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Kuinka käy, kun Jumala paljastaa 
seurakunnalleen uutta ilmoitusta? 

Saatana suuntaa joka kerta 
voimallisimman hyökkäyksensä 
Jumalan omia vastaan. Profeetta 

Daniel joutui taistelemaan voimallisesti 
kyetäkseen vastaanottamaan Jumalan 

ilmoituksen, ja kirjasi käydyn 
kamppailun. Daniel ei kuitenkaan 

ymmärtänyt koko elinaikanaan 
Jumalalta saamaansa profetiaa. Hän 
sai kuulla, että ilmoituksen merkitys 

paljastuisi ”lopun aikana”. Sitten Daniel 
profetoi vieläkin yksityiskohtaisemmin, 

mitä tapahtuisi ”viimeisenä aikana” – 
eli lopunajan lopulla, mikä on juuri nyt! 
Pohdi Jumalan omien kohtaloa, heidän 
jotka ymmärtävät ja joidenka tehtävänä 

on jakaa Danielin ilmoitus! Kun he 
saattavat tämän mitä tärkeimmän 

ilmoituksen ihmisten tietoisuuteen, 
heitä on tukemassa saatanaa 

huomattavasti voimallisempi voima.
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Johdanto

J umala on päättänyt paljastaa osan syvällisim-
mistä Danielin kirjan profetioista, minkä tulisi 
inspiroida, innostaa ja herättää kunnioitusta 

Jumalan omissa sekä maailman ihmisissä. Tämän 
hämmästyttävän ilmoituksen ymmärrys ja mielessä 
pitäminen vaativat ahkeraa opiskelua. 

S a at a n a  y m m ä r t ä ä  s e l vä s t i  a n n e tu n  i l m o i -
tuksen merkityksen, sekä pahoille suunnitelmilleen 
että Jumalan työlle, ja pyrkii Herkuleen voimalla 
pysäyttämään   elintärkeän profetian. 

Daniel opetti Nebukadnessarille, että ”on Jumala 
taivaassa; hän paljastaa salaisuudet” (Dan. 2:28). 
Profeetta Daniel kuritti ruumistaan, ennen kuin 
Jumala antoi nämä salaisuudet (Dan. 10:3–5,12). Salai-
suus saattoi Danielin saatanan julmimman iskun 
maalitauluksi! 

“ Pe r s i a n  va l ta ku n n a n  e n ke l i r u ht i n a s  s ei s oi 
vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta 
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katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, 
tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, 
Persian kuningasten tykö” (Dan. 10:13). Saatana taisteli 
kahta suurta arkkienkeliä, Miikaelia ja Gabrielia, vastaan 
21 päivän ajan. Jumalan voimalliset arkkienkelit 
taistelivat näin kauan ennen kuin voittivat! Saatana 
pyrki estämään Jumalan salaisuuksien paljastumisen. 

“Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva 
sinun kansallesi päivien lopulla; sillä vielä tämäkin 
näky koskee niitä päiviä” ( jae14). Tämä näky oli 
lopunaikaa varten–meidän elinaikaamme varten. Itse 
asiassa koko kirja on lopunaikaa varten (Dan. 12:4,9). 
Saatana pyrki pidättämään äärimmäisin keinoin 
Jumalan näyn paljastumisen Danielille. Kuinka paljon 
intensiivisemmin saatana toimii estääkseen samojen 
salaisuuksien ilmoittamisen ja julistamisen tänään–
salaisuuksien, jotka on tarkoitettu parhaillaan 
elämäämme aikakautta varten? Ehkä 100 kertaa 
sinnikkäämmin. 

Danielin täytyi paastota kyetäkseen pitäytymään 
hänelle annettuihin salaisuuksiin. Tänään myös meidän 
pitää pysytellä lähellä Jumalaa ja käyttää Jumalan 
voimaa avuksemme, muuten menetämme Jumalan 
kallisarvoiset salaisuudet–Jumalan ilmoittaman 
totuuden. Ilman Jumalan voimaa meillä ei ole 
minkäänlaista mahdollisuutta saatanaa vastaan!  

“Silloin kosketti minua jälleen se ihmisen muotoinen 
ja vahvisti minua. Ja hän sanoi: Älä pelkää, sinä otollinen 
mies, rauha olkoon sinulle. Vahvistu! Vahvistu! Ja 
hänen puhuessaan minulle minä vahvistuin ja sanoin: 
Puhukoon herrani, sillä sinä olet minua vahvistanut. 
Ja hän sanoi: Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut 
sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan 
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Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen 
päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin (Kreikan) 
enkeliruhtinas. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä 
on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään 
muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi 
teidän enkeliruhtinaanne Miikael” (Dan. 10:18–21). 
Persian enkeliruhtinas on saatana. Tässä saatana 
koettaa muuttaa Persian kuninkaan mielen ja muuttaa 
maailman valtasuhteet toteuttaakseen oman 
maanjohtajuuden strategiansa. 

Mutta ennen kuin saatana ryhtyi tähän, hän pyrki 
tuhoamaan Jumalan Danielille antamat salaisuudet! 
Saatanan ylin prioriteetti on aina hyökätä Jumalan 
omien kimppuun–Jumalan salaisuuksien kimppuun. 

Molemmat arkkienkelit, Miikael sekä Gabriel, 
taistelevat varsin voimallista paholaista vastaan. 

Demonit, “pimeydessä hallitsevat maailmanvaltiaat”, 
taistelevat ja kamppailevat ihmismielistä – erityisesti 
Jumalan omien mielistä! (Ef. 6:12). Tämän takia Jumalan 
seurakunnan viimeinen aikakausi muuttuu penseäksi ja 
sokeaksi (Ilm. 3:14–19). Mistä Jumalan totuus löytyy, 
löytyy aina myös saatanan vahvin hyökkäys! 

Jumalan lailla myös saatana löytää miehen, jonka 
kautta tehdä työtään. Saatana on Ilmestyskirjan luvun 13 
sekä poliittisen että hengellisen pedon takana oleva voima. 

“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 minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 
kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin 
lohikäärme” (jakeet 4, 11). Saatana saa absoluuttisen 
kontrollin senaikaisesta maailman supervallasta. Kaikki 
maan päällä asuvaiset kumartavat sitä (jae 8). 
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Saatana käy sotaa Jumalan penseitä pyhiä vastaan, 
ja voittaa heidät (jae 7). Kyseinen paha valta muodostuu 
tätä lukiessasi Euroopassa; se kontrolloi itse asiassa jo 
käytännöllisesti Eurooppaa. 

Hyvä uutinen on, että Jeesus Kristus voittaa 
tämän vallan. Mutta katso, minkälaisen kärsimyksen 
saatana aiheuttaa ennen Kristuksen paluuta. Jumala 
sallii ihmisten kärsiä, koska he eivät ota vaaria hänen 
nykyisestä varoituksen viestistään–ei edes Jumalan oma 
penseä seurakunta! 

Kristus lupaa, että hänen omansa saavat jakaa 
hänen valtaistuimensa–jos he voittavat kuten hän voitti 
(Ilm. 3:21). Koska Kristus voitti saatanan, myös meidän 
tulee voittaa saatana–muuten emme pääse Jumalan 
valtakuntaan. Tänään kutsuttuja odottaa valtava palkinto. 
Tehtävä ei ole kuitenkaan helppo! 

Tämän kirjasen paljastama uusi Danielin kirjan 
ilmestys paljastaa saatanan aiheuttaman pahan entistä 
selvemmin. Saatanan täysi raivoisa voima suuntautuu 
ensisijaisesti   Jumalan lopunajan filadelfialaisia 
vastaan (Ilm. 3:7–22). Olemme vastaanottaneet tämän 
huikean ilmestyksen; nyt meidän on sulatettava se ja 
julistettava se saatanan maailmalle. Jumala paljastaa 
jatkuvasti voimallisia totuuksiaan vain uskollisille 
filadelfialaisilleen, koska vain me nousemme voittamaan 
paholaisen. Jumala kannustaa ilmoituksellaan meitä 
jatkamaan taistelua saatanaa ja tätä maailmaa vastaan. 

Useimmat ihmiset eivät tieosta, että paholainen 
on olemassa. Siksi saatana kykenee olemaan tämän 
maailman jumala, joka pettää koko maailman (2. Kor. 4:4; 
Ilm. 12:9).

Saatana on tänään täynnä vihaa, koska hän tietää, että 
hänellä on vain vähän aikaa jäljellä hallita (Ilm. 12:12). 
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Siksi hän riehuu kuin karjuvan leijona. Maailmaa 
uhkaavat ongelmat eivät ole pinnalla sattumalta, ja 
tapahtumat kääntyvät pikaisesti entistä paljon 
pahemmiksi. Ihmisten täytyy oppia, että he ovat ilman 
Jumalan voimaa avuttomia saatanan hallitsemassa 
maailmassa. 

Jumala on paljastanut nyt Danielin kirjasta profetian, 
jonka pitäisi saada meidät hengellisesti liitämään! 
Saatana ei kykene vastustamaan Gabrielin, Miikaelin 
ja Danielin Jumalaa. Tehtävämme on saattaa nyt 
tämä viesti maailmaan ihmisille esimakuna Jumalan 
ilmiömäisestä voimasta. 

Uuden totuuden pinnallinen lukeminen ei riitä; Ellet 
opiskele tätä kirjasta tosissasi, et ymmärrä sen syvällistä 
ilmoitusta. Kun ahkeroit, Raamatun viesti herää eloon 
yksityiskohtaisesti, rikastuttaa ja inspiroi hengellisesti 
suuresti!
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YKSI

Jokapäiväinen

Herbert W. Armstrong kirjoitti vain kolme 
viikkoa ennen kuolemaansa jäsenille ja työtovereille 
sekä Worldwide Church of God -seurakunnalle 

seuraavasti: “Nykyhetkeen asti olen ajatellut, että Jumala 
saattaa tarjota täydellisen toipumisen, ja saattaa jatkossakin 
tarjota. Olen pidättänyt lausunnon antamista, mutta nyt on 
parempi, että tiedostatte kaikki tilani. Elän 94 elinvuottani. 
Jumala saattaa sallia työn johtamisen nykyisellä tavalla 
jonkin aikaa, jatkamiseni tällä varsin suppealla tavalla, 
mutta ajoittaisten vaikeiden sydänkipujen myötä katson 
nyt tarpeelliseksi ilmoittaa työtovereille nykytilani.“

“Muista, että tämä on elävän Luoja-Jumalamme työ. 
Elämme erittäin lähellä nykyisen aikakauden loppua. 
Ainon antaa Jumalan työlle kaikkeni viimeiseen 
henkäykseen saakka. Toivottavasti ymmärrätte kaikki 
aikamme vakavuuden, ettei mikään muu asia ole tärkeää 
kuin pysytellä lähellä Jumalaa ja varmistaa paikka 
Jumalan pian saapuvassa valtakunnassa.“ 
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“Tämä maailma ei ole Jumalan maailma, mistä 
voimme olla kaikki kiitollisia. Elämme vihoviimeisiä 
päiviä. Sairauteni on painottanut mieleeni vahvasti, 
suuremmin kuin koskaan ennen tämän nykyisen pahan 
maailman hyödyttömyyden. Kiitos Jumalan, että me 
kaikki elämme varsin lähellä sen loppua…”

“J u m a l a n  t y ö  jat k u u  ny k y i s e n  s a i r a u t e n i 
lopputuloksesta huolimatta Jeesuksen Kristuksen toiseen 
tulemiseen saakka. Siihen mennessä, rakkaat veljet ja 
työtoverit, minä ja Jumalan työ tarvitsemme, enemmän 
kuin koskaan ennen, jatkuvia hartaita rukouksianne 
tämän Jumalan suuren työn jatkuvan edistymisen 
edestä. Kristus, tämän työn elävä johtaja, jatkaa 
valitsemiensa ohjaamista päivä päivältä lähestyvään 
toiseen tulemiseensa asti   (oma painotukseni).“

H. Armstrongin viimeisten elinpäivien suurin 
huolenaihe oli työn jatkuminen. H. Armstrongin 
kuolemaa seurasi valtakapina hänen opettamaansa 
vastaan. Alkoi Laodikean aikakausi.

Seurakunnan historiassa tapahtui monumentaalinen 
muutos. Jumala vartioi tapahtumia tiiviisti. Olemme 
osoittaneet toistuvasti kirjallisuutemme kautta, miksi 
Jumala salli tilan muuttua pikaisesti. Kaikki tapahtui 
Jumalan profeetallisen suunnitelman mukaisesti. 

Työ jatkui H. Armstrongin kuoltua, muttei hänen 
odottamallaan tavalla. 

Tulemme kirjasessa näkemään, että Jumalan 
suunnitelma oli paljon yksityiskohtaisempi kuin mitä 
olimme aikaisemmin ymmärtäneet. Tulet näkemään, 
että  Ju m a l a n  huo l e ht i i  ä ä r i m m ä i s e n  ta rk a s t i 
kansastaan–Jumalan työtä tekevistä ihmisistä. Näet 
lisäksi, että missä Jumala toimii–tekee työtään–läheltä 
löytyy saatanan intensiivinen sodankäynti.
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Jokapäiväinen 
Pohdi H. Armstrongin kirjettä seuraavan jakeen valossa: 

“Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan 
ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat 
kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää” (Dan. 12:11). 

“Uhri” -sana on kursiivilla King James -raamatussa. Tämä 
tarkoittaa että kielenkääntäjät lisäsivät sen. 

Daniel käytti ainoastaan jokapäiväinen-sanaa. Sana 
löytyy Vanhasta Testamentista noin 100 kertaa, ja 
80 prosentissa tapauksista käännettään jatkuva tai 
jatkuvasti. Se käännetään noin 5 prosentissa sanalla 
aina. Cambridge-raamattu kääntää: ”jatkuva otetaan 
pois”. Huomiomme on siis kiinnyttävä jokapäiväiseen tai 
jatkuvaan, ei sanaan (uhri), jota ei löydy heprealaisessa 
alkutekstissä.

International Critical Commentary kääntää lauseen: 
”Ja ajasta, jolloin jatkuva (uhri) on otettu pois ja 
kauhistus-kauhistuttava on asetettu sinne, on tuhat 
kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.”

Strongin Concordance ja Gesenius’ Hebrew-Chaldee 
Lexicon määrittelevät hepreankielisen jokapäiväistä 
tarkoittavan sanan englanniksi perpetual, suomeksi 
ikuinen, jatkuva. Webster’s Dictionary määrittelee 
perpetual ”ainaisesti jatkuva, ikuinen, voimassa kaikkina 
aikoina”.

Dan. 12:11 ilmaisu “jokapäiväinen uhri” ilmaistaan 
vain yhden hepreankielisen sanan kautta, miksi 
painotamme jatkuva-sanaa, joka ei ole pelkkä sana 
vaan visio Jumalan työstä alusta alkaen! Se ulottuu 
aikaan, jona Kristus rakensi seurakuntansa (Matt. 16:18), 
sekä myös tätä ennen. Se jatkui senaikuiselta Efeson 
aikakaudelta Smyrnan, Pergamoksen, Tyatiran, Sardeen, 
Filadelfian ja Laodikean aikakausille (Ilm. luvut 2 ja 3). 
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Evankeliumi saarnattiin kaikkeen maailmaan 
ainoastaan ensimmäisellä ja viimeisellä vuosisadalla.  
Ja silti Jumalan seurakunnan organisoitu työ jatkuu 
Kristuksen ensimmäisestä tulemisesta toiseen tulemiseen 
saakka. Tämä työ tullaan ottamaan pois ja Jumalan omat 
saatetaan turvapaikkaan (Ilm. 12:14), mutta työ jatkuu 
suuren ahdistuksen aikana kahden todistajan kautta. 

Jokapäiväinen on Jumalan työ, jonka on määrä jatkua, 
sillä Kristus profetoi, että se jatkuisi. “Ja minä sanon 
sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan 
seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita” (Matt. 
16:18). Jumalan seurakunnan työ on tämä jatkuva, mikä 
tarkoittaa, ettei se kuole koskaan, tai Kristus valehteli. 
Työ on jatkuva! 

Tämä ei tarkoita kuinkaan, että kaikki Jumalan omat 
tekisivät Jumalan työtä. Tosiasiassa useimmat eivät tee 
sitä (Matt. 24:12; 2. Tess. 2:1-4; Ilm.3:14–17), miksi Jumala 
murentaa suuressa ahdistuksessa heidän voimansa 
(Dan. 12:7). Laodikean penseät seurakunnat eivät jatka 
Jumalan työtä. He eivät jatka Elia-työtä (Mal. 4:5-6; Matt. 
17:10–11; 24:12–14). He joutuvat suureen ahdistukseen 
tämän suuren synnin takia. Kristus jatkaa tänään 
työtään, mutta he eivät osallistu työhön.  

Vain valitut saatetaan turvapaikkaan. Vain valitut 
jatkavat Jumalan työtä. “Kaksi naista on jauhamassa 
käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään” 
(Matt. 24:41). Filadelfian nainen (seurakunta) korjataan 
turvapaikkaan. Laodikean nainen jätetään. 

“Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan 
havaitsee näin tekevän!” (jae 46). Vain filadelfianlaisten 
havaitaan tekevän, jatkavan, Jumalan työtä. Kristus 
ei elä laodikealaisissa (Ilm. 3:20), mikä on heidän 
monumentaalinen kardinaalivirheensä. 
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On yksi asia olla Jumalan oma, mutta toinen tehdä 
Jumalan työtä. Keskeinen kysymys ei kuulu “olemmeko 
Jumalan seurakunnassa?” vaan “teemmekö Jumalan 
jatkuvaa työtä?” 

“Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: Näin 
sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan 
luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole 
kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta 
nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen 
minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: 
Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään 
tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja 
kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua 
ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että 
rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit 
eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta 
voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita 
minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; 
ahkeroitse siis ja tee parannus” (Ilm. 3:14–19). Meillä on 
toimeksianto kertoa laodikealaisille, mitä Jumala 
ilmoittaa heistä! “Katso, minä seison ovella ja kolkutan; 
jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä 
käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, 
ja hän minun kanssani” (jae 20). 

Kristus on tehnyt jatkuvasti työtään ihmisten kautta. 
Jumalan Filadelfian seurakunnan toimeksianto on 
kolkuttaa Kristuksen puolesta ja kertoa laodikealaisille, 
että he ovat “viheliäisiä ja kurjia ja köyhiä ja sokeita 
ja alastomia”! Näin kuuluu Jumalan rakastava nuhde. 
Nuhteen kuuleminen on ainoa keino pelastautua 
suuresta ahdistuksesta. 

Ku n  Ju m a l a  s a atta a  l ao d i kea l a i s et  suu re e n 
ahdistukseen, hän osoittaa, kuinka hän tuntee kun 
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emme jatka hänen työtään. Jumalan työ on ensisijainen 
asia. Jos jatkamme lopunajan Elian työtä, jatkamme 
Kristuksen ensitulemuksen työtä! 

Ei ole kuitenkaan helppo jatkaa Kristuksen aloittama 
työtä! Kristus jatkaa tänään työtään ensihedelmiensä 
kautta. Työ ei ole helppo, mutta palkka on ilmiömäinen! 

Työn painopiste saattaa muuttua, hengelliset 
aikakaudet muuttua, silti kyseessä on Jumalan työ. 
Jumalan työ ei kuollut H. Armstrongin myötä. Työ jatkuu.

Danielin kirja on lopunaikaa varten, vaikka kirjattiin 
satoja vuosia ennen Kristusta. Jumala kommunikoi 
Danielin kautta viestin lopunajan valituilleen, joiden 
tulee jatkaa samaa työtä. Daniel eli turhaan, jollemme 
saata hänen viestiään perille! 

Muista
Emme voi olla osa jatkuvaa, jos unohdamme, mitä 
Jumala opetti meille. “Siihen aikaan nousee Miikael, se 
suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten 
suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka 
kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja 
on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen 
aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka 
kirjaan kirjoitetut ovat” (Dan. 12:1). Vain Jumalan 
omat, jotka ovat kirjoitettu kirjaan, pelastetaan. Tämä 
on fyysinen pelastus. Heprean kielen pelastetaan 
käännetään 75 prosenttisesti fyysiseksi “paoksi”. Miksi 
Jumala pelastaa valittunsa? 

Mainittu kirja ei ole elämän kirja vaan muistokirja 
(Mal. 3:16). Useimmat raamatunselitysteokset ilmaisevat, 
että tässä viitataan Jumalan omien vähemmistöön.  
Asiayhteys tekee asian selväksi. Jäännöksen, joka 
pelkää Jumalaa, nimet löytyvät “muistokirjasta”, mikä 
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tarkoittaa, että he ovat osa jatkuvaa. He muistavat ja 
jatkavat Jumalan työtä. 

Suurin osa Jumalan omista unohti osan tai kaiken 
Jumalan heille opettaman. Heistä tuli laodikealaisia. 

Filadelfialaiset muistavat, mitä Jumala opetti heille. 
“Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä 
teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, 
niinkuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee” 
(jae 17). Omaisuuteni on oikeammin käännettynä Jumalan 

“erikoisaarre”. Miksi nämä ihmiset ovat niin erityisiä? 
Jumala lupaa, että hän on “niinkuin mies on laupias 
pojallensa, joka häntä palvelee”, pelastaa heidät suuresta 
ahdistuksesta. Jumala suojelee perheensä jäseniä, jotka 
muistavat. Nämä muistavat Jumalan perhehallituksen, 
lopunajan Elian opetuksen, ja alistuvat totaalisesti Isänsä 
alaisiksi. He jatkavat Jumalan perhehallitusta sekä työtä. 

Laodikealaiset puolestaan lakkasivat kunnioittamasta 
Isäänsä (Mal. 1:6). Jumala ei voi hallita heitä heidän 
Isänään, miksi heitä täytyy rankaista suuressa 
ahdistuksessa. He eivät jatkaneet Jumalan työtä. 

“Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin 
tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on 
kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten 
sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi 
maata, vihkisi sitä tuhon omaksi” (Mal. 4:5-6). Meitä 
käsketään “muistamaan laki” ( jae 4). Jumala lähetti 
lopunajan Elian–Herbert W. Armstrongin–joka muisti 
lain. Jumala antoi W. Armstrongille hallituksensa, jotta 
hän toimeenpanisi tätä lakia ja vahvistaisi Jumalan 
perheen. W. Armstrong opetti meille, että avioliitto 
ja perhe ovat jumalatasoisia suhteita.  Jos jatkamme 
Herbert W. Armstrongin opettamaa perhehallitusta 
ja työtä, pelastaudumme suurelta ja kauhealta Herran 
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päivältä. Tämä on kuitenkin pelkkä fyysinen palkinto. 
Valitut tulevat lisäksi hallitsemaan Kristuksen päämajasta 
käsin Kristuksen kanssa ikuisesti (Ilm. 3:12,21). 

Tänä päivänä keskeinen kysymys kuuluu: “Ja te näette 
jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman 
välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei 
häntä palvele” (Mal. 3:18). Ajatus jatkuu jakeista 13–15. 
Keskeinen kysymys kuuluu, kuka palvelee Jumalaa ja kuka 
ei palvele? Kysymykseen oikein vastaavat vastaanottavat 
suurenmoisen palkinnon! Valtaosa Jumalan omista ei 
palvele Jumalaa tekemällä Jumalan työtä! Kysymys koskee 
Jumalan lopunajan Eliaa ja tämän viestiä. Kuka jatkaa 
hänen asettamaa työtään? Kuka muisti hänen julistamansa 
hallituksen? Ketkä pitävät Isämme kunniassa Elian lailla? 

Nykyinen totuus 
Moni laodikealainen on kiinni menneessä, vailla uutta 
ilmoitusta–vailla “nykyistä totuutta”. Jumala ei ilmoita 
heille salaisuuksiaan. 

“Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta 
salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille” (Aam.3:7). 
Laodikealaisten pitäisi omata salaisia profetioita, 
joita opettaa maailmalle sen suurimman kriisin 
aikana! He eivät kuitenkaan omaa näitä ilmoituksia. 
He ovat kiinni rappeutuvassa menneisyydessä. 

“Leijona ärjyy: kuka ei pelkäisi? Herra, Herra puhuu: 
kuka ei ennustaisi?” (jae 8). leijona on ärjynyt! On aika 
profetoida Jumalan ilmoittama salaisuus. 

Laodikealaiset ovat hyljänneet monet heille opetetut 
profetiat (Aam. 2:11–12). Tämä on suuri syy, miksei 
Jumala ilmoita heille nyt profetioita. 

“Sentähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, 
vaikka sen tiedättekin ja olette vahvistetut siinä 
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totuudessa, joka teillä on (tässä nykyisessä totuudessa, 
Biblia 1776)” (2. Piet. 1:12). Pietari tiesi omaavansa 
kaksivaiheisen toimeksiannon. Hän opetti ensiksi 
Jumalan omia muistamaan, mitä Kristus oli opettanut. 
Toiseksi, hän kehotti heitä olemaan vahvoja vasta 
ilmoitetussa totuudessa. Vaikka kristus ei ole enää 
maan päällä, hän ilmoittaa silti seurakunnalleen uutta 
totuutta–nykyistä totuutta–joka aikakaudella. 

Jumala ilmoittaa nykyistä totuutta vain niille, 
jotka muistavat Jumalan ilmoittaman menneen 
totuuden! Tämä on täsmälleen syy,  mikseivät 
laodikealaiset omaa nykyistä totuutta. He eivät omaa 
Jumalan ilmoittamaa salaisuutta tai profetiaa. He 
eivät tee Jumalan jatkuvaa työtä. Heitä ei johda Jeesus 
Kristus (Ilm. 3:20). Moni on unohtanut joko osan tai koko 
aikaisemmin tuntemansa totuuden. Moinen asenne 
estää Jumalaa ilmoittamasta uutta totuutta, miksi Pietari 
kehottaa meitä olemaan “vahvistetut tässä nykyisessä 
totuudessa”. Totuuden vastaanottaminen ei riitä, meidän 
täytyy olla tähän nykyiseen totuuteen syvällisesti 
perehtyneitä kyetäksemme jatkamaan Jumalan 
nykyistä työtä! Kristuksen toimiessa seurakuntansa 
elävänä Päänä, kuinka asia olisi toisin? 

Jumala on antanut Jumalan Filadelfian seurakunnalle 
runsaasti totuutta suurista ja pienistä profeetoista sekä 
muista kirjoista, kuten Valitusvirret ja Danielin kirja. 
Jumala toimii kauttamme kuten toimiessaan Danielin 
ja toisten profeettojen kautta. Me jatkamme samaa työtä! 

Lampun siirtäminen 
Jumalan muinaisessa Israelin telttamajassa oli 
jatkuvasti palava lamppu, joka kuvaa nykyistä Jumalan 
hengellistä lamppua. 
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Israelille opastettiin, kuinka rakentaa telttamaja (2. 
Moos. 26:1) sekä alttari (2. Moos. 27:1). Telttamajassa oli 
lamppu. “Ja käske israelilaisten tuoda sinulle puhdasta, 
survomalla saatua öljypuun öljyä seitsenhaaraista 
lamppua varten, että lamput aina voidaan nostaa 
paikoilleen (että lamppu aina palais, Biblia 1776).” (2. 
Moos. 27:20). Lampun oli määrä palaa aina, jatkuvasti. 

Jumalalla on lamppu myös Uuden testamentin 
seurakunnassaan. Ensiksi meille kerrotaan lampun 
palamassa pitävästä, suuresta Jumalasta. “Ja minä 
käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; 
ja  kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista 
lampunjalkaa” (Ilm. 1:12), paremmin käännettynä 
seitsemän lamppua–tai seitsemän seurakunnan 
aikakautta.  

Jeesus Kristus seisoo seitsemän lampun keskellä 
( jakeet 13-16). Kristus hohtaa kuin aurinko, kun se 
täydeltä terältä paistaa. Hänen silmänsä ovat kuin tulen 
liekki. 

Sitten Jumala luettelee johtamansa seitsemän 
seurakunnan aikakautta. “Efeson seurakunnan enkelille 
kirjoita: Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää 
tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden 
seitsemän kultaisen [lampun] keskellä... Muista siis, 
mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä 
ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun 
tykösi ja työnnän sinun [lamppusi] pois paikaltaan, ellet 
tee parannusta” (Ilm. 2:1,5). Efeson aikakausi menetti 
ensirakkautensa, miksi lamppu poistettiin. Jumalan 
omat eivät jatkaneet sitä, minkä Kristus itse aloitti! 

Löytyy seitsemän aikakautta, mutta vain yksi lamppu. 
Jumalan uskollisten pastorien ja omien täytyy pitää se 
jatkuvasti palamassa. Kristus lupasi, ettei se sammuisi 
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koskaan (Matt. 16:18). Lappu oli siirrettävä Efeson 
aikakaudelta Smyrnan aikakaudelle. Jumalan täytyi 
siirtää lamppunsa Laodikean aikakaudelta myös toiseen 
seurakuntaan.

Kirjanen
“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 kielistä ja kuninkaista” (Ilm. 10:10–
11). Jumala siirsi lamppunsa, ja käski seurakuntaansa 

“profetoimaan taas”. Laodikealaiset ovat lakanneet 
profetoimasta (Aam. 2:11–12). Jumala ilmoittaa kuitenkin 
jatkuvasti profetioitaan (Aam. 3:7-8). 

Kirjanen on “profetoi taas” -viestin ensimmäinen 
ponnistus. Kirjasen viesti on suunnattu laodikealaisille, 
jotka eivät jatka Jumalan lampun palamista. Heidän 
ikuinen elämänsä on vaakalaudalla. 

Jumalan ilmoittama profetia kertoi tapahtumista 
Jumalan seurakunnassa. Valitut keskittyvät, kuka 
käskee “profetoida taas”–Ilmestyskirjan ensimmäisen 
luvun suuri Jumala. Valitut eivät keskity ensisijaisesti 
profetiaan vaan profetian Ilmoittajaan. 

“Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko 
ja sanottiin: Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja 
alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta 
temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, 
äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; 
ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi 
kuukautta” (Ilm. 11:1-2). Temppeli on kreikan alkusana 
naos,  joka tarkoittaa sisempää temppeliä, missä 
Ilmestyskirjan ensimmäisen luvun Kristus asuu! Sen 
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pyhät antavat Kristuksen hallita jatkuvasti, tehdä 
työtään kauttansa. 

Alttari, eli pastorit, sallii Jumalan mitata heidät, mikä 
tarkoittaa, että pastorit vapisevat Jumalan sanan edessä, 
samoin sisäisen esikartanon valitut seurakuntalaiset. 

Valtaosa Jumalan omista on laodikealaisia, jotka 
kieltäytyvät Jumalan mittauksesta ja oikaisusta, miksi 
heidät on asetettava ulommalle esipihalle. He joutuvat 
suureen ahdistukseen, jossa 50 prosenttia tekee 
parannuksen ja 50 prosenttia kuolee iankaikkisesti! 

Samaan aikaan Jumalan valitut ovat turvapaikassa, 
mutta kaksi todistajaa jatkaa jatkuvaa työtä. “Ja minä 
annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin 
puettu i n a  p ro feto i d a  tu h a n n e n  k a h d e n s ad a n 
kuudenkymmenen päivän ajan” (jae 3). Maailma näkee, 
kuinka tulen liekki jatkaa kahden todistajan kautta 
palamista.

Kun organisoitu seurakunnan jatkuva työ poistetaan, 
tämä saa monet paniikin valtaan. “Katso, päivät tulevat, 
sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: 
en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen 
kuulemisen nälän” (Aam. 8:11).  Jatkuva, tai hengellinen 
jokapäiväinen uhri, poistetaan. Vaikka ihmiset etsivät 
sitä pohjoisesta, etelästä, idästä ja lännestä, he eivät 
löydä Jumalan viestiä kuten aikaisemmin. Kun ihmiset 
lopulta heräävät, on fyysisesti liian myöhäistä! (ks. myös 
Hes. 33:30–33). 

Kuulutko mahdollisesti tähän joukkoon? Jumala 
auttakoon meitä jokaista ottamaan tästä viestistä nyt 
vaarin!  

“Mutta sinä, Daniel, pidä tämä kaikki salassa ja 
kirja lukossa, lopun kriisin aikaan saakka; silloin 
moni väistyy ja vaiva moninkertaistuu maan päällä” 
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(Dan. 12:4, Moffat-käännös). Elämme nyt “lopun kriisiä”. 
Vaiva ei ole pelkästään kaksinkertaistunut, se on 
moninkertaistunut! Kohtaamme kauhistuttavimmat 
ajat–historian pahimmat! 

Ilmaisu “moni väistyy” viittaa Jumalan omiin. Kun 
vaiva moninkertaistuu, he kääntyvät pois Jumalasta 
maailman pahalle tielle. He pysäyttävät Jumalan 
jatkuvan työn (ks. Matt. 24:12). 

“Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan 
ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat 
kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää” (Dan. 12:11). 
Jatkuva ei ole fyysinen uhri–se on mieltä häkellyttävä 
visio! Tämä jokapäiväinen viittaa Jumalan hengelliseen 
työhön koko ihmishistorian aikana–jopa sitä ennen 
Jumalan mielessä. 

jakeen visio liittää meidät ikuiseen menneeseen 
JA ikuiseen tulevaisuuteen. Kyseessä on Jumalan suuren 
työn jatkuminen–ilman päivien alkua tai loppua! 

“Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa 
kolmekymmentä viisi päivää” (jae 12). Autuas voisi lukea 

“oi autuutta”. Kun odotamme Jumalaa, kyseessä on suuri 
siunaus. Pian saamme laskea päiviä Kristuksen kanssa 
avioitumiseen – “ oi autuutta”! Tämä on Jumalalle 
uskollisille pyhille suuri visio.  

Kun tarkastelemme seurakunnan historiaa, Jumalan 
seurakunta on kulkenut useasti harhaan. Jumalan 
omat ovat menettäneet useasti vision. Kun he eivät 
jatka Jumalan suurta työtä, he menettävät suurimman 
mahdollisen palkkionsa. 

Moni kauhistuttava koettelemus on edessä, silti 
koettelemusten jälkeisten tapahtumien tulisi innostaa 
s a no i n kuva a m at to m a st i ,  j a  i n n o stu s  k e stä ä 
iankaikkisesti!
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KAKSI

1150 päivää 

D anielin kirjan profetioista luku 8 on kaikkein 
v ä ä r i ny m m ä r r e t y i n .  Vo i t  t o d i s t a a  s e n 
raamatunselitysteoksista. Moni kirkkokunta 

myöntää, ettei ymmärrä sen sanomaa. Nyt Jumala on 
ilmoittanut luvun täyden merkityksen. Danielin kirjan 
luvun 8 ymmärtäminen saa Raamatun heräämään 
eloon! 

Jakeessa 26 Jumala käskee Danielia lukitsemaan 
näyn “sillä se tarkoittaa kaukaista”. Näkyä ei ollut määrä 
ymmärtää ennen lopunaikaa, jolloin näyn oli määrä 
täyttyä. Huomaa jae 17: “… Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky 
tarkoittaa lopun aikaa.” 

Nyt on lopunaika! Ymmärretään tämä elintärkeä 
lopunajan profetia. 

Jae 1 kertoo, milloin profetia kirjattiin. Daniel 
kirjasi näyn Belsassarin kolmantena hallitusvuotena 

– 550 eKr. Daniel oli tällöin Suusanin linnassa Eelamin 
maakunnassa (jae 2). 
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Näky alkaa jakeesta 3: “Minä nostin silmäni ja katsoin. 
Ja katso, oinas seisoi päin jokea, ja sillä oli kaksi sarvea; 
ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista korkeampi; 
ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin. Minä näin 
oinaan puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään päin, 
eikä yksikään eläin kestänyt sen edessä, eikä kukaan 
voinut pelastaa sen vallasta. Se teki, mitä tahtoi; ja se 
tuli suureksi” (jakeet 3-4). 

Mikä on jakeen 3 salaperäisen oinaan merkitys? 
Jumala paljastaa vastauksen jakeessa 20: “Kaksisarvinen 
oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.” 
D a n ie l  e l i  e n s i m m ä i s e n  m a a i l m a a  h a l l i n n e e n 
valtakunnan–Babylonian–aikana. Profetian alku kertoo 
sitä seuraavasta suuresta valtakunnasta–Meedo-Persian 
valtakunnasta. Meedo-Persian valtakunta tuhosi 
Babylonian valtakunnan 539 eKr. ja hallitsi vuoteen 331 
eKr. 

Jae 5 jatkaa profetiaa: “Sitten minä tarkkasin, ja katso: 
tuli kauris päivän laskun puolelta, kulki koko maan 
ylitse eikä maata koskettanut; ja kauriilla oli keskellä 
otsaa uhkea sarvi.” Kuka tai mikä on tämä kauris (tai 
vuohipukki), ja mitä “uhkea sarvi” edustaa? Raamattu 
tulkitsee jälleen itsensä. Jatka jakeesta 21: “Ja kauris 
on Jaavanin kuningas (Grekan maan kuningas, Biblia 
1776), ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on 
ensimmäinen kuningas.” Kuinka selvää! Kauris edustaa 
kreikkalais-makedonialaista valtakuntaa, ja uhkea 
sarvi sen ensimmäistä kuningasta–Aleksanteri Suurta. 
Aleksanterin valtakunta valloitti meedo-persialaiset 331 
eKr. aivan jakeiden 6 ja 7 profetian mukaan! 

Jatka jakeesta 8: “Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta 
kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen 
sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tuulta 
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kohti.” Ensimmäistä kreikkalaiskuningas Aleksanteria 
edustava sarvi särkyi. Aleksanteri Suuri kuoli voimansa 
huipulla Babylonissa kuumeeseen äkkinäisesti vain 33 
vuoden vanhana. 

Jae 22 ilmoittaa, miten Aleksanterin kuoleman 
jälkeen kävisi: “Ja että se särkyi ja neljä nousi sen 
sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, 
ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.” Kun Aleksanteri 
kuoli 323 eKr., hänen valtakuntansa jaettiin neljään 
osaan, joista mikään ei ollut voimaltaan Aleksanterin 
valtakunnan kaltainen. 

Pidä mielessä aikajana. Daniel kirjasi näyn 550 eKr. 
Babylonian valtakunnan hallitessa. Babylon kukistui 539 
Meedo-Persian toimesta, jonka puolestaan kukisti 331 
eKr. Kreikka. Koska Aleksanteri kuoli 323 eKr., Danielin 
kyseisen profetian loppu ei voinut toteutua ennen 323 eKr. 

Pieni sarvi 
Jatketaan profetiaa jakeesta 9: “Ja yhdestä niistä puhkesi 
esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti 
etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin.” 
Jotkut väittävät, että tämä pieni sarvi nousi ennen 
Aleksanterin valtakuntaa, mikä on mahdotonta, sillä 
se nousi Kreikan valtakunnan neljästä jakautumasta. 
Oli sarvi mikä oli, sarvi astui esiin Aleksanteri Suuren 
valtakunnan neljään jakautumisen jälkeen. 

Mainitaan ensiksi sekaantumisen välttämiseksi, ettei 
jae viittaa Dan. 7:8 pieneen sarveen, joka nousi muiden 
sarvien keskeltä. Dan. 8:9 pieni sarvi nousee esille 
Aleksanterin valtakunnan yhdestä neljästä sarvesta. 

Käytännöllisesti kaikki raamatunselitysteokset ovat 
yhtä mieltä siitä, että Danielin kirjan luvun 8 pieni sarvi 
on Antiokhos Epifanes. Antiokhos Epifanes nousi esille 
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yhdestä jakautumasta muodostaen tavallaan kreikkalais-
makedonialaisen valtakunnan ja Rooman valtakunnan 
välisen sillan. Antiokhos oli julma diktaattori, joka 
juonittelevien valheiden ja liehittelyn kautta saavutti 
Palestiinassa hallintovallan 176 eKr. Hän oli vastuullinen 
hävityksen kauhistuksen asettamisesta. Vuonna 168 
eKr. Antiokhos ryösti ja häpäisi juutalaisten temppelin 
Jerusalemissa. Kreikkalainen historioitsija Polybius 
tarkkaa, että Antiokhos “rosvosi useimmat pyhäköt”. 
Lisäksi hän rasitti juutalaisia sietämättömillä veroilla. 

“Muinaishistorian myrskyisissä vaiheissa”, kirjoittaa 
Werner Keller kirjassa The Bible as History, “Israel ei ole 
säästynyt yhdeltäkään kansaa kohtaavalta kauhulta eikä 
häpeälliseltä teolta. Silti, ei koskaan aikaisemmin, ei edes 
Assyrian eikä Babylonian aikana, se ei kokenut yhtä kovaa 
iskua kuin Antiokhos Epifaneen säädös, jolla hän toivoi 
voivansa musertaa ja tuhota Israelin uskon” (ks. myös 
1. Makkabilaiskirja 1:44). 

Tämä Danielin profetia pätee myös lopunajan 
Antiokhokseen, jonka päämäärä on hengellisen Israelin–
Jumalan seurakunnan–uskon tuhoaminen. 

Lisäksi löytyy lopunajan hävityksen kauhistus 
aivan kuten Danielin kirjan luvussa 8, Matteuksen 
evankeliumin luvussa 24 ja Luukkaan evankeliumin 
luvussa 21. Olemme olleet monia vuosia tietoisia 
asiasta, mutta mitä emme ole ymmärtäneet on profetian 
hengellistä ulottuvaisuutta. 

Kun jo mainitsimme, Dan. 8:17 loppuosa kuuluu: 
“Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa.” 
Jakeelle löytyy varmasti historiallinen täyttymys, mutta 
suurin osa profetiasta täyttyy nykypäivänä, kuten jae 23 
todistaa: “Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat 
täyttäneet syntiensä mitan...” 
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Lopunajan Antiokhos 
Näky koskee kokonaisuudessaan temppelin ilta- ja 
aamu-uhreja. Tänään temppeli on Jumalan seurakunta 
(Ef. 2:20–21). Koko näky, kuten tulemme näkemään, 
koskee siis pääasiallisesti Jumalan seurakuntaa! 
Olemme aina opettaneet, että Antiokhos edustaa 
tänä lopunaikana henkiin herätettyä Rooman 
valtakuntaa hallitsevaa henkilöä. Lisäksi Antiokhos 
edustaa henkilöä, joka hallitsee Jumalan lopunajan 
seurakuntaa! 

Kun Antiokhos matkasi muinoin Jerusalemiin, hän 
häpäisi ensimmäiseksi temppelin, minkä jälkeen hän 
rosvosi koko kaupungin. On tärkeää, että ymmärrämme 
tämän tähdellisen aikajanan. 

“Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, 
ja [hänen toimestaan, alkuteksti]  otettiin pois 
jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka 
kukistettiin. Myös sotajoukko [oli hänelle annettu 
jokapäiväistä uhria vastaan synnin tähden, oikeampi 
käännös Biblia 1776]. Se sarvi heitti totuuden maahan, 
ja mitä se teki, siinä se menestyi” (Dan. 8:11–12). 
Jakeesta on hyvä huomata useita asioita. Jae 11 puhuu 
asevoimatermein; Jollain, jossain on otsaa haastaa 
Jeesus Kristus, sotajoukon päämiehemme. Vain saatana 
kykenee motivoimaan ihmisen toimimaan kuvatun 
uskaliaasti. 

Jae 12 ilmoittaa, että saatanalle annettiin armeija “ 
jokapäiväistä vastaan”. “Jokapäiväinen uhri” otettiin 
pois hänen kauttaan. Aivan kuten Dan. 12:11, “uhri” on 
kursiivilla eikä sitä löydy alkukäännöksestä. Muinaisessa 
temppelissä uhrattiin päivittäin. Tänään temppeli on 
seurakunta–ja taas profetian jokapäiväinen viittaa 
seurakunnan uhriin eli seurakunnan työhön.  
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 jatkuu sivulla 27

Huomaa, että jakeessa jokapäiväinen otetaan pois 
synnin tähden. Tapahtuma eroaa Dan. 12:11, jossa 

“jokapäiväinen” otetaan pois vanhurskauden tähden–
turvapaikkaan. Danielin kirjan luvussa 12 lopunajan 
Antiokhos hajottaa  väkivaltaisesti  pyhän kansan, 
mutta Danielin kirja luvussa 8, hän saapuu temppeliin 
liehittelevillä juonilla hienovaraisesti.  

Danielin kirja luku 8 kertoo synnistä, totuuden maahan 
heittämisestä–saatanallisen sotajoukon menestyksestä 
jokapäiväistä tuhotessaan–kaikki tämä Jumalan 
seurakunnan pyhäkössä. Kuvattu tuho ei tapahdu suuressa 
ahdistuksessa vaan koetaan Jumalan seurakunnassa 
ennen suurta ahdistusta. Seurakunnan sisältä löytyy 
mies, joka toimii kuin olisi Jumala, suurentaen itsensä 
jopa sotajoukon ruhtinasta vastaan, ja heittää totuuden 
maahan. Saatana on tämän miehen takana; Mies otti pois 
jokapäiväisen–jatkuvan–Jumalan työn. 

Jakeen 12 mainitsema synnin tähden merkitsee kapinaa, 
syntiä laillista auktoriteettia vastaan. Jokapäiväinen 
otettiin pois synnin takia. Jumalan seurakunnan kimppuun 
käytiin sisältä käsin. Ei esitetä, että seurakunta kuolisi 
eikä työ laikkaisi kokonaan. Työ lakkautettiin ainoastaan 
hetkellisesti, synnin takia. Saatana otti pois jokapäiväisen, 
sotaretken kaltaisesti (kuten muinoin Antiokhos). Saatana 
tuhosi Jumalan omien uskon tehdä Jumalan työtä–sama 
päämäärä kuin muinoisella Antiokhoksella! 

“Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen 
pyhä sanoi sille, joka puhui: Kuinka pitkää aikaa 
tarkoittaa näky jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta 
rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta 
tallattavaksi?” ( jae 13). Toisin sanoen kuinka kauan 
jokapäiväinen–Jumalan työ–keskeytetään? 
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Danielin kirjan toisen  
luvun kuvapatsas

Danielin kirjan toisessa luvussa esitetään 
Kaldean valtakunnan kuninkaan Nebukadnessarin 

uni. Unen tarkoitus on kaksijakoinen: se paljastaa 
Jumalan hallituksen ja mitä tapahtuu päivien lopulla.

Danielin kirja kirjoitettiin 618–536 eKr. Kun Kaldea 
valloitti Juudean ja otti kansan vangiksi, juutalainen 
Daniel oli teini-ikäinen. Jumala oli antanut Danielille 
erityislahjan ymmärtää ”kaikkinaiset näyt ja unet” 
(Dan. 1:17).

Kuningas Nebukadnessar näki toisena hallitusvuote-
naan unen, joka vaivasi häntä suuresti, ja suuttui, kun 
kukaan valtakunnan viisaista ei kyennyt tulkitsemaan 
unta.

Kuultuaan kuninkaan levottomuudesta Daniel etsiytyi 
kukinkaan puheille antaakseen tälle Jumalan tulkinnan 
unesta. Daniel tiesi, ettei hän itse kyennyt tulkitsemaan 
unta. ”Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa 
salaisuudet, ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, 
mitä on tapahtuva aikojen lopussa” (Dan. 2:28). Huomaa, 
että Jumala paljastaa salaisuudet! Kyseessä on Jumalan 
unen tulkinta, ei Danielin. Ja tapahtumat käyvät toteen 
aikojen lopussa.

Nebukadnessar näki unessa suuren kuvapatsaan, 
jonka pää oli parasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeata, 
vatsa ja lanteet vaskia, sääret rautaa, ja jalat osaksi 
rautaa, osaksi savea (jakeet 31–34).

Jakeessa 36 alkaa Jumalan unen tulkinta Danielin 
kautta. Daniel kertoi kaldealaiskuninkaalle, että kuvan 
kultainen pää edusti kuningasta ja hänen valtakuntansa 
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( jae 38).  ”Mutta sinun jälkeesi  nousee toinen 
valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten 
kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee 
kaikkea maata” ( jae 39). Jumalan tulkinnan mukaan 
kuvapatsas edusti maailmaa hallitsevia peräkkäisiä 
valtakuntia. 

Kun Kaldean valtakunta kaatui, sen paikalle astui sitä 
suurempi ja vahvempi Persian valtakunta (539–330 eKr.), 
jota edusti hopeainen rinta ja käsivarret.

Persialaisia seurasi entistä suurempi Aleksanteri 
Suurien hallitsema kreikkalais-makedonialainen 
valtakunta (noin 334–323 eKr.), jota edusti vaskinen vatsa 
ja lanteet.

”Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; 
niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin 
rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne 
kaikki” (jae 40). Historia osoittaa, että tämä oli Rooman 
valtakunta. Roomalaiset saavuttivat maailmanherruuden 
noin 30 eKr. ja hallitsivat yli 500 vuotta, kunnes heidät 
murskattiin 476 jKr. Rooman valtakuntaa edustaa 
kaksi rautasäärtä, jotka symboloivat kahta muinaista 
pääkaupunkia–Roomaa ja Konstantinopolia.

Kun Rooman valtakunta päättyi 476 jKr., mitä sen 
jälkeen tapahtui? Eikö profetia koske ”aikojen loppua”? 
Ymmärtääksemme 476 jKr. jälkeiset tapahtumat 
meidän on tarkasteltava toisia profetioita. Danielin 
kirjan luvun 2 täysi ymmärrys vaatii Danielin kirjan 
luvun 7 sekä Ilmestyskirjan lukujen 13 ja 17 profetioiden 
ymmärryksen. Niistä paljastuu monia yksityiskohtia, 
mutta Danielin kirjan luku 2 esittää laajakantaisen 
yleiskatsauksen. 

Danielin kirjan luvun 7 näyssä Jumalan ilmoittamaa 
neljää pakanavaltakuntaa kuvataan neljällä pedolla. 
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Rooman valtakuntaa edustavalla neljännellä pedolla 
on 10 sarvea (Dan. 7:7–8), jotka edustavat suuresta 
neljännestä pedosta ”nousevaa” 10 valtakuntaa 
( jae 24). Kun Rooman valtakunta kukistui 476 jKr., 
siitä oli määrä kasvaa 10 toinen toistaan seuraavaa 
hallitusta – joista viimeinen edeltäisi Jeesuksen 
Kristuksen paluuta ja Jumalan valtakunnan alkua. 
Historiassa 10 sarvea ilmenee siis vuodesta 476 jKr. 
Jeesuksen Kristuksen paluuseen.

Dan. 7:8 kymmenen sarven joukossa oli ”pieni sarvi” 
– joka symboloi suurta valheellista kirkkoa. Neljännen 
eläimen kymmenestä sarvesta kolme ”reväistiin pois 
sen edestä”. Kun Justinianus palautti 554 Rooman 
valtakunnan, alueella 476 jKr. asti hallinneet kolme 
barbaarikuningaskuntaa ”reväistiin juuriltaan” eivätkä 
ilmestyneet enää uudelleen. Jäljelle jäi seitsemän sarvea–
maailmanvaltakunnan seitsemän ylösnousemusta–joita 
dominoi pieni sarvi, suuri valheellinen kirkko. Nyt 
Rooman valtakunta alettiin tuntea nimellä Pyhä Rooman 
valtakunta. Ilmestyskirjan luvun 17 seitsenpäinen peto 
esittää erityisesti seitsemää pyhän Rooman valtakunnan 
henkiin heräämistä.

Vuodesta 554 olemme todistaneet kuusi pyhän 
Rooman valtakunnan henkiin heräämistä, jäljellä 
on yksi, jonka on määrä toteutua ennen Jeesuksen 
K r i s tu k s e n  p a l uut a .  Vo i m m e  t a rk at a  ny t  s e n 
muotoutumista. Danielin kirjan luku 2 todistaa, että 
viimeinen pyhän Rooman valtakunta toimii Kristuksen 
palatessa maan päällä.

Danielin kirjan luvun 2 suuren kuvapatsaan Rooman 
valtakuntaa edustaa rautaiset sääret, mutta sen jalat 
ja varpaat koostuivat raudasta ja savesta (Dan. 2:41). 
Varpaat merkitsevät kymmentä tänä lopunaikana 
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yhdistyvää samanaikaista   kuningasta, jotka herättävä 
pyhän Rooman valtakunnan vihoviimeisen kerran 
henkiin! Nousu jää lyhytikäiseksi, sillä rauta ei sekoitu 
saveen, mutta valtakunta omaa silti raudan voiman! 
Danielin kirjan luvun 2 kymmenen varvasta esittää 
yhdistyneen Euroopan kansoja.

Korvataan Jumalan valtakunnalla 
Daniel jatkaa: ”Mutta niiden kuningasten päivinä 
on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on 
kukistumaton iankaikkisesti...” (jae 44). Jae tarjoaa meille 
aikaelementin–niiden kuningasten päivinä! Jumalan 
valtakunta tulee korvaamaan parhaillaan Euroopassa 
muodostuvan 10 kansan tai kansanryhmän yhdistymisen. 

Jumalan valtakunta rikkoo kuvapatsaan kappaleiksi 
Nebukadnessarin unen kivilohkareen tavoin ( jae 34). 
Jeesus Kristus on tämä kivi (Apt. 4:10–11), ja on kuningas 
Jumalan valtakunnassa (Ilm. 17:14, 19:16).

Danielin kirjan luvun 2 suuren kuvapatsaan 
edustamat kaikki maailmaa hallitsevat valtakunnat 
hallitsivat maan päällä. Niin myös Jumalan valtakunta! 
Ilm. 11:15 ilmoittaa, että maailman kuninkuus tulee 
Kristukselle!

Jatketaan Dan. 2:44: ”... ja jonka valtaa ei toiselle 
kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut 
valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on 
pysyvä iankaikkisesti.” ”Kaikki ne muut valtakunnat” 
viittaa suuren kuvapatsaan edustavaan neljään maailmaa 
hallitsevaan valtakuntaan. Toisin sanoen tämän 
maailman valtakunnat, eli hallitukset, muserretaan ja 
korvataan Jumalan valtakunnalla.

Huomaa jae 35: ”Silloin musertuivat yhdellä haavaa 
rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin 
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akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä 
niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli 
kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se 
täytti koko maan.” Jumalan valtakunnasta, Kristuksen 
toimiessa kuninkaana, tulee suuri vuori, ”joka on 
kukistumaton” ( jae 44). Kaikki tämän maailman 
valtakunnat häviävät tuuleen.

Daniel  jatkaa jakeessa 45:  ”Suuri Jumala on 
ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on 
tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava.” Jumala 
on ilmoittanut nämä asiat! 

Kun Kristus palaa korkeimmaksi hallitsijaksi, tämän 
maailman hallitukset lakkautetaan. Ne korvataan 
Jumalan valtakunnalla–Jumalan hallituksella–Jumalan 
perheen hallinnolla!

Jumala paljasti profeetta Danielille kuusisataa vuotta 
ennen Kristuksen maan päälle tulemista totuuden 
valtakunnastaan. Annetut profetiat suljettiin kuitenkin 
lopunaikaan saakka. Elämme nyt tätä lopunaikaa. 
Huomaa, kuinka suuri vaikutus Jumalan tulkinnalla oli 
Nebukadnessariin: ”Silloin kuningas Nebukadnessar 
lankesi kasvoillensa ja kumartui maahan Danielin 
edessä ja käski uhrata hänelle ruokauhria ja suitsutusta. 
Kuningas vastasi Danielille ja sanoi: Totisesti on teidän 
Jumalanne jumalien Jumala ja kuningasten herra 
ja se, joka paljastaa salaisuudet; sillä sinä olet voinut 
paljastaa tämän salaisuuden” (jakeet 46–47). 

Euroopassa muodostuu parhaillaan seitsemäs, 
viimeinen pyhän Rooman valtakunnan henkiin 
herääminen. Vaikka se omaa kaiken edeltävän muinaisen 
Rooman valtakunnan vallan ja voiman, se ei kestä kauan. 
Jeesus Kristus palaa ”niiden kuningasten päivinä” ja 
murskaa kaiken vastarinnan! Jumalan valtakunta 
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perustetaan, eikä sitä tuhota koskaan. Kaikki tämän 
maailman paha hävitetään ja Nebukadnessarin sanoin: 
meidän Jumalanne on jumalien Jumala!

 Stephen Flurry
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2300 uhria 
Vastaus löytyy jakeesta 14: “Ja hän sanoi minulle: 
Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö 
asetetaan jälleen oikeuteensa.” Ei 2300 päivää–2300 
iltaa ja aamua. Jakeessa 26 näkyä kutsutaan jopa näyksi 

“illoista ja aamuista”. 3 Moos. 6:9 ja 12 osoittavat, että 
jokapäiväinen uhri toimitettiin illalla ja aamulla. 

Tämä profetian merkitys on selvä: Jokapäiväisen oli 
määrä lakata, synnin tähden, 2300 ilta- ja aamu-uhrin 
ajaksi. H. Armstrong opetti aina, että koska uhrit 
toimitettiin muinoin kahdesti päivässä, kesto oli itse 
asiassa 1150 päivää. 1150 päivän lopulla “sitten pyhäkkö 
asetetaan jälleen oikeuteensa”. Oikeuteensa tarkoittaa: 
Asettaa oikeaksi, suoraksi, todeksi, oikeudenmukaiseksi, 
vanhurskaaksi. Rsv kääntää, että pyhäkkö “tullaan 
asettamaan ennalleen sen oikeaan tilaan”. Milloin? 1150 
päivää siitä kun se poistettiin synnin tähden. 

Muista, Danielin kirjan luvussa 8 saatana poistaa 
jokapäiväisen synnin tähden. Dan. 12:11 Jumala poistaa 
sen vanhurskauden tähden, kun suuri ahdistus alkaa. 
Danielin kirjan luvun 8 Jumalan työn pysähtyminen 
tapahtuu itseasiall isesti  paljon ennen suuren 
ahdistuksen alkamista. Kysymys kuuluu: milloin saatana 
otti pois jokapäiväisen synnin tähden, ja milloin 1150 
päivää loppuu? 

Laittomuuden ihminen 
2.Tess. luku 2 ilmoittaa, koska 1150 päivää alkaa. Se on 
rinnakkainen jae Dan. 8:10–12 jakeille. Tessalonikan 
uskonveljet  olivat  järkyttyneitä valheellisesta 
kirjallisuudesta sekä valheista koskien Kristuksen 
paluuta. Paavali kirjoitti hämmennyksen selvittääkseen. 

“Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään 
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tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin 
tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen 
lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, 
mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että 
hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa 
Jumala” (2. Tess. 2:3-4). Malakian viesti  todistaa 
kiistattomasti, että tänä lopunaikana Jumalan temppeli 
on seurakunta–mikä merkitsee, että tämä laittomuuden 
ihminen soluttautui Jumalan seurakuntaan juonilla ja 
petoksella, aivan kuten muinainen Antiokhos. Tämä 
lopunajan laittomuuden ihminen korottaa itsensä yli 
Jumalan, ei välttämättä sanoin, mutta toimiensa kautta. 
Laittomuuden ihmisen ensisijainen päämäärä on 
pysäyttää jokapäiväinen ja heittää Jumalan totuus 
maahan–kaikki “rakkauden” ja ”rauhan” nimessä.  

“Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän 
tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, 
mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy” 
( jakeet 5-6). Tämä syntinen johtaja olisi ilmaantunut 
aikaisemmin vailla mikä häntä vasta pidättää. Joku 
pidätti miehen ilmestymistä. “Sillä laittomuuden 
[synnin] salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee 
tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää” (jae 7). Joku 
pidätti tätä laittomuuden ihmistä, ja sitten pidättäjä 
poistettiin tieltä. 

Herbert W. Armstrongin ja hänen kirjoituksensa 
tuntevat ovat tietoisia, kuinka H. Armstrong hillitsi 
ja pidätti monta kapinaa ja pettämistä–erityisesti 
1970-luvulla, jolloin kymmenet pastorit, hänen oma 
poikansa mukaan lukien, piti erottaa seurakunnasta. 
Vapaamieliset pyrkivät vesittämään Jumalan totuutta H. 
Armstrongin ollessa pois päämajasta maailmanjohtajia 
tapaamassa.  
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H. Armstrong tunnisti lyhyen aikaa ennen kuolemaansa 
1986, vaikka työ oli kasvanut runsaasti seitsemän vuoden 
ajan, taustalla edelleen vaikuttavan vapaamielisen linjan. 
Hän esitti jopa lausuman, että osa odotti haaskalintujen 
lailla hänen kuolemaansa pyrkimyksenä kaapata valta 
seurakunnassa! 

16. tammikuuta 1986 H. Armstrong poistettiin 
tieltä. Kyseisenä päivänä alkoi Danielin kirjan luvun 
8 suuri hengellinen sota. Kyseisenä päivänä saatana 
alkoi työskennellä pääasiallisesti yhden miehen kautta, 
systemaattisesti purkaa ja heittää H. Armstrongin 
opettamaa totuutta maahan. 

1150 päivää
Hengellinen tuhotyö on hyvin dokumentoitu–jopa H. 
Armstrongin elämäntyön tuhoajat ovat myöntäneet 
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tuhotyön. 16. tammikuuta 1986 jokapäiväinen otettiin 
pois, mikä oli merkki 1150 päivän alkamisesta.  

Kun laskemme 1150 päivää 16. tammikuusta 1986 lähtien, 
päädymme 11. marraskuuta 1989 lauantaihin. Minut 
erotettiin Worldwide Church of God -seurakunnasta 7. 
joulukuuta 1989, koska ylläpidin H. Armstrongin opetuksia. 
Erottaminen tapahtui lähes yhdeksän kuukautta 
1150 päivän päättymisen jälkeen. Minut erotettiin 
käsikirjoitukseni takia, joka painettiin myöhemmin 
Malakian viesti -kirjana. Työstin käsikirjoitusta lähes 
yhdeksän kuukautta! Vaikka en muista tarkka päivämäärää, 
jona Jumala alkoi ilmoittaa minulle Malakian viestiä, 
on turvallista sanoa, että se alkoi 11. maaliskuuta 1989 
tienoilla. Malakian viesti paljasti senaikaisen suurpetoksen 
seurakunnassa. Se osoitti, kuinka työ pysäytettiin synnin 

– “laittomuuden miehen” toimesta. 
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Jumala aloittaa työnsä aina pienimuotoisesti 
(ks.  Sak. 4:10).  Kristus vertasi  valtakuntaansa 
sinapinsiemeneen, joka on siemenistä pienin, mutta 
kasvaessaan yrteistä suurin (Matt. 13:31–32). Jumala alkoi 
puhdistaa pyhäkköä 11. marraskuuta 1989. On totta, että 
puhdistaminen alkoi yksin minusta, mutta eikö Jumala 
toimi aina yhden miehen kautta? Jumala ilmoitti Malakian 
viestin yhdelle miehelle. Vuonna 1989 Jumala ilmoitti 
sen–minulle. Sitten 7. Joulukuuta, minä sekä assistenttini 
John Amos kutsuttiin Pasadenaan, Californiaan, jossa 
meidät erotettiin Malakian viestin vuoksi äkkinäisesti 
pastorin toimistamme ja Worldwide Church of God 

-seurakunnasta.  Katso, mitä Jumala on saanut aikaan 
tämän jälkeen–mitä vaatimattomimman alun jälkeen. 
Mistä löytyy tänään jokapäiväinen? Mikä ryhmä jatkaa H. 
Armstrongin työtä? Ne, joilla on avoimet silmät, näkevät 
selvästi. H. Armstrongin työ on virvoitettu. Hänen työnsä 
pysäytettiin, mutta se ei kuollut–kiitos Jumalan Jumalan 
Filadelfian seurakuntansa tekemän työn kautta. Jumala 
on puhdistanut pyhäkön. Jumala on puhdistanut ne, jotka 
ovat olleet halukkaita mitattavaksi.  

Sotajoukko 
On tähdellistä ymmärtää sotajoukko-sanan merkitys. “Ja 
yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. 
Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan 
maahan päin” (Dan. 8:9). Pieni sarvi on Antiokhos, joka 
edustaa pyhän Rooman valtakunnan tulevaa johtajaa, 
mutta edustaa lisäksi Jumalan oman seurakunnan 
johtajaa. 

Profetia on kaksinainen. Ensiksi löytyy saatanan 
vaikutuksen alainen Antiokhos, jonka pyrkimys on 
tuhota Jumalan seurakunta, hengellinen Israel, sisältä 
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käsin. Löytyy myös pyhää Rooman valtakuntaa johtava 
Antiokhos, joka tulee tuhoamaan Israelin valtiot. 

“Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti 
maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi 
niitä” (jae 10). Revised Standard Version kääntää osan 

“tähtisotajoukosta”. Jumalan omia auttavat tähdet 
eli Jumalan enkelit (Ilm. 1:20), Jumalan omien apua 
pyytäessä. Tämä paha voima “tallasi niitä”–lopunajan 
laodikealaisia–pyhiä, jotka rikkovat Jumalan lakia. 

Strong’s Concordance määrittelee sanan sotajoukko 
“suu r i  jou k ko  h e n k i l ö i tä ,  e r i t y i s e st i  s ota a n 
järjestyneitä” ja “sotamiehiä, armeija”. Ilmaisu 
tarkoittaa myös kerätä sotamiehiä sotimaan. 

S o ta j o u k k o  vo i  v i i tata  d e m o n i - ,  e n ke l i -  ta i 
ihmisarmeijaan. Jumala omaa enkeliarmeijan ja 
pyhien armeijan. Saatana omaa demoniarmeijan ja 
ihmisarmeijan–syntiä tekevien pyhien armeijan. 

“Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, 
ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen 
pyhäkkönsä paikka kukistettiin” (jae 11). Sanat on kirjattu 
sotaterminologia käyttäen. Sotajoukon ruhtinas on Kristus. 
Tämä Jumalan seurakunnan sisällä oleva Antiokhos 
taistelee Kristusta vastaan. 

Löytyy kaksi syntiä.  Jokapäiväinen, eli Jumalan työ 
otetaan pois tämän pahan miehen toimesta. Lisäksi 
pyhäkön paikka, jossa Jumalan työtä tehdään, heitetään 
maahan. 

Kuvattu paha Antiokhos otti haltuunsa Jumalan 
seurakunnan. Vain tosi pyhät pysyivät uskollisina 
Jumalalle, ja Jumala jatkoi työtään heidän kauttaan. 

Jumala tekee aina työtään ihmisten, miesten ja 
naisten kautta. Jumalan työn tuhoamisen jälkeen työn 
jatkaminen vaatii aikaa. 
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“Myös sotajoukko oli hänelle annettu jokapäiväistä 
uhria vastaan synnin tähden. Se sarvi heitti totuuden 
maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi” ( jae 12, 
alkuteksti). Pahalle Antiokhokselle annettiin armeija 
Jumalan omia taistella Jumalaa vastaan! Saatana 
antoi hänelle tämän armeijan, koska Jumalan omat 
tekivät syntiä. 

2. Tess. luku 2 kutsuu samaa tapahtumaa kreikaksi 
“suureksi luopumukseksi”, mikä on toinen tapa ilmaista, 
että he “heittivät totuuden maahan”, tai tuhosivat 
Jumalan omien uskon. 

Sinun on omattava totuus, ennen kuin voit heittää 
sen maahan! Kuka omasi tänä lopunaikana totuuden? 
Jumala lähetti lopunajan Elian (Herbert W. Armstrongin) 
asettamaan kaiken kohdalleen” (Matt. 17:10–11).  

Elian on oltava Danielin kirjan luvun 8 lähde, sillä Elia 
asetti kaiken kohdalleen–kaikki päätotuudet tänä 
lopunaikana! 

Sitten, kun seurakunta alkoi kapinoida, Jumala käski 
tosi valittujaan “profetoimaan taas” (Ilm. 10:11). Meidän 
täytyy jatkaa Jumalan jatkuvaa profetoimalla taas kuten 
H. Armstrong–kuten aina, uudella ilmestyksellä lisättynä. 

Asia on yksinkertainen ja looginen jos ymmärrämme 
Jumalan totuuden. 

Jokainen Jumalan seurakunnan jäsen omaa vakavan 
velvollisuuden pitää maailma ja synti pois Jumalan 
seurakunnasta. Jumalan totuudesta kiinni pitäminen 
vaatii jatkuvaa taistelua. Saatana on totaalisesti 
omistautunut tuhoamaan Jumalan totuuden. 

Meidän täytyy taistella pitääksemme saatanan ja 
synnin loitolla. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme 
Jumalan hallitusta–jota johtaa H. Armstrongin kaltainen 
mies–joka toimeenpanee Jumalan lakia. Laodikealaiset 
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lankesivat juuri tässä asiassa. He hylkäsivät Jumalan 
H. Armstrongille antaman hallituksen. Ainoastaan pcg 
jatkaa samaa hallitusta. Joka ainoa laodikealaisryhmä 
hylkäsi Jumalan hallituksen, miksi he ovat laodikealaisia! 

Mitä  hengell inen sodankäyntimme  koske e? 
Sodankäynti koskee totuuden puolesta taistelemista. 
Kun omaamme totuuden, perustava velvollisuutemme on 
varjella saatanaa heittämästä totuutta maahan. Olemme 
Jumalan uskollinen sotajoukko–uskon puolustajia. 

Jumalan hallituksen ja lain toimeenpaneminen ovat 
ainoita keinoja suojella Jumalan kallisarvoista totuutta. 

Jumalan seurakunta on kärsinyt tänä lopunaikana 
luultavasti pahimman tappionsa, Jumalan hallituksen 
hylkäämisen tähden, mikä on suuri syntiinlankeemus. 

Mistä löydämme tänä päivänä Danielin kirjan luvun 8 
sodan? Kun tunnemme Jumalan totuuden, vastaus käy 
kivuliaan ilmeiseksi! 

Sotajoukko, eli Jumalan oma armeija, on annettu 
“tallattavaksi” sen kapinan takia ( jae 13). Tämä on 
lopunajan suurin kriisitilanne! Miksi? Koska moni 
laodikealainen menettää pelastuksensa. Mikään ei voi 
olla vakavampaa. 

Viimeisenä aikana 
Daniel ei ymmärtänyt Jumalan hänelle antamaa näkyä. 
Jumala lähetti arkkienkeli Gabrielin selittämään 
sitä Danielille ( jakeet 15–16). “Tarkkaa, ihmislapsi”, 
Gabriel sanoi, “sillä näky tarkoittaa lopun aikaa” 
(jae 17). Lausuma tarkoittaa juuri tätä! Vaikka profetia 
on kaksivaiheinen, ja kappale täyttyi toisella vuosisadalla 
eKr. osaksi Antiokhos Epifaneksen toimesta, sen 
pääasiallinen täyttymä on “lopun aikana”–aikana juuri 
ennen Jeesuksen Kristuksen maan päälle paluuta.  
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“Ja kun hän puhui minulle”, Daniel kirjoitti, “olin minä 
horroksissa, kasvot maata vasten; mutta hän tarttui 
minuun ja nosti minut seisomaan. Sitten hän sanoi: Katso, 
minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan 
aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa [määrättynä 
aikana on loppu, alkuteksti] ” (jakeet 18–19). Tämä kaikki 
tapahtuu “viimeisenä aikana”–lopun ajan lopulla, kuten 
olemme useasti esittäneet. Elämme esitettyä aikaa! 
Huomaa, että “määrättynä aikana on loppu”. “viimeistä 
aikaa” tarkoittava määrätty aika tarkoittaa 1150 päivää. 
Tämä on tullut ja mennyt–tarkoittaen, että Kristuksen 
paluuseen ei ole enää paljon aikaa. 

Siirry jakeeseen 23: “Ja heidän valtansa lopulla, 
kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee 
kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.” Pidä 
mielessäsi asiayhteys. Päätäyttymys on lopunaikana. 
Tässä puhutaan edelleen, mitä tapahtuu seurakunnan 
sisällä. Kyseessä on aika, jona luopiot “ovat täyttäneet 
syntiensä mitan”–Laodikean aikakaudella, laittomuuden 
ihmisen johtamana. 

“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” (jae 
24). Tässä vaikuttaa huomattavasti suurempi kuin pelkkä 
fyysinen voima; miehen takana oan saatana. Kuten 
olemme opettaneet aikaisemmin, jae viittaa saatanan-
innoittavaan suurta väärää kirkkoa johtavaan mieheen 
päämääränä yhdistetty Eurooppa. Jakeen mies edustaa 
Hitler-tyyppistä johtajaa, joka nousee pyhän Rooman 
valtakunnan johtajaksi. 

Seuraava jae on vielä kuvaavampi: “Ja hänen 
oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. 
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Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa 
hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin 
vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet 
muserretaan” ( jae 25). Mies tuhoaa monta ihmistä 
julistamalla rauha, rauha–tai rakkaus, rakkaus–mutta 
toimii päinvastaisesti. Mies harjoittaa petosta.

Kaiken takana on saatana, valheen ja petoksen isä 
(Joh. 8:44). Hän ei saavu koskaan sodan julistuksella – 
vaan julistaa jatkuvasti “rakkautta” ja “rauhaa”. (Paavali 
jopa ilmoitti, että paholainen verhoutuu “valkeuden 
enkeliksi” in 2. Kor. 11:14.) Älä erehdy asiasta, saatanan 
tavoite on tuhota! Hän tuhoaa rauhalla, ja kuten Lange’s 
Commentary lisää, “yhtäkkisesti pahoin päämäärin”.  

Daniel 8:26 kirjoittaa: “Ja näky illoista ja aamuista, 
josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se 
tarkoittaa kaukaista aikaa.” Elämme tänään keskellä 
näkyä, joka tapahtuu Jumalan temppelissä. Koko näky 
koskee Jumalan seurakuntaa juuri nyt–viimeisenä 
aikana. Daniel yrittää saada meidät näkemään, millaista 
sotaa käydään kulissien takana. 

Tä m ä  o n  a i n o a  p e l a s t u k s e n  a i k a  J u m a l a n 
seurakuntaan tänään kutsutuille jäsenille. Tuomio on 
tänään kohdallamme. Jos epäonnistumme tänä aikana, 
meillä ei ole toista mahdollisuutta. 

Jumala esittää tämän tarkasti päivä päivältä 
suunnitellun profetian varsin yksityiskohtaisesti! 
Kaiken takana on suuresti rakastava Jumala. Jos Jumala 
joutui auttamaan näyn antamiseksi Danielia näin 
kovasti taistelemaan saatanaa vastaan, kuinka 
suuren taistelun me kohtaamme, kun Jumala avaa 
mielemme vastaanottamaan ja julistamaan tämän 
viestin? Saatanan viha vaahtoaa parhaillaan. Saatana 
on heitetty maan päälle, ja keskittää katseensa sinuun–



37

sinun uskoosi. Kuinka vastaat hänen iskuunsa? Oletko 
monen paineen alla periksi antaneen laodikealaisen 
kaltainen? Vai vastaatko haasteeseen Danielin lailla?  

“Ja minä, Daniel, olin raukea ja sairastin jonkin aikaa. 
Sitten minä nousin ja toimitin palvelusta kuninkaan 
tykönä; ja minä olin hämmästyksissäni näyn tähden 
enkä sitä ymmärtänyt” (jae 27). Vaikka Daniel ei kyennyt 
ymmärtämään näkyä, hän oli näystä hämmästyksissä! 
Kuinka hämmästyksissäsi sinä, näyn ymmärtävä, olet 
näystä? 
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KOLME

Kaksi 
hävityksen 
kauhistusta

H ävityksen kauhistus–on mielestäni Raamatun 
voimallisin, tuomitsevin ilmaisu! Jumala, kun 
hän innoittaa tämän mahdollisesti vahvimman 

Raamatun ilmaisun, tekee sen varmasti hyvästä syystä. 
Lue, tutki huolellisesti ja varmista, että ymmärrät asian.

Fy ys i n e n  h äv i tyk s e n  k au h i s t u s  n äy tt äy ty y 
Jerusalemissa suuren ahdistuksen alussa, aivan kuten 
seurakunta on aina opettanut. Mutta muista, että löytyy 
myös hengellinen hävityksen kauhistus, joka on jo 
asettautunut tänä lopunaikana Jumalan seurakuntaan. 

Näemme hengellisen kauhistuksen hävityksen 
ympärillämme: 95 prosenttia Jumalan omista on 
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haavoittunut suuresti hengellisesti, jos ei jo kuollut, 
sen tähden. Jumala antaa selkeät ohjeet, kuinka tulee 
reagoida: ”Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta 
on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä 
paikassa–silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot 
vuorille” (Matt. 24:15–16). Jumala käskee, että kun näet 
tämän kauhistuksen ympäröivän Jerusalemia, juokse siitä 
pois niin nopeasti kuin pystyt! 

Hengellinen Antiokhos
Danielin esittämällä Antiokhoksella on sekä fyysinen että 
hengellinen täyttymys lopunaikana. ”Ja yhdestä niistä 
puhkesi esiin sarvi [Antiokhos], alussa vähäpätöinen. 
Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan 
maahan päin. Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja 
pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja 
tallasi niitä” (Dan. 8:9–10).

Revised Standard Version kääntää ilmaisun ”tähtien 
sotajoukoksi”. Toisin sanoen jae puhuu ihmisistä, joita 
Jumalan enkelit suojelevat, jos he pysyvät kuuliaisina 
Jumalalle. Hengellinen Antiokhos on pudottanut osan 
Jumalan pyhistä varsin vaaralliselle hengelliselle 
alustalle.

Voit nähdä jakeista 23–24, että jopa fyysisen 
k a u h i s t u k s e n  e n s i s i j a i n e n  t av o i t e  s u u r e s s a 
ahdistuksessa on tuhota Jumalan omat; Jumalan omat 
ovat aina saatanan pahan voiman maalitaulu.

Jumalan omat ovat myös hengellisen Antiokhoksen–
valheellisen Jumalan lopunajan seurakunnan johtajan–
maalitaulu. Sekä fyysistä että hengellistä kauhistusta 
johtaa mies–saatanan kontrolloima mies. Hengellinen 
kauhistus tuhoaa Jumalan omat hengellisesti; Jae 12 
kertoo, että hengellinen Antiokhos heittää totuuden 
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maahan. Hengellinen kauhistus tuhoaa Jumalan omien 
uskon, rakkauden sekä seurakunnan opit!

Jakeessa 25 puhutaan fyysisestä kauhistuksesta, 
mutta huomaa, että jakeessa 26 painopiste palaa 
tapahtumiin seurakunnan sisällä. Jumala tahtoo, että 
hänen omansa keskittyvät ensisijaisesti hengelliseen 
kauhistukseen, hengelliseen Antiokhokseen, joka 
astuu paikalle ennen fyysistä hävityksen kauhistusta, 
ennen pyhän Rooman valtakunnan lopullista henkiin 
heräämistä.

Totuus maahan 
Palataan muutamaan aikaisempaan jakeeseen ja 
varmistetaan, että ymmärrämme asian. ”Sitten minä 
kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä sanoi 
sille, joka puhui: Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky 
jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta: 
p yh ä k ö n  j a  s o t a j o u k o n  a l tt i i k s i  a nt a m i s e s t a 
tallattavaksi?” (Dan. 8:13). Mitä saattaa kauhistuksen? 
Rikkomus! Rikkomus Jumalan lakia vastaan. Synti saa 
aikaan mullistavan tuhon Jumalan seurakunnassa.

Meidän on ymmärrettävä, että parhaillaan käynnissä 
on totaalinen hengellinen raivoisa sota! Useimmat 
Jumalan omat häviävät tässä sodassa, sillä heidät 
voittaa hengellinen maahan heittävä ja päälle tallaava 
hävityksen kauhistus! ( jae 10). He ihmiset menettivät 
uskonsa, koska rikkoivat lakia ja hylkäsivät lakia 
opettavan Jumalan hallituksen. Kaikki paha tapahtuu 
rikkomuksen tähden. Tajuammeko, kuinka vaarallinen 
asia tämä on?

Kyseessä on taistelu, jota meillä ei ole vara hävitä. 
Silti 95 prosenttia Jumalan omista häviää, eikä puolet 
virkoa koskaan. Todistamme parhaillaan luultavasti 
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Jumalan seurakunnan historian suurimman 
lukumäärän hengellisiä uhreja! Katastrofin on 
oltava varoitus Jumalan valituille. Kauhistus toimii 
taatun voimallisesti tuhotakseen sinut. Puolellamme 
taistelee kuitenkin enkeliarmeija, eikä kukaan tallaa 
meitä maahan, kun pysymme uskollisena Jumalalle, sillä 
Jumalan enkelit suojelevat meitä.

Hengellinen Antiokhos esiintyy erittäin ylimielisesti. 
”Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin [itse Jeesusta!] 
vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen 
pyhäkkönsä paikka kukistettiin” (jae 11). Rikkomuksen 
tähden mies saa Jumalan omista kostuvan armeijan 
taistelemaan Jumalaa vastaan! Näin ei tapahdu 
suuressa ahdistuksessa, jossa he tekevät parannuksen 
synnistään, kuvattu taistelu on jo toteutunut.

”Myös sotajoukko jokapäiväisen uhrin lisäksi annettiin 
rikollisesti alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti totuuden 
maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi” ( jae 12). 
Olemmeko jo nähneet tänä lopunaikana, kuinka mies 
Jumalan seurakunnassa korotti itsensä Jumalan tasolle 
ja heitti totuuden maahan? Olemme nähneet! Voimmeko 
sanoa, että kauhistus menestyy tänään totuuden maahan 
heittämisessä? Tarkkaa kaikkia laodikealais-ryhmiä! King 
James -käännöksessä Dan. 11:31 ja 12:11 kuuluu ”kauhistus, 
joka tekee hävityksen”, mikä on varsin tarkka kuvaus, mitä 
tapahtui Jumalan seurakunnassa. 

Olemme nähneet, kuinka saatana pystyi ottamaan 
pois jokapäiväisen, ja tuhosi Jumalan työn. Lampun 
siirtäminen ja uuden työn asettaminen vaatii aikaa. 
Kesti 1150 päivää, ennen kuin Jumalan sai työn alkuun–
puhdisti temppelin ja aloitti alusta (Dan. 8:14).

Vain pieni ryhmä vastustaa hengellistä Antiokhosta, 
taistelee tätä kauhistusta vastaan. Saatana vihaa meitä 
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absoluuttisesti, koska varoitamme maailman ihmisiä 
tulevasta fyysisestä kauhistuksesta, sekä Jumalan 
seurakunnassa tänä päivänä toimivasta hengellisestä 
kauhistuksesta.

Olemmeko absoluuttisen päättäväisiä, että emme 
ole milloinkaan osallisia Jumalan totuuden maahan 
heittämiseen? Onko saatana onnistunut heittämään 
elämässäsi maahan jonkun totuuden?

Tajua, että emme edes ymmärrä, mikä totuus on, 
ellemme tunne, mitä H. Armstrong opetti. H. Armstrong 
asetti kaiken kohdalleen. Tiedän, mitä hän opetti minulle, 
ja mitä Jumala on ilmoittanut siitä lähtien. Koska moni 
Jumalan oma ei ole pysytellyt lähellä Jumalaa eikä edes 
muista, mitä H. Armstrong opetti, hengellinen Antiokhos 
on onnistunut suuresti petoksessaan, vilpissään ja 
valheissaan.

Mitä oikeuskiistamme käsitteli? Taistelimme Jumalan 
totuuden maahan heittämistä vastaan! Fyysinen 
kamppailu heijasti hengellistä sodankäyntiä. Kuka toinen 
maapallolla olisi valmis taistelemaan Ikuisten aikojen 
salaisuus -teoksen puolesta? Ainoastaan me! Käymme 
sotaa totuuden puolesta. Kuka opettaa H. Armstrongin 
palauttamaa totuutta? Vastuullasi on tutkia ja todistaa 
Raamatusta yksityiskohtaisesti, kuka opettaa totuutta.

Älä profetoi
Toinen kuvaus sodasta totuuden puolesta kuuluu: ”Älkää 
saarnatko, saarnaavat he, sellaisista ei pidä saarnata; eikö 
väisty pois häpäiseminen?” (Miika 2:6). Elämme tänä 
päivänä jakeen sanomaa! Käymme parhaillaan kuvattua 
tätä sodankäyntiä: sotaa Jumalan sanoman puolesta. 

”Häpeä ei kohdistu meihin”, Revised Standard Version 
-kääntää ”eikö väisty pois häpäiseminen”, laodikealaiset 
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väittävät tukahduttaessaan totuutta. Jumala jylisee heille, 
Häpäisy saavuttaa teidät! Sanomaamme lakkauttamaan 
pyrkivät saatetaan pian suureen häpeään!

Laodikealaiset julistavat teoillaan: Älä profetoi, mitä 
Jumala käskee. Jumalan vastaväite kuuluu: ”Mutta aikoja 
sitten on minun kansani asettunut viholliseksi; vaatteiden 
päältä te kiskotte vaipan niiltä, jotka huoleti kulkevat, 
jotka sotaa väistävät” ( jae 8). Kaikki laodikealaiset 
taistelevat Jumalaa vastaan! He heittävät totuuden 
maahan! He rikkovat lakia, koska he hylkäävät Jumalan 
hallituksen! Siksi Jumala kutsuu heitä vihollisekseen.

Jos olet laodikealainen, tai penseä, olet osa 
hävityksen kauhistusta!

He omasivat aikoinaan Jumalan profetian, nyt he 
haluavat pysäyttää sen. Sen sijaan että julistaisivat 
maailmalle viestiä fyysisestä hävityksen kauhistuksesta, 
heistä on tullut hengellinen kauhistus! He tuhoavat 
viestin, jota heidän on määrä julistaa!

Emme voi olla sinisilmäisiä, ketä vastaan taistelemme. 
Saatana on kahden kauhistuksen takana–fyysisen 
sekä henkisen. Emme taistele pelkkää miestä vastaan! 
Taistelemme miehelle voimansa antavaa saatanaa 
vastaan. Taistelemme myös kaikkia miestä tukevia 
vastaan–niitäkin vastaan, jotka eivät välttämättä tue 
täysin asiaa mutta ovat mukana heittämässä totuutta 
maahan. Hengellinen sotajoukko on hyökännyt heidän 
kimppuunsa ja haavoittanut heitä suuresti. 

Vaikka he katsovat olevansa neutraaleja, he auttavat 
silti saatanaa.

Hengellinen hävitys
Muista, että Dan. 8:19 puhuu ”viimeisestä vihan ajasta”, 
joka ei ole Danielin suurimman osan ajasta puhuma 
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loppu, vaan viimeinen loppu sen jälkeen kun Elia asetti 
kaiken kohdalleen, sen jälkeen kun totuus heitettiin 
maahan. Tänä aikana herätetään uusi työ sotimaan 
hengellistä kauhistusta vastaan, tänä aikana myös 
fyysinen kauhistus nousee pikaisesti esiin, tänä aikana 
Israelin kansat murtuvat moraalisesti ja hengellisesti.

Tiedät, ettei tänään todistamamme hengellinen 
hävitys olisi ollut mahdollinen H. Armstrongin Jumalan 
seurakunnan johdossa toimiessa. Jumala poisti H. 
Armstrongin tieltä, minkä jälkeen ilmestyi mies, joka 
istui temppelissä toimien kuin olisi Jumala, mutta 
heitti Jumalan totuuden maahan! Mikä kauhistus. (H. 
Armstrongin aikana tiesimme, että 2. Tess. luku 2 koski 
hävityksen kauhistusta, mutta olimme vain puoliksi 
oikeassa, sillä se koskee myös hengellistä kauhistusta! 
Samaan aikaan se paljastaa, miten fyysinen kauhistus 
toimii.)

Jumala poisti H. Armstrongin tieltä nähdäkseen, 
kuinka paljon rakastamme totuutta. Jumalan tahto on, 
että jokainen ihminen kantaa vastuun, taistelee, ettei 
Jumalan totuutta heitetä maahan! Jumala tahtoo tietää, 
haluammeko olla todella osa Jumalan sotajoukkoa, joka 
voittaa saatanan.

”Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, 
joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva 
ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä 
saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. 
Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, 
jotka kirjaan kirjoitetut ovat” (Dan. 12:1). Jae puhuu 
suuresta ahdistuksesta, mutta jos tarkastelemme jaetta 
hengellisesti, elämme jo pahinta maan päällistä 
kärsimyksen aikaa! Jumalan seurakunta ei ole koskaan 
kärsinyt moisesta saatanan aiheuttamasta tappiosta!
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”Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus 
loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, 
niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti” ( jae 3). Tämä 
kaikki on yhteydessä nykyiseen taisteluumme. Jakeen 
4 ”tutkivat” tai 1992 “harhailevat” tarkoittaa luopua 
uskostaan, tai kääntää ihmiset pois Jumalasta. Tämä on 
hengellinen kauhistus. Saatamme kysyä: Jumala, kuinka 
voin kääntää ihmisiä vanhurskauteen kun 95 prosenttia 
omistasi kääntyy pois totuudesta? Jumala vakuuttaa, 
että löytyy tosi valittuja, jotka kääntävät ihmisiä 
vanhurskauteen näiden hirmuisten aikojen keskellä. 
Jumalan katuvat omat joutuvat taistelemaan suuressa 
ahdistuksessa fyysistä kauhistusta vastaan, ja me 
joudumme taistelemaan tänään hengellistä kauhistusta 
vastaan.

Turvapaikka
Suuren ahdistuksen aikana tapahtuu: ”... Siihen on vielä 
aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan 
hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät” 
(Dan. 12:7).

Ku k a  t a i s t e l e e  J u m a l a n  p u o l e s t a?  ” M o n e t 
puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan...” ( jae 10). 
Puhdistetaanko ja koetellaanko meitä’? Enemmän kuin 
koskaan elämässämme! Laodikealaiset eivät hyväksy 
Jumalan koettelemista eivätkä oikaisua Jumalan 
hallituksen kautta: ”... mutta jumalattomat pysyvät 
jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä 
tätä; mutta taidolliset ymmärtävät” ( jae 10). Oikaisun 
hyväksyminen osoittaa, että olemme taidollisia, ja että 
laodikealaiset   ovat jumalattomia.

”Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri [Jumalan 
työ] poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on 
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oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää” 
(jae 11). Näe jakeen kontrasti: Jokapäiväistä toimittava 
ryhmä poistetaan, toinen jätetään kokemaan fyysinen 
hävityksen kauhistus. Jae sisältää valtavan viestin: 
joko teet Jumalan työtä tai joudut suureen 
ahdistukseen! Jumala saattaa työtään tekevät 
turvapaikkaan kotkan siivin. He lentävät pois, koska ovat 
liitäneet huimasti hengellisesti! Koska heitä koeteltiin, 
puhdistettiin, kirkastettiin, ja koska he voittivat Jumalan 
seurakunnan sisällä toimineen hävityksen kauhistuksen, 
he saavat paeta kaikkien aikojen pahinta fyysistä 
kärsimystä.

Vertaa tätä jokapäiväistä Dan. 8:11–12 jokapäiväiseen. 
Yksi Jumalan omien Jumalan seurakunnan sisällä oleva 
ryhmä voitettiin ihmisten rikkomusten tähden. Toinen 
piti kiinni laista ja hallituksesta, Jumala herätti työnsä 
uudelleen näiden ihmisten kautta, ja saattoi sen loppuun 
asti! Ensimmäinen jokapäiväinen tapahtuu useita vuosia 
ennen suurta ahdistusta, mutta toinen jokapäiväinen 
otetaan pois vain päiviä ennen suurta ahdistusta, kun 
Jumalan kansa viedään turvapaikkaan.

Juudeassa
M att e u k s e n  e va n k e l i u m i n  l u v u s t a  2 4  l ö y t y y 
rinnakkainen kuvaus. ”Ja kun hän istui Öljymäellä, 
tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: 
Sano meille: milloin se tapahtuu?, ja mikä on sinun 
tulemuksesi ja maailman lopun merkki?” ( jae 3). 
Jakeesta käy ilmi tapahtuman ajankohta. Huomaa: ”Ja 
sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee, 
useimpien rakkaus” (jae 12). Kyse on agape-rakkaudesta, 
jonka vain Jumalan omat omaavat. Jae kertoo tänä 
lopunaikana maahan heitetystä totuudesta.
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Sitten seuraa profetia: ”Kun te siis näette hävityksen 
kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin 
kautta, seisovan pyhässä paikassa–joka tämän lukee, se 
tarkatkoon–silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot 
vuorille” (jakeet 15–16).

Muista, että löytyy kaksi kauhistusta–hengellinen 
ja fyysinen. Kristus puhui suorasti opetuslapsilleen, 
mutta maailma ei ole koskaan ymmärtänyt Kristuksen 
opetuslapsille esittämää sanomaa. Kristus puhui näiden 
profetioiden kautta lisäksi myös koko maailmalle, mikä 
tarkoittaa, että asia täytyy ymmärtää kahdella tasolla.

Kauhistus seisoo ”pyhässä paikassa”, mikä tarkoittaa 
hengellisesti Jumalan seurakunnassa–hengellisessä 
Jerusalemissa (”Jerusalem, joka ylhäällä on... on meidän 
äitimme” – Gal. 4:26), jonka hengellinen kauhistus on 
voittanut pahoine henkisotajoukkoineen.

Myös fyysinen armeija on aikeissa ympäröidä 
Jerusalemin kaupungin (Luuk. 21:20–23). Kaupunkia 
nimeltään ”pyhäksi paikaksi” sen historian tähden, 
ja koska Jeesus Kristus tulee hallitsemaan sitä pian 
aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Jumala 

”kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat” (Room. 4:17). 
Esimerkkinä tästä jae, joka uskoo Kristukseen, ”sillä on 
iankaikkinen elämä” (Joh. 6:47), vaikka tila ei ole vielä 
toteutunut.

Hoos. 5:5 kertoo, että Efraim (Britannia), Manasse 
(Yhdysvallat) ja Juuda (Israel) kaatuvat yhdessä. Näissä 
kansoissa olevien kaikkien Jumalan omien pitää paeta, 
ei vain ”Juudeassa” olevien.

Jumala tuomitsee Ilm. 3:9 ne, jotka väittävät olevansa 
hengellisiä juutalaisia, mutta valehtelevat. Ennen 
suurta ahdistusta pakenevat ovat tosi hengellisiä 
juutalaisia. Hengellisessä mielessä he ovat Juudeassa. 
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Tämä tarkoittaa, että heissä elää Kristus, ylin hengellinen 
juutalainen! Heille luvataan suoja suurelta ahdistukselta 
(jae 10).

Kun tarkastelemme laodikealaisten johtajien ja 
jäsenten lausumia, toteamme, että he ovat opillisesti 
sekaannuksen vallassa. He eivät usko Jumalan 
hallitukseen, koska he ovat hävityksen kauhistuksen 
maahan tallaamia! Heidät kaikki on valloitettu!

Kun Jumalan hengelliset juutalaiset näkevät 
kauhistuksen, he poistuvat seurakunnasta ja ”pakenevat 
vuorille” – Jumalan hengellisille vuorille eli Jumalan 
Filadelfian seurakuntiin eri puolilla maailmaa, joissa 
Jumala asuu. Jos he eivät pakene, saatana tuhoaa 
heidät! Sama pätee molempiin kauhistuksiin. 
Meidän täytyy paeta todetessamme mainitut kauheat 
tapahtumat, tai juuri ennen niiden tapahtumista.

Vuori symboloi hallitusta (Dan. 2:44–45; Hes. 28:14). 
Hengellisesti Jumalan omia käsketään pakenemaan 
vuorille, eli Jumalan seurakuntiin ympäri maailmaa. 
Näin Jumalan Filadelfian seurakunnan perustamisesta 
asti.

Niistä, jotka eivät pakene, tulee laodikealaisia.
Useimmat profetiat ovat kaksinaisia. Myös tällä 

profetialla näyttää olevan fyysinen ja hengellinen 
kaksinaisuusperiaate.

Yhdysvallat ja Britannia kohtaavat kuolettavia sisäisiä 
ongelmia jo ennen suuren ahdistuksen alkamista 
(Hes. luku 5). On mahdollista, että näiden kahden kansan 
Jumalan tosi valitut viedään Juudeaan eli Juudaan 
(nykyiseen Israeliin) juuri ennen ahdistuksen alkua.

Löytyy profetia, jossa Jumalan johtajat ja kannattajat 
ovat voimallisessa ristiriidassa hallitustensa kanssa, ja 
heitä käsketään pakenemaan Juudaan (Aam. 7:10–17). 
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Jumala saattaa sallia käskyn turvatakseen osan omiaan 
ennen turvapaikkaa.

On mahdollista, että tietty määrä Jumalan valittuja 
elää ja tekee Jumalan työtä Juudassa (Jes. 40:9), ja 
pakenee sieltä käsin turvapaikkaan, heidän pakonsa 
toimiessa kaikille Jumalan omille ympäri maailmaa 
signaalina paeta.

Joka tapauksessa, kun Jerusalemin kaupunki on 
eurooppalaisarmeijoiden ympäröimä, tämä on merkki 
kaikille Jumalan omille kaikissa paikoissa paeta. 

Hänen pyhäkkönsä paikka
Katsotaan tarkemmin, mitä hengellinen Antiokhos teki. 

”Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä 
otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä 
paikka kukistettiin” (Dan. 8:11). Tämä mies otti pois 
jokapäiväisen, Jumalan työn: 400 tv-asemaa, 8 miljoonaa 
Plain Truth -tilausta, 200 miljoonan dollarin vuositulot.

Jae kertoo myös, että ”hänen pyhäkkönsä paikka” 
kukistettiin, ei itse pyhäkkö. Huomaa, että jakeessa 
14 varsinainen  pyhäkkö  asetetaan oikeuteen, eli 
puhdistetaan. Pyhäkkö viittaa Jumalan omiin, 
seurakuntaan. Jakeen ”paikka” viittaa fyysiseen 
paikkaan. Strong’s Concordance kutsuu paikkaa 

”asuinpaikaksi, perustaksi”. Gesenius’ Lexicon esittää sen 
olevan ”Jumalan temppelin asuinpaikka”. International 
Critical Commentary esittää, että ”heprean paikka-
sana ei ole tavallinen sana, on harvinainen, ja viittaa 
rakennukseen, perustaan (Esra 3:3), alttarin perustaan. 
Rakennelma, tai asuinpaikka, erityisesti käytetty 
Jumalan asuinpaikkana”.

Mitä ”paikalle” tapahtui? Kukistettiin antaa 
ymmärtää, että se heitettiin maahan ja heitettiin pois. 
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Raamatunselitysteokset kuvaavat, että se hävitettiin 
paljaaksi kuin erämaa.

Juuri näin tapahtui H. Armstrongin ja seurakunnan 
”Jumalan huoneeksi” kutsumalle Armstrong Auditorium 
-rakennukselle, joka oli todennäköisesti saatanan 
Jumalan omien jälkeen oleva ensimmäinen fyysinen 
maalitaulu: Jumalan pyhäkön paikka.

Danielin kirjan luvun 8 jakeista voimme nähdä, että 
kun ”luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, “ nousee 
Antiokhos, “kuningas kasvoilta röyhkeä ja juonissa 
taitava”. ”Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin 
hänen omasta voimastaan”, pikemminkin saatanan 
voimasta.  ”Ja… onnistuu petos hänen kädessään... 
ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. 
Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee…” Mies 
nousee   Jeesusta Kristusta vastaan, mikä esitetään 
fyysiseen kauhistuksen yhteydessä.

Jae 26 antaa näylle nimikkeen ”näky illoista ja 
aamuista” – eli temppelistä ja sen uhreista. International 
Critical Commentary esittää ilmaisun olevan koko näyn 
yhteenveto-otsikko. Toisin sanoen näky koskee 
ensisijaisesti temppeliä ja Jumalan pyhäkön ”paikkaa”. 

Rakkaus kylmenee
Meidän täytyy paeta kauhistusta. ”Silloin ne, jotka 
Juudeassa paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön 
astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 
ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan 
vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä [imeväisiä–
hengellisiä vauvoja] niinä päivinä!” (Matt. 24:16–19). 
Käydään pikaisesti läpi, mistä jakeessa on kysymys.

Jes. 28:9 ilmoittaa, että Jumala opettaa tietonsa ja 
oppinsa niille, jotka ovat ”maidolta vieroitettuja, äidin 
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rinnoilta otettuja”, mistä käy ilmi laodikealaisten 
heikkous.  Laodikealaiset  olivat  absoluuttisen 
riippuvaisia   vahvasta johtajasta, H. Armstrongista, 
pitäytyäkseen Jumalassa.  Heidän he n ge ll ise n 
kypsymättömyytensä paljastui, kun H. Armstrong kuoli. 
Heitä ei ollut koskaan vieroitettu maidosta. He eivät 
käsittäneet perin pohjin, mitä H. Armstrong opetti, ja 
hylkäävät nyt hänet Jumalan lopunajan Eliana.

Laodikealaiset eivät ymmärtäneet perin pohjin, mitä 
H. Armstrong opetti hävityksen kauhistuksesta, ja nyt 
heidän täytyy kokea hävityksen kauhistus–hengellisesti 
ja fyysisesti!

Ei ole sattuma, että saatana kykeni iskemään, 
voittamaan koko seurakunnan. Saatanan täytyi saattaa 
seurakunta valmiiksi, valmistaa samalla tavalla kuin 
nykyistä fyysistä hävityksen kauhistusta. Matt. 24:12 
osoittaa, että seurakunnassa vallitsi laittomuus. Näin 
tapahtui 70-luvulla. Kun Jumalan omat menettivät 
lain, he eivät enää tienneet, mitä rakkaus oli. Heidän 
rakkautensa kylmeni! Tämä on meille vakava varoitus! 
Tajuatko, että rakkautesi voi kylmetä Jumalan tosi 
seurakunnassa? Sen jälkeen on vain ajan kysymys, 
koska saatana voittaa meidät. 2. Tess. luku 2 ilmoittaa, 
että laodikealaiset hukkuvat, koska he eivät rakasta 
totuutta.

”Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu” 
(Matt. 24:13). Jae viittaa tämän aikakauden loppuun. 

”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman 
kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; 
ja sitten tulee loppu” ( jae 14). Thayer’s esittää: ”Mistä 
lopusta on kysymys, on tarkoitettu lukijan asiayhteydestä 
määritettäväksi.” Jae käsittelee Filadelfian aikakauden 
loppua ja viittaa varmasti H. Armstrongin työhön. Kun 
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H. Armstrong kuoli, astuimme viimeiseen aikaan (engl. 
last end), mikä antaa erittäin hyvän käsityksen, missä 
olemme profetioissa. Nykyinen työtehtävä ei ole enää 
saarnata evankeliumia kaikkeen maailmaan. Nykyinen 
työtehtävä keskittyy varoittamaan siitä, mikä nousee 
paikalle heti H. Armstrongin kuoleman jälkeen: ”Kun 
te siis näette hävityksen kauhistuksen...” ( jae 15). Kun 
H. Armstrong kuoli, siirryimme kahteen ajanjaksoon: 
Välittömään hengellinen kauhistuksen aikaan, joka johtaa 
fyysiseen kauhistukseen. (Seuraavassa jakeessa 16 meitä 
käsketään pakenemaan molempia.) Viimeinen aika on 
monella tavalla huomattavasti koettelevampi aika.

Tahdon palvonta 
Hitler lausui aikoinaan: ”Mitä esität ihmismassalle 
vastaanottavaisen fanaattisessa ja omistautumisen 
tilassa, säilyy mielessä; hypnoottisen vaikutuksen alaiset 
sanat ovat radikaaleja ja jokaiselle järkevälle selitykselle 
läpäisemättömiä.” Emme voi perustella hypnoottista 
vaikutusta rationaalisesti. Hitler julisti: ”Tulossa on uusi 
maagisen tulkinnan aikakausi maailmasta, perustuen 
tahtoon, ei älyyn.”

Pa ava l i  k e r t o o  K o l o s s a l a i s k i r j e e s s ä ,  m i t ä 
kolossalaisille ja laodikealaisille tapahtui sekä 
muinoin että tänä päivänä. ”Älköön teiltä riistäkö 
voittopalkintoanne kukaan,  joka on mieltynyt 
nöyryyteen ja [demonien] palvelemiseen, ja pöyhkeilee 
näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama 
eikä pitäydy häneen, joka on pää…” (Kol. 2:18–19). He 
menettivät hallituksen sekä Jumalan lain. Voit lukea 
jakeista lisää kirjasesta Colossians: First-Century 
Parallels, Kolossalaiskirje: ensimmäinen vuosisata ja 
nykyaika.
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Huomaa jae 23: ”Tällä kaikella tosin on viisauden 
m a i n e  i t s e va l i t u n  j u m a l a n p a l v e l u k s e n  [ w i l l 
worship, tahdon palvonnan]...” vuoksi. Juuri siihen 
laodikealaiset ovat ryhtyneet. Juuri tästä Hitler puhui! 

– ”maagisen tulkinnan... perustuen tahtoon…”
Jos saatana olisi voittanut Jumalan, maailmamme 

olisi ollut edellä kuvatun kaltainen, aivan kuten nyt 
Pasadena. Kun minut erotettiin, wcg’n johtajat eivät 
etsineet vastauksia Raamatusta vaan omasivat asioista 
maagisen tulkinnan, joka esitti epäsuorasti, noudata 
tahtoamme, joka sattui olemaan saatanan tahto. Monet 
Jumalan omat ovat seuranneet tätä tahtoa. ”Tahdon 
palvonta” on olennaisesti demonien palvontaa, uusi 
aikakausi, jonka Hitler halusi esitellä. Saatana tahtoo 
juuri tämän kaltaisen maailman.

Jumalaton saartaa  
vanhurskaan 
Myös Habakuk kuvaa hengellistä hävityksen kauhistusta. 
Habakuk todisti paljon väkivaltaa ja huusi Jumalalle: 

”Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa, ja sinä 
et kuule, parkua sinulle: Väkivaltaa! ja sinä et auta?” (Hab. 
1:2). Nämä ovat samoja kysymyksiä, joita me kysyimme H. 
Armstrongin kuoleman jälkeen. Miksi Jumala ei auttanut 
seurakuntaa?

”Sentähden on laki  heikko,  ja  oikeus ei  tule 
milloinkaan voimaan. Sillä  jumalaton saartaa 
vanhurskaan; sentähden oikeus vääristetään” ( jae 4). 
Jumalattomat saartavat vanhurskaat–kuva, joka löytyy 
myös Matt. luvusta 24, Mark luvusta 13 ja Luuk. luvusta 
21; Jumalattomat demonit ja ihmiset, hävityksen 
kauhistus, ympäröivät  hengellisen Jerusalemin, 
Jumalan seurakunnan vihamielisessä valtauksessa. 



KAKSI hÄVItYKSEN KAUhIStUStA

54

Habakuk todisti tapahtumat muinaisessa fyysisessä 
temppelissä. Voimme yhdistää asian Dan. lukuun 8 ja 
nykyisen pyhäkön paikkaan.

Minkä kimppuun tämä demoniarmeija hyökkäsi 
ensimmäisen kerran? Jumalan lain kimppuun! Ja 
Jumalan lakia toimeenpanevien kimppuun! Kauhistus 
tähtää aina ensin näiden kimppuun! Nyt pahuus 
ympäröi hengellistä Jerusalemia, ja lähiaikoina myös 
fyysistä Jerusalemia.

Mitä tapahtui sen jälkeen kun laki oli heikko? Jumala 
keksi mestarillisen ratkaisun. ”Katsokaa kansojen 
joukkoon, katselkaa ja kauhistukaa, sillä minä teen 
teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos siitä 
kerrottaisiin” (Hab. 1:5). Jumala herätti uuden työn 
ihmisten kautta, jotka omasivat uskon seurata Jumalaa. 
He pitivät kiinni laista–joka on Jumalan rakkaus 
(1. Joh. 5:3). Vaikka laodikealaiset eivät usko, että teemme 
elävän Jumalan totista työtä, meidän on oltava tietoisia, 
keitä olemme!

”Sillä katso, minä nostan kaldealaiset, tuiman ja rajun 
kansan...” (Hab.1:6). Tämä on fyysinen kauhistus.

Huomasitko, että työmme tapahtuu näiden kahden 
kauhistuksen välissä? Missä maailman ihmiset olisivat 
ilman tekemäämme työtä?

Meidän on oltava valmiita, koska toimittaessamme 
työtämme myös fyysinen kauhistus valmistautuu 
työhönsä.

Aiheen ymmärtäminen antaa meille selvän näyn 
saatanan toimista sekä seurakunnassa että maailmassa, 
lisäksi työtehtävästämme. On suuri kunnia saada palvella 
Jumalaa hänen työtään tekemällä: Kertoa kaikille, mitä 
Jumalan seurakunnan sisällä tapahtuu, ja valmistaa 
Euroopan toimiin.
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Meidän täytyy varoittaa maailman ihmisiä kahdesta 
kauhistuksesta. Jumala herätti työmme. Vaikka suuri osa 
ihmisitä ei usko työhömme, Jumala kutsuu kauttamme 
monia vanhurskauteen! Omaamme kaikkien aikojen 
kunniallisimman työtehtävän!
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NELJÄ

Hengellinen 
sodankäynti

V aikka suurin osa Danielin kirjasta on 
tallennettu profetiaksi tänään meidän aikaamme 
varten, se kertoo myös Danielista itsestään ja 

Jumalan Danielille asettamasta tehtävästä. Danielin kirja 
luvut 9 ja 10 ovat hyvä esimerkki. Tarkastellaan, millaista 
hengellistä sodankäyntiä Daniel joutui käymään 
saatanallisia voimia vastaan.

”Hänen [kuningas Dareioksen] ensimmäisenä 
hallitusvuotenaan, minä, Daniel,  kirjoituksista 
huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut 
profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina 
seitsemänkymmentä vuotta” (Dan. 9:2). Etevä Daniel sai 
ymmärryksen kirjoituksista, koska opiskeli ahkerasti. 
Jumala tahtoo, että me ponnistelemme Danielin lailla 
ja ymmärrämme profetiat perinpohjaisesti, mikä 
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tarkoittaa ahkeraa, harrasta opiskelua. Jumala vaatii, 
että opiskelemme ymmärtääksemme vakavasti!

”Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen 
hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä 
ja tuhassa” ( jae 3). Daniel rukoili ja paastosi–nöyrällä 
asenteella. Daniel valmistautui ottamaan vastaan 
ilmestyksen–pyrkien poistamaan oman itsensä tieltä 
täysin. Ja niin Jumala avasi Danielin mielen ja antoi 
tarvittavan tiedon. 

”Minä rukoilin Herraa, Jumalaani, tunnustin ja sanoin: 
Oi Herra, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton 
ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja 
noudattavat sinun käskyjäsi” (jae 4). Daniel rukoili ensin 
Jumalaa. Huomaa, että Daniel ymmärsi, että Jumalan 
rakastaminen tarkoitti Jumalan käskyjen noudattamista.

Danielin rukous jatkuu: ”Me olemme syntiä 
tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat 
ja uppiniskaiset; me olemme poikenneet pois sinun 
käskyistäsi ja oikeuksistasi” (jae 5). Näetkö, kuinka Daniel 
lähestyi Jumalaa? Daniel rukoili me-sanaa käyttäen. 
Hänen kansansa oli poikennut pois Jumalan käskyistä ja 
oikeuksista. Vaikka Daniel itse ei ollut hylännyt Jumalaa, 
hän tiesi, että kansa oli hylännyt Jumalan. Nämä ihmiset 
poikkesivat pois Jumalan käskyistä ja tuomioista, mikä 
ilmaisee, että itse asiassa he poikkesivat Jumalan lakia 
tänä lopunaikana opettaneesta–vanhurskaita tuomioita 
tehneestä. (Jakeen 5 oikeuksia-sana merkitsee päätöksiä, 
Jumalan lakiin perustuen, jotka ovat sitovia.) 

Daniel  puhuu liitosta,  käskyistä ja  Jumalan 
hallituksesta. Voimallinen työ vaatii,  että joku 
tekee  tuomioita Jumalan avatessa ovia vaatien 
auktoriteettiasemaa. Jumalan Filadelfian seurakunta 
tuottaa runsaasti  hedelmää,  koska omaamme 
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Jumalan hallituksen! Avoimista ovista läpi käyminen 
edellyttää tuomiota, auktoriteettiaseman omaavalta 
tehdä päätöksiä. Jumalan huonetta ei voi rakentaa 
ilman Jumalan hallitusta. Vailla kokonaisvaltaisen 
auktoriteetin omaavaa yhtä miestä toimi epäonnistuu 
sataprosenttisesti. Oikea hallitus on elintärkeä: ilman 
oikeaa hallitusta me emme hallitse maapallolla!

Dan 9:5 kertoo meille, mitä Jumalan seurakunnassa 
tapahtui tänä lopunaikana. H. Armstrongin tuomiot 
sitovat meitä. Jumala tuomitsee seurakuntansa, joka 

”poikkesi pois” apostolin antamista ”oikeuksista”. Jos H. 
Armstrong halusi Ikuisten aikojen salaisuus -teoksen 
tavoittavan mahdollisimman suuren yleisön, eikö 
hänen tuomionsa sido tänään Jumalan omia? Muista, 
että jokapäiväinen on myös ”jatkuva”. Eikö meillä ole 
sitoumus jatkaa työtä Elian tahdon mukaisesti? Jumala 
antoi viestin H. Armstrongille, joka esitti sen muille 
ihmisille, mikä tuotti runsaasti hedelmää.  

Se, että yksi ihminen omaa auktoriaseman, sisältää 
tietenkin riskin, mutta vaara poistuu kun johtajaa 
johtaa Kristus. Jumala on antanut meille kauniin 
hallitusmuodon, meidän tehtävämme on pitää kiinni 
Päästä, meistä huolen pitävästä Kristuksesta. 

Laodikealaisryhmät yrittävät perustella Jumalasta 
poikkeavaa hallitusmuotoa. Eräs laodikealainen esitti, 
että Jumalan seurakunnan on määrä kehittää itse oma 
rakenteensa, koska Jeesus ei opettanut opetuslapsilleen 
seurakunnan hallitusrakennetta. 

Eikö opettanut?
Meidän täytyy iskostaa hallitus! Valmistaudumme 

hallitsemaan maailmaa. Ellei hallitusta aseteta 
oikein, mikään ei ole oikein! Vaakalaudalla on koko 
elämämme. Olemme hyvissä käsissä, kun seuraamme 
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Jumalaa, joka on antanut meille kaiken. Meidän ei 
tarvitse arvailla asioita.

Tee Jumalan nimi tunnetuksi 
Daniel rakasti perhettään tarpeeksi huutaakseen 
Jumalalle: ”Me olemme syntiä tehneet.” Daniel tunsi 
syvällisesti, koska omasi Jumalan rakkauden!

E m m e  s a a  s a l l i a  r a k k a u t e m m e  v ä l j ä h t y ä 
pintapuoliseksi. Olemme Kristuksen morsian. Osa 
Kristuksen ruumiin jäsenistä on kääntynyt pois 
aviomiehestään. Lisäksi löytyy maailman ihmisiä, 
joilla kaikilla on mahdollisuus syntyä lapsiksi Jumalan 
perheeseen. Olemmeko motivoituneita saavuttamaan 
koko Jumalan perheen–jopa tällä hetkellä pelkästään 
potentiaaliset jäsenet? Jeesus Kristus kuoli koko 
ihmiskunnan puolesta. Onko rakkautemme yhtä syvä?

Danielin rukous jatkuu 9:6: ”Emmekä ole kuulleet 
sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun 
nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme 
ja kaikelle maan kansalle.” Laodikean ongelma on, 
että he kieltäytyvät kuulemasta Jumalan sanomaa ja 
hyväksymästä Jumalan hallitusta. Laodikealaisten 
ongelma ei ole hallituksen löytäminen, vaan että he eivät 
hyväksy hallitusta.

”Sinun, Herra, on vanhurskaus, mutta meidän on 
häpeä, niinkuin se on tänä päivänä Juudan miesten 
ja Jerusalemin asukasten ja koko Israelin, läheisten 
ja kaukaisten, kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät 
karkoittanut heidän uskottomuutensa tähden, jota he 
ovat sinulle osoittaneet” ( jae 7). Vaaditaan nöyryyttä, 
mikä laodikealaisilta puuttuu, kuunnella, mitä Kristus 
opettaa. Laodikealaiset ovat uskottomia Jumalalle–he 
ovat pettäneet Jumalan (ks. myös jae 9).



hENgELLINEN SOdANKÄYNtI

60

”Me emme ole kuulleet Herran, meidän Jumalamme, 
ääntä emmekä vaeltaneet hänen laissansa, jonka hän 
asetti meidän eteemme palvelijainsa, profeettain, kautta” 
( jae 10). Jumala asetti lakinsa heidän eteensä. Jumala 
teki liiton heidän kanssaan. Kapinalliset tuomitsevat 
itsensä, sillä heidän pitäisi olla tietoisia asioista, joita 
vastaan he järkeilevät. 

Jakeet 11–14 sisältävät samankaltaista teknistä, 
oikeudellista terminologiaa. He ovat rikkoneet Jumalan 
lakia, miksi Jumala vuodattaa heidän päälleen kirouksia. 
Kaikki nämä ennustukset ovat käymässä toteen.

Huomaa jae 15: ”Ja nyt, Herra, meidän Jumalamme, 
joka toit kansasi pois Egyptin maasta väkevällä kädellä 
ja teit itsellesi nimen, niinkuin se vielä tänä päivänä on: 
me olemme syntiä tehneet ja olleet jumalattomat.” Oli 
aika, jolloin seurakunta teki todella Jumalalle nimen. 
Nyt, koska niin moni on tehnyt petollisia tekoja Jumalaa 
vastaan, meidän tehtävämme on tehdä Jumalalle nimi. Jos 
emme saata Jumalan nimeä tunnetuksi, tuomitsemme 
oman historiaamme. Jumala saattoi meidät pois 
Egyptistä. Mikä maailmassa onnistuu johtamaan meidät 
takaisin vankeuteen? Saatanan pyrkimys on–että me 
kaikki käännymme takaisin. Meidän on muistettava, 
kuka saattoi  meidät pois orjuudesta.  Tämä on 
historiamme. Olemme Jumalalle velkaa koko elämämme. 
Älä unohda koskaan, että meidät saatettiin pois 
tästä maailmasta jotta voisimme tehdä Jumalan 
nimen tunnetuksi! 

Huomaa, että Daniel käyttää läpi rukouksen termejä 
”me” ja ”meidän”. Daniel kantoi huolta lopunajan 
perheestään, joka oli muodostunut häpeäksi. 

”Ja nyt, meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous 
ja hänen anomisensa ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, 
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joka on autiona; Herran tähden” (jae 17). Pyhäkkö on tänä 
lopunaikana jälleen autiona. Jumalan täytyi nostaa esiin 
uusi työ jatkaakseen työtä, jota ei olisi pitänyt koskaan 
lakkauttaa.

”Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja 
tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä 
sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut” 
(jae 19). Tunnistatko, kuinka Daniel rukoili sydämensä 
pohjasta? Työ oli hänen elämänsä! ”Herra”, hän anoi, 

”huomaa ja tee tekosi”. Ihmiset, joita kutsuttiin Jumalan 
nimellä, olivat lakanneet toimittamasta jokapäiväistä.

”Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, 
Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti 
kiitäen minun tyköni ehtoouhrin aikana” ( jae 21). 
Tämä on edelleen temppelikieltä. Arkkienkeli, joka 
lensi pikaisesti Danielin tykö, suhtautui työhön yhtä 
kiireellisesti kuin Daniel–ja vielä kiireellisemmin! Aivan 
kuten meidän tulee myös suhtautua.

Kuinka suuren määrän ilmestystä Jumala aikoo 
antaa jatkossa tälle pienelle seurakunnalle? Kuinka 
kiireellinen on ilmoitus? Jumala on asettanut 
lukuisat palapelin palaset paikoilleen. Toimitaan yhtä 
kiireellisesti kuin Jumala!

 Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä 
olen tullut sitä ilmoittamaan; sillä sinä olet otollinen 
[tai suuresti rakastettu]. Käsitä siis se sana ja ymmärrä 
näky” ( jae 23). Jokainen tätä ilmoitusta toimittava 
on otollinen ja suuresti rakastettu! Läpi kirjan 
näemme, kuinka innokkaasti arkkienkelit toimittivat 
tehtävänsä Jumalalta. Huomaamme, että Daniel omasi 
samankaltaisen asenteen, tahdon saavuttaa suuria 
Jumalalle. Tällainen kunnianhimo ei ole väärin–niin 
kauan kuin toimit Jumalan puolesta.



hENgELLINEN SOdANKÄYNtI

62

Hengellinen sodankäynti
Dan. 10:1 ilmoittaa, että Danielille annettu näky ”on 
totuus ja merkitsee suurta vaivaa” – paremmassa 
Moffatt-käännöksessä ”todellinen ilmoitus suuresta 
konfliktista”. Profetia koskee suurta konfliktia. Lange’s 
Commentary otsikoi Danielin näyn nimikkeellä ”suuri 
ahdistus”. Kyseessä on näky väkivallasta, sodankäynnistä 
ja verenvuodatuksesta. Sodankäyntiä käydään koskien 
Jumalan ilmestyksestä! Pidämmekö Jumalan 
ilmestystä yhtä suuressa arvossa kuin saatana?

Ilm. 12:7 kertoo tänä lopunaikana taivaassa saatanan ja 
Miikaelin enkeleineen välisestä käydystä sodasta. Miikael 
oli voitokas ja heitti suurien lohikäärmeen alas maapallolle. 

”Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi 
hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt” 
(Ilm. 12:13). Saatana on heitetty alas! Sota tapahtui H. 
Armstrongin kuoleman aikoihin. Saatana hyökkäsi sitten 
ensimmäiseksi seurakuntaa vastaan. Näemme kaikkialla 
todisteita hyökkäyksestä; Jumalan omat ovat hajautunet 
häpeällisesti. 

Ju m a l a  ta hto o,  että  t ie d o s ta m m e  D a n .  1 0 : 1 
käsittelevän suurta hengellistä sotaa. ”Niinä päivinä 
minä, Daniel, murehdin kolmen viikon päivät. ajan. 
Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini 
tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, 
ennenkuin kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet” 
(Dan. 10:2–3). Daniel paastosi kolme viikkoa. Hän tiedosti 
osallistuvansa hengelliseen, titaaniseen sotaan.

”Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenä 
neljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Hiddekelin, 
rannalla. Minä nostin silmäni ja näin, ja katso: oli eräs 
mies, puettuna pellavavaatteisiin ja kupeet vyötettyinä 
Uufaan kullalla. Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, 
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hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen 
silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja 
jalkansa kuin kiiltävän vasken välke; ja hänen sanojensa 
ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina” (jakeet 4–6). 
Ilmaantui Jumalan piirteitä muistuttava voimallinen 
enkeliolento. 

Daniel yksin näki näyn, mutta hänen kanssaan olevat 
miehet valtasi suuri pelko, ja miehet pakenivat ( jae 7). 
Daniel kalpeni ja pyörtyi. ”Ja katso, käsi kosketti minua 
ja ravisti minut hereille, polvieni ja kätteni varaan. Ja 
hän sanoi minulle: Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari 
niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun, ja nouse 
seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi. Ja 
hänen puhuessansa minulle tämän sanan minä nousin 
vavisten” (jakeet 10–11). Arkkienkeli Gabriel lähetettiin 
Danielin luokse, joka nousi vapisten kunnioituksen 
vallassa pystyyn.

”Ja hän sanoi minulle: Älä pelkää, Daniel, sillä 
ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi 
ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun 
sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun sanojesi tähden minä 
olen tullut” (jae 12). Jumala kuuli Danielin rukouksen jo 
ensimmäisenä päivänä, mutta jokin hillitsi vastausta! 
Daniel säilytti kunnioittavan asenteen, rukoili ja paastosi 
täydet kolme viikkoa.

”Persian valtakunnan enkeliruht i n as sei soi 
vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta 
katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, 
tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, 
Persian kuningasten tykö” (jae 13). Arkkienkeli Gabriel 
selitti tarvinneensa apua arkkienkeli Miikaelilta 
kyetäkseen toimittamaan Jumalan antaman ilmoituksen. 
Jumala salli saatanallisen häiriön, halusi Danielin anovan 
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lisää voimaa. Jumala halusi Danielin ymmärtävän, 
kuinka suurta hengellistä kamppailua, sodankäyntiä, 
Jumalan ilmoituksesta käydään!

Tuho
Hesekielin kirjan luvut 8 ja 9, kuten Danielein kirjan 
luku 8, sisältävät Jeesusta Kristusta ja Kristuksen 
vaimoa–seurakuntaa–parhaillaan täyttyvän näyn. 
Luvun 8 vaimo kääntää selkänsä miehellensä, luvussa 9 
kuvataan Jumalan rankaisua petollisesta teosta.

Dan. 8:11–12 ja Ilm. 12:13 kuvaavat, kuinka saatana 
hyökkää Jumalan seurakunnan kimppuun ennen 
suuren ahdistuksen alkamista. Suuren ahdistuksen 
aikana hyökkäys voimistuu huomattavasti. Hesekielin 
kirjan luku 9 painottaa aikaa ennen ahdistusta sekä 
ahdistuksen aikaisia tapahtumia.

”Sitten hän huusi suurella äänellä minun korviini ja 
sanoi: Tulkaa, kaupungin rankaisijat, ja kullakin olkoon 
tuhoaseensa kädessään! Ja katso, kuusi miestä tuli 
Yläportilta päin, joka on pohjoista kohden, ja kullakin 
oli kädessä hävitysaseensa. Mutta yksi mies oli heidän 
keskellään, puettu pellavavaatteisiin ja vyöllänsä 
kirjoitusneuvot. Ja he tulivat ja asettuivat seisomaan 
vaskialttarin ääreen” (Hes. 9:1–2). Asiayhteys paljastaa, 
että ”miehet” olivat suoraan Jumalalle raportoivia 
enkeleitä (ks.  jae 11).  Kuusi teurastusaseineen 
vaskialttarin ääressä seisovaa enkeliä on aikeissa 
teurastaa, ei kuitenkaan eläimiä vaan Jumalan syntiä 
tekeviä omia–erityisesti pastoreita. 

Enkelit ovat temppelin ”vaskialttarin ääressä”. 
Raamatun monta paikkaa kertoo, että tänä päivänä 
temppeli on Jumalan seurakunta. Jumalan enkelit 
suojelevat joka aika Jumalan tosi valittuja.
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Kuvattujen tapahtumien painopiste on lopunaika.
”Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut 

yläpuolelta kerubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen 
kynnykselle ja huusi pellavavaatteisiin puetulle miehelle, 
jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä; ja Herra sanoi hänelle: 
Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merkki 
niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat 
kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään” 
( jakeet 3–4). Jerusalem kuvaa koko Israelia, joka on 
määrä tuhota, ja osa tuhosta tapahtuu jo ennen suurta 
ahdistusta.

Jumala asettaa ”merkin” niiden pyhien otsaan, jotka 
huokaavat ja valittavat Israelissa tehtyjä kauhistuksia. 
Jumalan omat eivät näe kauhistuksia turvapaikassa. 
Tämä ajanjakso on ennen suuren ahdistuksen alkamista.

Ihmiset, jotka huokaavat ja valittavat tekevät Jumalan 
varoitustyötä. He omaavat suojaavan merkin, jota 
ei tarvita turvapaikassa suuren ahdistuksen aikana 
(Ilm. 12:12–14). Kuvattu ajankohta on siis jälleen ennen 
ahdistusta.

Huokaavat ihmiset tarvitsevat nyt suojan saatanan 
pahimmalta vihalta, koska saatana tietää, että hänellä 
on vain vähän aikaa jäljellä.

”Ja niille toisille hän sanoi minun kuulteni: Kiertäkää 
kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa. Älkää 
säälikö, älkää armahtako, tappakaa tyyten vanhukset, 
nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot, mutta älkää 
koskeko keneenkään, jolla on otsassaan merkki; ja 
alottakaa minun pyhäköstäni. Niin he alottivat niistä 
miehistä, vanhimmista, jotka olivat temppelin edessä” 
(Hes. 9:5–6). Pahin fyysinen teurastus tapahtuu suuressa 
ahdistuksessa, mutta hengellinen tuho ALKAA 
Jumalan pyhäkössä–seurakunnassa.
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Jumalan omia kuolee parhaillaan (2. Tess. 2:10); Jos 95 
prosenttia kulkee parhaillaan kohti kuolemaa, osa on jo 
kuollut hengellisesti!

”Ja hän sanoi heille: Saastuttakaa temppeli ja täyttäkää 
esipihat surmatuilla. Menkää! Niin he menivät ja 
surmasivat kaupungissa” (Hes. 9:7). Jumalan huone, 
seurakunta, on saastainen–nyt–ennen suurta ahdistusta.

Hengellisesti painotettuna temppelin ”esipihat” ovat 
täynnä surmattuja–Jumalan seurakunnassa tänään–
kirouksen alainen, ja jäsenet ”hukkuvat” parhaillaan 
hengellisesti (Mal. 2:1–4; 2. Tess. 2:10, alkuperäisteksti).

Temppelin tuhon jälkeen enkelit siirtyvät kaupunkiin, 
jolloin on suuren ahdistuksen aika.

Kaiken on profetoitu ”aloitettavan” Jumalan 
seurakunnasta. Enkelit aloittivat ”vanhimmista”, 
seurakunnan pastoreista. Saatana hyökkää Jumalan 
seurakunnan kimppuun, ja Jumala kiroaa sen! Jumala 
tuhoaa selektiivisesti. Jumala tarkkaa ja tuo pahan 
syntiä tekevälle seurakunnalle (Dan. 9:13–14).

Sääli laodikealaisraukkoja!
Sääli koko Israelia. Suuri ahdistus muuttuu niin 

pahaksi, että Hesekiel luuli Jumalan tuhoavan koko 
Israelin! (Hes. 9:8–11).

kaikesta huolimatta Jumala on eniten huolissaan 
lu k u i s t e n  l ao d i k e a l a i s t e n  h e n g e l l i s e s tä 
kuolemasta. Jumala haluaa oikaista ja rangaista nyt 
seurakuntaansa voidakseen säästää seurakuntalaiset 
suurelta ahdistukselta–ennen kuin on liian myöhäistä!

Päivien lopulla
”Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva 
sinun kansallesi päivien lopulla; sillä vielä tämäkin näky 
koskee niitä päiviä” (Dan. 10:14). Jumala kirjasi tietoa 
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Danielista, tämän paastosta, Herran enkelin edessä 
pyörtymisestä–mitä tarkoitusta varten? Jumala haluaa 
meidän tietävän, mitä tapahtuu päivien lopulla.

Kuka tekee Danielin työtä tänään? Kuka toinen omaa 
Jumalan ilmoituksen? Suurin haasteemme on tiedostaa, 
keitä olemme ja ketä palvelemme! 

Saatana oli huolestui niin suuresti Jumalan 
antamasta ilmoituksesta, että yritti pysäyttää 
sen henkilökohtaisesti! Jumala on antanut meille 
avaimen ymmärtää näyn ja työtehtävän julistaa 
näkyä. Kuinka innokkaasti saatana yrittää pysäyttää 
tänään annetun ilmestyksen? Saatana tekee tänään 
kaikkensa pysäyttääkseen Jumalan ilmoituksen–alkaen 
seurakunnasta. Saatana johtaa taistelua meitä vastaan, 
ja on jo tuhonnut monia.  

Jakeista 15–17 opimme, miksi Daniel säilyi vahvana 
kyeten taistelemaan hengellisessä sodankäynnissä. 
Daniel pysyi nöyränä vaikka tiesi, että tulevaisuudessa 
ihmisen kohtalona oli hallita enkeleitä. Daniel vapisi 
kahden suuren enkeliolennon edessä ja lausui: Kuka 
minä olen seisomaan edessänne?

Ei kestä kauan ennen kuin saatana kykenee 
horjuttamaan meitä, jos emme polvistu jatkuvasti 
Jumalan edessä. Emme selviä ilman hengellistä 
voimaa. Tarvitsemme Jumalan voiman selvitäksemme 
hengellisessä sodankäynnissä hengissä! Tarkastele 
historiaa. tarkkaa, mitä Jumalan seurakunnassa 
tapahtui tänä lopunaikana. Emme selviydy, ellei sisäinen 
ihmisemme uudistu päivä päivältä (2. Kor. 4:16).

Daniel vastaanotti valtavan voiman. Muista, että 
Daniel rukoili ja paastosi kolme viikkoa. ”Silloin kosketti 
minua jälleen se ihmisen muotoinen ja vahvisti minua. 
Ja hän sanoi: Älä pelkää, sinä otollinen mies, rauha 
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olkoon sinulle. Vahvistu! Vahvistu! Ja hänen puhuessaan 
minulle minä vahvistuin ja sanoin: Puhukoon herrani, 
sillä sinä olet minua vahvistanut” (Dan. 10:18–19). Daniel 
rohkaistui. Hän oli otollinen, suuresti rakastettu. Ja 
niin olet sinäkin. Olemme kaikki suuresti rakastettuja. 
Rohkaistu tiedosta ja ota vastaan   Jumalan voima 
toimittaa Jumalan mahtavan työ, joka vaatii suunnittelua 
ja päättäväisyyttä.

Jakeissa 20 ja 21 Gabriel kertoo Danielille tulevista 
kamppailuista saatanan voimia vastaan. Hänen täytyi 
suunnitella etukäteen Herkuleen taistelua varten! Jumala 
yrittää opettaa meille, että myös meidän tulee toimia 
samoin. Saatana ei anna periksi, ennen kuin Jumala 
sitoo hänet yliluonnollisella kahleilla.

Jos suunnittelemme etukäteen ja aseistaudumme 
sillä mikä ”on kirjoitettuna totuuden kirjassa” (jae 21), 
olemme valmistautuneita. Tämä tarkoittaa loputonta 
sodankäyntiä, mutta enkeliruhtinas Miikaelin ja 
Gabrielin mahtavalla avunannolla.
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Antiokhos Epifanes
Dan. 10:10–12:4 on Raamatun pisin yksittäinen näky. 

Jumala ilmoitti sen Danielille Kyyros Suuren 
valtakauden kolmantena vuonna (Dan. 10:1) – noin 535 
eKr. Jo pelkkä päivämäärä tekee Danielin kirjan luvun 
11 sanaomasta hämmästyttävän.

Aloitettaan jakeesta Dan. 10:14: ”Ja minä tulin 
opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi 
päivien lopulla; sillä vielä tämäkin näky koskee niitä 
päiviä.” Päivien lopulla tarkoittaa aikaa juuri ennen 
Jeesuksen Kristuksen paluuta. Vaikka suuri osa 
profetiasta toteutui jo vuosisatoja sitten, sen tärkein 
täyttymys on päivien lopulla – juuri nyt.

Luvun 11 jakeissa 1–20 käsitellään suurelta osin 
samaa historiaa kuin luvussa 8. Kyyroksesta Meedo-
Persian valtakunnan neljän merkittävän seuraajan 
( ja kahdeksaan muun) kautta Aleksanteri Suuren 
kreikkalaisen valtakunnan haltuunottoon, vallan 
jakamiseen Aleksanterin neljän kenraalin kesken ja 
siirtymiseen sitten useiden välikäsien kautta. Kyseessä on 
yksi Raamatun hämmästyttävimmistä, täsmällisimmistä 
ja yksityiskohtaisimmista toteutuneista toteen käyneistä 
profetioista. (Kirjasemme History and Prophecy in the 
Middle East, Lähi-idän historia ja profetia, käsittelee 
asiaa perusteellisesti. Tilaa se itsellesi ilmaiseksi).

Dan. 11:21 kertoo Antiokhos Epifaneksesta, joka sai 
kreikkalaismakedonialaisen valtakunnan taantuessa 
Lähi-idän hallintaansa. Antiokhos, joka sai vallan 
petollisten valheiden ja imartelun avulla, ”tulee keskellä 
rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden”. George 
Rawlinson esittää historiallisen katsauksen kyseisestä 
tapahtumasta arvovaltaisessa Manual of Ancient History 
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-teoksessaan seuraavasti: ”Antiokhos ajaa Eumeneksen 
avustamana Heliodoroksen pois, ja saa valtaistuimen, 
176 eKr. Hän hämmästyttää alamaisensa teennäisillä 
roomalaisilla tavoillaan.” Antiokhos Epifanes sai vallan 
teeskennellen toisenlaista persoonaa.

Jatketaan jakeesta 22: ”Ja vastustavien sotajoukkojen 
tulva huuhtoutuu pois hänen edestänsä ja menee 
murskaksi, niin myös Jumalan ylipappi” (Moffatt). Jakeesta 
alamme ymmärtää, kuinka  suuresti Antiokhos vihasi 
juutalaisia. Häntä edeltävät hallitsijat olivat kohdelleet 
juutalaisia yleensä hyvin. Epifaneksen juutalaisia kohtaan 
esittämä häikäilemättömyys ylitti suuresti hänen isiensä 
( jae 24). Jae 22 kertoo, että Antiokhos murhasi jopa 
juutalaisylipapin. Historia vahvistaa, että Antiokhos 
surmasi vuonna 172 eKr. kyseisenä aikana virkaa pitäneen 
Juudean ylipappi Onias iii:ksen. Rawlinsonin mukaan 
juutalaiset ”ajettiin tämän omatahtoisen hallitsijan hullun 
hankkeiden toimien vuoksi epätoivoon”. 

Vuonna 168 eKr. Antiokhos ryösti  ja häpäisi 
Jerusalemin juutalaistemppelin. Werner Keller 
kirjoittaa teoksessaan The Bible as History: ”Vaikka 
koko historiansa myrskyisten muutosten aikana Israel 
ei ollut säästynyt yhdeltäkään kansaa kohdanneelta 
kauhulta ja häpeältä, se ei ollut koskaan aikaisemmin, ei 
assyrialaisten eikä babylonialaisten aikana, kohdannut 
yhtä suurta iskua kuin Antiokhos Epifaneksen antama 
säädös, jonka kautta tämä toivoi murskaavansa ja 
tuhoavansa Israelin uskon.” Suuri osa tästä juutalaisten 
ja Syyrian valtakunnan välisestä taistelusta löytyy 
kirjattuna Makkabealaiskirjaan (juutalaisten historia).

Jae 23 osoittaa, että vaikka tämä ilkeä ihminen omasi 
aluksi vain muutaman kannattajan, hän saavutti lopulta 
petoksella ja imartelulla suuren kannattajamäärän.
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Jae 24: ”Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan 
lihavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä 
eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: ryöstösaalista 
ja tavaraa hän jakelee omilleen; ja linnoituksia 
vastaan hän hankitsee juoniansa, säädettyyn aikaan 
asti.”  Tänä lopunaikana tulemme todistamaan 
toisen voiman, joka tunkeutuu Pyhään maahan 
”rauhanomaisesti”. Antiokhoksen lailla tämä lopunajan 
rauhanturvajoukkojen johtaja ei pyri tosissaan rauhaan.

Jae 25 kertoo toisesta suuryhteenotosta Epifaneksen 
ja Etelän kuninkaan välillä, joka oli järjestyksessä 
toinen menestyksekäs egyptiläissotaretki, ja tapahtui 
Jerusalemin ympärillä. Jae 27 paljastaa, että molemmat 
kuninkaat juonivat ja valehtelivat keskenään.

Egyptistä palattuaan Antiokhos kohtasi uuden 
makkabealaiskapinan, ja jakeen 28 mukaan hänen 
sydämensä oli ”pyhää liittoa” vastaan. Antiokhos teurasti 
juutalaiset.

J a k e e s s a  2 9  J u m a l a  p r o f e t o i  k o l m a n n e n , 
epäonnekkaan, Egyptin sotaretken. Jae 30 paljastaa, 
että ”kittiläisten laivat” hyökkäsivät Antiokhosta 
vastaan. Kyprokselta saapunut roomalaislaivasto 
pysäytti Antiokhoksen. Taistelun hävinnyt, masentunut 
A n t i o k h o s  p u r k i  p a l a u u m at k a l l a  J u u d e a s s a 
turhautumisensa juutalaisiin. Jae 30 kertoo, että hän 
”purki kiukkunsa pyhää liittoa vastaan” – Jumalan 
kansaa vastaan–ja sitten soi huomiota tai tarkemmin 
hankki tietoa Jumalan kansan epälojaalilta joukolta. 
Antiokhos juonitteli petollisesti temppelissä toimivien 
kanssa.

Jae 31: ”Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat 
ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat 
jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen 
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kauhistuksen.” Tässä on Raamatun ensimmäinen 
viittaus hävityksen kauhistukseen. Katso asetelmaa 
Danielin kuvaamana. Moffatt esittää, että Antiokhos 
”panee liikkeelle aseelliset jalkajoukot”. Jakeessa 
puhutaan Jerusalemissa olevasta armeijasta, joka 
autioittaa Jerusalemin, häpäisee pyhän paikan ja poistaa 
päivittäisen uhrin (ks. myös Dan. 8:11, 24). Näin tapahtui 
167 eKr. Perinteen mukaan Antiokhos rakensi Jupiter 
Olympoksen patsaan kaikkeinpyhimpään–temppelin 
pyhimpään paikkaan pyrkimyksenä hävittää perin 
pohjin juutalaisten uskonto.

”Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen 
houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat 
Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä” (Dan. 11:32). 
Suurin osa juutalaisista petettiin pettävällä liehittelyllä, 
mutta muutama teki vastarintaa ja ryhtyi toimiin. 
Muutama makkabealainen toimi sen mukaan, minkä 
tunsi oikeaksi. Nämä harvat opettivat monta, kuten 
jakeessa 33 sanotaan. Osa harvoista uskollisista menetti 
jopa henkensä pyrkiessään toimimaan oikein.

Kautta historian harva muutama on noussut 
puolustamaan oikeutta. Kristuksen aikana löytyi vain 
muutama. Moni kuoli marttyyrikuoleman. Jeesus 
ristiinnaulittiin.

Jakeet 34–35: ”Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni 
menestys, ja monet liittyvät heihin teeskennellen. Mutta 
monet takertuvat heihin imartelulla. Ja taidollisista 
jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, 
seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä 
kestää, ennenkuin määräaika on.” Profetia kuvaa 
Jumalan seurakunnan tilaa tänä päivänä, ja kuvaa 
lisäksi Jumalan seurakunnan yleistä historiaa. Jumala 
ilmoittaa, että monet taidolliset ovat langenneet 
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petollisiin valheisiin ja teeskentelevään liehittelyyn. 
Kun näin tapahtuu, heidän ainoa ”apunsa” tulee harvoilta 
asioiden kulkuun kantaa ottavilta uskollisilta. 

 Stephen Flurry
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VIISI

Pyhäkkö 

V aikka suuri osa Dan. 10:10–12:4 -näystä on jo 
täyttynyt, on tärkeää ymmärtää Jumalan 
antaman näyn päätarkoitus. Dan. 10:14 Jumala 

ilmoittaa säilyttäneensä tämän profetian, jotta voisimme 
ymmärtää ”mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien 
lopulla”. Danielin kirjan profetiasta on täyttynyt jo 
paljon, mutta paljon on vielä täyttymättä. Lisäksi osa 
kriittisen tärkeistä jakeista on kaksinaisia–sisältäen sekä 
historiallinen että lopunajan täyttymisen.

Asia on merkittävä, koska Jumalan yleistarkoitus–
Jumalan suunnitelma ihmiselle–toimii kaksinaisuuden 
prosessilla. Johannes Kastaja, joka valmisti tien 
Kristuksen ensimmäiselle tulemiselle, edusti, tai 
toimi edeltäjä ihmiselle, joka tulisi tänä lopunaikana 
valmistamaan tien Kristuksen toiselle tulemiselle. Kun 
Jeesus saapui ensimmäisen kerran, hän saapui fyysiseen, 
rakennusmateriaaleista–puusta, kivestä, jalometalleista 
ym. – koostuvaan temppeliin. Tänä lopunaikana Kristus 
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palaa kirkastettuun hengelliseen temppeliin–erikseen 
kutsutuista yksilöistä koostuvaan ryhmään, joka 
muodostaa Kristuksen seurakunnan (Ef 2:19–22). 
Hagg. 2:9 esittää, että tämän jälkimmäisen, hengellisen 
Jumalan huoneen kunnia on paljon suurempi kuin 
edellisen, fyysiseen huoneen kunnia.

Danielin lukujen 8 ja 11 kaksinaisuus käsittelee 
tätä fyysistä/hengellistä temppeliä. Luku 8, joka 
ke rto o  ku i n k a  jo k apä ivä i n e n  oteta a n  p oi s  ta i 
pyhäkkö häpäistään, on temppelikieltä, merkiten 
kaksinaisuutta! Muinoin paha mies saapui pyhään 
maahan, pysäytti jokapäiväisen uhritoimituksen 
ja häpäisi temppelin. 2. Tess. luku 2 kertoo, kuinka 
paha mies tänä lopunaikana korottaa itsensä yli 
Jumalan, pysäyttää Jumalan työn ja häpäisee Jumalan 
seurakunnan hengellisen temppelin.

Samanlainen kertomus löytyy Danielin kirjan luvusta 
11. Antiokhos Epifanes saapui pyhään maahan, häpäisi 
temppelin ja hillitsi kaiken vastarinnan petollisten 
valheiden ja juonittelun kautta (jae 21). Antiokhos, joka 
oli tunnettu raivoisasta vihastaan juutalaisia kohtaan, 
päätti murskata juutalaisuuden täydellisesti.

Se, että seurakunta on tänään hengellinen temppeli, 
tarkoittaa, että sen jäsenet ovat hengellisiä juutalaisia   ja 
että heidän työnsä on hengellinen jatkuva, jokapäiväinen 
työ, mikä tekee Danielin kirjan luvun 11 viimeisestä 
puoliskosta erityisen mielenkiintoisen.

Tänä lopunaikana joku, laittomuuden ihminen (2. 
Tess. 2:3), soluttautui seurakunttaan keskellä ”rauhaa”, 
ja anasti johdon ”juonillaan” (Dan. 11:21,24). Hän nousi 
valtaan ”vähällä väellä” (jae 23; Moffatt). Hän on tunnettu 
valheenpuhuja ja hänellä on paha mielessä ( jae 27), 
vaikka hän vaikuttaa ulkonaisesti vanhurskaalta.
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Tässä vaiheessa profetia kapenee entisestään, puhuen 
erityisesti pyhäköstä ja temppelipalveluksesta. Jakeesta 
28 luemme, että mies on   ”pyhää liittoa” eli todellista 
uskontoa vastaan–Jumalan pyhiä vastaan. Muinainen 
Antiokhos tappoi juutalaisia   ja esti päivittäiset 
uhritoimitukset. Hengellisessä mielessä tämä lopunajan 
Antiokhos on ollut paljon tuhoisampi.

Jae 29 kertoo, että kahden onnistuneen Egyptin 
kampanjan jälkeen Antiokhos kärsi vihdoin tappion. 
Hän palasi raivoissaan Juudeaan ja pysähtyi purkamaan 
vihansa ensimmäiseksi pyhäkköön. ”Häntä vastaan 
hyökkäävät kittiläisten laivat,  ja hän menettää 
rohkeutensa, kääntyy takaisin ja purkaa kiukkunsa 
pyhää liittoa vastaan” (jae 30). Huomaa, ettei Antiokhos 
palannut ainoastaan tuhoamaan temppeliä–vaan että 
solmi sopimuksen sisäpuolisten kanssa. Hän ”suo 
huomiota niille” – pettureille! Kaikki tapahtuu petoksen 
ja juonittelun kautta.

Tämä ei tapahdu suuren ahdistuksen aikana. 
Se on jo tapahtunut! Worldwide Church of God 

-seurakunnan historian tuntevat tietävät, ettei saatana 
pannut seurakuntaa tasaiseksi yhdellä mahtavalla 
kuoliniskulla vaan vähitellen petollisten sisäpuolisten 
sisäpiiriläisten kautta, jotka lähtivät tuhoamaan pyhää 
liittoa–pysäyttämään Jumalan työn!

Saatanan raivo
Dan. 12:7 kertoo, että suuressa ahdistuksessa saatanan 

”pyhän kansan hajotus on loppunut” tai saavutettu, 
mutta Danielin kirjan luku 11 ja moni muu jae kiinnittää 
huomion toiseen ennen suurta ahdistusta tapahtuvaan 
pyhän liiton vastaiseen hyökkäykseen.

 jatkuu sivulla 79
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Pyhäkön 
linnoitus

Danielin kirjaa lukiessamme tulee nähdä kulissien 
takana käytävä hengellinen tuhoisa sodankäynti. 

Tänä lopunaikana löytyy synagoga eli pyhäkkö. Herbert 
W. Armstrong ylläpiti elinaikanaan jokapäiväistä uhria–
hän ei sallinut Jumalan työn lakata. Hänen kuoltuaan 
korppikotkat, joidenka hän totesi kiertävän kehässä 
ennen kuolemaansa, palasivat häpäisemään temppelin 
jumalanpalveluksen ja petoksen ja liehittelyn kautta 
lakkauttamaan jokapäiväisen uhrityön. 

”Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja 
häväisevät  pyhäkön l innoituksineen ,  poistavat 
jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen 
kauhistuksen” (Dan. 11:31).

Hävityksen kauhistuksella on lopunaikana fyysinen 
täyttymys: Matt. 24:15 ja Luuk. 21:20–21 kuvaavat 
täyttymystä Jerusalemin piirittävinä Euroopan 
armeijoina. Olemme aina uskoneet näin.

Kun luet näitä Danielin ja Ilmestyskirjan profetioita 
ja ymmärrät kulissien takana tapahtuvan hengellisen 
sodankäynnin, ymmärrät, että hävityksen kauhistus 
toimii jo nyt! Jumala kertoo kahdesta hävityksen 
kauhistuksen armeijasta–demoniarmeijasta ( jota 
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avustaa Jumalan vihollisiksi muuttuneet Jumalan omat) 
sekä fyysisestä armeijasta. Meidän on nähtävä oma 
roolimme tässä hengellisessä sodassa.

Danielin kirjan luvussa 11  profeetta toistaa 
”käsivarret, sotajoukot” (jakeet 15, 22, 31 sama alkusana), 
mikä on suureen sotilaallisen aseistuksen tulva. 
Saatana ottaa käyttöönsä kaikki aseet saastuttaakseen 
voiman sisältävän, linnoitetun pyhäkön ( jae 31). Jos 
hylkäämme pyhän liiton, menetämme voimamme 
ja linnoituksemme. Vailla hengellistä voimaa emme 
selviydy moisesta hengellisten sota-aseiden tulvasta.

Tehtävänämme on varmistaa, että käytämme Jumalan 
voimaa. Pyhäkön sisällä ei ole mitään pelättävää. 
Asumme voittamattomassa linnoituksessa! Käsillämme 
on kaikki voima–jota meidän on tavoiteltava Danielin 
tavoin. Daniel omasi korkeita hengellisiä tavoitteita; 
Hän halusi tehdä suuria asioita Jumalan hyväksi, mitä 
Jumala rakasti. On oikein omata samat tavoitteet, mutta 
emme saa muuttua turhamaisiksi. Kerätään voimalliset 
aseemme yhteen ja vallataan valtakunta voimalla!
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Huomaa Ilm. 12:9: ”Ja suuri lohikäärme, se vanha 
käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko 
maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen 
enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.” Tämä tapahtuu 
ennen suurta ahdistusta. Itse asiassa jae kertoo samasta 
tapahtumasta kuin Dan. 11:30.

Kun tarkastelemme Antiokhoksen petollisia 
tekoja joko muinoin tai tänä lopunaikana, meidän 
on nähtävä saatana tekojen takana! Kuten Antiokhos, 
saatana on johtanut monia onnistuneita kampanjoita   
Jumalan tarkoitusperää vastaan. Saatana hyökkäsi 
Jumalaa vastaan Eedenin puutarhassa saaden aikaan 
maailmamme virheellisen perustan. Saatana hyökkäsi 
Uuden testamentin aikaan Kristusta vastaan. Ja 
vaikka Kristus sai lopullisen voiton kaikkien aikojen 
titaanitaistelussa, saatana iski vihassa silti   Messiasta 
ja hänen seuraajiaan vastaan–vainoten ja jopa 
ristiinnauliten heitä. Tänä lopunaikana saatana hyökkäsi 
jälleen Jumalaa vastaan–voisimme sanoa kolmannen 
kerran. Tällä kertaa saatanan hyökkäys kohdistui 
Jumalaa vastaan tämän valtaistuimella, mutta Jumala 
paiskasi saatanan takaisin maapallolle, estäen jatkossa 
pääsyn valtaistuimelleen. 

Kuten Antiokhos, joka palasi turhautuneena Juudeaan 
Egyptissä epäonnistuttuaan, saatana palasi maapallolle 
täynnä raivoa. ”Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka 
niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut 
alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän 
tietää, että hänellä on vähän aikaa!” (Ilm. 12:12). Saatana 
on levoton, vaivattu, katkera ja täynnä vihaa. Lisäksi hän 
tietää, että hänellä on vain vähän aikaa jäljellä. 

Joten mitä luulet, että saatana toimii? Minne saatana 
matkasi välittömästi tuloksettoman Jumalan vastaisen 
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kampanjansa jälkeen? Minne Antiokhos matkasi 
hävittyään Egyptissä? Jae 13: ”Ja kun lohikäärme näki 
olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä 
vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt.” Jakeen nainen 
edustaa Jumalan seurakuntaa–pyhäkköä! Jae 14 osoittaa, 
kuinka tätä naista vainotaan aina suuren ahdistuksen 
alkamiseen asti, jolloin hänet saatetaan turvapaikkaan. 
Tämän täytyy tapahtua siis ennen suurta ahdistusta. 
Suuren ahdistuksen alkaessa moni laodikealainen   herää 
ja tunnistaa virheellisen toimintansa, miksi saatana ajaa 
heitä jakeessa 17 takaa toistamiseen. 

Haluan korostaa tässä, että kun saatana heitettiin 
takaisin maapallolle H. Armstrongin kuoleman 
aikoihin vuonna 1986, hän kohdensi raivonsa pyhäkköä 
vastaan. Dan. 11:30 paljastaa pyhäkön sisäisen petollisen 
juonittelun. Saatanan mies soi huomiota liiton 
hylänneille, konsultoi heidän kanssaan. Mal. 2:12 puhuu 
näistä miehistä ”majojen vastaajina” – akateemisina 
turhamaisina tietäjinä. He ovat lopunajan Antiokhoksen 
juonijatovereita. Nämä älylliset vastaajat ovat liitossa 
paholaisen kanssa. Saatana saa käsiinsä ”älykkäät”. 
Vanhimmat evankelistat eivät kyenneet vastarintaan 
paholaista vastaan. 

”Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen 
h ou kutu k s i l l a a n ,  mutta  n i i tte n  jou k ko,  jotk a 
tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä” 
(Dan. 11:32). Paljastava jae. Liitonrikkojat korruptoituvat 
houkutuksilla tai liehittelyillä–Jumalan omat pettävillä 
valhesanoilla. Kyseisenä aikana saatana ei murskaa 
vaan viettelee! (RSV-käännös käyttää vietellä-sanaa.) 
Saatana tietää, mitä sanoja käyttää. Jos olemme edes 
hiukkasen turhamaisia, saatana kykenee tavoittamaan 
mielemme.
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Anchor Bible  kääntää ”houkuttelee luopioiksi 
juonillaan” ilmaisulla luopuvat uskostaan. 2. Tess. 
luvussa 2 on kyse juuri tästä suuresta uskosta 
luopumuksesta! Malakian viesti auttaa ymmärtämään 
2. Tess. lukua 2.

Urotyöt
Jumalan valitut tiedostavat tapahtumat pysyen osana 
pyhäkkölinnoitusta. Huomaa, että Dan. 11:31 ns. ”älyköt” 
häpäisevät eli saastuttavat pyhäkkölinnoituksen–mutta 
eivät tuhoa sitä. Tänään pyhäkköä tarkastellessamme 
tu n n i s t a m m e,  e tt ä  pyh ä k kö  o n  s a a s tu n ut ,  j a 
tunnistamme varmasti, kuka asetti alun perin pyhäkön 
puhtauden ja vanhurskauden Jumalan hallituksen 
toimesta.

Jae 32 kertoo, että Jumalan–Elohimin–tunteva 
ihmisjoukko ”pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.” Joukko 
tuntee 1. Moos. 1:26 Jumalan–Elohimin. Nämä ihmiset 
tietävät, että heprean sana Elohim on monikkosana 
kuten perhe, ja ymmärtävät perheen merkityksen. 
Heitä opetti mies joka perusti pyhäkköpuhtauden. He 
ovat vahvoja! Koska he ovat vahvoja, he tekevät työtä–he 
tekevät tehtävänsä, menestyvät Biblia 1776. Huomaa, 
miten yksityiskohtainen Jumala on profetiassa! Ihmiset, 
jotka tuntevat Jumalan, ”seisovat lujana ja ryhtyvät 
toimiin”, kääntää RSV-käännös. King James kääntää 
saman ”tekevät urotöitä”.

Kykenet vertailemaan tekoja ja arvostelemaan 
tekojen hedelmiä kuten Jumala,  tai  päätät 
kuunnella saatanan lipeviä sanoja! Jeesuksen 
Kristuksen morsianta ei johdeta pois sanoilla eikä 
liehittelyillä. Morsian pysyy miehellensä uskollisena, ja 
jatkaa jatkuvaa työtä.
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 jatkuu sivulla 85

Kaikki jotka ovat osa Kristuksen morsianta, ovat 
osoittaneet olevansa tosi valittuja, joita ei voi pettää 
(Matt. 24:24).

”Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, 
mutta heitä [monia] sorretaan miekalla, tulella, 
vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa” (Dan. 11:33). Yksi 
ryhmä ymmärtää ja opastaa monta. Jumalan valitut 
opastavat monta, laodikealaista. Kuitenkin suurin osa 
laodikealaisista hylkää viestin ja kaatuu hengellisesti. 
Voit olla varma, että Jumala varoitti heitä ennen heidän 
kaatumistaan.

Jumalan omat ovat ymmärtäneet aina, että heidän 
miekkansa on Jumalan Sana–Pyhä Raamattu (Ef. 
6:17). Mutta saatanalla on myös miekka–valheiden 
ja liehittelyn miekka. Viisikymmentä prosenttia 
laodikealaisista kaatuu tämän miekan kautta–ikuisesti. 
Kun tarkastelemme asiaa hengellisesti, Jumalan omat 
ovat kaatuneet miekalla, tulella ja vankeudella! 

Emme saa pettää itseämme. Jumala tuntee joukkonsa–
ajatuksistamme jokaisen. Jumala tuntee Jumalan 
miekalla taistelevat. Jos astumme vapaaehtoisesti 
palvelukseen ja teemme aloitteen, Jumala rakentaa 
meihin luonteensa. Meistä tulee Isämme kaltaisia. 
Toisaalta, jos emme halua innokkaasti, jos emme taistele 
omistamamme puolesta, omaamamme luisuu pois ja 
kaadumme miekalla.   

”Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys 
[tai ’saavat hieman apua’], ja monet liittyvät heihin 
teeskennellen” (Dan. 11:34). Kun laodikealaiset kaatuvat, 
Jumalan valitut (jotka opettavat monta) tarjoavat apua, 
mutta Laodikean sisällä kukaan ei auta. Kaikki älyköt 
ovat kaatuneet hengellisesti! 
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Miikaelin 
esimerkki

Saamme lisätietoja hengellisen sodankäynnin 
liittolaisistamme Juudaksen kirjasta. Jakeessa 3 

Juudas kirjoittaa: ”Rakkaani! Kun minulla on ollut harras 
halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, 
tuli  minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä 
kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan 
on pyhille annettu.” Juudas kehotti veljiä taistelemaan 
tosissaan vastaanottamansa puolesta.

Mutta miksi kamppailu on näin kova? Koska osa oli 
luopumassa Jumalan laista ja hallituksesta. ”Sillä teidän 
keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo 
aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, 
jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon 
irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja 
Herramme, Jeesuksen Kristuksen” (jae 4). Nämä eivät 
olleet ilmeisesti milloinkaan hyväksyneet Jumalaa 
vapahtajakseen, mutta olivat kyenneet pujahtamaan 
jollain keinolla Jumalan seurakuntaan.

Jakeessa 5 Juudas muistuttaa uskonveljiä asiasta, 
mikä heidän olisi jo pitänyt muistaa–että Jumala oli 
saattanut heidät pois vankeudesta, kuten muinaisen 
Israelin Egyptistä. Kyseessä oli sama Jumala, johon 
heidän tuli uskoa ja luottaa.

83
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Jakeessa 6 Juudas kertoo, että demonit hylkäsivät ja 
pettivät Jumalan; He ”eivät säilyttäneet valta-asemaansa”. 
Raamattu osoittaa, että Jumalan luomista enkeleistä 
kolmannes päätti seurata kapinoivaa saatanaa ja luopua 
saamastaan opetetusta päätyen halveksimaan Jumalan 
hallintoa (jakeet 7–8).

”Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli 
perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut 
lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: Rangaiskoon 
sinua Herra!” ( jae 9). Miikael asetti suurenmoisen 
e s i m e r k i n .  H u o m a a ,  k u i n k a !  Ta i s t e l l e s s a a n 
paholaista vastaan hän lausui itseään korottamatta: 
”Rangaiskoon sinua Herra”. Kaikki palautuu hallituksen 
noudattamiseen.

Puolestamme taistelevat arkkienkelit ovat nöyriä, 
Jumalan hallituksen alaiseksi alusta alkaen alistuneita. 
Ei ole ihme, että kaksi kolmasosaa enkeleistä pitäytyi 
erinomaisten esimerkkien avulla uskollisina.
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Jae ilmoittaa, että moni tarttuu harvoihin uskollisiin 
”teeskennellen”. Mitä tämä tarkoittaa? Huomaa 
Hes. 33:30: ”Ja sinä, ihmislapsi! Sinun kansasi lapset 
puhuvat sinusta seinänvierustoilla ja talojen ovilla ja 
sanovat keskenään, toinen toisellensa, näin: Lähtekää 
kuulemaan, millainen sana nyt on tullut Herralta” 
Laodikealaiset tuntevat Jumalan tosi  työn. He 
keskustelevat keskenään Daavidin avain -ohjelmasta 
ja lukevat Trumpet-lehteä. Moni katsoi jopa suopeasti 
oikeustaisteluamme H. Armstrongin kirjoista ja 
kirjasista. Nämä ihmiset liittyvät Jumalan valittuihin 
petollisesti.

”He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat 
edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun 
sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä 
he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän 
sydämensä kulkee väärän voiton perässä” ( jae 31). 
Monella on mukavaa sanottavaa Jumalan työstä. 
Suullaan he osoittavat paljon rakkautta, mutta 
eivät tee asialle mitään. He eivät toimi! He kuulevat 
pelkästään sanamme kuten jae 32 kertoo, ”mutta eivät 
tee niitten mukaan”. He liittyvät meihin pelkästään 
sanoillaan–teeskennellen.

Mikä on heidän loppunsa? ”Mutta kun se toteutuu–ja 
katso, se toteutuu–silloin he tulevat tietämään, että 
heidän keskuudessansa on ollut profeetta” ( jae 33). 
Suuressa ahdistuksessa he tulevat tietämään, mutta 
pelaavat siihen asti teeskentelypeliä. Heillä ei ole uskoa 
tunnistaa, että heidän keskuudessansa on profeetta, 
koska he eivät usko yhden miehen hallintoon. Jumalan 
esittämä valinta on, että tiedät joko nyt ja pakenet 
kärsimystä, tai opit tietämään suuressa ahdistuksessa 
välttääksesi menettämästä kaikkea–ikuisesti.
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Varoitus
Jatketaan Danielin kirjan lukua 11: ”Ja taidollisista 
jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, 
seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä 
kestää, ennenkuin määräaika on” (jae 35). Nyt Jumala 
ohjaa varoituksensa nimenomaisesti jokapäiväistä 
tekeville. Jakeen 33 monta kaatuu viittaa laodikealaisiin, 
mutta tässä jakeessa kompastuvat jotkut. Niinpä jopa osa 
ymmärtävistä taidollisista kaatuu.

Jumala puhuu lopunajan filadelfialaisille suoraan! 
Daniel sanoi, että tämä tapahtuisi ”määräaikana”, 
tiettynä ajanjaksona–meidän aikanamme. Aina loppuun 
asti jotkut meistä kaatuvat. Emmekö ole kaikki nähneet 
tämän tapahtuvan? Jakeen 35 koetella-sana tarkoittaa 
sulattaa, kuten metallia, tulista koettelemusta. Jopa 
tähän jäännökseen liittyvät ymmärtäväiset voivat 
kaatua. 

Eikö meidän pidä järkyttyä, kun joku lähtee pois 
seurakunnasta? Jumala ilmoittaa, että näin tapahtuu 
aina loppuun asti. Olemme sodassa; sodassa on uhreja. 
Tuleeko sinusta uhri? Tämä tapahtuu ”lopun aikana”.

Kun luet Danielin kirjaa, tajuat, kuinka läheisesti 
Jumala tuntee joukkonsa. Kyseessä on meidän hetkemme. 
Kun sovellamme annettua ohjetta, suoritamme ”urotöitä” 
voimallisesta pyhäkkölinnoituksesta käsin.

”Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa 
itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien 
Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, 
kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se 
tapahtuu.” (jae 36). Tämä on edelleen pyhäkköpuhetta. 
Jumala vakuuttaa, että mikä ”on säädetty, se tapahtuu”.” 
Tämä on profetia! Profetia toteutuu tänä lopunaikana 
Jumalan seurakunnan sisällä. Jumalan seurakunnan 
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sisällä on ihminen, jakeen 36 ”kuningas”,   joka tekee ”mitä 
hän tahtoo” ja korottaa itsensä yli kaiken (2. Tess. 2:4).

Tämä mies ei välitä aiemmista ohjeista tai perinteistä. 
”Hän ei välitä isäinsä jumalista, ei naisten lempijumalasta, 
eikä hän välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän 
uhittelee niitä kaikkia” (Dan. 11:37). Hän ei välitä isiensä 
Elohimista. Yksi miehen hengellisistä isistä, Herbert W. 
Armstrong, opetti tästä Jumalasta. Mies oppi, mutta hän 
ei uskonut oppimaansa. Kuvaus on selvä ja ymmärrettävä, 
jos vain tarkastelemme jakeita hengellisesti. Jae puhuu 
samasta asiasta kuin 2. Tess. luku 2, jonka Paavali ilmoitti 
tapahtuvaksi seurakunnassa juuri ennen Kristuksen 
paluuta.

”Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten 
jumalaa. Sitä jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, 
hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä 
ja muilla kalleuksilla.” (Dan. 11:38). Kuningas Jaakon 
käännöksen marginaalin viittaukset selventävät tätä 
epäselvää jaetta.

Ensinnäkin koskien ”linnoitusten jumalaa”, jumala-
sanan pitää olla pikkukirjaimella. Mies palvoo jumalaa, 
jota hänen hengelliset isänsä eivät tunteneet.

”Mutta sen sijaan” ilmauksen sija-sana tarkoittaa myös 
virkaa, jossa hän istuu jumalien Jumalan istuimella. 
Tämä on yhdenvertainen profetia kuin 2. Tess. 2:4. 
Mies toimii Jumalan istuimella sanoen olevansa 
Jumala–ei sanoillaan, vaan teoillaan! Sanasta sija 
marginaali sanoo ”hänen sijastaan”. (Gesenius’ Lexicon 
sanoo ’hänen paikallaan.’) Mies on Kristuksen paikalla, 
Jumalan pyhäkössä. Mies petti Jumalan. Huomaa 
marginaalihuomautus jakeen ensimmäisestä osasta, 
jonka pitäisi lukea: ”Mutta, koskien Kaikkivaltiasta 
Jumalaa, jonka istuimella [toisin sanoen, tosi Jumalan 
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istuimella]  hän kunnioittaa jumalaa”,  voimien, 
linnoitusten jumalaa–paholaista! Hän kunnioittaa 
kultaa, hopeaa ja kalliita kiviä; Toisin sanoen hän 
ja hänen seuraajansa ovat ”rikkaita, rikastuneita” 
kalleuksista (ks. Ilm. 3:17).

”Ja tätä hän tekee vahvoille linnoituksille–hän 
vieraine jumalineen. Niille, jotka hän omikseen tuntee, 
hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien 
hallitsijaksi ja jakaa heille maata palkaksi” (Dan. 11:39). 
Mies seuraa outoa jumalaa ja tuhoaa seurakunnan 
linnoitukset. Tämä vieras jumala johtaa monia, hänen 
johtajansa toimivat rahapalkasta.

Tämä kaikki johtaa Danielin kirjan luvun 11 jakeisiin, 
joita olemme lainanneen moneen otteeseen.

Suuri ahdistus
Dan. 11:40 edeltävät jakeet kertovat, mitä seurakunnassa 
tapahtuu ennen suurta ahdistusta. Jae 40 kuvaa, mitä 
tapahtuu suuren ahdistuksen alussa. Etelän kuningas, 
radikaali islam, iskee yhteen, puskee, Pohjan kuningasta, 
Euroopan unionia, mikä saattaa Europedon islamia 
vastaan pyörremyrskyn lailla. Kaikki alkaa Jerusalemia 
koskien.

”Hän hyökkää myös Ihanaan maahan, ja monta kaatuu. 
Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä: Edom ja Mooab 
ja ammonilaisten pääosa” (jae 41). Jakeen viimeinen osa 
on mielenkiintoinen. Jumala säästää Edomin, Moabin 
ja Ammonin pojat. Pääosa-sana tarkoittaa alkukielellä 
esikoinen ”suhteessa aikaan, ensihedelmät” (ks. Gesenius’ 
Lexicon). Tämä viittaa epäilemättä Jumalan omiin, H. 
Armstrong opetti monta vuotta, että nämä ovat Jumalan 
suunnitelman ensiksi korjattavia ensihedelmiä. Nämä 
ihmiset pelastetaan pedon kädestä.
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Ymmärrä jakeen asiayhteys! Olemme tähän Danielin 
kirjan luvun 11 pisteeseen mennessä nähneet, kuinka 
saatana on kirjaimellisesti tuhonnut koko Jumalan 
seurakunnan, lukuun ottamatta niitä harvoja, jotka 
ymmärtävät ja jotka opettavat monta. Koska saatana 
ei kykene hengellisesti saamaan kiinni tosi valittuja, 
hän yrittää saada heistä otteen fyysisesti pedon kautta. 
Jumala suojelee kuitenkin meitä saatanan vihalta. 
Jumala pelastaa tämän pikkuisen pyhäkkölinnoituksen.

”Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät 
häntä, ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään 
monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi” ( jae 44). 
Sanomat Venäjältä ja Kiinasta nopeuttavat petovallan 
suunnitelmaa pyrkiä ”hävittämään monia ja vihkimään 
heitä tuhon omiksi” – tai kuten Companion-Raamattu 
kääntää ”omistaa monet täystuholle”.

”Hän pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan 
vuoren välille. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä 
kukaan auta” (jae 45). Suuri väärä kirkko vakiinnuttaa 
asemansa Jerusalemissa, mutta sen loppu on lähellä.

Saattavat monta  
vanhurskauteen
Muista, että kyseessä on yksi näky, kronologisessa 
järjestyksessä, älä anna lukujaon häiritä. ”Siihen 
aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka 
seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva 
ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, 
kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta 
siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka 
kirjaan kirjoitetut ovat” (Dan. 12:1). Jae sanoo ”siihen 
aikaan”. Milloin? Aikana jona Pohjan ja Etelän kuningas 
ottavat yhteen. Jumalan omat toimitetaan turvaan 
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pian yhteenoton jälkeen. Sen jälkeen Pohjan kuningas 
hyökkää Amerikan, Britannian ja Juudan kimppuun 
(Hoos. 5:5).

Arkkienkeli Gabriel, joka sanelee viestiä, viittaa 
seuraavaksi arkkienkeli Miikaeliin, joka seisoo ”kansasi 
poikien [pitäisi lukea oikeammin] suojana”. Miikael 
seisoo Jumalan poikien suojana–tämä on sotilaallinen 
ilmaus. Aseistettu Miikael asettuu seisomaan valmiina 
taistelemaan, mikä on hänen työtehtävänsä. Ellemme ole 
tietoisia Miikaelin roolista, meitä ei suojella.

T u r v a p a i k k a a n  v i e t ä v ä t  i h m i s e t  l ö y t y v ä t 
muistokirjasta (Mal. 3:16). Mitä he muistivat? Huomaa, 
mitä he jatkoivat kun kaikki ”älykkäät” siirrettiin syrjään. 
Et voi jatkaa Jumalan työtä, jollet muista Jumalan 
ilmoitusta–muista sinulle aikaisemmin opetettua. 
Jumala käskee Miikaelia taistelemaan muistavien 
ihmisten puolesta, suojaamaan heitä. Meillä ei ole 
syytä huoleen, muuta kuin säilyttää uskomme vahvana. 
Nimemme ovat muistokirjassa. Vain sinä voit poistaa 
nimesi muistokirjasta.

”Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset 
iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen 
kauhistukseen” (Dan. 12:2). Osa toimii onnistuneesti, osa 
ei. Huoma, ettei jakeessa sanota ”ikuiseen kuolemaan” – 
vaan ”häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen”. Tämä 
kaikki olisi voitu totaalisesti välttää. Jumala tekee 
onnistuneesti toimimattomista, pyhäkön saastuttaneista, 
parannusta tekemättömistä ikuisen häpeällisen, 
halveksittavan esimerkin. 

”Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus 
loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, 
niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti” ( jae 3). Ne, 
jotka kääntävät ihmisiä temppelin korruptiosta 
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huolimatta Jumalan luokse loistavat kuin tähdet 
aina ja iankaikkisesti! Montako sinä olet kääntänyt 
vanhurskauteen? Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen 
saattaaksemme ihmiset vanhurskauteen. Jos toimimme 
näin, saamme säteillä kirkkaammalla loistolla kuin 
jopa Michael ja Gabriel. Meillä on ainutlaatuinen 
mahdollisuus elinaikanamme–mahdollisuus palvella 
Jumalan omia ja saattaa monta vanhurskauteen.

”Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä 
kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys 
lisääntyy” ( jae 4). King James -käännös ”juoksevat 
edestakaisin”, Companion-raamattu esittää, että ”sitä 
tutkivat” tarkoittaa uskosta luopumista. Ymmärrys-sana 
tarkoittaa onnettomuutta tai pahuutta. Anchor-raamattu 
esittää, että monet luopuvat uskosta tai kääntävät ihmiset 
pois Jumalasta. Näin heprean alkuperäiskäsikirjoitusten 
mukaan. Danielin kirjan luvun 12 jokainen jae koskee 
seurakuntaa. Kyse on temppelistä.

Näetkö, miksi Jumala pitää tärkeänä, että ihmiset 
kääntävät toisia ihmisiä vanhurskauteen? Parhaillaan 
tapahtuvan luopumuksen takia. Onko tämä työ, ihmisiä 
Jumalan tykö kääntävä työ tärkeä? Olemme velkaa 
maailman ihmisille epäitsekkään palvelun, myös 
vääryydestä kärsineiden laodikealaisten puolesta. Mitä 
tarkoittaa, että käännämme ihmisiä vanhurskauteen? 
Vanhurskauteen toisia kääntävät loistavat todella 
kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Mahtava palkkio! 
Miksi huolestua palkkiosta nyt, kun edessämme on 
suurenmoinen tulevaisuus? Eikö tähden lailla loistaminen 
ole tarpeeksi suuri palkkio? Tänään on meidän päivämme 
toimia. Lukuisat lopunajan profetiat asettavat toimemme 
valokeilaan. Jumala tarjoaa meille kaiken mahdollisen, 
kuin vain käännämme ihmisiä vanhurskauteen.
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Olemme aina ymmärtäneet, että Danielin kirja oli 
lopunaikaa varten ( jakeet 4,9). Emme vain tietäneet, 
kuinka paljon se viittasi seurakunnan sisäisiin 
tapahtumiin viimeisinä päivinä. Danielin kirjan 
viimeinen luku paljastaa, mihin kaikki nämä tapahtumat 
johtavat.

”Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi 
muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla 
rannalla. Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, 
joka oli virran vetten yläpuolella: Kuinka kauan on vielä 
näitten ihmeellisten asiain loppuun? Ja minä kuuntelin 
pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, 
ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja 
vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: Siihen 
on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa [3 1/2 vuotta]. Ja 
kun pyhän kansan yhden osan [paremmin, voiman] 
hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät” 
( jakeet 5–7). Tämä kaikki tapahtuu, kun Jumalan 
seurakunnan voima on järkkynyt.

”Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä 
sanoin: Herrani, mikä on oleva näitten päätös? Niin hän 
sanoi: Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina 
ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Monet puhdistetaan, 
kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät 
jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, 
mutta taidolliset ymmärtävät” ( jakeet 8–10). Sanoma 
esitetään edelleen temppelin eli pyhäkön puitteissa. 
Jumala ilmoittaa, että viisaat ymmärtävät. Viisaat 
ymmärtävät aina.

Hävityksen kauhistus
”Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan 
ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat 
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kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää” (Dan. 12:11). 
Muista, että Danielin kirjan luvun 8 jokapäiväinen 
poistettiin rikkomuksen tähden, ennen suurta 
ahdistusta. Danielin kirjan luvun 12 tapahtumat 
käsittelevät 31/2 vuotta kestävää suurta ahdistusta 
(jae 7). Jokapäiväinen poistetaan. Jumalan vanhurskaat 
toimitetaan turvapaikkaan pois suuresta ahdistuksesta.

Matt. 24:15, Jeesus Kristus ilmoittaa: ”Kun te siis 
näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu 
profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa–
joka tämän lukee, se tarkatkoon.” Kuten aikaisemmin 
todistettiin, Danielin kirjan hävityksen kauhistuksella on 
sekä fyysinen että ja hengellinen täyttymys. Matteuksen 
evankeliumin luku 24 viittaa molempiin.

Vertaa Matt. 24:15 ja Luuk. 21:20: ”Mutta kun te näette 
Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, 
että sen hävitys on lähellä.” Tämä on Matteuksen kirjan 
viittaama fyysinen hävityksen kauhistus, Jumalan näille 
Jerusalemia ympäröiville armeijoille antama nimike, 
Dan. 12:11 Kuningas Jaakon käännöksen mukaan se 
tekee hävityksen, suuren hävityksen kansoista. Jumala 
ilmoittaa ennennäkemättömän suuruisen ongelman, 
niin suunnattoman, ettei mikään liha pelastuisi hengissä 
ilmanKristuksen interventiota (ks. Matt. 24:21–22).

Huo m a a ,  ku i n k a  Ju m a l a n  o m i a  ke h oteta a n 
toimimaan, kun he näkevät Euroopan armeijan 
ympäröivän Jerusalemia: ”Silloin ne, jotka Juudeassa 
ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, 
lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt 
sinne menkö” (Luuk. 21:21). Jumala haluaa omiensa 
olemaan valmiita toimimaan, kun he näkevät tämän 
kauhistuksen. Nämä ihmiset kulkevat uskossa. He 
tarkkaavat profetioita. TR
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TULEVAISUUDEN TAISTELUKENTTÄ Etelän kuningas, 
radikaali islam, painostaa pohjoisen kuningasta, Euroopan 
unionia. Tämä sysäys saa europartiot tulemaan islamia 
vastaan kuin pyörremyrsky. Kaikki alkaa Jerusalemista.
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’Poistukaamme paikalta’
Saamme käsityksen historian lehdiltä, millaista uskoa 
tarvitaan ”paeta vuorille”. Muinainen hävityksen 
kauhistus täyttyi ensimmäisellä vuosisadalla.

Rooman armeijan kulkiessa 70 jKr. läpi Lähi-idän, 
se pysähtyi Jerusalemin edustalle–käytännöllisesti 
Jerusalemin ympäröiden. Juutalainen historioitsija 
Josefus kirjasi  juuri ennen Jerusalemin tuhoa 
tapahtuneen suuren maanjäristyksen, jossa juutalaiset 
kuu l ivat  k a n s a n pa l joud e n  ä ä n e n  ke h ottava n : 

”Poistukaamme paikalta” (Wars of the Jews,   vi, 
osa 3). Pikaisesti totelleet varoituksen kuulleet pakenivat 
Pellaan, syrjäiseen vuoristoon Jerusalemista koilliseen.

Kaikki tämä oli vain esikuva Jeesuksen mukaan vähän 
ennen toista tulemista toistuvasta. Tehtävämme nyt on 
kasvattaa tarvittava usko, niin että ajan tullen kuulemme 
Isäämme ja toimimme! Emme etsi tiettyä päivämäärää. 
Jeesus kehotti meitä tarkkaamaan tiettyä tapahtumaa–
armeijoiden Jerusalemia ympäröimistä–ja rukoilla 
jatkuvasti, että voisimme paeta (Luuk. 21:36).

Hävityksen kauhistuksen perustamisesta on Dan. 
12:11 mukaan 1290 päivää. Olemme jo nähneet, että 
suuren ahdistuksen kesto on 3 1/2 vuotta–tai 1260 
päivää. Koska jae 11 sanoo 1290 päivää, tämä tarkoittaa, 
että kauhistus perustetaan 30 päivää ennen suuren 
ahdistuksen varsinaista puhkeamista. Tänä 30 päivän 
jaksona Jumala sallii kansansa paeta asuinsijoiltaan 
turvaan. 

Jae 12 ilmoittaa sitten: ”Autuas se, joka odottaa ja 
saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi 
päivää.” Jumala kiinnittää jakeessa huomion 1335 
päivään ja kertoo, että tämän ajanjakson alun saavuttava 
on siunattu. Kyseessä on luultavasti aika, jona Jumalan 
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Filadelfian seurakunnan työ päättyy–1335 päivää ennen 
Kristuksen paluuta. Tämän mukaan Jumalan omille 
jäisi 45 päivää aikaa valmistautua pakoon, minkä jälkeen 
seuraa 30 päivää paeta, minkä jälkeen alkaa 1260 päivää–
suuri ahdistus.

Kuinka kauan on tähän ajanjaksoon? Muista, 
että Jumala keskittää katseemme tapahtumiin–ei 
päivämääriin. Jumala tahtoo meidän olevan valmiita 
tulevana aikana. Pane merkille tosiasia, että jos 1150 
päivää on jo täyttynyt, kuinka kauan kunnes annetut 
päivät täyttyvät? Ei pitkään!

Jumala päättää ilmestyksensä kehotukseen pysyä 
lujana ja totena loppuun asti. ”Mutta sinä, mene, siksi 
kunnes loppu tulee; ja (sitten) lepää, ja nouse osaasi 
päivien lopussa” (jae 13).

Miten pidämme huolen siitä että pysymme lujina 
loppuun asti? Seuraava luku vastaa kysymykseen.
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KUUSI

Ilmestys

V a n h a  t e s t a m e n t t i  s i s ä l t ä ä  m o n i a 
profeetallisia kirjoja, mutta Uusi Testamentti 
o m i s t a a  o i k e a s t a a n    va i n  yh d e n  k i r j a n 

kokonaisuudessaan profetialle–Ilmestyskirjan, eniten 
rinnastettavissa Vanhan testamentin Danielin kirjaan.

Anchor-raamattu kutsuu Danielin neljää suurta 
näkyä ”neljäksi ilmestykseksi”, koska ne muistuttavat 
varsinaista ilmestystä–Ilmestyskirjaa. Kävimme jo 
lyhyesti läpi Danielin kirjan luvun 2 suuren kuvapatsaan, 
joka esittää neljää peräkkäistä maailmaa hallitsevaa 
valtakuntaa aina Jeesuksen Kristuksen paluuseen 
asti. Ilmestyskirja käsittelee pääpainoisesti neljättä 
valtakuntaa–Rooman valtakuntaa.

Sir Isaac Newton tokaisi aikoinaan näiden kahden 
kirjan yhtäläisyydestä: ”Johanneksen ilmestys on 
kirjoitettu samalla tyylillä ja kielellä kuin Danielin 
profetiat, ja on samassa suhteessa niihin kuin ne 
toisiinsa, niin että ne kaikki yhdessä muodostavat 
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yhden täydellisen profetian.” Uskon, että tämä oli hyvä 
havainto.

Jokapäiväisen tekeminen
H. Armstrong esitti  usein,  että saatana pyrkii 
saattamaan Jumalan seurakuntaan aina vääriä oppeja. 
Me puolestamme taistelemme pitääksemme ne 
seurakunnan ulkopuolella. Taistelemme edelleen asian 
puolesta. 

Näimme jo Danielin kirjan luvusta 8, kuinka tänä 
lopunaikana ilmestyisi mies, joka toimisi   Jumalan 
jokapäiväistä työtä vastaan. Dan. 8:11 ilmoittaa, että 
miehen toimesta ”otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja 
hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin”. Eli 1150 päivän 
ajan mies (itse asiassa mieheen vaikuttava saatana) 
kykeni pysäyttämään jokapäiväisen, mutta Jumala vastasi 
petokseen herättämällä uuden työn.

Danielin kirja luku 12 osoittaa, mitä jokapäiväisen 
pettäville ja sitä vastaan työskenteleville tapahtuu. ”Ja 
minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran 
vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman 
kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka 
elää iankaikkisesti: Siihen on vielä aika, kaksi aikaa 
ja puoli aikaa [Ilmestyskirjan kaltaista kieltä]. Ja kun 
pyhän kansan yhden osan hajotus [tai hajaannuttaminen] 
on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät” ( jae 7). 
Kyseessä on 3 1/2 vuottava kestävä suuri ahdistus. 
Jumala vakuuttaa absoluuttisesti, että hän hajottaa ja 
tuhoat tuolloin kaiken, mikä ei ole rakennettu Jumalan 
totuudelle. 

”Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan 
ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat 
kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää” ( jae 11). Myös 
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tässä kieli on samanlaista kieltä kuin Ilmestyskirjassa. 
”Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa 
kolmekymmentä viisi päivää” (jae 12). Tänä lopunaikana 
vain vähäinen jäännös jatkaa Jumalan alkamaa työtä. 
Ainoastaan pieni ihmisjoukko taistelee yhä edelleen 
Jumalan totuuden tuhoamaan pyrkiviä ihmisiä vastaan.

Seurakunnan aikakaudet 
S i i r r y tä ä n  ny t  I l m e s tys k i r j a a n .  Ju m a l a l l a  o n 
Johannekselle antamassaan näyssä paljon sanottavaa 
jokapäiväisestä. Huomaa Ilm.2:25–26: ”Pitäkää vain, mitä 
teillä on, siihen asti kuin minä tulen. Ja joka voittaa ja 
loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä 
annan vallan hallita pakanoita.” Miksi meidän on 
pidettävä kiinni? Pätevöidymme, kun pidämme meille 
annetusta kiinni! 

Pätevöityvät saavat Jumalalta suuren voiman. ”Ja 
hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin 
saviastiat heidät särjetään–niinkuin minäkin sen 
vallan Isältäni sain–ja minä annan hänelle kointähden.” 
( jakeet 27–28). Kointähti on Jeesus Kristus! Olemme 
Kristuksen morsian. Jumala ilmoittaa antavansa meille 
palkkion, jos pidämme hänen antamastaan kiinni. 
Jumala varmistaa, että saamme runsaan palkkion.

”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille 
sanoo” ( jae 29).  Kuinka moni seurakunnista ei 
kuule? Katso, mitä tapahtui seuraavalle seurakunnan 
aikakaudelle.

”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: Näin 
sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne 
seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se 
nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut” (Ilm. 3:1). Sardeen 
keskiajalla perustettu seurakunta oli H. Armstrongin 
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vuonna 1930 esiin astuessa kuollut. Sardeen aikakauden 
seurakuntalaiset eivät hyväksyneet annettua totuutta! 
He kuvittelivat olevansa vanhurskaita, mutta Jumala 
ilmoittaa, että he olivat kuolleita.

Jumalan täytyi herättää uusi aikakausi yhden miehen–
Herbert W. Armstrongin–kautta. Tämä lopunajan Elia 
oli uskollinen alusta loppuun; ei horjunut milloinkaan. 
H. Armstrong asetti kaiken kohdalleen. H. Armstrongin 
oli suuri Jumalan palvelija! W. Armstrong ei tehnyt 
kompromisseja, ja ymmärrä, mitä tämä yksi mies 
saavutti.

Jumalan tahto on, että meistä jokainen, sinä toimit 
tehokkaammin. Jumala antaa meille pian vallan 
hallita pakanoita. Omaamme valtavan tehtävän. Yksi 
Jumalan voimaan turvaava ihminen kykenee valtaviin 
suorituksiin. 

Huomaa, mitä Jumala profetoi Filadelfian aikakauden 
seurakunnasta–aikakaudesta, jona H. Armstrong asetti 
kaiken kohdalleen. ”Ja Filadelfian seurakunnan enkelille 
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” (jakeet 7–8) – eli et ole auktoriteettiani kieltänyt. 
H. Armstrong ei kieltänyt Jumalan hallitusta vaan asetti 
kaiken kohdalleen!

Filadelfia-sana tarkoittaa veljesrakkautta. Jumala 
kykeni rakentamaan kannattajien yhtenäisyyden takia 
suuren työn. Jumalan tahto on, että haluaa, että hänen 
seurakuntaansa on läheinen perhe, miksi toimimme 
perheen lailla. Jumalan perhe on ratkaisu maailman 
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ongelmiin. Maailman ihmisillä on tarve nähdä 
rakastava perhe–ihmiset, jotka ovat valmiita kuolemaan 
toistensa puolesta, jotka eivät tapa toisiaan! Emme saa 
pelkästään puhua rakkaudesta–meidän on osoitettava 
rakkautta–elää rakkauden mukaan. Meidän tulee toimia 
esimerkkinä maailman ihmisille–osoittaa ihmisille, 
kuinka rakastaa toisiaan, kuinka rukoilla yhdessä, 
kuinka kasvattaa lapsia. 

J u m a l a n  t a rk o i tt a m a l l a  t ava l l a  t o i s i a m m e 
rakastaminen vie meidät läpi kaiken. Olemmeko liian 
hienostuneita ollaksemme Jumalan toivoma läheinen 
perhe?

Huomaa, että Jumala ilmoittaa jakeessa 8, että 
hän on asettanut eteemme ”avoimen oven”, mikä on 
jokapäiväinen. Vaikka Jumala avaa tänään jatkuvasti 
ovia, useimmat eivät kävele niiden läpi. Taistelumme 
päämäärä on varmistaa, ettemme toimi erillään 
jokapäiväisestä, avoimesta ovesta. Miten saavutamme 
tämän päämäärän? Jumalan rakkaudella. Meidän 
tulee rakastaa ensimmäiseksi, ennen kaikkea muuta, 
Jumalaa ja Jumalan työtä. Miksi Jumala rakastaa tätä 
työtä niin suuresti? Koska Jumala rakastaa tosissaan 
tätä maailmaa. Jos me rakastamme maailman ihmisiä 
yhtä paljon kuin Jumala, toimitamme jokapäiväisen, jota 
maailma tarvitsee ratkaistakseen ongelmansa.

Miksi saatana hyökkää työmme kimppuun raivoisesti? 
Koska saatana tietää, kuinka tosissaan viestiämme 
kuuntelevat ihmiset toimivat: he uskovat viestimme.

”Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta 
niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, 
vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät 
siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi 
eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan” (jae 9). 
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Maan päältä löytyy ryhmä ihmisiä, joita Jumala todella 
rakastaa, jotka omaavat Jumalan hallituksen. Jumala 
ilmoittaa pakottavansa kaikki eriävät H. Armstrongin 
opetukset hylänneet ryhmät palaamaan luokseen ja 
tietämään, että hän rakasti valittujaan. Itse asiassa 
Jumala saattaa koko maailman tietämään, että hän 
rakasti meitä. Sitten me näytämme heille, kuinka he 
voivat rakastaa toinen toistaan.

Eikö olekin helppo esittää omaavansa rakkauden? Se 
on huijarirakkautta. Jumala haluaa, että todistamme 
rakkautemme häneen ja kanssaihmisiin hyväksymällä 
hänen hallituksensa, mikä on jakeen 9 aihe–Jumalan 
hallitus. Saatana tietää tämän todeksi, ja minkä hän 
pyrkii tuhoamaan kaikkein ensimmäiseksi? Saatana 
omasi Jumalan seurakunnan sisällä synagogan, joka 
omistautui tuhoamaan Jumalan hallituksen! Saatana 
saa ihmiset tekemään syntiä tällä keinolla: tuhoamalla 
Jumalan hallituksen. 

Missä on Jumalan hallitus maan päällä? Vain yhdessä 
paikassa. Jumalan tosi seurakunnan hallitus on 
sama hallitus, joka tulee hallitsemaan maapalloa 
ja maailmankaikkeutta ikuisuuden! Puhun suuresta 
asiasta! Jumalan hallitus kasvaa aina ja ikuisesti. Missä 
on jokapäiväinen? Missä on tämä hallitus?

Danielin kirjojen luvuissa 8 ja 11 on kyse juuri taistelu 
Jumalan hallituksesta. Hallitus on kaikki kaikessa. Jos 
menetämme hallituksen, menetämme kaiken. Ilman 
Jumalan hallitusta, emme kykene astumaan avoimesta 
ovesta.

”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee 
minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen 
tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän 
minun kanssani” ( jae 20). Kristus seisoo ulkopuolella 
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ja koputtaa laodikealaisten ovelle. Kenen kautta Kristus 
kolkuttaa? Mistä löytyy Kristuksen hallitus maan päältä? 
Meidän täytyy tietää.

Ilmestyskirjan arvo
Siirrytään nyt Ilmestyskirjan lukuun 10. Huomaa 
jae 6: ”Ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja 
iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä 
siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä 
on, ettei enää ole oleva aikaa” – tai ”ei enää viivettä”, 
kuten Revised Standard Version kääntää. Milloin 
tapahtumat viivästyivät? H. Armstrong kirjoitti vuonna 
1984: ”Niinpä Ilmestyskirjan luku 10 osoittaa, että kun 
työmme näytti olevan yli kymmenen vuotta sitten lähellä 
valmistumistaan, Jumala viivytti maailmantapahtumia 
ja minulle annettiin toimeksianto saattaa nyt viesti 
Jumalan valtakunnasta monille kuninkaille tai monille 
kansoille, eri kieliä puhuville. Nyt ajassa taaksepäin 
katsoessani, totean toimineeni juuri näin, etenkin 
vuodesta 1972 lähtien.” H. Armstrong tiesi, että Jumala 
oli viivästyttänyt maailman tapahtumia. 

Mutta nyt elämme kirjasen aikaa, jolloin ei ole 
enää viivettä. Tapahtumat kiitävät valon nopeudella. 
Yhdysvalloilla on edelleen vahva sotilaallinen voima 
maailmassa, mutta se on romahtamisen partaalla. 
Ilmestyskirjan luku 10 osoittaa, että kaikki tapahtumat 
ovat sidoksissa mahtavan viestin sisältävään kirjaseen! 
Tehtävämme on saattaa jokapäiväinen maailmalle. 
Pyrimme saavuttamaan lukuisia ihmisiä, koska Jumala 
varoittaa rakkaudessaan ihmisiä pikaisesti heitä 
kohtaavista tapahtumista.

Kun suoritamme työtehtävämme, meidän ei tarvitse 
murehtia fyysisistä tapahtumista. Meidän tulee 
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huolehtia hengellisestä ymmärryksestä. Jumala on 
antanut meille runsaasti ilmestystä. Jumala ilmoittaa 
meille, mitä tulee tapahtumaan. Ei ole aikaa murehtia 
fyysistä asioista; ei ole enää viivettä.

”Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, 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” 
( jakeet 9–10). Kun Jumala antaa ilmestyksen, syö se 
ja anna sen ohjata elämääsi. Meidän on tosissamme 
sulatettava kaikki saamamme. Jumala on antanut meille 
niin paljon ilmoitusta, että on vaikea pysyä ajan tasalla. 
Ja silti löytyy vielä harvoja, jotka löytävät aikaa opiskella 
myrkyttävää kirjallisuutta ja laiminlyödä Jumalan meille 
ilmoittamaa. Jollet ymmärrä Jumalan meille antaman 
merkitystä, jotain on vialla!

Meidän on ymmärrettävä annetun ilmestyksen arvo. 
Ilmestys on peräisin Jumalan mielestä. Jumala haluaa 
ilmoituksensa iskostuvan mieliimme. Jumala tahtoo, että 
syömme ja sulatamme hänen antamansa ymmärryksen. 
Miten muuten kykenemme toimittamaan tämän viestin? 
Tämän viestin sulattaminen muuttaa dramaattisesti 
toimintatapamme.

”Ja minulle sanottiin: Sinun tulee taas profetoida 
monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja 
kuninkaista” ( jae 11). Tässä näemme annetun, uuden 
työn. Meidän täytyy suorittaa se uudestaan!

”Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja 
sanottiin: Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari 
ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat” (Ilm. 11:1). Kun 
Johannes kirjoitti tämän, ei ollut fyysistä temppeliä. Hän 
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puhuu hengellisesti. Jumala haluaa tietää, annammeko 
Kristuksen mitata itsemme. Meidän täytyy mitata ensin 
itsemme, ennen kuin mittaamme laodikealaiset.

”Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano 
erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu 
pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia 
neljäkymmentäkaksi kuukautta” (jae 2). Niitä, jotka eivät 
anna mitata itseään, rankaistaan suuressa ahdistuksessa.

Seurakunta ja lohikäärme 
”Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu 
auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen 
päässään seppeleenä kaksitoista tähteä” (Ilm. 12:1). 
Nainen, Jumalan seurakunta, on vaatetettu auringolla.

”Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen 
oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja 
katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän 
päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän 
kruunua” (jakeet 2–3). Ilmestyskirjan luku 12 kertoo: 1) 
Jumalan seurakunnasta ja 2) suuresta tulipunaisesta 
lohikäärmeestä, jolla on seitsemän päätä ja 10 sarvea. 
Onko epäilystä, kuka vastustaa seurakuntaa?

Saatana on kuvattu suuri tulipunainen lohikäärme, 
joka on historiallisesti toiminut poliittisen uskonnollisen 
liiton kautta Euroopassa–pyhän Rooman valtakunnan 
kautta–aiheuttaakseen tuhoa kaikessa maailmassa. Älä 
unohda, että lohikäärmeen perustavan vihollisuuden 
kohde on Jumalan seurakunta. Lähitulevaisuudessa 
saamme todistaa, kuinka Jumalan omien ja monien 
muiden ihmisten veri vuotaa suuren valheellisen kirkon 
toimesta kaikkialla maan päällä.

Juuri tästä hävityksen kauhistuksessa on kysymys. 
Kaikki tapahtumat johtavat hävityksen kauhistukseen, 
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Jumalan omat ja paholainen ottavat yhteen. Taistelu 
koskee jokapäiväistä. Missä tahansa löydät jokapäiväisen, 
löydät myös saatanan yrittämässä tuhota sitä. Jumala 
sallii saatanan sotia seurakuntaansa vastaan, auttaakseen 
meitä pätevöitymään tuleviin hallintoasemiin.

”Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi 
siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, 
jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa 
poissa käärmeen näkyvistä” (jae 14). Daniel ja Johannes 
ovat ainoita Raamatun kirjoittajia, joka kirjoittavat 
kyseisesti suuresta ahdistuksesta. Jumala lupaa 
vapauttaa uskollisen jäännöksensä paikalleen samana 
aikana kuin laodikealaisten voima murennetaan täysin. 
Sanoma on sama kuin Dan. 12:11.

Sanat tai veri
”Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-
virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon 
noususta tuleville kuninkaille” (Ilm. 16:12). Venäläiset 
ja kiinalaiset tulevat tuhoamaan suurimman osan 
petovallasta. Tilaa ilmaiskirjasemme Venäjä ja Kiina 
profetioissa, joka kertoo asiasta yksityiskohtaisemmin.

”Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta 
ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista 
henkeä, sammakon muotoista” ( jae 13). Ilkeä kuvaus. 
Vastassamme ovat   kieroutuneet demonit. Näetkö nyt, 
miksi, jokapäiväistä vastaan kääntyvät ihmiset 
muuttuvat varsin katkeriksi?

”Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka 
valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi 
alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! Katso, minä 
tulen niinkuin varas” ( jae 15). Jumala on vaatettanut 
meidät auringolla. Meillä ei ole mitään syytä olla 
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alastomia, mutta tulemme alastomiksi jos lakkaamme 
valvomasta emmekä pidä kiinni Jumalan meille 
antamasta.

”Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi 
hebreaksi on Harmagedon” ( jae 16). Tässä kuvattu 
eurooppalaisarmeija nousee näyttämölle–poliittinen 
voima, jota ohjaa pian suuri valheellinen kirkko. Jumala 
kertoo kokoavansa eurooppalaisarmeijat ja Aasian laumat 
yhteen Harmageddoniin, josta hän saattaa ne Jerusalemiin, 
jossa ne taistelevat   Kristusta vastaan. Tilanne muuttuu 
niin huonoksi että Joosafatin laakso täyttyy 
hevosten suitsiin saakka–veriseksi joeksi!

Tällöin ihmiset alkavat vastaanottaa Jumalan viestin. 
He vastaanottavat viestin joko sanojen tai veren kautta. 
Jumala valmistautuu hallitsemaan maapallolla, ja 
kyseessä on ainoa tapa pelastaa ihmiskunta.

Jumalan omassa seurakunnasta löytyy ihmisiä, 
jotka ovat hylänneet nämä profetiat juuri kun ne ovat 
käymässä toteen. Saatana on pettänyt mestarillisesti 
suurimman osan Jumalan omista.

Viides valtakunta
Päätetään opiskelu Danielin kirjaan. Miten kaikki 
päättyy? ”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan 
Jumala pystyttävä 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” (Dan. 2:44). Jumalan valtakunta kestää 
ikuisesti. Jumalalla on omat kuninkaansa ja pappinsa 
valtakunnassaan; Jumala ei jätä hallintoaan muille. 
Jumala on valinnut joukkonsa–omat virkamiehensä, 
joidenka kautta hän tulee hallitsemaan maailmaa.
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Danielin kirjan luku 7 kuvaa ihmisen historian neljää 
maailmaa hallitsevaa valtakuntaa neljällä hirvittävällä 
pedolla, joista neljäs on kauhein (Dan. 7:7). Katso, mihin 
tämä johtaa. ”Minun sitä katsellessani 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 tulta” (jae 9). Tämä on meidän 
tulevaisuutemme!

”Minä, Daniel, tunsin henkeni tulevan murheelliseksi 
ruumiissani, ja minun näkemäni näyt peljättivät minua. 
Minä lähestyin yhtä siellä seisovista ja pyysin häneltä 
varmaa tietoa kaikista näistä asioista. Niin hän vastasi 
minulle ja ilmoitti minulle niiden selityksen: Nuo suuret 
pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat 
maasta. Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan 
ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti–iankaikkisesta 
iankaikkiseen” (jakeet 15–18). Olemme usein viitanneet 
näihin neljään, saatanan kautta historian maailmaa 
hallitsevaan valtakuntaan, mutta seuraava viides 
valtakunta ei kuole koskaan!

Jumala koettelee meitä nyt enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin, jotta pätevöidymme tätä viidettä 
valtakuntaa varten. Kyseessä on koko maailmaa 
hallitseva valtakunta. Ihmiset taistelevat tänään kaikin 
keinoin maapallon herruudesta, mutta Jumala ilmoittaa 
uskollisina loppuun pysyville: Kaiken sen, josta ihmiset 
taistelevat, annan teille.

”Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken 
taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. 
Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja 
kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset” 
(jae 27). Tulemme hallitsemaan Korkeimman kanssa.
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”Tähän loppuu kertomus. Minua, Danielia, peljättivät 
minun ajatukseni suuresti, ja minun kasvoni kalpenivat, 
ja minä kätkin asian sydämeeni. Tähän asti on loppuun 
käsitelty” ( jae 28). Loppuun käsitelty! Jumalan kansa 
ei saa toista tämän kaltaista tilaisuutta. Toimitamme 
lopunaikana jokapäiväistä välittömästi ennen Kristuksen 
paluuta maan päälle, mikä on mitä suurenmoisin aika 
saada elää!

Kun Rooman valtakunta hyökkäsi Jerusalemin 
kimppuun 70 jKr., se ei ollut koskaan aikaisemmin 
kokenut pienen ihmisjoukon kautta yhtä fanaattista 
vastustusta. Juutalaiset uskoivat Danielin profetioihin–
uskovat Messiaan tulevan, mikä täytti heidät toivolla 
ja rohkeudella. Rooma raivostui ja päätti tuhota 
Jerusalemin jokaisen juutalaisen, koska se tiesi, että sen 
piti tukahduttaa ajatus Messiaan tulosta!

Jos uskot tosissasi, että Messias palaa, sinusta tulee 
voimallinen soturi! Jos tosissasi uskot–jos olet tosissasi 
syönyt ja sulattanut asian–sinusta tulee voimallinen 
kristitty. Tulet taistelemaan voimallisemmin kuin 
kukaan soturi on koskaan taistellut. Ihmiset ihmettelivät, 
mikä saa sinut taistelemaan niin voimallisesti? Ja jos 
esimerkkisi ei motivoi toisia nyt–jos se ei saata monia 
vanhurskauteen nyt–se motivoi huomisen maailmassa. 
Huomisen maailmassa ihmiset tiedostat, mikä motivoi 
meitä. He näkevät, miten tieto muutti ja teki meistä 
erilaisia ihmisiä.

Messias on palaamassa. Nyt on aika ottaa vaari 
ja taistella Jumalan totuuden puolesta! Meillä on 
ainutlaatuinen tilaisuus, joka ei toistu ikuisesti!
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