilainen kuin toinen” (Danielin kirja 7:1-3). 

Nämä neljä petoa ovat samat kuin neljä toistaan seuraavaa, 
maailmaa hallitsevaa pakanavaltakuntaa, jotka ilmoitetaan 
Daniel kirjan luvussa 2. Luku 7 antaa yksinkertaisesti lisää 
yksityiskohtia Danielin kirjan luvun 2 kuvapatsaasta. Daniel 
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kertoo meille, keitä nämä maailmaa hallitsevat valtakunnat 
ovat—voimme näyttää osoittaa ne historian kirjoista todeksi! 

Jesajan kirjan 57:20 sanoo, että jumalattomat ovat kuin 
kuohuva meri, josta nämä neljä petoa täsmälleen ilmestyivät. 
Maailma on täynnä huolia ja ongelmia. Kun Adam söi kiel-
letystä puusta Eedenin paratiisissa, hän johti ihmiskunnan 
kokemaan monia vaikeuksia. Jumala ei koskaan tarkoittanut 
maailmaa nykyisenlaiseksi! Tämä ei ole sopiva maailma per-
heiden kasvattaa lapsia! Maailma täytyy muuttaa! 

Meri on maasta—pedot ovat maasta, ihmisen tekemiä. He 
eivät ole Jumalasta. Tämä maailma on suurissa vaikeuksissa. 
Selviytyäkseen ihmisen täytyy syödä elämän puusta! 

Jos Kristus ei saavu juuri oikealla hetkellä, mikään liha ei 
pelastu. Ihmisen täytyy viimein myöntää, että hänen syntiset 
tiensä johtivat hänen tähän kauheaan pisteeseen—itsetuhoon. 

”Ensimmäinen oli kuin leijona [ei jänis], mutta sillä oli 
kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, 
ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle 
niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän” (Danielin 
kirja 7:4). Tämä leijonan kaltainen peto on Nebukadnessar ja 
Kaldean valtakunta. Nämä pedot tulevat aina maasta ja niillä 
on ihmisen sydän. He hylkäävät Jumalan tien. 

”Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun [ei antiloopin] 
näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa 
kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: 
”Nouse ja syö paljon lihaa” (jae 5). Tämä on Meedo-Persian 
valtakunta, joka seurasi Babylonia ja joka voitti myös Libyan 
ja Egyptin. Nämä ovat varallisia petoja: ne ahmivat kansoja! 

”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, 
pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä 
pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta” (jae 6). Tämä 
kuolettava leopardi on Aleksanteri Suuri, joka murskasi 
30,000 miehen voimalla Persian valtakunnan, jolla oli 350,000 
miehestä koostuva armeija! Taitavaa julmuutta! Aleksanteri 
oli Napoleonin sankari. Hän opiskeli Aleksanterin salamasota 
taktiikkaa, myös nykypäivän kenraalit opiskelevat sitä. 

Kun Aleksanteri kuoli, hänen neljä kenraaliaan jakoi valta-
kunnan neljään osaan—neljäksi ”pääksi”. 

Näin hurjia pedot ovat! Keith Stump sanoo, että ne ovat 
”villieläinten” kaltaisia, mutta myös kauris tai antilooppi 
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ovat villieläimiä. Jumala kutsuu 
niitä pedoiksi—joilla on leuat, lei-
jonan hampaat, karhun hurjat käm-
menet sekä leopardin salamannopea 
sukkeluus! 

Nämä hirveät pedot valloittavat ja 
orjuuttavat kokonaisia kansoja. Ne 
toimivat tällä tavalla. Mutta raamatul-
linen Israel kuvittelee niiden olevan 
viattomia villieläimiä. Kansamme 
toimivat tällä tavalla, koska tah-
tomme on murtunut. Ne pelkäävät 
kohtaavansa varsin epämiellyttävän 
totuuden. Mutta ne joutuvat vääjää-
mättä, ajan myötä kasvotusten pedon 
kanssa. Nämä pedot kääntyvät pois 
vasta kun ne voitetaan. 

Neljästä pedosta viimeinen tulee 
omaamaan kolmen ensimmäisen pedon 
kaiken voiman! 

Laodikealaiset eivät halua uskoa 
tällaista. He haluavat ajatella, että 
pyhä Rooman valtakunta on har-
miton ”villieläin”. He vakuuttavat, 
”olemme rauhaa rakastavia ihmisiä”, 
kunnes heidät ahmitaan! Näin pedot 
toimivat. Niiden luonto on sellainen. 
Laodikealaiset oppivat läksynsä 
verisen kärsimyksen kautta, kun vii-
meisen pedon leuka iskee ja järsii 
heidän lihaansa!

Danielin luku 2 on avain, sen 
avulla voimme helposti ymmärtää 
Danielin luvun 7. Meidän tulee aina 
pitää Danielin kirjan luvun 2 kuva-
patsas iskostuneena mieliimme; sen 
kautta ymmärrämme profetiat paljon 
paremmin.

Mainitsemani wcg:n saarnat ovat 
peräisin vuodelta 1984, ajalta, jol-

danielin luvun 7 pedot

Ensimmäinen peto
Leijona, jolla oli kotkan siivet.

Kaldean valtakunta

Toinen peto
Karhu suussaan kolme kylkiluuta.

Meedo-Persian valtakunta

Kolmas peto
Pantteri, jolla oli neljä siipeä ja neljä päätä.

Kreikan valtakunta

Neljäs peto
Kauhea, hirmuinen
Rooman valtakunta

Steve WilkinS (4)
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loin K. Stump oli juuri saanut kirjasensa valmiiksi. Wcg:n 
pastorit mainostivat kirjasta voimallisesti. He sanoivat: Lue se 
varmasti, lue se yhdessä opetustemme kanssa, sitten ymmärrätte 
profetiaa todella, eikä kukaan voi pettää teitä. 

Hetkisen päästä he itse olivat perusteellisesti petettyjä. 
Mitä tapahtui? 

s y y  j a  s e u r au s

K. Stump kirjoitti seuraavasti: ”28. kesäkuuta 1914 arkkiherttua 
Franz Ferdinand—Itävalta-Unkarin kruununperillinen—sala-
murhataan serbin toimesta Balkanin kaupungissa Sarajevossa. 
Suurten valtojen kädet oli sidottuina tehdyissä liittoutumissa. 
Veriset tapahtumat sytyttivät ensimmäisen maailmansodan”. 

Onko tämä totta? Sytyttävätkö veriset tapahtumat sotia? 
Itse asiassa Saksa yllytti Itävaltaa ja Unkaria lisäämään 

vaateita Serbille, kunnes Serbit eivät kyenneet enää millään 
tapaa vastaamaan niihin! Tämä johti sotaan. Tämä oli toinen, 
uusi Saksan yritys herättää pyhä Rooman valtakunta henkiin. 
Tämä ajattelumalli on ollut olemassa aina Justininianuksen 
ajoista! Moni historioitsija tunnustaa tämän todeksi. Winston 
Churchill, joka tunsi sodan ja jota Jumala käytti voimallisesti 
pelastaakseen läntisen sivilisaation, on varmasti useita muita 
lähteitä luotettavampi—ja hän tiesi, että Saksa aloitti ensim-
mäisen maailmansodan! Tämän vuoksi hän oli ennen toista 
maailmansotaa hyvin huolissaan. Veriset tapahtumat eivät 
aloita sotia vaan ihmiset—useasti pahat ihmiset. 

En ole niin naiivi, etten tietäisi, kuka aiheutti ensimmäisen 
maailmansodan. Tunnen tarpeeksi historiaa tietääkseni, että 
K. Stumpin lausuma on kuolettava valhe! Ihmiset jotka kuun-
televat sellaisia, saavat oppia kantapään kautta! Israel kuolee 
tällaisen järkeilyn takia. 

Se on saatanan lausuma, hän suojelee pyhää Rooman valta-
kuntaa. Laodikealaisten käskettiin voittaa paha, kuten Kristus 
(Johanneksen ilmestys 3:21). Sen sijaan saatana voitti heidät. 

Amerikan työskennellessä tänään Euroopan kanssa sen 
johtajat toimivat täysin tietämättöminä historiasta. Saksan his-
toria todistaa, että se on vaarallinen juuri kuin vähiten odotat. 

Lausuma, että sota alkoi, koska vallan osapuolien ”kädet 
oli sidottu niiden tekemissä liittoutumissa” tarkoittaa, ettei 
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kukaan ollut syypää! näin vain kävi—kukaan ei pystynyt aut-
tamaan; kukaan ei pystynyt pysäyttämään—voit syyttää joko 
Saksaa, Itävaltaa, Britanniaa, Ranskaa tai Venäjää. 

Juuri tällä tapaa laodikealaiset järkeilevät! 
Wcg hajosi. Heistä harva haluaa etsiä syyllistä Jumalan 

lailla. H. Armstrong kuoli ja kaikki vain hajosi, he sanovat. 
Tiedäthän, kuinka joskus käy—asialle ei voinut mitään. 

Jumala ei koskaan hyväksy tällaista kapinallista, pinta-
puolista järkeilyä. Juuri tällaisen järkeilyn takia sodat jat-
kuvat. Sotiin löytyy syy. Löytyy syy, miksi seurakunnat 
hajoavat. Löytyy syy, miksi seurakunta menestyy ja on täynnä 
iloa, tai lannistunut ja muuttunut rakkaudettomaksi. 
Löytyy syy ja seuraus! 

Muista kuitenkin: Jumala asettaa tällaiset ajatukset pyhän 
Rooman valtakunnan johtajien mieliin ojentaakseen raama-
tullista Israelia sen tekemästä pahasta. Koko maailmamme on 
järkyttävän paha ja Jumala tulee kohta vaihtamaan jokaisen 
ihmishallituksen. Me kaikki omaamme pahan ihmisluonnon, 
mutta Jumala käskee meitä voittamaan sen. Löytyy saksa-
laisia, jotka tietävät, että pyhä Rooman valtakunta on paha, 
mutta he ovat voimattomia pysäyttämään sen. 

Jumala ei katso henkilöön eikä suosi tiettyjä kansoja. Hän 
rakastaa saksalaisia ja tulee käyttämään heitä voimallisella 
tavalla valtakunnassaan. Hän rakastaa kaikkia rotuja yhtä 
paljon. Olisi melkein jumalanpilkkaa väittää toisin! Tämä on 
Jumalan luomistyö—nämä ovat hänen tulevia perheenjäse-
niään. Mutta he ovat myös saatanan työkaluja tässä maailmassa. 

”Mutta hän ei ajattele niin, se ei ole hänen sydämensä 
aivoitus, vaan hänen sydämensä halu on hävittää ja tuhota kan-
soja paljon” (Jesajan kirja 10:7). Eri kansoilla on erilaiset tem-
peramentit. Saksan historia on tällainen. 

Saksa aloitti vuonna 1870 sodan Ranskaa vastaan ja voitti 
sen. Saksa on voittanut monta maata. Näin kävi useasti, koska 
sen uhrit kieltäytyivät kohtaamasta todellisuutta—kuten 
tänään! 

Saksa käytti Arkkiherttua Franz Ferdinandin murhaa aloit-
taakseen sodan. Et voi olla koskaan varma, mitä se suunnit-
telee. Se joutuu helposti sotiin! 

Typerä, lammasmainen raamatullinen Israel ei ymmärrä 
petoa! 
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Jumala kuvaa Jesajan kirjan luvussa 56 laodikealaisia 
vahteja: Petos ympäröi Israelia, eivätkä nämä koirat edes 
hauku! Laodikean vahdit eivät ilmoita ihmisille, mitä todella 
tapahtuu; He haluavat vesittää kaiken ”eivätkä profetoi”. 

Versailles’n sopimus ei kylvänyt toisen maailmansodan 
siemeniä. Saksa rikkoi sopimuksen totaalisesti marssimalla 
Reininmaahan, jonka liittoutuneet olivat nimenneet hyök-
käämättömyysalueeksi suojellakseen Ranskaa sekä loppua 
Eurooppaa. Hitler päätti marssia suoraan sinne. Ranska ja 
Britannia lamaantuivat, eivätkä kyenneet päättämään, pitäi-
sikö Hitler pysäyttää. He olivat vaarallisen pasifismin vallassa. 

Churchill sanoi, jollet pysäytä heitä tässä paiKassa, et enää 
pian KyKene siihen! He eivät kuunnelleet Churchillia, mutta 
kuka oli oikeassa? Heikkous kylvi toisen maailmansodan sie-
menet. Hitler olisi pystytty pysäyttämään helposti hänen 
marssiessaan Reininmaahan. 

Pahaa ei voi poistaa neuvottelemalla. Meidän täytyy 
haastaa paha! Kun näemme Laodikean asenteen, meidän 
täytyy puhua ääneen—tietysti rakkaudellisesti ja mahdol-
lisimman hienovaraisesti. Meidän täytyy kertoa totuus ja 
ilmoittaa Jumalan profetiat! 

Jos ajattelet, että toitotan liikaa torvella, lue pyhän Rooman 
valtakunnan historia ja totea itse, mitä saatanan on profetoitu 
tekevän fyysiselle Israelille. Hyvin pian sanojani toistavat 
ihmiset murhataan tämän sanoman takia! 

K. Stumpin järkeily johtaa kansojen ja seurakuntien 
tuhoon! Katso, mitä Jumalan seurakunnalle tapahtui saatanan 
synagogan takia! Seurakunta tuhottiin hengellisesti totaali-
sesti. H. Armstrong varoitti meitä 1970-luvulla historian tois-
tumisesta, jos emme ota oppia entisistä katastrofeista. Kuinka 
oikeassa hän olikaan. 

va n h a i K ä i n e n 

”Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs 
peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rau-
taiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoi-
hinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli 
kymmenen sarvea” (Danielin kirja 7:7). Viimeinen 10 sarvesta 
on paikalla ja se on kovaääninen. 
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Xinhua uutistoimisto kirjoitti 19. joulukuuta 2004 seu-
raavasti: ”EU: n kymmenen vuotta kestänyt halu kehittää 
sotilaallisia lihaksiaan vahvistaakseen diplomaattista arvo-
valtaansa tuli esiin näkyvästi, kun 7000 rauhanturvaajaa 
Bosniassa ja Hertsegovinassa korvasivat nato-olkamerkkinsä 
EU: n sinisellä ja kultaisella tunnuksella”.

”Tehtävä, joka alkoi 2. joulukuuta, on 25 kansasta koostuvan 
järjestön tähän mennessä suurin ja monimutkaisin operaatio. 
Nyt EU: n sotilaalliset pyrkimykset ulottuvat entistä pidem-
mälle, kun se pyrkii poistamaan pitkäaikaisen kuvan itsestään 
taloudellisena jättiläisenä, mutta sotilaallisena kääpiönä.”

”Sotilasoperaatio nähdään EU-kansojen tärkeänä soti-
laallisten voimavarojen koetinkivenä, sekä kyvystä toimia 
yhdessä EU:n pyrkiessä kehittämään omaa, johdonmukaista 
nato:sta riippumatonta sotilaallista voimaa …”

”Vaikka EU on tehnyt paljon tehostaakseen itsenäistä, soti-
laallista rooliaan sekä valmiuksiaan, EU-johtajat ymmärtävät, 
että Eurooppa on vielä kaukana Yhdysvalloista varustukselli-
sesti, interventio-ominaisuuksiltaan sekä kyvyltään selviytyä 
kriisistä …”

”Vaikka EU:lla on yli 2 miljoonan joukot, vain 2-3 pro-
senttia voidaan käyttää rauhanturvatehtävissä Kosovossa.”

Tarkkailijat sanovat, että nykyisten EU-maiden tilan 
huomioon ottaen, kestää vielä pitkään, ennen kuin ryhmä 
kykenee rakentamaan tehokkaan, itsenäisen puolustuksen 
sekä sotilaallisen toimintajärjestelmän, enne kuin EU:sta tulee 
”aito tiikeri’.” 

Heillä on taloudellinen valta, jolla he voivat toimittaa suunni-
telmansa nopeasti valmiiksi.”Suuret rautaiset hampaat” tulevat 
näkyviin. Suuri maailmankriisi saattaisi tuoda nämä ”suuret 
rautaiset hampaat” esiin lähes heti paikalla. Tarkastellaan 
jaetta 8 uudelleen: ”Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu 
pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista 
reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin 
ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui”. 

Heti pienen sarven jakeen jälkeen lukee: ”Minun sitä kat-
sellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. 
Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä 
hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen 
liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa” (jae 9). 
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Wcg:n pastorit eivät käsitelleet tätä raamatunjaetta 
viestissään. 

Huomaa, kuinka Daniel tuo tämän loistavan Olennon asia-
yhteyteen—jopa vaatteita ja tukkaa kuvaten! Vanhaikäinen oli 
Danielille todellinen! Daniel tunsi todella Jumalan! Tämä oli 
hänen toivonsa! 

Näemme Danielin kirjan jakeen 7:8 täyttyvän tänään 
hälyttävän yksityiskohtaisesti. Jae 9—seuraava jae—kuvaa 
Vanhaikäistä: ”Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja 
hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistui-
mensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa”. Tämä 
upea, yksityiskohtainen kuvaus seuraa pientä sarvea—vii-
meinen pyhä Rooman valtakunta on näyttämöllä. 

Tämä leimuava Jumala palaa pian ja voittaa viimeisen 
Rooman pedon—joka nousee voimallisesti maailmalla jopa 
tätä kirjoittaessani! Se on kauhea ja hirmuinen. Kristus palaa 
ja tuhoaa sen lopullisesti! Koska jae 8 on täytetty, myös 
jakeen 9 täytyy toteutua—varsin nopeasti! 

Valmistaudu nyt Jeesuksen Kristuksen paluuseen. 
Maailmankaikkeuden suurin tapahtumanhetki on melkein 
käsillä. 

On aika herätä! Ajatteletko päivittäin tätä majesteettista, 
maailmankaikkeutta huojuttavaa tapahtumaa ja toimitko sen 
mukaisesti? 

Viimeinen sarvi on näyttämöllä. Se on suorassa yhteydessä 
innostavaan Kristuksen toiseen tulemukseen! 

”Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta 
palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen 
tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja 
kirjat avattiin” (jae 10). Asia käy koko ajan inspiroivam-
maksi. Uusi maailman sivilisaatio on valmis puhkeamaan 
esiin. Tällaiset Danielin kirjan (ja Ilmestyskirjan) jakeet 
täyttävät mielemme toivolla—ne saavat sydämemme lyö-
mään nopeammin! 

”Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, 
joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen 
ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen” (jae 11). Poliittisen 
ja uskonnollisen pedon suu tullaan lopulta sulkemaan! Se 
tuhoutuu tulessa. Vanhaikäinen saattaa siitä lopun. Ihminen 
rakensi pedon—Jumala tuhoaa sen. 
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”Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli 
Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja 
hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia 
ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat 
häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja 
hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä” (jakeet13-14). 

Kristus kruunataan! Hän tulee hallitsemaan kaikkia kieliä 
ja kansoja—hän tulee hallitsemaan koko maailmaa! Hänen 
valtakuntansa ei lakkaa koskaan—sitä ei koskaan tuhota! 

Daniel toi jatkuvasti, kerta toisensa jälkeen, tämän näyn 
kirjoituksiinsa. Silti wcg:n pastorit tuskin kajosivat siihen! 
He eivät kyenneet todella koskaan näkemään Danielin kirjan 
luvun 2 kuvapatsaan murskattuja varpaita pidemmälle. 

Elämme viimeistä tuntia. Uusi sivilisaatio on lähes pai-
kalla! Kristus hallitsee kohta koko maailmaa. Tämän maa-
ilman kärsimys päättyy ihan kohta ikuisesti. 

Kuinka jännittävää ja innostavaa on olla osana sitä. Mutta 
olemme vain lihallisia ihmisiä ja luonnollisesti taipumukse-
namme on asettaa sydämemme elämänaikaisiin rikkauksiin ja 
tavaroihin. Meidän täytyy voittaa tällainen ajattelutapa. Meidän 
täytyy päästä ihmisten ohi ja nähdä asiat, kuten Jumala ne näkee. 

Meidän pitäisi olla innostuneempia ikuisesta Jumalan val-
takunnasta kuin tänään täyttyneestä profetiasta. 

Tarvitaan paljon työtä ja rukousta, ennen kuin saamme 
itsemme pois tieltä. Nämä kuuluvat Raamatun vaikeimpiin 
lukuihin. Syvyyden saavuttaminen vaatii jatkuvaa rukousta ja 
Raamatun opiskelua. 

Pastorin on häpeällistä saarnata, jos hän ei kykene enem-
pään kuin ihmisjärkeilyyn. Jos emme pysty saattamaan 
Jumalan käsitystä mieleemme, emmekä auta ihmisiä ajattele-
maan Jumalan valtakuntaa, olemme epäonnistuneet.

Jumalan pastorin tulee olla jäsenten ilon auttaja! Hänen 
tulee auttaa heitä kasvamaan Jumalan puhtaassa ilossa. 

”Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, 
jotka nousevat maasta. Mutta Korkeimman pyhät saavat val-
takunnan ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti—iankaik-
kisesta iankaikkiseen” (jakeet17-18). Wcg:n pastorit jättivät 
myös nämä jakeet lukematta. 

Jos olemme valmiit hallitsemaan Jumalan tavalla, tulemme 
hallitsemaan iankaikkisesta iankaikkiseen! 
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Tämä asia on paljon tärkeämpi kuin Danielin kirjan luvun 
2 kuvapatsas! Danielin kirjan luvun 2 kuvapatsas edustaa har-
haan mennyttä ihmiskuntaa. Päädyimme patsaaseen, kun 
Aadam johti meidät ottamaan hyvän- ja pahantiedon puusta! 
Jos tahdomme elää ainaisesti, meidän tulee päästä takaisin 
elämän puuhun! 

Jumalan pyhät mainitaan neljän, maailmaa hallitsevan val-
takunnan yhteydessä. Pyhät tulevat hallitsemaan ikuisesti, 
emmekä näe petoa enää koskaan! Mikä on tätä tärkeämpää? 

”Sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sar-
vesta, 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,” (jakeet 20-21). 

Tämä vanha portto juopuu taas kerran pyhien verestä. 
Vaikka laodikealaiset lausuvat kauniita lauseita kirkosta, he 
joutuvat itse pian tämän murhakoneiston verisiksi uhreiksi. 
Sitten he tulevat tietämään, että sanomamme on totta! He 
tulevat ymmärtämään, että heiltä puuttui tahto taistella 
Jumalan ja hänen totuutensa puolesta. 

”Siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin 
Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa 
valtakunnan” (jae 22). Elämme ja janoamme tämän profetian 
täyttymistä. Emme keskity intensiivisesti siihen, kuka johtaa 
uskonnollista tai poliittista petoa. 

Jae 22 puhuu mahtavista uutisista. Tulemme pian unoh-
tamaan roomalaisen systeemin ja the Danielin kirjan luvun 
2 kuvapatsaan. Haluamme innostua jakeen uutisista, sillä se 
innostaa meitä taistelemaan niitä vastaan, jotka yrittävät tuhota 
Jumalan kauniin, onnellisen, yltäkylläisen elämäntavan. 

Jumala haluaa antaa meille ikuisen elämän. Kaikki muu on 
ajanhukkaa! 

Jumala tulee käyttämään petoa suurena opetusvälineenä 
laodikealaisille. Jumala rakastaa heitä ja haluaa heidät perhee-
seensä. Mitä muuta hän voi tehdä? Hänen täytyy opettaa heille 
väärän uskonnon ja tosi uskonnon välinen ero. 

On hämmästyttävä, että elämme näiden profetioiden täyt-
tymystä juuri nyt. Yhdeksänkymmentä prosenttia Raamatun 
profetioista täyttyy tänään. Mikä aika elää! Useimmat meistä 
saavat nähdä Kristuksen toisen tulemuksen. 



Luku 4
Ilmestyskirja 
avautuu

Herman Hoeh kirjoitti vuoden sisällä Herbert W. 
Armstrongin kuolemasta artikkelin ”Sinetöity profetia 
nyt avoinna ymmärrykselle”, jossa hän vaikeni monista 

Jumalan H. Armstrongille antamista ilmestyksistä. Jumala 
ilmoitti H. Armstrongille perustavan osan Danielin kirjaa. 

Dr. Hoeh, evankelista Jumalan maailmanlaajuisessa seu-
rakunnassa, Worldwide Church of God, esitti muutamia mie-
lenkiintoisia asioita Danielin kirjan pienestä sarvesta, oinaasta 
ja kauriista. Hän puhui jopa totuuden maahan heittämisestä, 
kuten Danielin kirjan jae 8:12 kertoo: ”Myös sotajoukko joka-
päiväisen uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi (alku-
tekstissä oikeammin, jokapäiväistä uhria vastaan synnin takia 
annettiin) tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se 
teki, siinä se menestyi.” 

”Kuinka tämä tapahtui?” Dr. Hoeh kysyi. Hän esitti, 
kuinka Antiokhos esti vuosina 167 - 164 eKr. jokapäiväisen 
uhritoimituksen. ”Hän saastutti temppelin epäjumalalla ja 
uhrasi sian verta alttarilla. Hän määräsi kaikki löydettävät 
lain kääröt poltettaviksi. Hän yritti hävittää totuuden. Hän 
täytti profetian pienestä sarvesta, ollen sen esikuva. Mutta 
lopullinen Danielin luvun 8 pientä sarvea edustava hallitsija 
tulee olemaan elossa Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen 
aikana”. Hän näki vain profetian fyysisen toteutuksen. Hän ei 
nähnyt hengellistä täyttymistä Jumalan seurakunnassa, jonka 
me näemme, koska olemme pysyneet Jumalalle uskollisina. 
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(Tästä mieltä huimaavasta profetiasta löytyy selitys kirjases-
sani Daniel—avautuu vihdoin!). 

Dr. Hoeh kirjoitti: ”Jotkut koettivat selittää tämän enig-
maattisen profetian, ennen kuin oli Jumalan aika ilmoittaa 
se”. Tämä on vahva väittämä. Hän antoi ymmärtää, että Jumala 
ilmoitti profetian hänelle, seurakuntaa varten. Totuus on, ettei 
Jumala toiminut näin. 

Artikkelin lopussa Dr. Hoeh sanoi: ”Tämän profetia ei 
toteudu viimeisinä aikoina 1,150 päivässä, vaan 1,290 päi-
vässä Danielin jakeen 12:11 mukaan. ”En tiedä, mitä tämä 
tarkoittaa eikä myöskään Dr. Hoeh! Se on sekava väitös, eikä 
Jumala ole epäjärjestyksen Jumala. 

Muista aina tämä: Jumala antoi Ilmestyskirjan! Jumala olisi 
voinut ilmoittaa totuutensa seurakunnalle Dr. Hoeh’n kautta, 
mutta hän ei toiminut näin. Jumala on tehnyt selväksi, että 
hän ilmoittaa totuutensa vain apostoleille ja profeetoille—ei 
evankelistoille (Kirje efesolaisille 3:5). 

Oliko Jumalan työ etualalla Dr. Hoeh’s mielessä? Oliko hänen 
päämääränsä opettaa kaikkia ihmeellisiä ilmestyksiä, jotka Jumala 
oli saattanut H. Armstrongille—monta vakkaa totuutta täynnä? 
Ei, se ei ollut hänelle tärkeintä. Itse asiassa meidän täytyi taistella 
lakituvassa, ennen kuin saimme hänet pitäytymään totuuteen! 

Edelliset Danielin jakeet puhuvat työn loppuun saattami-
sesta! Meidän täytyy pitää Jumalan työ aina mielessämme! 
Meidän täytyy rakastaa syvästi Jumalan totuutta ja työtä. 

Kun H. Armstrong oli sairas, Dr. Hoeh esitti vääriä pro-
fetioita, jotka poikkesivat selvästi niistä, jotka H. Armstrong 
oli palauttanut Jumalan ohjauksella. Meidän on varmistut-
tava, ettemme erehdy asioista! Miksi näin korkeassa asemassa 
olevat miehet, miehet, joille Jumala oli antanut suuren kun-
nian, tekivät näin katastrofisia virheitä? 

Jumala avaa Ilmestyskirjan Danielin kirjan avulla. ja 
meidän on ymmärrettävä asia oikein. Kyseessä on kaksi 
Raamatun monimutkaisinta kirjaa. 

j u m a l a  a n ta a  va l oa ! 

Revelation-sana (suom. ilmestys) tarkoittaa: paljastaa, tuoda 
esille, valistaa tai tuoda valoa! Raamatun Ilmestyskirjassa 
Jumala antaa valoa maailmalle. 
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Kuitenkin maailman pitää tulosta synkimpänä mahdollisena. 
Korostin Daniel—avautuu vihdoin!—kirjan Daniel-nimen 

kriittistä merkitystä: ”Jumala on tuomarini”. ”Ilmestys” tar-
koittaa valoa, jonka voidaan sanoa olevan Jumalan ”motto” 
kirjalle—sen teema tai motiivi. Kuinka moni ihminen näkee 
sen tuoman valon? Kuinka moni tunnistaa, millainen kirkas, 
valoisa tuonpuoleinen tulevaisuus meitä odottaa? 

Ilmestyskirja mainitsee Jumalan valtaistuimen viisi-
toista kertaa. Jumala haluaa antaa ensihedelmilleen valtais-
tuimen! Hän haluaa, että istumme valtaistuimella ja autamme 
Kristusta tuomaan maailmalle valoa! Hän haluaa meidän opet-
tavan ihmisille, kuinka elää onnistuneesti toimivalla tavalla. 

Ihminen sen sijaan kapinoi koko historiansa ajan. Ja nyt, 
historian viimeisellä hetkellä, ihminen joutuu kohtamaan 
mustaa mustimman painajaisen. Aadamin ja Eevan lailla 
ihmiskunta on seurannut paholaista halukkaasti, omasta toi-
mestaan. Jumala lähetti profeettoja ja apostoleja varoittamaan 
ihmisiä toistuvasta, kapinan tuomasta mustasta historiasta. 
Moni profeetoista ja apostoleista murhattiin. Ihmiset rakas-
tavat pimeyttä ja he hylkäsivät valon. 

Nyt ihmisen täytyy kohdata kapinallisen toimintansa 
seuraamukset. 

Onneksi Jeesus Kristus palaa ja pelastaa ihmiskunnan itse-
tuholta! Vasta silloin, palatessaan, hän johtaa ihmiskunnan 
täydelliseen iloon, elämään Jumalan valossa. 

”Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, 
näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja 
sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen 
Johannekselle” (Johanneksen ilmestys 1:1). Kristusta korke-
ampi lähde antoi valon Apostoli Johannekselle! Tämä on syväl-
listä tietoa! 

Ei ole väliä, mikä asemasi on Jumalan seurakunnassa, 
sinun tulee pitää Isä perheen päänä tai menetät kaiken! 
Asiasta löytyy runsaasti esimerkkitapauksia. 

Ilmestyskirja tuli Isältä Jumalalta. Hän jaksotti sen täs-
mällisen huolellisesti. Hän haluaa meidän tietävän, että Hän 
AnTOI KAIKKI ILMeSTYKSeT—ei Kristus, ei enkeli, ei aina-
kaan Johannes—ei koskaan ihminen! 

Isä on profetian alkulähde. Jumala ilmoittaa totuuden pal-
velijoilleen. Tänään me olemme näitä valon palvelijoita. 
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i s ä n  r a K K au s 

H. Armstrong sanoi vain muutama vuosi ennen kuolemaansa 
pelkäävänsä yhtä asiaa: mitä tapahtuisi seurakunnalle, jos Jumala 
antaisi hänen kuolla. Miksi asia huolestutti H. Armstrongia? 

Kaunis lausuma osoittaa H. Armstrongin rakkauden ja 
syvällisyyden. Tällainen ajattelu on peräisin suoraan Isän 
Jumalan mielestä. Todistan tämän sinulle. 

”Joka sanoi: Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seit-
semälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja 
Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan. Ja minä 
käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyes-
säni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, ja lampun-
jalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viit-
taan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn” 
(Johanneksen ilmestys 1:11-13). 

Näiden seitsemän seurakunnan keskellä on se sama, 
kaikkivoiva Jumala, jonka Nebukadnessar näki tulipätsissä 
Danielin ystävien kanssa! (Danielin kirja 3:25). 

Ottaako Jumala syvästi osaa seurakuntansa asioihin? 
Onko mahdollista, että Isän suurin huolenaihe, kuten H. 
Armstrongin, olisi, mitä hänen seurakunnalleen—hänen per-
heelleen tapahtuu? 

Tämä loistava Olento on meidän keskellämme! Olemme 
hänen ylin huolenaiheensa. Ilmestyskirjan luvuissa 1-3 hän 
puhuu jatkuvasti seurakunnastaan. Tämä on pitkä johdanto ja se 
kuvaa Jumalan perheen tärkeyttä! Jumala ja ensihedelmät ovat 
tärkeimpiä—iankaikkisesti! Kristus ja hänen morsiamensa ovat 
olemassa, jotta he toimeenpanevat Isän tahdon perheessä. Jumala 
ja hänen ensihedelmänsä mainitaan Ilmestyskirjassa ensimmäi-
seksi, koska he tulevat olemaan Jumalan johtajia iankaikkisesti. 

Juuri tämän mieltä järisyttävän palkinnon vuoksi Jumalan 
profeetat ja apostolit saattoivat kohdata verisen vainon ja kuo-
leman—ja silti edelleen pitää luvattua palkintoa suurimpana 
mahdollisena sopimuksena. 

Mieti seuraavaa: Kaikki tapahtuu Jumalan valtakunnassa 
Jumalan ja hänen ensihedelmiensä kautta. 

Jos ymmärrät tämän, voit ymmärtää, miksi H. Armstrongin 
koko elämä keskittyi Jumalan seurakuntaan. Voit ymmärtää, 
miksi hän oli huolissaan, mitä seurakunnalle tapahtuisi. 
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Danielin kirjan luvussa 3 kuvataan kolmea Jumalan 
pyhää, jotka heitettiin palavaan pätsiin—heidän keskellään 
oli yksi, joka oli ”niin kuin Jumalan Poika”—aivan kuten 
Ilmestyskirjan luvussa 1. Jumala ei puutu asioihin yhtä 
ihmeellisesti maailman puolesta. Mutta hän on jatkuvasti huo-
lissaan valittujensa puolesta, jotka tulevat auttamaan häntä 
hallitsemaan maailmaa. 

P e D o s ta  i l m o i t ta m i n e n 

”Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Ja minä näin pedon 
nousevan merestä [vaikeuksissa olevasta maailmasta]; sillä 
oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kym-
menen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä” 
(Johanneksen ilmestys 13:1). Näemme jakeessa erittäin pahan 
ja vaarallisen eläimen! 

”Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen 
jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja 
lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren 
vallan” (jae 2). 

Kirjassaan Kuka tai mikä on profeettinen peto? H. Armstrong 
kirjoitti: ”Roomasta kehittynyt neljäs valtakunta levittyi ja 
sulautti itseensä vähitellen, yksi toisensa jälkeen edelliset 
neljä jaostoa—’kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä’ oli Rooman 
valtakunta (31 eKr.—476 jKr.)”. 

”Se sulautti itseensä kaikkien edellisten alueet, ollen suu-
rempi ja vahvempi kuin kaikki muut. Se sisälsi muinaisen 
kuninkaallisen Babylonin loiston, joka oli leijonan pää—
sen vahvin osa. Se oli massiivinen kuin Persian valtakunta ja 
omisti suurilukuisen, tehokkaan armeijan—jota symboloivat 
karhun jalat, sen vahvin osa. Se oli suurin sotakone, minkä 
maailma oli nähnyt ja omisti Aleksanterin armeijan nopeuden, 
oveluuden, julmuuden, jota leopardi symboloi.”

”Ja näin, tämä neljäs peto oli erilainen kuin mikään muu 
maan peto. Se oli vahvempi, suurempi ja kauheampi kuin 
mikään toinen.” 

”Johannes näki Ilmestyskirjan 13 luvussa yhden pedon, 
ei neljä petoa. Hän ei nähnyt leopardia, vaan leopardin kal-
taisen olennon—joka omasi leopardin oveluuden, julmuuden 
ja nopeuden. Lisäksi peto omasi kahden muun, kaikkein 
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voimakkaimpien, petojen ominaisuuden—karhun jalat, ja 
leijonan kidan. Danielin neljäs peto, Rooman valtakunta, 
sulautti itseensä kolme edellistä petoa ja sisälsi näin yhteensä 
kaikki seitsemän päätä. Johanneksen pedolla on myös seit-
semän päätä. Danielin neljännellä pedolla oli 10 sarvea ja 
Johanneksen pedolla oli myös 10 sarvea.” 

”Jos nyt sallimme yksinomaan Raamatun kuvauksen 
ohjaavan meitä tulkitsemaan ’petoa’ ja sitä kuvaavia sym-
boleja, saavumme väistämättä siihen johtopäätökseen, että 
Ilmestyskirjan luvun 13 peto on vuosien 31eKr.—476 jKr. 
Rooman valtakunta!” (oma painotukseni). Eli näemme, kuinka 
Daniel avaa Ilmestyskirjan 13. luvun.”

Luetaan eteenpäin Ilmestyskirjan 13. luvusta: ”Ja minä 
näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoi-
tetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi 
ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli 
antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: 
Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan? Ja 
sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja 
sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuu-
kautta” (jakeet 3-5). 

H. Armstrong selitti: ”Symbolin peto omasi leijonan kidan 
(Babylonin) kuninkaallisen loiston ja vallan, karhun jalkojen 
(Meedo-Persian) symboloivan raskaan, uuvuttavaa voiman 
ja leopardin (Kreikan) nopeuden, oveluuden ja julmuuden. 
Danielin kirjan luku 7 paljastaa symbolien tulkinnan ja 
sen neljännellä pedolla oli 10 sarvea, minkä takia voimme 
todeta, että Raamattu tulkitsee Ilmestyskirjan luvun 13 pedon 
Danielin luvun 7 neljänneksi pedoksi—Rooman vuosien 31eKr. 
—476 jKr. valtakunnaksi. Ilmestyskirjan 13. luvun pedolla oli 
seitsemän päätä, mutta kun Johannes näki tämän vaikeasti 
kuvattavan pedon (joka sisälsi kaikkien edeltävien petojen 
vahvimmat ominaisuudet), sen ainoa olemassa oleva pää oli 
Danielin neljännen pedon, joka sisälsi seitsemännen pään ja 
myös 10 sarvea. Joten erityinen, kuolinhaava omaava ’yksi sen 
päistä’ (Johanneksen ilmestys 13:3) oli seitsemäs Rooman val-
takunnan pää—pää, josta 10 sarvea kasvoi. Daniel tulkitsee, 
että 10 sarvea edustaa 10 peräkkäistä Rooman valtakunnasta 
lähtevää hallitusta, jotka jatkuvat Jumalan valtakunnan perus-
tamiseen saakka Kristuksen toisessa tulemuksessa.» 

STEVE WILKINS
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”Rooman valtakunta sai kuolettavan haavan barbaarien 
valloittaessa ja lakkauttaessa sen hallituksen vuonna 476 jKr., 
sen rappion viime hetkillä” (ibid.).” 

Sitten seurasi pedon 10 heräämistä. Tämä valta nousi 
kerta toisensa jälkeen. Jumala sanoo tässä, että se sai kuolet-
tavan haavan. Meidän ei tule ymmärtää väärin, että se vain 
rappeutui ja romahti—se vastaanotti kuolettavan haavan ja 
melkein kuoli. Tämän vuoksi Rooman katolisella kirkolla 
oli kostonomainen kiihko herättää voimakas valtakunta—
sen viimeiset 10 sarvea (kun kolme ensimmäistä oli repäisty 
juuriltaan). 

Neljäs valtakunta, (jota neljäs sarvi symboloi) seurasi 
imperiumin kukistumista vuonna 476, se paransi kuolin-
haavan kokonaan ja eheytti valtakunnan. Vuonna 554 jKr. 
Justinianus, idän keisari Konstantinopolista, perusti hallituk-
sensa valtakunnan legaatin kautta Ravennaan, Italiaan ja sai 
aikaan ns. ”imperiumin ennalleen palauttamisen” (lisätietoa 
valtakunnan palauttamisesta saat, kun tilaat ilmaiskirjasen 
nimeltä Kuka tai mikä on profeettinen peto?). 

Rooman valtakunta on kaikkein säälimättömin peto, jonka 
maailma on koskaan tuntenut. Se on suurin hirviö, jonka 
ihminen on koskaan nähnyt. Se on ”ylen väkevä”. 

Danielin kirjan luvun 2 kuvapatsaan kaksi jalkaa ja 10 var-
vasta edustavat Rooman valtakuntaa. Olemme toteamassa 10 
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varpaan ja viimeisen sarven aikakauden! Se nousee myrskyi-
sästä merestä—maailmasta, joka on ongelmallisempi kuin 
koskaan aikaisemmin. 

Sitten Jeesus Kristus palaa ja murskaa koko kuvapatsaan! 
Hän murskaa sen jalat ja koko kuvapatsas murenee maahan. 
Maailma ei näe sitä enää koskaan. 

Tämä on ilmiömäinen profetia! Tieto tapahtumista salpaa 
henkesi, kun ymmärrät Jumalan ilmoituksen! Asetetaan 
annettu ymmärrys oikeaan perspektiiviin. Se on haastava 
näky Jumalan pastoreille. 

Salli minun kuvata, mitä Jumala painotti voimakkaasti 
mieleeni tätä aineistoa valmistaessani. 

r a K K au D e n  tä r K e y s 

1 Korinttolaiskirjeen luku 13 on yksi hienoimmista Raamatun 
luvuista; meidän tulee pitää se aina mielessämme. 

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta 
minulla ei olisi [rakkautta—agape], olisin minä vain heli-
sevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi pro-
fetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken 
tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin 
vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi [rakkautta], en minä 
mitään olisi” (1 Kirje korinttolaisille 13:1-2). 

Jumala sanoo, että vaikka omaisit kaiken tiedon, uskon 
siirtää vuoria, ymmärtäisit kaikki salaisuudet ja profetian 
lahjan, mutta jos et omaa Jumalan rakkautta, tämä kaikki ei 
hyödytä sinua ollenkaan! Ei tippaakaan! 

Vuoria siirtävä usko on hyödytön ilman Jumalan rakkautta. 
Meidän täytyy sisällyttää tämä rakkaus profetiaamme! 

Jumalan pastoreiden tulee omata rakkaus kyetäkseen inspi-
roimaan Jumalan omia, muuten he eivät inspiroidu! Me tarvit-
semme tätä rakkautta kirjoissamme ja kirjasissamme, muuten 
voimme yhtä hyvin rummuttaa vanhaan peltipurkkiin! Ilman 
sitä opetuksellamme ei ole mitään arvoa. 

Juuri tässä laodikealaiset kulkivat pois kurssilta—jopa ne, 
jotka tiesivät hyvin paljon profetiasta! Kuinka paljon he rakas-
tivat Jumalaa ja hänen totuuttaan? He menettivät Jumalan 
totuuden, koska he eivät rakastaneet sitä (2 Kirje tessalonika-
laisille 2:10). 
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Laodikealaiset rakastivat profetian lahjaa—tietyn astei-
sesti, mutta he eivät rakastaneet Jumalan totuutta. 

Pastorit: Inspiroiko hallintanne Jumalan omia—vai masen-
taako se heitä? Kannustaako vai lannistaako johtajuutenne 
heitä? Kohotatteko ja inspiroitteko ihmisten mieliä? Oletteko itse 
inspiroituneita? Ovatko seurakuntienne jäsenet todella innois-
saan Jumalan työstä—yleisesti? (Aina löytyy jokunen poikkeus.) 
Rakastavatko seurakunnat, joidenka paimeniksi Jumala asetti 
teidät, todella Jumalaa? Hedelmistään heidät tunnetaan”. 

Ajattele syvästi asiaa! Jumala pitää meitä vastuullisina. 
Meidän täytyy toimia oikein ja auttaa Jumalan omia ymmär-
tämään asia entistä syvemmin. 

Ilmestyskirjan profetiat virtaavat suurelta rakkauden 
Jumalalta—hänen suuri suunnitelmansa on rakentaa perhe. 

Televisiolähetyksissä yritän tehdä profetian inspiroivaksi—
minun itseni tulee inspiroitua, ennen kuin kykenen inspiroi-
maan muita. 

Kuinka moni Jumalan omista ymmärtää Jumalan profe-
tioissa rakkauden? Ne ovat täynnä rakkautta—ei ainoastaan 
Jumalan valittuja kohtaan, vaan myös kaikkia, koko maailman 
asukkaita kohtaan! 

Jos meillä ei ole tätä rakkautta kaikessa tekemässämme, 
aikamme kuluu hukkaan! 

Hesekielin kirjan luku 33 kuvaa ihmisiä, jotka rakastavat 
kuulla Jumalan profetioita—mutta eivät rakasta Jumalan 
lakia! ”He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edes-
säsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he 
eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suul-
lansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. 
Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu 
ja hyvin soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee 
niitten mukaan” (Hesekielin kirja 33:31-32). 

Laodikean pastorit puhuivat profetioista, mutta kun 
kyseessä oli laki ja hallitus, he eivät totelleet. He kielsivät 
Jumalan nimen. He kielsivät Isänsä! He olivat innoissaan pro-
fetioista, mutta eivät rakastaneet Jumalaa profetioiden kes-
kellä—eivätkä nähneet Jumalan rakkautta siinä. He ajat-
telivat, että Jumala suojelee heitä ja ettei heidän tarvitse 
huolehtia opettamiensa profetioiden täyttymisestä. He eivät 
tajua asian laitaa vielä, mutta tulevat näkemään: He eivät ole 
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Jumalan suojeluksessa, koska he kielsivät Jumalan lain ja 
hallituksen! 

Ehkä osa heistä nauttii edelleenkin profetioitten opiske-
lusta—mutta mitä heidän profetian tietonsa merkitsee suu-
ressa ahdistuksessa ja Herran päivän aikana? Näiden tapah-
tumien tarkoituksena on murskata ihmisen ihmiseen asettama 
toivo—kääntää ihmisen toivo Jumalaan. 

Laodikealaiset ja monet maailman ihmiset rakastavat kuulla 
Jumalan profetioita, mutta hylkäävät samalla Jumalan lain. 

Jumala sanoo, että jos emme varoita tämän maailman 
ihmisiä, koska rakastamme heitä, heidän verensä vaaditaan 
kädestämme! (jakeet 7-8). Tässä puhutaan elämästä ja kuole-
masta—fyysisestä ja henkisestä. Asia on niin vakava! 

”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te 
teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä pai-
kassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin-
tähti koittaa teidän sydämissänne” (2 Pietarin kirje 1:19). 
Ilmestys Jumalalta tuo yhä enemmän valoa ja inspiraatiota 
elämääsi, joka muuttuu yhä kirkkaammaksi, kunnes Jeesus 
Kristus on täällä! 

Kointähden, Jeesuksen Kristuksen, tulisi valjeta sydämis-
sämme! Hänen tulisi nostaa meidät ylös ja inspiroida meitä 
aina enemmän! 

Tietenkin tulemme kohtaamaan koettelemuksia—mutta 
sen ei pidä vähentää rakkauttamme Jumalaan, joka antaa 
meille koettelemukset lisätäksemme rakkauttamme. Loppujen 
lopuksi, Hän on tulisen pätsin keskellä kanssamme, Jumalan 
Pojan kaltainen! 

Kun Jumalan rakkaus on profeettisessa viestissämme, se 
inspiroi ihmisiä. Jumalan omien tulee olla enemmän kuin 
pelkästään liikuttuneita—heidän tulee olla inspiroituneita! 
Inspiroida-sana tarkoittaa jumalallisen tai yliluonnollisen 
inspiraation vaikuttamista, liikuttamista tai ohjausta. 

Jumalan pastorit tarvitsevat: Jumalan inspirointia, Jumalan 
omille antamista! Meidän tulee saattaa itsemme pois edestä ja 
täyttyä Jumalan rakkaudella. Meidän täytyy auttaa Jumalan 
omia rakentamaan Jumalan rakkaus tai olemme pelkkiä kili-
seviä kulkusia. 

Mielestäni paras osoitus Jumalan rakkaudesta pastoriemme 
saarnoissa on se, että he inspiroivat—eivät vain liikuta. Heidän 
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täytyy auttaa ihmisiä liitämään inspiraation voimalla. Usko 
voi liikuttaa, mutta vain Jumalan rakkaus inspiroi. 

”Ja Filadelfian seurakunnan [sanansaattajalle] kirjoita: 
Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka 
avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Minä 
tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi 
oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi 
vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä 
ole minun nimeäni kieltänyt” (Johanneksen ilmestys 3:7-8). 
Ilmestyskirjan luvussa 3 Jumala ei painota enkeliä tai sanan-
saattajaa—hän ei halua kenenkään ihmisen nimeä jakeeseen. 
Jumala ei halua, että kiellämme hänen nimensä! Miksi Jumala 
on innoissaan Filadelfialaisista? Koska nämä eivät ole kiel-
täneet hänen auktoriteettiaan eivätkä hänen hallitustaan! 
Thayer’s Lexicon sanoo, että käännetty ”nimi”—sana tarkoittaa 
”toimittaa asia, ts. jonkun käskystä ja auktoriteetilla … edistää 
hänen tarkoitusperäänsä”. Kuoliko H. Armstrong edistäes-
sään Jumalan tarkoitusperiä? Kyllä vain, mutta me kaikki tun-
nemme Laodikean evankelistoja, jotka eivät kuolleet tehdes-
sään Jumalan työtä. 

Filadelfialaiset kykenevät näkemään ihmisen ohi 
Jumalaan—juuri tämä on Filadelfian olemus! Se on eks-
pertti Jumalan rakastavassa hallituksessa ja auktoriteetissa. Se 
tietää, missä Jumala hallitsee. 

”Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, 
jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhette-
levat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat 
ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä 
sinua rakastan” (jae 9). Laodikealaisten tulee tietää, että Jumala 
rakastaa meitä—filadelfialaisia. Tämä tarkoittaa, että me 
rakastamme Jumalaa. Se todistaa, että hallituksemme sisältää 
Jumalan rakkauden. Me tiedämme, kuinka toimeenpanna rak-
kauden hallitusta—vaikka emme ole siinä täydellisiä. 

Hallituksemme ei ole natsi-hallituksen kaltainen, ei myös-
kään pehmeän sallivainen—se on Jumalan kaltainen. Meidän 
täytyy toimittaa Jumalan hallinto oikein! 

Pastori voi täyttää auktoriteetillaan ihmiset ilolla tai 
poistaa ilon. Kuinka ystävällisiä, onnellisia ja ilon täyttämiä 
seurakuntamme ovat? Pastoreilla on paljon vaikutusvaltaa 
asiaan. Meidän tullaan tuomitsemaan tämän standardin 
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mukaan. Meillä on ilon seurakunta! Jos seurakuntalaisilla ei 
ole iloa, Jumala haluaa to tietää miksi se puuttuu. 

Pastorit voivat olla liian tiukkoja tai liian sallivia. Meidän 
tulee käyttää Jumalan hallitusta, mutta varmistaa, että se on 
aina Jumalan rakkauden hallitus. 

Jumala sanoo Jesajan kirjassa 55:8: ”Sillä minun ajatuk-
seni eivät ole teidän ajatuksianne …” Tämä voi olla totta jopa 
Jumalan seurakunnassa, jollemme ole varovaisia. 

Kun päämme täyttyy Raamatun profetioista—mutta jos 
meiltä puuttuu rakkaus—se ei hyödytä meitä millään tavalla! 

Osa wcg:n evankelistoista kirjoitti loistavia artikkeleita. 
Mutta missä oli heidän Jumalan rakkautensa? Missä oli heidän 
rakkautensa Jumalan totuutta kohtaan? Kun seurakunnan 
johto vaihtui, nämä miehet antoivat uuden johdon tallata 
Jumalan totuuden. He jopa auttoivat siinä. He eivät rakasta-
neet Jumalaa ja hänen totuuttaan. 

Jumalan omien inspiroimiseksi tarvitaan paljon Jumalan 
rakkautta. Me kaikki tarvitsemme entistä enemmän Jumalan 
rakkautta. 

Meidän täytyy ymmärtää Jumalan suuri suunnitelma niin 
hyvin, että ymmärrämme, että jopa vaikein koettelemus virtaa 
Jumalan syvimmästä rakkaudesta. Kristus kuoli pelastaakseen 
ihmiskunnan! Meidät ostettiin hänen verellään! 

Tarvitsemme tämän tasoista rakkautta. Jos meidän on kuol-
tava, olkoon niin—mutta meidän tulee silti rakastaa Jumalaa! 

K i r K o n  Pä ä m ä ä r ä 

Tällaisessa, vaikeassa työssä toimimiseksi tarvitaan Jumalan 
rakkautta. Jos rakastamme Jumalaa ja ihmisiä, toimitamme 
tämän viestin niin kauan kuin mahdollista, vaikka se tarkoit-
taisi joutumista tusiseen pätsiin. 

Näin Jumala rakastaa tätä maailmaa. Kristus kuoli tehdäk-
seen Jumalan työtä, ja joissain harvoissa tapauksissa myös 
meille voi käydä samoin. 

”Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen 
hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa 
asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja 
voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja 
kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asu-
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vaiset kumartavat sitä … Jos kuka vankeuteen vie, niin hän 
itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää 
miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko” 
(Johanneksen ilmestys 13:6-8, 10). Jumala keskittyy edelleen 
”pyhien kärsivällisyyteen ja uskoon”. Jumalan laodikealaiset 
joutuvat suureen ahdistukseen ja peto voittaa heidät. Jumalan 
filadelfialaiset uskovat jatkuvasti Jumalaan ja julistavat hänen 
profetioitaan. 

Myös uskonnollinen peto nousee: ”Ja minä näin toisen 
pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin 
karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme” (jae 11). 

Toisen maailmansodan aikana, Paavi Pius xii sanoi: ”Meillä 
on kaksi vihollista: kommunistit ja demokratiat”. Tällaista lau-
sumaa ei tule ohittaa. Se ilmaisee selvästi Vatikaanin ajatte-
lutavan. Tällä tavalla tämä valta toimeenpanee ulkopolitiik-
kaansa—pyhän Rooman valtakunnan kautta. 

Pohdi seuraavaa: Pyhän Rooman valtakunnan kruunajalo-
kiviin kuuluu valtakunnanomena—pallo, jonka huipulla on 
risti. Tämä valtakunnanomena esittää ”maapalloa Kristuksen 
alla”—sen omaa versiota Kristuksesta. Sen symboli esittää 
olennaisesti, että kirkko hallitsee tätä maailmaa. Eikö 
kukaan ole tosissaan huomioinut kirkon maailmanlaajuista 
kunnianhimoa? Sen verinen historia todistaa siitä! 

”Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen 
nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensim-
mäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria 
ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan 
ihmisten nähden. Ja se villitsee (oikeammin, pettää) maan 
päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon 
nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon 
kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi” (jakeet12-14). 

Saatana antaa uskonnolliselle petovallalle voiman tehdä 
ihmeitä—ihmiset tulevat hämmästymään—ja uskonnollinen 
peto tukee täysin tätä poliittista petoa. 

Saksalainen Dr. Hoeh sanoi, että paavilla oli mahdolli-
suus yhdistää Itä- ja Länsi-Saksa vuonna 1950. Mutta paavi 
ei halunnut Itä-Saksaa, koska sen asukkaat olivat pääasialli-
sesti protestantteja. En pysty todistamaan lausumaa oikeaksi 
tai vääräksi; mutta katolisen historian varjossa uskon, että 
Vatikaani olisi voinut tedä tällaisen päätöksen. 
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Charles de Gaulle, edesmennyt Ranskan johtaja, ei 
halunnut Britanniaa EU:n jäseneksi, koska se on pääasiallisesti 
protestanttinen. Entinen Ranskan presidentti Jacques Chirac 
ajatteli monessa asiassa De Gaullen tavalla. Yhdysvallat on pää-
asiallisesti protestanttinen. Vatikaani tietää, että se voi hallita 
maailmaa ainoastaan, kun Yhdysvallat on saatettu polvilleen! 

Fatiman viimeinen viesti oli, että Lutherista pitää tehdä 
pyhimys. Tämä voi olla totta. Sillä jos Martin Luther olisi kato-
listen pyhimysten kanssa ”yhdessä taivaassa”, ei enää löytyisi 
syytä katolisten ja protestanttien jakautumiselle? Tietenkin 
näiden yhtyessä protestantit jäisivät katolisen kirkon auktori-
teetin alle. Jesajan kirjan luku 47 kertoo meille, että juuri näin 
tulee tapahtumaan. 

EU tietää, että sen täytyy yhdistyä pysyäkseen hengissä. 
Saksassa on monia protestantteja. Myös Saksa haluaa olla 
yhtenäisempi. Näin tulee käymään, kun protestantit tulevat 
aina enemmän paavin auktoriteetin alle. Sitten Saksa—voi-
mallinen EU:n ekonominen moottori—alkaa johtaa todelli-
sella auktoriteetilla. 

i l m e s t y s K i r j a n  lu K u  17

Dr. Hoeh kirjoitti Good news -lehdessä huhtikuussa 1952 seu-
raavasti: ”Kysymys, jonka presidentti Truman ja ulkoministeri 
Acheson, sekä myös sinä joudut kohtaamaan, saa huolelliset 
tarkkailijat vapisemaan!” 

”Uskaltaako Amerikka varustaa Saksan aseilla?” 
”Voimmeko yhdistää Euroopan ja ohjata mahtavaa sotako-

netta, jonka kuvittelemme olemassa olevaksi vuonna 1955? …”
”Johtavat kenraalimme Euroopassa varoittavat peräänan-

tamattomasti Saksan olevan laskennallisen riski. [Mutta joh-
tajamme ja kansalaisemme ovat niin tietämättömiä histo-
riasta, etteivät ole edes asiasta lainkaan tänään huolissaan!] 
Mitä Amerikan avulla varustettu Saksa tulee ajattelemaan 
uudesta voimastaan? ” 

”Päätöksenteon hetki iski Lissabonissa, kun tehtiin päätös 
Saksan jälleenvarustamisesta. Tulevaisuutenne on vaakalaudalla! 
Kuinka sinä tulet tietämään, mitä Euroopassa tapahtuu? …” 

”Miksi diplomaatit ajattelevat, että Saksan ihmisten 
sydämet eroavat tänään eilisestä? Jokainen epädemokraat-
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tinen varustettu kansa on kääntynyt meitä vastaan. Olemme 
yksi vihatuista ‘omistaja’ tai ‘kapitalisti’ tai ‘imperialisti’ 
kansoista.” 

”Saksan kansan natsismin indoktrinoimaa sydäntä ei 
ole käännytetty meidän elämäntavoillemme. Jos he olisivat 
todella rakastaneet tappion jälkeen elämäntapaamme, yrit-
täisivätkö he nyt neuvotella euroopan dominanssista tai uhkai-
sivatko he pidättää tukensa Venäjän vastaiselta demokrati-
alta? Näinkö rakkaus ilmentyy? Voimmeko ostaa rakkautta 
rahalla?” 

Mainitsin jo aikaisemmin, että Dr. Hoeh oli saksalainen ja 
ymmärsi saksalaisten mielenlaatua. 

Saksa taisteli jo vuonna 1952 Euroopan dominanssista—
Amerikka ei kyennyt ymmärtämään, mitä se merkitsi, että 
tämä oli ollut Saksan päämääränä alusta alkaen! 

Ilmestyskirjan luku 17 puhuu ainoastaan seitsemästä vii-
meisestä päästä, tai Rooman valtakunnan seitsemästä sar-
vesta. Nämä ovat pyhän Rooman valtakunnan uudelleen 
heräämisiä ja sitä voitaisiinkin kutsua osuvammin ”epäpy-
häksi” Rooman valtakunnaksi. 

”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seit-
semän maljaa, ja puhui minulle sanoen: Tule, minä näytän 
sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten 
päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta 
harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat 
juopuneet” (Johanneksen ilmestys 17:1-2). 

Kuka on tämä suuri valhekirkko, joka istuu ” paljojen 
vetten päällä»? Sillä on valtavia seurakuntia monissa maa-
ilman osissa. Se harjoittaa hengellisesti haureutta tämän 
maan kuninkaitten kanssa—jopa dominoi niitä. Kuka se 
saattaa olla? Jopa teini-ikäisen pitäisi kyetä vastaamaan 
tähän! 

Kuinka tietämätön maailman ihmiset ovat Jumalan 
Raamatusta. 

Jumalan tosi seurakunta on ”pikkuinen lauma”, joka ei 
koskaan harrasta haureutta maan kuningasten kanssa. Suuri 
valhekirkko itse asiassa ohjaa maan kuninkaita ja vainoaa 
Jumalan pikkuista laumaa. 

Jumalan seurakunta on neitsyt; kirkko on suuri portto! 
Hän on saattanut koko maailman juovuksiin väärästä opista 
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(Jesajan kirja 29:9-11). Juuri tästä—laodikealaiset mukaan 
lukien—juopuvat! Jumalan tulee saada heidät raitistumaan, 
ennen kuin hän voi opettaa heitä.

Roomalaiskatolisen kirkon johtajaa kutsutaan ”Kristuksen 
sijaiseksi”. Hän ei ole ihminen, joka edustaa Kristusta; hän on 
asettunut Kristuksen paikalle. 

Päinvastaisesti Kristus johtaa suoraan seurakuntaa, eikä 
kukaan toinen ole Pään—morsiamen aviomiehen paikalla. 

Juuri tätä evankeliumi julistaa—hyvää uutista tulevasta 
Jumalan perheestä! 

Otto von Habsburg sanoi kerran: ”[Euroopan] yhteisö 
elää suuresti pyhän Rooman valtakunnan perinnössä, vaikka 
suurin osa siinä elävistä ei tiedosta perimäänsä”. Hän sanoi 
myös: «Ja lausuma ei kerro edes koko totuutta. Me omaamme 
Euroopan symbolin, joka kuuluu kaikille Euroopan kan-
soille yhtä lailla; tämä on pyhän Rooman valtakunnan kruunu, 
Kaarle Suuren tradition ruumiillistuma”. 

Kun uusi ”Hitler” astuu näyttämölle, Eurooppa saate-
taan huomattavasti väkivaltaisempaan suuntaan kuin monet 
eurooppalaiset uskovat! 

Hitlerin Wienissä ollessa hänen näkynsä muuttui saatanan 
vaikutuksen alaisena pelkästä antisemitismistä huomattavasti 
suuremmaksi—ja tuhoisammaksi! 

Saatana tulee myös tällä kertaa muuttamaan pyhän 
Rooman valtakunnan tulevan poliittisen johtajan mielen. 

Tietyt Euroopan johtajat sanovat elävänsä Kaarle Suuren 
tradition mukaisesti, mikä on väkivaltainen ja verinen tra-
ditio. Tulemme toteamaan tämän puolen tradition historiaa 
ennen Kristuksen paluuta. Minusta on hämmästyttävää, että 
he pitäytyvät pahoihin traditioihinsa ja valheelliseen uskon-
toon—mutta että laodikealaiset hylkäävät varsin nopeasti 
Jumalan tosi uskonnon. 

Kuinka voimakkaasti me taistelemme ja pitäydymme 
Jumalan totuudessa? 

u K K o n e n  ta i va a s ta 

Wcg:n pastori kirjoitti vuonna 1984, että Danielin kirjan 
luvun 2 kuvapatsaan kaksi jalkaa merkitsi ilmeisesti, että 
Euroopan supervallassa tulisi olemaan viisi läntistä ja viisi 
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itäistä kansaa. Hän päätteli tämän mukaan, että Neuvostoliitto 
menettäisi osan läntisistä satelliittimaistaan. 

Vuonna 1984 tämänkaltainen kehitys näytti täysin mah-
dottomalta! Kuitenkin mies pienessä seurakunnassa tiesi, 
että näin tulisi käymään, koska Jumala sanoi näin Danielin 
toisessa kirjassa. Tämä oli kuin salama ja ukkonen taivaista! 
On ilmiömäistä, että Jumalan seurakunta voi esittää tämän-
kaltaisia lausumia—ja profetiat ovat tänään täyttyneet! Moisia 
lausumia esittäneet miehet tiesivät! He tiesivät, että kaikki 
tapahtuisi Jumalan sanojen mukaisesti! 

Voimmeko suhtautua asiaan kevyesti? Kuinka viisasta pas-
toreiden on totella sokeasti kun heille sanotaan älä profetoi? 

Mistä nämä profetiat tulivat? Kuka saa tällaiset perus-
tavat tapahtumat täyttymään? Emme puhu lainkaan ihmisistä 
vaan suuresta Jumalasta! 

On valitettavaa, että suurin osa Jumalan omista on kääntynyt 
pois annetuista totuuksista. Nämä ihmiset omasivat kerran vai-
kuttavaa tietoa—mutta mitä he tekevät sillä nyt? Jumala täytti 
profetiat näiden ihmisten opetuksen mukaisesti. Sitten he sysä-
sivät Ilmestyskirjan sivuun. Nyt useimmat heistä taistelevat sen 
opetusta vastaan. Jumala kutsuu heitä antikristuksiksi. He tun-
sivat monia profetioita, mutta missä oli heidän rakkautensa sitä 
Jumalaa kohtaan, joka antoi kyseiset profetiat? 

He eivät pysty välttämään profetioita enää kauaa. Pian he 
tuijottavat pyhää Rooman valtakuntaa kasvoihin. 

Vuonna 1984 EU:ta kutsuttiin Euroopan yhteisöksi, mutta 
pyhä Rooman valtakunta ei halua olla pelkkä supertalous-
markkina-alue vaan supervalta! Se haluaa hallita maailmaa! 
Tämä on sen tavoitteena. Sillä on leijonan hampaat ja se tulee 
jauhamaan uhrinsa—ensisijaisesti Amerikan, Britannian sekä 
Lähi-idän juutalaiskansan. Tänään tällainen näyttää mahdot-
tomalta—aivan kuin Venäjän satelliittivaltioiden menetys 
vuonna 1984, joka kävi kuitenkin toteen. Samoin käy raama-
tullisen Israelin kaatuminen ja vankeus. 

EU on valtakunta, joka etsii keisaria. Miksi? Koska se on 
pyhän Rooman valtakunnan viimeinen eloon herääminen. Sen 
henki on jatkunut keisareista aina meidän päiviimme asti! 

Löytyy myös esiasteen keisari, joka etsii itselleen valta-
kuntaa. Kun keisari ja valtakunta löytävät toisensa, maapal-
lolla tulee todistamaan kaikkien aikojen suurilaajuisimmat 
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väkivaltaisuudet. Tämä valtakunta omaa Danielin neljän pedon 
vallan yhdessä ja kunnianhimon maailman valloittamiseksi! 

Moni pitää edellistä mahdottomana, mutta valmistaudu, se 
tapahtuu vain muutaman lyhyen vuoden kuluttua! 

Jumala saattaa mainitut suunnitelmat EU:n johtajien mie-
liin (Johanneksen ilmestys 17:17). Wcg:n pastorit eivät käyt-
täneet edelliseen paljoakaan aikaa vuoden 1984 profetioissa. 
Miksi Jumala on intensiivisesti vihainen raamatullista Israelia 
kohtaan? Koska hän ei kestä, kuinka johdamme maailmaa 
pahimpiin synteihin. Johdamme kaikessa mahdollisessa pato-
logisessa maailmassa. 

Jumala valitsi muinaisen Israelin esimerkiksi maailmalle, 
mutta Israel epäonnistui tehtävässään jo aikoinaan. Nyt 
Jumala valmistaa valtakunnan, joka tulee oikaisemaan Israelin 
kansaa—jos he kieltäytyvät kuulemasta Jumalan viestiä. 

Saksan ja Venäjän välinen tilanne on varsin jännittynyt 
Ukrainan takia. Pyhän Rooman valtakunnan itäinen jalka on 
muodostumassa. 

Venäläiset ymmärtävät saksalaisten mielenlaadun paljon 
paremmin kuin kansamme ja alkavat pelätä EU:ta. He näkevät 
vaaratilanteen hämärtävän horisontissa. 

He pidättäytyvät ja odottavat, sillä he ovat riippuvaisia 
Saksan rahasta ja kauppasuhteista. 

Jännitys lisääntyy, kunnes Danielin kirjan jae 11:44 
täyttyy—kun sanomat koillisesta alkaa huolestuttaa EU:ta, tai 
Pohjan kuningasta. Kun se näkee, että Venäjä ja Kiina valmis-
tautuvat hyökkäykseen, se hyökkää itse ennen niitä. 

EU omaa jo suuren voiman, vaikka emme ole nähneet vielä 
mitään käytännössä! 

Jumala sanoo, että Euroopan yhteisö on kuin rauta ja savi 
yhdessä. Koska Israel on siinä mukana—esimerkkinä Ranska—
se on luonnostaan heikko. Se ei tule kestämään kauaa. 

Ilmestyskirjan jae 16:12 sanoo, että Jumala kuivaa Eufrates-
joen ja että kaikki kuninkaat sekä miljoonat idän—Venäjän ja 
Kiinan—sotilaat tulevat marssimaan ja tallaamaan Euroopan 
ja Lähi-idän jalkoihinsa. 

Jumala kertoo tarkalleen, kuinka se tapahtuu. Tapahtumat 
etenevät, mutta maailma ei kiinnitä niihin minkäänlaista 
huomiota. Ihmiset ylenkatsovat tämän ihmeellisen profe-
tian, koska he ovat hengellisesti humalassa. Tiedotusvälineet 
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ovat humalassa; poliitikot ovat humalassa. He eivät kuuntele 
pientä seurakuntaa, joka meni maan alle 1,260 vuoden ajaksi, 
jottei sitä tapettaisi. Se ei ole heidän mielensä mukainen seu-
rakunta! He eivät halua olla missään tekemisissä seurakunnan 
kanssa, joka joutuu pakenemaan henkensä edestä. 

He katsovat mieluummin suureen valhekirkkoon, joka etsii 
valtaa maan kuninkailta, ei kaiken Luojalta! 

Meidän täytyy osoittaa maailman ihmisille, että emme jätä 
Jumalan totuutta edes vainosta huolimatta! 

Laodikealaiset puhuvat, kuinka paljon heitä miellytti 
Euroopan hienostunut kulttuuri—sen musiikki ja taide. Tämä 
ei ole väärin—mutta eurooppalaiset tulevat silti taistelemaan 
Kristusta vastaan hänen palatessaan! Ja profetia paljastaa jo 
tämän taistelun tuloksen. 

”Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet 
syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä (tuima) 
ja juonissa taitava (engl. pimeyden lauseita, dark sentences). 
Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta 
voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; 
ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion 
väkeville ja pyhien kansalle” (Danielin kirja 8:23-24). Kohta 
maailman näyttämölle astuu mies, joka on ”kasvoilta röyhkeä 
tuima” ja ymmärtää ”pimeyden lauseita”. Tämä ei tapahdu ”ei 
tosin hänen omasta voimastaan”—hän saa valtansa kaikella 
tavalla saatanalta! 

Hän tulee ja ”tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle”. 
Jumalan laodikealaiset tuhotaan fyysesti suuressa ahdistuk-
sessa, jotta puolet pelastuisi ikuisiksi ajoiksi. 

Tämä mies ei ajattele tekevänsä murhatekoja ( Jesajan 
kirja 10:6-7). Mutta saatana tulee häneen—hän kokee mielen 
muutoksen (Habakukin kirja 1:11, alkuteksti). 

Tämä mies voi astua näyttämölle varsin pian. Tämä ”kas-
voilta hurja kuningas” tulee ilmestymään erittäin nopeasti, ei 
kestä enää kauaa. 

”Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädes-
sään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa 
hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vas-
taan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan” 
(Danielin kirja 8:25). Hänen toimintatapansa on petos. Hän 
puhuu rauhasta ja tuhoaa herkkäuskoiset kansat. 
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Mutta tämä kaikki johtaa parhaisiin mahdollisiin uutisiin. 
Kristus tuhoaa miehen ja pyhän Rooman valtakunnan. 

Tällaisen onnellisen lopun luulisi nostattavan toivomme, 
kohta se saapuu! 

Seitsemättä päätä kuvataan yksityiskohtaisesti. Jumalan 
profeetat vastaanottivat selkeän näyn tästä valtakunnasta, 
näky ällistytti ja järkytti heitä. Daniel sanoo, että hän oli häm-
mästyksissään tämän pedon näyn tähden (jae 27). Käytetty sana 
tarkoittaa: tulla turraksi, musertua, tyrmistyttää, kauhistuttaa, 
olla lohduton, hädässä. Samaa heprean sanaa käytettiin kuvaa-
maan Tamaria sen jälkeen kun Amnon oli raiskannut hänet! 

Pelkkä näky sai Danielin pyörtymään! Ihmiset joutuvat koko-
maan tapahtumat käytännössä! Peto tuhoaa miljoonia ihmisiä! 

Jos rakastamme maailman ihmisiä yhtä paljon kuin 
Kristus, kerromme heille, mikä heitä odottaa! 

Työn suorittaminen vaatii intensiivistä velvollisuuden-
tuntoa. Työ ei tule olemaan helppo. Rakkauttamme mitataan! 
Kuinka paljon rakastamme Jumalaa ja ihmiskuntaa? Meidän 
täytyy saattaa Kristus profetioihin. 

Voisi väittää, että Laodikean pastoreiden opiskelemat pro-
fetiat olivat heille pelkkää ajanvietettä! 

Kuinka paheksuttavaa! Kyseessä on ilmestys Jumalalta! 
Jumala on rakkaus—joka tarkoittaa paljon enemmän kuin 
pelkkää profetiaa: Ilmestys koskee ihmiskunnan tulemista 
Jumalaksi—Jumalan perheen jäseneksi. 

Katso, mitä Jumala teki saattaakseen tämän ilmestyksen 
meidän saatavillemme! Jumala saapui alas maapallolle ja 
uhrasi kaikkensa! 

Haluan elää maailmassa, jota tämänkaltainen rakkaus 
hallitsee. Jumala on elänyt rakkaudessa ikuisuuden. Haluan 
päästä pois maailmasta, joka on täynnä vihaa, väkivaltaa ja 
sotia! Haluan elää maailmassa, jossa ihmiset ovat täynnä rak-
kautta Jumalaa ja ihmistä kohtaan. 

Rakastammeko Jumalaa tarpeeksi julistaaksemme tämän 
ihanan viestin? 

r o o m a n  va lta K u n n a n  vau r au s

”Ja enkeli sanoi minulle: Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle 
tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka 
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häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 
Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se 
on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan 
päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kir-
jaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he 
näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on 
tuleva” (Johanneksen ilmestys 17:7-8). 

Ainoa Eurooppaa koskeva asia amerikkalaisten mielessä 
tuntuu olevan Alppien jodlaavat. Heillä ei ole minkäänlaista 
aavistusta pyhästä Rooman valtakunnasta—tai sen kruunusta. 
He eivät tiedä mitään kuolettavasta pedosta! Kun matkus-
telet Keski-Euroopassa, näet edelleen todisteita Habsburgien 
vauraudesta. 

Habsburgit toimivat katolisen kirkon miekkana keskiajalla. 
He tappoivat ja samaan aikaan tukivat Mozartin, Bachin ja 
Schubertin kaltaisia muusikkoja—he olivat varsin sivistyneitä 
teurastaessaan ihmisiä. 

Hitler rakasti oopperakäyntejä ja täytti mielensä Richard 
Wagnerin musiikilla. Hän jopa esitti, ettei kolmatta valta-
kuntaa pystynyt ymmärtämään ilman Wagneria—joka oli 
seksuaalinen perverssi ja antisemitisti—siitä huolimatta 
Hitler oli hänen lumoissaan. 

Seuraava poliittinen johtaja tulee olemaan sulava- ja hieno-
käytöksisempi kuin Hitler. Muuten hän ei pystyisi pettämään 
kansoja—jopa EU:n jäseniä. 

Maan kauppiaat tulevat valittamaan, kun he näkevät 
Babylonin kukistuvan (Johanneksen ilmestys 18). Suurin osa 
näistä kauppiasta tulee olemaan varsin kulturelleja ihmisiä. 
Silti tämä kauppakonglomeraatti tulee olemaan kauheuksien 
täyttämä! 

Paav i Johannes Paaval i i i  v ierai l i  vuonna 1983 
Wienissä—300 vuotta aikaisemmin ”barbaariset Turkit” olivat 
hyökänneet sen kimppuun, mutta kun puolalainen kuningas 
liittyi Euroopan kuninkaisiin, barbaarit saatiin ajettua ulos. 
Johannes Paavali esitti kyseisenä vuonna 1983, että Euroopan 
tuli palata kristilliselle juurilleen. Nykyinen paavi liittyy 
hänkin Eurooppaan saattaakseen tämän toteen. 

Vatikaanin johtajat tuntevat historiansa—muusta maail-
masta poiketen. Juuri tämän vuoksi monta miljoonaa ihmistä 
on niin helppo pettää. 
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Kun matkustat ympär i Eurooppa, voit v ierai l la 
Habsburgien linnoissa. Monien kellarista löytyy tyrmiä. 
Matkaopas kertoo, että Habsburgit viettivät juhlia yläkerrassa 
klassista musiikkia kuunnellen ja samaan aikaan ihmisiä 
kidutettiin kuoliaiksi tyrmässä. Myös Hitler kuunteli kauniita 
oopperoita samanlaisissa olosuhteissa. 

Sama tulee toistumaan. Seuraava diktaattori tulee olemaan 
vain hienostuneempi—kulturellimpi. Silti hän tulee taistele-
maan Kristusta vastaan! 

Hitler lausui vuonna 1926: ”Kristus oli suurin aikansa tais-
telija taistelussa maailman vihollista, juutalaisia vastaan … Työ, 
jonka Kristus aloitti, mutta ei kyennyt päättämään, minä—Adolf 
Hitler—vien päätökseen”. Hän ei pitänyt Jeesusta juutalaisena, 
vain puoliksi juutalaisena, koska Jumala oli siittänyt hänet. 

Maailman ihmisille suurin ongelma Hitlerissä ei ollut 
tämän fanaattinen antisemitismi, joka on vain osa tarinaa, 
Juuri tässä moni on tullut petetyksi. 

Suuri osa maailmaa pitää juutalaisia Jumalan valittuna kan-
sana. Hitler alkoi uskoa Wienissä, että Jumala oli korvannut 
juutalaiset saksalaisilla sekä pyhällä Rooman valtakunnalla. 
Hän omaksui tällaisen opin sivistyneen kaupungin—sen 
kruunujalokivien ja Habsburgien vaurauden keskellä. 

Hän uskoi, että saksalaiset olivat Jumalan valittu kansa. 
Tämän vuoksi kruunujalokivet vaikuttivat häneen suuresti. 

Vuonna 1938 Hitler toi ensimmäisen valtakunnan tunnukset 
Wienistä Nürnbergiin: keisarillisen kruunun, valtakunnano-
menan, valtikan ja keisarillisen miekan. Joukkokokouksessa 
hän vannoi, että ne jäisivät sinne ikuisiksi ajoiksi. 

Löytyy myös keihäs, kohtalon keihäs. Moni uskoo sen 
olevan keihäs, joka tappoi Kristuksen—tämä on pelkkää pöty-
puhetta. Keihäällä kuvitellaan olevan mystisiä voimia. Taru 
kertoo, että jos henkilö tuijottaa keihästä tarpeeksi pitkää, hän 
saa maagisen voiman. Hitler kävi usein katsomassa keihästä, 
epäilemättä lumoutui ja luultavasti sai demonivaikutteita. 

Jälkeenpäin hän demonstroi voiman, joka oli ihmisen 
voimaa suurempi. Saatana varusti hänet voimallaan—ja toimii 
samoin pyhän Rooman valtakunnan seuraavan poliittisen joh-
tajan kohdalla. 

Kansoillamme ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mil-
lainen ennen kokematon katastrofi meitä kiireesti kohtaa. 
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Lange’s Commentary kertoo Jerusalemin tappiosta Rooman 
armeijan käsissä vuonna 70 jKr. seuraavasti: ”Jumalallisen 
koston leima lyötiin Jerusalemiin ja temppeliin, jopa paka-
noiden silmät näkivät sen kohtalon. Saatamme muistaa jopa 
Tituksen ilmaisun, että Jumala oli niin vihainen tälle kan-
salle, että jopa hän itse pelkäsi Jumalan vihaa, jos hän osoit-
taisi armoa juutalaisille”. 

Keisari Titus ymmärsi jollain tavalla, että Jumala rankaisisi 
juutalaisia hänen kauttaan. Hän oli oikeassa. 

Lange’s Commentary jatkaa: ”Hän kieltäytyi jokaisesta 
voiton vuoksi osoitetusta kunnianosoituksesta ja sanoi, että 
hän oli ollut pelkkä työkalu Jumalan rangaistaessa tätä nis-
kurikansaa. Vertaa tätä Josephuksen tunnettuihin ilmauksiin, 
jotka kertovat, millaisiin korkeuksiin hänen aikalaistensa 
pahuus oli kääntynyt”. 

Onko raamatullisen Israelin pahuus noussut samanlaisiin 
korkeuksiin tänään? Huolestuttaako meidän pahuutemme 
Jumalaa? 

Josephus kertoo, että Titus tappoi 1.1 miljoonaa juutalaista ja 
otti 97,000 orjaa. Uskotko, että aika on lähellä, jolloin 100 mil-
joonaa amerikkalaista kuolee jo ennen Saksan hyökkäystä, toiset 
100 miljoonaa hyökkäyksen aikana ja kolmas 100 miljoonaa 
viedään vangiksi? Lopussa vain kymmenes kansasta jää eloon? 

Sama katastrofi tulee iskemään Britanniaa ja Lähi-idän 
juutalaisia. 

Mainitsemani wcg:n pastori kirjoitti: ”Jollet valvo tapah-
tumia, olet kuin auton ratissa nukkuva.” 

Hän valvoi, mutta nyt hän on unessa! 
”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne 

raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin 
että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; 
sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. 
Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetak-
senne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen 
Pojan edessä” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 21:34-36). 

Valvo ja rukoile joka aika! Älä pelkästään valvo—rukoile 
hengessä. Että kykenet seisomaan! Meidän tulee valvoa ja 
rukoilla, jotta voimme seisoa Ihmisen Pojan edessä! Tässä sano-
taan—että tulemme seisomaan Ihmisen Pojan edessä. Tämän 
tulisi olla meille konkreettinen käsite! 
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Meidän tulee saattaa Jumala jokaisen ajatuksemme ja 
tekomme osaksi. 

Moffatt kääntää jakeen 36: «Pitäytykää hereillä tunti tun-
nilta …” Miksi? Jotta ”teidät laskettaisiin arvollisiksi paeta …”. 
Vain Jumalan työhän syvästi omistautuneet pyhät ”lasketaan 
arvollisiksi pakenemaan”. 

Maailma on täynnä pauloja. Rukoile aina, että meidät las-
kettaisiin arvollisiksi seisomaan Ihmisen Pojan edessä! 

Onko asia inspiroiva? Onko se jännittävä? Onko se lii-
kuttava, ihmeellisen ihana ja kallisarvoinen? Me, seisomassa 
Ihmisen Pojan kanssa—pelkästään valvomalla, rukoilemalla 
hengessä ja julistamalla viestiä? 

Nämä wcg:n pastorit tunsivat profetiat pelkästään pinnalli-
sesti, he eivät tunteneet Jumalaa. Ja jos he tunsivat, he menet-
tivät omaamansa tiedon ennen esittämiään saarnoja. 

P u h u - j u l i s ta  j u m a l a n  v i e s t i 

”Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, 
ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen” 
(Johanneksen ilmestys 17:11). H. Armstrong kirjoitti: ”Koko 
Ilmestyskirjan 17 luvun peto—Rooman valtakunta elpymi-
sineen—on osa Ilmestyskirjan 13 ja Danielin kirjan luvun 7 
’seitsemää’ päätä, koska se koostuu viimeisestä seitsemästä 
sarvesta. Tämä elvytetty Rooman valtakunta on ns. ”kah-
deksas” järjestelmä ja eroaa sitä edeltävästä seitsemästä …” 
(Kuka tai mikä on profeettinen peto?). 

Danielin kirjan luvun 7 seitsemän päätä—Ilmestyskirjan 
luvun 13 peto, on 7 järjestelmää. Koko Ilmestyskirjan luvun 17 
seitsenpäinen peto on kahdeksas järjestelmä. 

Millä tavalla Ilmestyskirjan luvun 17 kahdeksas järjestelmä 
on erilainen? Kaikkia sen seitsemää päätä ohjaa purppuran-
punainen nainen, tai kirkko, joka istuu pedon päällä. Kirkko 
ei johtanut yhtäkään Danielin kirjan luvun 7 seitsemää päätä 
tai järjestelmää—Ilmestyskirjan luvun 13 petoa ohjasi kirkko. 
Odotamme Hitlerin kaltaisen miehen astumista näyttämölle 
innostamaan miljoonia ihmisiä. Yleisö on valmis paavia 
varten—Johannes Paavalin hautajaisia seurasi hämmästyt-
tävän suuri ihmisjoukko sekä Joseph Ratzingerin valitsemista 
paavi Benedictus  xvi:ksi! 
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Tämä antaa elävän kuvan pyhää Rooman valtakuntaa hal-
litsevasta poliittisesta pedosta! 

Jumala sanoo ”Valvokaa siis joka aika  ja rukoilkaa” seiso-
aksenne Ihmisen Pojan edessä, aivan kuten Danielin kolme 
ystävää seisoivat Jumalan kanssa tulisessa pätsissä. 

Laodikealaiset eivät kyenneet vastustamaan saatanan 
hyökkäystä, mutta me kykenemme! Meillä on voima voittaa 
paholainen—kuten Kristus. 

”Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyt-
tävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti ja antavat kuninkuu-
tensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät” (jae 17). Jumala 
käyttää järjestelmää rankaistakseen raamatullista Israelia. 

Meidän täytyy puhua Jumalan viesti ihmisille. H. 
Armstrong toteama 1970-luvun lopussa pastorien viestien 
jälkeen kuului: Haluan kuulla enemmän hengellistä RuoKaa 
ja nähdä lisää TULTA! Jumala ei suhtaudu asioihin kepeästi. 
Ollaan rehellisiä. Isä Jumala ei olisi lähettänyt Poikaansa maan 
päälle, katsonut, kuinka hänet pahat ihmiset runtelisivat ja 
tappaisivat hänet ja sanoisi sitten, ei ole väliä, vaikka hellitätte 
vähän. Ei—asia kuoleman vakava! Hän lähetti Poikansa kuo-
lemaan puolestamme! Meidän tulee ottaa Jumalan viesti vaka-
vasti tai siirtyä toiselle alalle!” 

Jumala ei salli laodikealaisten kapinoida rangaistuksetta. 
Jos esimiehesi sanoo, älä profetoi, sinulla on väärä esimies! 
Meidän tulee ymmärtää, kuka Esimies on ja kuka johtaa seu-
rakuntaa. Jos emme tiedä tätä, emme tiedä mitään! 

Tämä viesti on maailman ainoa toivo. Nämä Laodikean 
pastorit ovat pettäneet Jumalan, he ovat poistuneet yövartio-
paikaltaan, kun heidän olisi pitänyt suojella totuutta—varjella 
Jumalan omia. Mutta he kääntyivät, he kävelivät pois, kun 
joku yläportaan ihminen sanoi, älä profetoi. 

Ymmärsivätkö ja tottelivatko he Isää Jumalaa ja Jeesusta 
Kristusta, seurakunnan päätä? He eivät ymmärtäneet eivätkä 
totelleet. 

Tehtävä on nyt ojennettu meille—sinulle ja minulle. 
Pienelle jäännökselle on annettu vartiointitehtävä. Ainoastaan 
me olemme jäljellä. Jumala sanoo, Haluan, että VALVOT 
ja RuKoilet ja JULISTAT minun viestiäni ja saatat Työn 
päätökseen! 

Sitten me kaikki seisomme Ihmisen Pojan edessä!
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