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E

l ämme ainutl a at uista histor ian aik a a.
Maailmantapahtumat etenevät nopeasti kohti aikakautemme loppua.
Ongelmat lisääntyvät nopeampaa tahtia kuin koskaan
aikaisemmin, näkymättömästä syystä. Et kykene ymmärtämään tapahtumia, tunnistat tämän todeksi.
Vuonna 1986 tapahtui merkittävä historian käännekohta,
joka on vaikuttanut radikaalisti kaikkiin sitä seuraavaan:
kulttuurin, perheeseen, koulutukseen, uskontoon, tieteeseen, talouteen, politiikkaan, kansainvälisiin suhteisiin–
kaikkeen toimintaan.
Kaikkein merkittävin on kuitenkin asia, että lähes kukaan
ei ole perillä tapahtumasta.
Tämä tapahtuma vaikutti Yhdysvaltoihin massiivisella
tavalla. Se on merkkipaalu Amerikkaa vastaan tapahtuvien
väkivaltaisten hyökkäysten kiihtymisestä. Hyökkäyksen aiheuttaja on näkymätön voima–todellinen, kuolettava, vaarallinen voima.
Raamatulla on terävä käsitys tästä huolestuttavasta suuntauksesta. Trumpet-lehti on kertonut jo vuosien ajan, että
Amerikka tulee kaatumaan–jyrkästi–profetian mukaan,
ennen kuin se nousee uudelleen. Lehti tarjoaa myös syvällisen käsityksen siitä, kuinka tämä jyrkkä lasku tapahtuu.
Ymmärrämme, kuinka ajankohtaisia, kiireellisiä ja vakavia
tapahtumat ovat. Näemme tapahtumat oikeasta näkökulmasta.
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Tämä voima on salaperäinen. Se on Isossa-Britanniassa,
Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja juutalaisessa
Lähi-idän valtiossa vallitseva henki. Mutta sen pääpaino on
Amerikassa–paha voima tietää, missä todellinen valta sijaitsee.
Jos se kykenee alentamaan maailman suurimman suurvallan,
se kykenee alentamaan myös toiset.
Jotta ymmärrämme vuonna 1986 maailmaa vavisuttaneen muutoksen, tarkastellaan ensin välittömästi sitä
seuranneita tapahtumia.
Robert Bor k i n demonisoi n ti
Presidentti Ronald Reagan nimitti 1. heinäkuuta 1987 varsin
korkeasti arvostetun tuomari Robert Borkin Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi. Ei kulunut kuin 45 minuuttia,
ennen kuin Massachusetts demokraatti Edward Kennedy alkoi
demonisoida miestä senaatissa. Kennedy väitti, että “Robert
Borkin Amerikka” aiheuttaisi takapihan abortit, rotuerottelun,
sensuurin sekä keskiyön poliisiratsiat.
Kyseessä oli järkyttävä, täysipäinen, jopa useiden liberaalien suuresti kunnioittaman, selvästi pätevän miehen
mustamaalaus. Bork sanoi, ettei “puheesta löytynyt edes
yhtä paikkansapitävää riviä”. Useat ihmiset olivat samaa
mieltä—mutta puhe oli silti tehokas. Senaattori Kennedy johti
joukkoineen abortionistit, evolutionistit, feministit, siviilioikeuksien puolestapuhujat ja muut liberaalit yhteen tuomari
Borkin maineen halventamiseksi. Tämä valtava mustamaalauskampanja tuotti jopa tv-mainoksia. “He esittivät
hänestä absoluuttisen irvikuvan, maalaten hänet noidaksi”,
sanoi yksi senaattoreista.
Jopa liberaalinen Washington Post myönsi, että kyseessä
oli “lynkkaus”. Moni muu liberaali näki myös, mitä tapahtui.
Senaatin lakivaliokunnan johtajana toiminut Joe Biden, sanoi,
ettei hän uskonut, että he voisivat hylätä Borkin pätevyyden
omaavan miehen, mutta kun tietyt intressiryhmät käskivät
Joe Bidenia muuttamaan kantansa, hän muutti sen. Radikaali
vasemmisto myllersi eteenpäin.
Tuomari Borkin nimestä tuli verbi. Oxford English
Dictionary lisäsi vuonna 2002 virallisesti verbisanan “borkata”, joka tarkoittaa “halventaa tai parjata (henkilöä)
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järjestelmällisesti, erityisesti tiedotusvälineissä, yleensä tarkoituksena estää nimitys julkiseen virkaan.”
Miksi Robert Bork tuli niin demonisoiduksi? Miksi
pätevää pätevämmän miehen nimitys korkeimman oikeuden
virkaan muuttui ajojahdiksi? Radikaali vasemmisto pelkäsi
Robert Borkia.
Miksi häntä pelättiin? Tuomari Bork oli kaikkein tunnetuin: hänen uskostaan perustuslakiin. Hän oli yksi nerokkaimmista maan perustuslakiasianajajista! Häntä pidettiin
“perustuslakiajattelun edelläkävijänä, joka keskittyy perustuslain alkuperäiseen tekstiin ja merkitykseen”, Reutersin
sanoin. Hänet tunnettiin perustuslaillisena “originaalistina”
tai “konstruktionistina”, joka uskoi oikeudelliseen pidättyvyyteen. Korkeimman oikeuden tuomari Antonin Scalia julkaisi
Federalist Society -organisaation kautta lausunnon, jossa hän
kutsui Robert Borkia yhdeksi vaikutusvaltaisimmista oikeudellisista tutkijoista viimeisen 50 vuoden aikana. Yhdistyksen
varatoimitusjohtaja sanoi, että Bork oli “yksi maamme kovimmista ja parhaimmin itseään ilmaisevista perustuslain kirjaimen puolustajista.”
Tämän takia he vihasivat häntä!
Kaikki luulivat, että kun suosittu presidentti nimitti älykkään, pätevän miehen, joka puolusti kiihkeästi kaikkea
perustuslaissa olevaa, että hänet vahvistettaisiin pikaisesti virkaan–demokraattisen senaatin enemmistöäänin. Vuonna 1987
radikaaliliberaalit pitivät kuitenkin perustuslain puolustamista
erityisen pahana asiana! Heillä oli valta saattaa tahtonsa läpi.
Senaatti kumosi tuomari Borkin ehdokkuuden kaikkien
aikojen suurimmalla marginaalilla 58–42.
Moni sen ajan henkilö tunnisti, että tapaus oli suuri merkkipaalu Yhdysvaltojen politiikassa. Yksi oikeustieteen professori sanoi, että kyseessä oli “ratkaiseva hetki oikeudellisen
äänestysprosessin politisoinnissa” ja se “myrkytti siitä lähtien
oikeudellisen vahvistuksen ilmapiirin.” Itse asiassa tapaus
myrkytti paljon enemmän!
Bork esitti vuonna 2005 mielipiteensä hyvän korkeimman
oikeuden tuomarista: “Halu soveltaa perustuslakia ennemmin
siinä olevien periaatteiden kuin nk. ’kehittyvän’ tai ’elävän’
perustuslain mukaisesti, mikä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä,
että tuomarit alkavat itse kehittää peruslakia.”
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Kurssi kääntyi vuonna 1987 merkittävästi: laki heikkeni ja
laittomuus vahveni.
Tämä on merkittävä näyttö vuoden 1986 tapahtumasta,
kuinka se alkoi vaikuttaa merkittävästi maailmamme.
L a i t tom u u de n a r k k i t e h t i
Tällaiseen massiiviseen laittomuuteen kallistumiseen löytyy
syy. Haluan näyttää sinulle täsmälleen, mikä tämä syy on.
Useimmat ihmiset pilkkaavat, mitä aion nyt sanoa–mutta asia
on absoluuttisesti totta, voit todistaa sen Raamatustasi.
Maailmankaikkeuden laittomin olento on henkiolento,
saatana paholainen. 2 Korinttolaiskirjeen jae 4:4 kutsuu
häntä “tämän maailman jumalaksi”. Mitä tämä tarkoittaa?
Ilmaisu tarkoittaa, että tämä paha henkiolento omaa pelottavan voiman—suuremman voiman kuin voimme kuvitella!
Kun hänen sanotaan olevan tämän maailman jumala, tämä
tarkoittaa, että hän hallitsee–ja vielä enemmän: moni tämän
maailman ihminen palvoo häntä!
Ilmestyskirjassa on yksi Raamatun merkittävin kappale,
joka auttaa meitä ymmärtämään paholaisen vallan suuruuden.
Ilmestyskirjassa kaikki profetia on aikajärjestyksessä tai tietyllä ajanjaksolla. Voit siis tietää, milloin profetia täyttyy. Jos
et ymmärrä Ilmestyskirjaa, et ymmärrä Raamatun profetioita!
Ilmestyskirjan luku 12 profetoi sodasta taivaassa, suuret
enkeliolennot taistelivat paholaista ja hänen miljoonia demoneitansa vastaan. Tämän hengellisen sodan lopputulos oli:
“Lohikäärme ja hänen enkelinsä [langenneet enkelit–demonit]
sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi
ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä (alkuteksti,
pettäjä), heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin
hänen kanssansa” (jakeet 7-9).
Huomautus: Tämä jae kertoo, että saatana pettää koko
maailmaa. Se tarkoittaa kaikkia! Hänen petoksensa vaikuttaa
maailman koulutukseen, uskontoon politiikkaan, tieteeseen–
kaikkeen! Näin Raamattusi sanoo.
Efesolaiskirjeen jae 2:2 kutsuu saatanaa “ilmavallan hallitsijaksi, sen hengen hallitsijaksi, joka nyt tekee työtään
tottelemattomuuden lapsissa”. Saatana kuohuttaa ihmisten
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mieliä, herättää vääriä asenteita ja tunteita. Kun ihmiset joutuvat negatiivisten tunteiden valtaan, heidän asenteensa on
väärä tai ovat huonolla tuulella, saatana työskentelee ihmisissä.
Hänellä on valta vaikuttaa vääränlaisiin tunteisiin, hän on pettänyt maailman niiden kautta! Ihmiset eivät ymmärrä Jumalan
Sanaa–heiltä puuttuu hengellinen syvyys—he seuraavat emotionaalisesti, kun saatana pettää heitä kaikkia. Tämä on hämmästyttävä, mutta raamatullista. Voit todistaa, sinun tulee
todistaa asia.
Ilmestyskirjan jae 12:9 on myös lopunajan profetia. Jae
kertoo, että saatana heitettiin maan päälle. Milloin tämä
tapahtui? Jumalan täytyy ilmoittaa asia omilleen, miksi
muuten Jumala antoi profetian? Sinun on tunnettava tämän
hetki, jotta kykenet ymmärtämään, mitä kansakunnallesi ja
maailmalle tapahtuu.
Paholainen ja MILJOONAT demonit on nyt rajoitettu maapallolle. He eivät pääse enää maailmankaikkeuteen, ensimmäistä kertaa!
Mitä pahat henget tekevät? Koska olennot omaavat mahtavan voiman, heidän maan päälle heittämisensä on varmasti
vaikutettava valtavasti maailman asioihin. Meidän on kyettävä
näkemään Raamatun profetiat tänä lopunaikana todellisiksi
osoittavat asiat. Miten tapahtuma vaikutti maailmaan? Kuinka
paljon se tulee vaikuttamaan sinun elämääsi? Näemmekö
heidän likaisen työnsä etenemisen? Ymmärrämmekö sen? Jos
heidän työnsä on totta, täytyy löytyä paljon demonien aiheuttamaa vahinkoa.
Jumalan Sana on vakaa, jos kykenemme ja kaatuu, jos
emme kykene todistamaan asiaa todeksi. Voimme todistaa
tapahtuman todeksi. Haittavaikutukset ja Raamatun profetia kertovat meille, milloin, miten kaikki tapahtui ja miten
asiat etenevät.
Kyseessä on monin tavoin MAATA JÄRISYTTÄVÄ—jopa
MAAILMANKAIKKEUTTA RAVISTELEVA asia! Tämä huono
uutinen on isommassa mittakaavassa varsin hyvä—itse asiassa paras mahdollinen uutinen. Seuraava jae kertoo, miksi:
“Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi
maata ja merta! [jopa merta, uutinen on niin paha], sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska
hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!”(jae 12).
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Saatana sekä kaikki hänen demoninsa potkittiin pois taivaasta–ja taivas iloitsee! Taivas on vapaampi ja onnellisempi
tämän seurauksena! Mutta voi meitä maapallolla asuvia!
Maailmaa kohtaa nyt aivan uuden tasoinen kärsimys. Saatanaa
on jo palvottu maapallolla, mutta nyt asia muodostuu vielä
pahemmaksi. Hänet on heitetty ulos ja hän pitää suurta vihaa,
koska hän tietää, että hänellä on vain vähän aikaa—vähän
aikaa, ennen kuin mitä tapahtuu?
Lausuma osoittaa, että kyseessä on lopun ajan profetia.
Saatana heitettiin alas vain “vähän aikaa” ennen Jeesuksen
Kristuksen maan päälle paluuta, jolloin Kristus potkaisee saatanan valtaistuimelta! (esim. Johanneksen ilmestys 20:1-2, 10).
Tämä on se upean riemuisa hyvä uutinen. Kristus on aikeissa
palata maahan lakkauttamaan saatanan aiheuttaman vihan,
rasismin, väkivallan sekä sodan. Kaikki on valmista, uusi hallitus astuu maapallolle hyvin pian–lähes varmasti tulevan vuosikymmenen aikana.
Sinun täytyy kuitenkin ymmärtää ensin saatanan toimet
ennen uutta hallitusta. Saatana, tietäen hänen aikansa on lyhyt,
pitää suurempaa vihaa kuin koskaan aikaisemmin! Tämä on
merkittävä Raamatun profetia. Saatana tietää, että hänellä on
vain vähän aikaa. Vähän aikaa mihin? Mitä saatana tekee nyt,
jota hän ei kykene tekemään lyhyen ajan päästä?
Tämä hengellinen voimatekijä kykenee valtavan suureen
pahaan, hän omaa suuren tuhovoiman! Saatana on valehtelija
ja murhaaja. Kaikki pahat saatanan kätyrien toimet on rajoitettu maapallolle. Mitä he tekevät? Meidän on ymmärrettävä,
meidän on tunnettava vihollisemme!
K u n s a a t a n a h e i t e t t i i n m a a n pä ä ll e
Tarkastellaan uudelleen Ilmestyskirjan 12 luvun profetiaa. Sen
jae 12 varoittaa maan ja meren asukkaita siitä, että saatana
heitettiin alas maan päälle. Mitä tapahtui pian sen jälkeen,
mitä saatana teki kaikkein ensimmäiseksi? Jae 13 osoittaa,
että hän hyökkäsi ensiksi Jumalan seurakunnan kimppuun!
“Nainen” tarkoittaa profeetallisesti seurakuntaa.
Ehkä sinulta, lukijani, puuttuu monien ihmisten tavoin historia mainitun seurakunnan kanssa. Myös sinun on erittäin
tärkeää ymmärtää menneitä tapahtumia, selitän kohta, miksi.
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Jos haluat tietää, miten saatana toimii, katso mitä hän teki
tuolle seurakunnalle.
Jae päivittää profetian, voimme viitata nyt tiettyyn ajankohtaan, jona paholainen hyökkäsi voimallisesti Jumalan
seurakunnan kimppuun. Myös toinen profetia–2Tessalonikalaiskirjeen luku 2–kertoo samasta tapahtumasta. Se liittyy
suorasti Ilmestyskirjan 12 lukuun ja vahvistaa ajankohdan.
Apostoli Paavali profetoi siinä: “Mutta mitä tulee meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän
kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä,
veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden
itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä”
(2 Kirje tessalonikalaisille 2:1-2). Koska Kristus palaa? Miten
voimme tietää? Jumala kertoo meille, mitä tapahtuu juuri
ennen hänen paluutaan.
Huomaa tämän hämmästyttävän profetian sanat: “Älkää
antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se
päivä ei tule [Kristuksen toinen tuleminen], ennenkuin luopumus
ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen (engl. man of sin) ilmestyy,
kadotuksen [tai tuhon] lapsi” (jae 3). Jumalan seurakunnassa
tapahtui jotain kauheaa, minkä kautta saatana kykeni tuhoamaan monet hengellisesti. Tämä on täsmälleen Ilmestyskirjan
jakeen 12:13 kuvaama seurakunnan suuri “luopumus”. Kun
Saatana heitettiin alas maan päälle, hän hyökkäsi Jumalan seurakunnan kimppuun ja aiheutti suuren lankeemuksen. Suurin
osa Jumalan kansasta tuli petetyksi ja Jumalan työ tuhoutui!
Profetia kertoo, että seurakunnan sisältä paljastuisi “laittomuuden ihminen”. Tätä miestä kutsutaan “tuhon lapseksi”–
kuten paholaisen riivaamaa Juudas Iskariotia (Evankeliumi
Luukk aan muk aan 22:3; Evankeliumi Johannek sen
mukaan 13:27). Saatanalla on paljon valtaa. Saatana toimi
miehen kautta!
Tämä mies “vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken,
mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän
asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala”
(2 Kirje tessalonikalaisille 2:4). Tämä saatanan inspiroima mies
julisti olevansa Jumala—ja niin hämmästyttävältä kuin se
kuulostaa–moni ihminen uskoi häntä!
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Mies toimii kuin hän olisi Jumala, mies omii Jumalan
paikan temppelissä. Saatana on ylimielinen–hän toimii kuin
olisi Jumala. Hän luulee olevansa Jumala–hän kapinoi Jumalaa
vastaan, hän yritti syrjäyttää Jumalan!
Juuri tämän vuoksi saatana heitettiin maan päälle lopunaikana. Hän yritti aikoinaan syrjäyttää Jumalan ( Jesajan
kirja 14:12–14; Hesekielin kirja 28:14–17) ja yritti vielä
uudelleen juuri ennen Kristuksen paluuta ( Johanneksen
ilmestys 12:7-9). Tällä kertaa saatana heitettiin kuitenkin
maan päälle, rajoitettiin maapallolle, hänellä ei ole enää asiaa
maailmankaikkeuteen.
2 Tessalonikalaiskirjeen luvun 2 profetia kertoo myös toisesta, tärkeästä henkilöstä. Jae 7 kertoo: “Sillä laittomuuden
salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää”. Tämä on laittomuuden
salaisuus, mitä koko asiaa käsittelee.
Tämä “laittomuuden salaisuus” toimi jo Jumalan seurakunnassa, mutta joku (“se, joka nyt pidättää”) kontrolloi
sitä ja varmisti, ettei se ilmennyt avoimesti. Niin kauan kuin
kyseinen henkilö oli paikalla, saatana ei voinut valloittaa seurakuntaa; luopumus ei voinut tapahtua.
Tiedätkö, kuka tämä mies oli? Herbert W. Armstrong toimi
Jumalan seurakunnan päänä yli 50 vuotta. Jumala pidätti
Herbert W. Armstrongin kautta seurakunnan raiteilta ajautumisen. Sitten hänet “poistettiin tieltä” vuonna 1986, kun
Jumala salli hänen kuolla.
Huomaa, mitä tapahtui välittömästi tieltä poistamisen jälkeen: “Niin silloin ilmestyy (alkuteksti, paljastetaan) tuo
laiton [saatana paholainen], jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä” (jae 8). Tämä mies täytyy paljastaa. Jonkun täytyy
paljastaa hänet!
Sen jälkeen kun mies oli poistettu tieltä, saatana heitettiin
maan päälle! Nyt jokainen voi nähdä, koska hän pitää suurta
vihaa ja aiheuttaa suurta tuhoa! Saatana käänsi 95 prosenttia
Jumalan seurakuntalaisista pois Jumalasta. Vain 5 prosenttia
jatkoi viestin julistamista! Jumalan oli herätettävä toinen työ
saattaakseen sanomansa perille. Jumala paljastaa saatanan ja
hänen miehensä vastaanottavaisille ihmisille 5 prosentin jäännöksen kautta.
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Nämä profetiat ovat käyneet toteen. Kun saatana heitettiin alas, hän johti seurakunnan sisäisen tuhon Jumalan seurakunnan päänä toimivan “laittomuuden ihmisen” kautta,
seurakunnan huipulta käsin!
“Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä” (jae 9). Tämä
on saatanan työtä. Havaitsetko tämän pahan hengen vaikutuksen nykymaailmassa? Kyseessä on todellinen hengellinen
voima, joka lähes lumoaa ihmiset valheillaan! Jae viittaa suoraan Ilmestyskirjan jakeeseen 12:9 ja saatanan vertaansa vailla
olevaan kykyyn PETTÄÄ. Raamattusi ennustaa tästä kaikesta!
Missä maan päällä saatana on paljastettu? Kuka on paljastanut saatanan?
Haluan tarjota sinulle poikani kirjoittaman ilmaiskirjan
Raising the Ruins. Kirja kuvaa yksityiskohtaisesti, mitä
Jumalan seurakunnassa tapahtui vuoden 1986, Herbert W.
Armstrongin kuoleman jälkeen. Seurakunta tuhoutui. Voit
todistaa asian, kuka tahansa voi todistaa asian todeksi.
Taistelimme kuusi vuotta oikeustaistelua tuhoutunutta
seurakuntaa vastaan, jotta saisimme oikeuden painattaa H.
Armstrongin kirjallisuutta, jotta kykenisimme tarjoamaan
hänen julkaisujaan vapaasti kaikille ihmisille. Tuhotun seurakunnan johtajien päämääränä oli haudata julkaisut–ja he
haastoivat meidät oikeuteen koska halusimme tarjota kirjallisuutta ihmisille ilmaiseksi! Oikeustaistelussa saimme käsiimme
monenlaisia asiakirjoja, joista kävi ilmi järjestön johtajien
toimet–johtoportaasta asti—kirjallisuuden ja niiden opettamien Raamatun totuuksien tuhoamiseksi. Johtoporras suoritti
työnsä tosi tehokkaasti.
Raising the Ruins -kirja kertoo koko tarinan. Se kertoo,
mitä tapahtui, miten ja milloin ja voit tilata sen maksutta.
Langenneen seurakunnan historia käy yksityiskohtaisesti
ilmi myös profeetallisesta näkökulmasta kirjoitetusta kirjastani Malachi’s Message to God’s Church Today, Malakian Viesti
Jumalan seurakunnalle tänään. Myös se on ilmainen.
Ilmestyskirjan jae 12:13 täyttyi, kun saatana tuhosi
Jumalan seurakunnan. Tämä tapahtui vuoden 1986 alussa,
koin itse nämä tapahtumat. Jumalan seurakunnan uskolliset
jäsenet olivat hyökkäyksen ensisijaisia uhreja.

Tämän vuoksi asia on varsin tärkeä myös sinulle.
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S a ata na n toi n e n ko h d e
Raamattu kuvaa seurakuntaa hengellisenä “Israelina” (esim.
Kirje galatalaisille 6:16; Kirje efesolaisille 2:12). Kun saatana
heitettiin alas, hän suuntasi toimensa välittömästi hengellistä
Israelia vastaan, joka oli hänen ensimmäinen kohteensa.
Mutta saatana ei pysähtynyt tähän vaan kohdisti sen jälkeen hyökkäyksensä fyysistä Israelia vastaan. Mikä on fyysinen
Israel? Se on kolme Raamatun Israelin kansasta polveutuvaa, erityistä modernia kansaa–pääasiallisesti Yhdysvallat,
Britannia sekä juutalaisvaltio. (Todiste kansojen identiteetistä löytyy H. Armstrongin kirjasta Yhdysvallat ja Britannia
profetioissa, yksi oikeudessa voittamistamme teoksista, jonka
voimme lähettää sinulle ilmaiseksi.)
Paholaisen ja hänen demoniensa suuri tavoite on: painaa
Israel maahan, sekä henkinen että fyysinen Israel.
Uskon, että seurakunnan tapahtumat osoittavat meille esimerkillisen suunnitelman saatanan aikeista näitä kansakuntia
kohtaan. Tämän vuoksi on tärkeää, keskeistä ymmärtää seurakunnan historia.
Ilmestyskirjan jae 12:14 on profetia, joka kertoo, kuinka
Jumala vie hänelle uskolliset omansa 3 ½ vuodeksi turvapaikkaan. Jae osoittaa yhdessä muiden kirjoitusten kanssa,
että tämä tapahtuu suuren ahdistuksen aikana, kun Israelin
kansat kärsivät ihmiskunnan historian raaimman sodankäynnin keskellä suuremmin kuin kukaan heitä aikaisemmin.
Painajaismaisen sodankäynnin 2 ½ ensimmäistä vuotta kutsutaan suureksi ahdistukseksi, mikä ilmentää paholaisen vihaa.
Viimeinen vuosi, Herran päivä, ilmentää puolestaan Jumalan
vihan aikaa syntistä maailmaa kohtaan. Suuren ahdistuksen
murhe tuo esiin osittain myös Jumalan vihan–sillä Jumala on
erittäin vihainen syntiselle Israelille.
Huomioi jälleen aikajärjestys. Sen jälkeen kun paholainen on hyökännyt jakeessa 13 seurakunnan kimppuun,
tuhonnut seurakunnan ja seurakuntalaisten uskon, hän jatkaa
tuhoisaa etenemistään entistä suuremmassa mittakaavassa,
kunnes Jumalan on vietävä Jumalalle uskolliset ihmiset turvapaikkaan. Käy myös ilmi, että paholainen hyökkää Israelin
kansan—erityisesti mainitun kolmen kansan kimppuun—
mikä johtaa varmasti suureen ahdistukseen. Hyökkäys ei ala
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kuitenkaan vasta, heti 2 ½ vuoden alussa, mikä ei käy ilmi
näistä jakeista, mutta paljastuu muista raamatunjakeista.
Vaikka jakeet eivät mainitse nimenomaisesti fyysistä
Israelia, saatanan hyökkäys Yhdysvaltojen, Britannian ja
Israelin kimppuun käy ilmi viitekehyksestä. Saatanan on täytynyt hyökätä Israelin kansojen kimppuun jo kolmen valtion
suurta ahdistusta edeltävänä aikana. Saatana hyökkäsi ensin
seurakunnan kimppuun, seuraavaksi hän hyökkäsi Israelin
KANSOJEN kimppuun.
Kolme kansaa on pahassa pulassa! Tilanne muuttuu niin
pahaksi, että naisen on paettava, Jumalan on suojattava naista
käärmeeltä. Kuvaus esittää erityisen kolmen Israelin kansan
suurta kärsimystä: syntymäoikeuskansojen ja valtikkakansakunnan, eli Amerikan, Britannian ja Lähi-idän juutalaiskansan kärsimystä.
Raamatun profetioiden näkökannalta saatana suorittaa
kolmiosaisen hyökkäyksen. Ensiksi hän hyökkää Jumalan
seurakunnan kimppuun, toiseksi hän romahduttaa Israelin
kansojen arvomaailman ja saa lopulta pyhän Rooman valtakunnan tuhoamaan kansat suuressa ahdistuksessa.
Näemme nyt, kuinka tämä toinen vaihe avautuu silmiemme edessä, näemme, kuinka pyhästä Rooman valtakunnasta muodostuu suurvalta.
Nä k y m ätön voi m a
Vuonna 1986 tapahtui seuraava muutos: paholainen heitettiin
alas maan päälle ja aloitti laittoman myllerryksen. Totesin
omin silmin, millaista tuhoa saatana aiheutti Jumalan seurakunnassa. Nyt käy jatkuvasti selvemmäksi, että saatana aiheuttaa samanlaista tuhoa myös kansoissamme!
Ainoa ero on, että tuho Jumalan seurakunnassa tapahtui
henkisellä tasolla, mutta kolme kansakuntaa tuhotaan lain
kirjaimen mukaisesti, koska ne eivät omaa Jumalan Pyhää
Henkeä. Nämä kolme kansaa tullaan valloittamaan niiden
rajojen ulkopuolelta käsin.
Moni ihminen on syvästi huolissaan Amerikan nykyisestä
suunnasta. Moni näkee, kuinka kansakuntamme kulkee väärään suuntaan ja menettämää nopea tahtia sekä moraalinsa
että voimansa.
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Tilanne on itse asiassa paljon ankarampi kuin ihmiset
käsittävät. Maassamme nähdään jotain hyvin vakavaa, jota
useimmat ihmiset eivät kykene ymmärtämään.
Ilmestyskirjan jakeessa12:12 kuvattu tosiasia—joka
tapahtuu profetian mukaan vain “lyhyen aikaa” ennen
Jeesuksen Kristuksen toista tulemista—on maailmamme määrittävä hengellinen totuus. Mikä tämä tosiasia on? Saatana
ja hänen demoninsa on “heitetty maan päälle” ja suljettu
maapallolle.
Aihe vaatii opiskelua, sitä täytyy pohdiskella. Et ymmärrä
Amerikan nykytapahtumia ilman asian henkistä ulottuvuutta.
Näkymätön voima hyökkää tänään kansojemme kimppuun! Robert Borkin tapaus oli julman hyökkäyksen alku
maamme lakia vastaan. Olemme todenneet, kuinka nopeasti
laki on murentunut ja kuinka myrkky on levinnyt Amerikan
poliittiseen järjestelmään näiden kahden vuosikymmenen
aikana. Amerikka on tänään eri valtio, koska saatana on heitetty maan päälle!
Saatana saattaa kolme kansaa maahan. Hän toimii lain ja
hallinnon tuhoamaan kykenevien henkilöiden avulla ja saa
koko rakennelman rakoilemaan ja lopulta hajoamaan. Tämä
on kysymys.

Luku 2
Hyökkäys
sisältä käsin

R

eportteri Michael Hastings julkaisi vastikään kirjan
nimeltä Panic 2012: The Sublime and Terrifying Inside Story
of Obama’s Final Campaign. Hastings kuvaa kirjassaan
presidentin kiehtovaa, henkilökohtaista vaikutusta kampanjaansa seuraaviin toimittajiin.
Hastings kertoi msnbc-uutistoimiston Martin Bashirille kirjaa
koskevassa haastattelussa seuraavasti: “Obama vaikuttaa läsnäolollaan, jopa lehdistön keskuudessa–ja jopa häntä joka päivä
seuraaviin ihmisiin. Ihmiset menettävät joskus mielensä hänen
ollessaan paikalla. He käyttäytyvät epäkypsällä, amatöörimäisellä tavailla, he hurmaantuvat” (oma korostukseni kauttaaltaan).
Voitko selittää, miksi näin on? Kyseessä on kauhea syyte
mediaamme vastaan! Mitä on tekeillä? Toimittajat käyttäytyvät hermostuneiden teinien lailla poliitikon ympärillä hurmaantuneina—onko tämä normaalia? En muista lukeneeni
mitään vastaavaa Yhdysvaltojen politiikassa!
Valtamedia kulkee säännöllisesti presidentin liepeillä, jopa
silloin, kun on helppo todistaa presidentin olevan väärässä.
Mikä aiheuttaa tällaisien käytöksen?
Jopa Hastings itse myönsi käyttäytyneensä samalla tavalla presidentin läheisyydessä. “Kyllä vain”, hän nauroi. “Kyllä täysin—voi ei!”
Toimittaja luulee, että asia on hauska. Onko se todella hauska?
Ei, kyseessä on vertaansa vailla oleva, valtavan luokan katastrofi!
Hastings kertoo tapauksesta saatuaan viimeaikoina tilaisuuden esittää kysymyksen presidentille: “Kovistelinko häntä?” ja
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myöntää sitten hymyillen “En”—Hastings päättikin esittää “helppoja” kysymyksiä haasteellisten sijasta.
Miksi näin?
Mitä tapahtuu, kun koko media myöntelee presidentin
sanoja? Mitä on tekeillä? Tällainen käyttäytyminen on täysin
poikkeavaa! Näyttää siltä kuin nämä oletetut ammattilaiset
olisivat menettäneet täysin vastuunsa toimittaja roolissa!
Tasavalta ei voi selviytyä ilman vapaata, totuudellista mediaa!
Mikseivät useammat puhu tästä vaarallisesta trendistä?
Kyseessä on suunnattoman vakava asia!
Esitetty on selvästi oire edellisessä luvussa kuvatusta hengellisestä todellisuudesta. “Valkeuden enkeliksi” tekeytyvä
paholainen ottaa petoksen ja pelottelun voimalla kansakuntamme kuristusotteeseen!
A n t i o k h o s E p i fa n e s
Profeetta Daniel esittää myös hämmästyttävän lopunajan profetian, ja uskon, että se antaa meille entistä tarkemman kuvan
Amerikan nykytapahtumista.
Danielin kirja kirjattiin ainoastaan tätä lopunaikaa–ei
mitään muuta aikakautta varten (Danielin kirja 12:4, 9).
Haluan keskittyä Danielin kirjan luvusta 8 löytyvään
erityiseen profetiaan. Jakeen 8:17 viimeinen osa kuuluu:
“Tarkkaa, ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa.”
Jakeessa 26 Jumala käskee Danielin lukita näky, “sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa”. Moni Danielin vuonna 550 eKr. kirjaama luvun tapahtuma täyttyi vuosisatoja myöhemmin,
esikuvallisesti, viitaten yhä profetian ensisijaiseen täyttymiseen–lopun aikana, juuri ennen Kristuksen paluuta.
Jakeen 9 alussa on profetia “pienestä sarvesta”, joka nousi
yhdestä neljään osaan jakaantuneen Kreikan valtakunnan alueesta. Lähes kaikki raamatunselitysteokset ovat yhtä mieltä
siitä, että sarvi viittaa Antiokhos Epifanekseen, diktaattoriin,
joka otti vuonna 176 eKr. vilpillä ja imartelulla Palestiinan
haltuunsa. Teokset unohtavat kuitenkin, että profetialla on
myös lopunajan täyttyminen.
Profetian yksityiskohdat vaikuttivat minuun henkilökohtaisesti, emotionaalisesti–toimimme Antiokhoksen
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kanssa Jumalan seur akunnassa. Saatana tuhosi tämän
miehen kautta seurakunnan! Mies “ylpeili sotajoukon ruhtinastakin [Jeesusta Kristusta] vastaan, ja tältä otettiin pois
jokapäiväinen uhri [Jumalan työ] ja paikka hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin” (jae 11). Tässä puhutaan Jumalan
seurakunnan sisällä olevasta Antiokhoksen kaltaisesta
miehestä, jonka kautta paholainen tuhosi Jumalan työn.
”Jokapäiväinen uhri” kuvaa temppelityötä–Jumalan työtä.
Tämä toinen, hengellisesti yksityiskohtaisempi profetia,
kuvaa sekin 2 Tessalonikalaiskirjeen luvun 2 tapahtumia.
“Myös sotajoukko [demoniarmeija] annettiin hänelle jokapäiväistä uhria vastaan rikkomusten takia [ihmisten syntien takia Jumalan seurakunnassa]. Se sarvi heitti totuuden
maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi” (Danielin kirja 8:12,
alkuteksti). Ihmiset tekivät syntiä, heiltä puuttui Jumalan
voima, minkä seurauksena demoniarmeija kykeni marssimaan sisään ja tuhoamaan hengellisesti 95 prosenttia
Jumalan omista.
Olen kirjoittanut runsaasti tämän profetian toteutumisesta seurakunnassa, ja voit lukea siitä kirjasistani Daniel—
Unsealed at Last!, Daniel–avautuu vihdoin! ja Daniel Unlocks
Revelation, Daniel avaa Ilmestyskirjan, selittävät nämä jakeet
yksityiskohtaisesti.
Tämä profetia koskee suoranaisesti myös sinua.
Tämä demoniarmeija on yhä kuvioissa. Se tuhosi ensin
seurakunnan ja siirtyi sitten eteenpäin! Nyt se yrittää
romuttaa valtioita!
T av o i t t e e n a j o h t o p o rr a s
Jakeesta 23 alkaa profetia “röyhkeästä (alkuteksti tuimakatseisesta engl. fierce) kuninkaasta”, joka nousee “lopulla”. Kuvaus
noudattaa samoja linjoja kuin useat muut profetiat, jotka viittaavat mahtavaan poliittiseen johtajaan, joka ilmestyy kohta
johtamaan lopullista pyhän Rooman valtakunnan eloon heräämistä Euroopassa ja edustaa myös Antiokhosta. Hän tulee
muistuttamaan Adolf Hitleriä, mutta on hienovaraisempi ja
sulavampi. Johtaja johtaa eurooppalaisen voiman tuhoamaan
Amerikan, Britannian ja Israelin! Tästä kauhistuttavasta tapahtumasta ennustetaan kymmenissä Raamatun kirjoituksissa.
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Saatana toimii juuri tällä tavalla. Hän tuhosi Jumalan seurakunnan istuttamalla sen johtoon hengellisen Antiokhoksen,
joka häpäisi hengellisen temppelin ja heitti totuuden maahan.
Saatana tuhoaa Israelin kansakunnat tuomalla esiin poliittisen Antiokhoksen, joka johtaa armeijan pyhään kaupunkiin
Jerusalemin ja alkaa siellä fyysisen väkivallantekonsa (esim.
Danielin kirja 11:31, Evankeliumi Markuksen mukaan 13:14,
Evankeliumi Luukkaan mukaan 21:20). Yhdysvaltojen,
Britannian ja Israelin (juutalaisvaltio, raamatullinen Juuda)
on ennustettu lankeavan yhdessä tämän eurooppalaismahdin
käsiin (Hoosean kirja 5:5).
Raamatun profetia osoittaa, että saatana johtaa sekä hengellistä Antiokhosta että tätä poliittista Antiokhosta.
Onko mahdollista, että saatana käyttäisi samaa strategiaa myös fyysisen Israelin heikentämiseksi kahden
hyökkäyksen välillä?
Toimiiko saatana toisen Antiokhoksen kautta heikentääkseen Israelin kansoja ja valmistaakseen heitä pyhän Rooman
valtakunnan tuhoiskua varten?
Maailman ylin supervalta, joka sattuu olemaan muinaisen
Israelin jälkeläinen, sen ylimmän viran, täytyy olla saatanan
suurena maalitauluna. Mitä luulet? Olen täysin varma asiasta.
Useimmat ihmiset väittävät uskovansa Raamattuun. 1 Samuelin
kirjan jakeen 16:14 kuningasta vaivasi paha henki ja jae 19:9
kertoo, että henki yritti saada Saulin tappamaan nuoren Daavidin.
Uskotko, että paha henki voi saada otteen Israelin kuninkaasta? Näin on tapahtunut–useita kertoja.
Ap o stol i Pa av a l i e s it t ä ä s y v ä l l i s e n l au s u n non
2 Korinttolaiskirjeen jakeessa 2:11, jossa hän kehottaa meitä
olemaan tietoisia paholaisen juonista, jotta emme joudu
hänen uhrikseen.
Jumala elää ja paholainen elää! Paholainen elää! Ihmiset
pilkkaavat tätä, mutta eivät pilkkaa kauaa. Pian ihmiset tajuavat, kuinka tietämättömiä he olivat paholaisen juonista.
M i ll a i n e n m i e s t ä m ä o n ?
Lue Danielin koko profetia nähdäksesi, millainen mies tämä
Antiokhos on. Historia tarjoaa meille myös tärkeän oivalluksen asiasta.
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Danielin kirjan jae 11:21 sanoo, että tämä johtaja saa
johdon petollisten valheiden, juonien ja liehittelyn kautta.
Rawlinsonin A Manual of Ancient History kertoo: “Antiokhos,
Eumeneksen avustamana, ajaa ulos Heliodoruksen ja saa
vuonna 176 eKr. itselleen valtaistuimen. Hän hämmästyttää alamaisensa teennäisillä Rooman käytöstavoillaan.“
Antiokhos Epifanes sai vallan haltuunsa teeskentelemällä olevansa toisenlainen henkilö.
Meidän täytyy varoa aina paholaista tästä syystä: Hän
saapuu kuin valkeuden enkeli, mutta on luonteeltaan päinvastainen! (esim. 2 Kirje korinttolaisille 11:14).
Vuonna 168 eKr. Antiokhos ryösti ja häpäisi juutalaisten
temppelin Jerusalemissa. Werner Keller kirjoittaa The Bible
as History—kirjassaan: “Koko myrskyisän historiansa muutoksen ajan Israel säästynyt minkäänlaiselta kansakuntaa kohtaavalta kauhulta ja häpeältä. Se ei ollut kohdannut koskaan
assyrialaisten eikä babylonialaistenkaan aikana Antiokhos
Epifaneksen käskyn kaltaista Israelin uskon murskaamiseksi ja
tuhoamiseksi tähtäävää iskua.”
Israelin uskon murskaamisen ja tuhoamisen päämäärä
on peräisin paholaisesta. Se ei ole pelkkää ihmisen työtä.
Antiokhos oli saatanan työväline–kuten myös lopun aikana.
Paholainen vihaa juutalaisia, Israelia sekä Jumalan suunnitelmaa. On todellakin olemassa maailmaamme hallitseva olento, joka kykenee kehittämään yltiöpäisen vihan
kaikkea tosi Jumalaan liittyvää kohtaa, jos hän saa tarpeeksi
ihmisiä valtaansa!
Antiokhos vihasi juutalaisia, koska saatana oli hänen
ja hän saatanan lähellä. Tänään sama viha vielä tehostuu.
Saatana on täynnä vihaa, koska hän tietää, että hänellä on
vähän aikaa.
Danielin kirjan jae 11:22 kuuluu Moffatt-käännöksessä:
“Vastassa olevat sotajoukot pyyhitään hänen edestänsä ja
menevät murskaksi, niin myös Jumalan ylipappi”. Antiokhos
oli valmis jopa murhauttamaan juutalaisen ylipapin. Historia
vahvistaa, että Onias III toimi siihen aikaan Juudeassa ylipappina ja että Antiokhos tuomitsi hänet vuonna 172
eKr. kuolemaan.
Antiokhosta edeltävät hallitsijat olivat yleensä käsitelleet juutalaisia hyvin. Epifaneen säälimättömyys juutalaisia 
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kohtaan ylitti hänen isiensä julmuuden (jae 24) ja kuvaus on
pelkkä esikuva siitä, mitä kolmelle Israelin valtiolle tapahtuu
tänä lopunaikana!
Jae 31 kertoo, että Antiokhos toimi temppelin sisällä
petollisesti tiettyjä ihmisiä kohtaan. Näimme, kuinka tämä
tapahtui Jumalan seurakunnassa. Mies löysi “temppelin
sisältä” ihmisiä, jotka pettivät Jumalaa, liittoutui näiden
kanssa ja purki vihansa pyhää liittoa vastaan (jae 30).
Jakeen 31 “hävityksen kauhistus” on Jerusalemin murskaava armeija. Se häpäisee pyhän paikan ja poistaa jokapäiväisen uhrin (ks. myös Danielin kirja 8:11, 24). Tämä tapahtui
vuonna 167 eKr. Muinaisperinteen mukaan Antiokhos rakennutti Jupiter Olympuksen patsaan kaikkein pyhimpään–
temppelin sisälle pyhimpään paikkaan. Vuonna 169 eKr. hän
teurasti kaupungin asukkaat ja ryösti temppelin. Anchor Bible
sanoo, että Antiokhos yritti pakottaa hellenisaatio-politiikkansa juutalaisten keskuudessa “jopa siinä määrin, että hävitti
heidät itsensä ja heidän uskontonsa täysin.”
Kuuletko tänään puheita Israelin poispyyhkimiseksi?
Rawlinsonin mukaan juutalaiset “ajettiin epätoivon valtaan
tämän hullun, itsepäisen monarkin hankkeen takia”, puhuen
Antiokhoksesta. Saman voi sanoa tapahtuvan tänään Israelin
juutalaisvaltiossa.
I s r a e l i n va s t a i s u u s
Yhdysvaltain nykyhallinto on osoittanut monin tavoin kielteisen suhtautumisensa juutalaisia kohtaan. Israelin johtajat
tunnistavat, ettei Amerikan ja Israelin liittoon voida enää
luottaa ja “ajautuvat epätoivon partaalle”. Heidän täytyy ihmetellä, miksi tämänhetkinen hallinto on suuresti heitä vastaan!
He eivät kuitenkaan ymmärrä–eivätkä heitä vastaan katkeroituneet osapuolet edes itse ymmärrä!
Brittikommentaattori Melanie Phillips esitti seuraavan
toteamuksen: “Molemmin puolin lampea oleva media on hämmästyttävän hiljaa, kun Yhdysvallat ja Britannia johtaa muutaman Euroopan hallituksen kanssa lännen syvään kuiluun”
(21. joulukuuta 2012).
Löytyy useita hänen lausuntojaan tukevia todisteita, esimerkkinä Amerikan ulkopolitiikan konkurssi. Kuluneen
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vuoden aikana Yhdysvallat on luovuttanut vallan yhdessä
muiden kanssa vapaata maailmaa vihaaville ääri-islamilaisille.
Olemme luovuttaneet Egyptin ja Libyan pahimmille vihollisille! Tällainen on Yhdysvaltain nykyulkopolitiikan tila.
Löytyy runsaasti todisteita siitä, että Amerikka tukee
parhaillaan aktiivisesti ja tarkoituksellisesti Syyrian islamilaisia kapinallisia. Amerikkalaiset agentit soluttavat aseita
kapinallisille sen sijaan että yrittäisivät estää niiden joutumisen Muslimiveljeskunnalta ja sitäkin äärimmäisemmältä
salafistiliikkeeltä.
Eivätkö johtajamme ymmärrä, että nämä verenhimoiset
islamistit vaarantavat Lähi-idän ja erityisesti Israelin?
Hämmästyttävä vastaus kuuluu: he kyllä tietävät.
Presidentti Obama nimitti Chuck Hagelin Yhdysvaltojen
puolustusministeriksi. Tämä entinen Nebraskan senaattori on
vastustanut Israelia johdonmukaisesti ja puhunut sen sijaan
palestiinalaisten terroristien ja Iranin puolesta. Hän äänesti
Iranin ydinaseiden hankkimiseen kohdistuvia sanktioita ja
Iranin vallankumouskaartin terroristijärjestöksi nimittävistä
vastaan. Lisäksi hän epäsi sotilaallisen iskun Irania vastaan
ja kehotti presidentti Bushia “suoriin, ehdottomiin” neuvotteluihin Iranin kanssa. Hän toivoo diplomaattisuhteiden solmimista Teheranin kanssa ja on toistuvasti sanonut olevansa sitä
mieltä, että Iranin vastaiset pakotteet eristävät Amerikan.
C. Hagel kieltäytyi allekirjoittamasta kirjettä, jossa EU:ta
kehotettiin nimeämään Hizbollah terroristijärjestöksi. Itse asiassa hän sanoi vuoden 2006 Israelin ja Hizbollahin välisen
sodan aikana, että Washingtonin tulisi “kytkeä mukaan Iran
ja Syyria”, Hizbollah-terroristeja tukevat kansat. Hän syytti
Israelia “kuvottavasta teurastuksesta” ja “järjestelmällisestä
Amerikan ystävän, Libanonin maan ja kansan, tuhoamisesta.”
Kerta toisensa jälkeen, lähes kaikkien senaattorikollegoitten myöntyessä allekirjoittamaan erilaisia Israelia tukevia
kirjeitä, Hagel on vuosien varrella kuulunut harvoihin–toiminut joskus ainoana–kieltäytyjänä. Hän kannatti mm.
“Saudi-rauhanaloitetta”, jossa Israelia kehotetaan luopumaan
Golanin kukkuloista, Länsirannasta ja osasta Jerusalemia,
Juutalaiskorttelin lisäksi.
Miksi presidentti Obama halusi nimittää tämän miehen
puolustusministeriksi? Phillipsin–syvällinen–vastaus kuuluu:
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“Mikä on se tekijä, jonka Obama on tuonut lännen synkkään
ulkopolitiikkaan, joita nämä tosi pelottavat valinnat havainnollistavat? Pahantahtoisuus länttä ja myös muinaista sivilisaatiota vastaan, joka sijaitsee sen moraalikoodien ytimessä.”
Mikä on se muinainen sivilisaatio, joka sijaitsee Amerikan
moraalikoodien ytimessä? Phillips tarkoittaa juutalais-kristillistä historiaa–ja Raamatun moraalia. Hän on absoluuttisen
oikeassa sanoessaan, että nykyinen Amerikan hallinto katsoo
tätä sivistystä–sekä sen moraalista oikeutta–pahanilkisesti.
Huomaat kaikissa toimissa vihan lakia kohtaan. Päätökset
kumpuavat samasta laittomasta mielentilasta, joka paljastui Borkin nimitysprosessissa, kuten jo ensimmäisessä
luvussa paljastui.
Caroline Glick kirjoittaa: “Obama haluaa vahingoittaa
Israelia. Hän ei pidä Israelista. Hän nimittää Israelin vastaisia avustajia ja hallituksen jäseniä ei näiden Israelin vastaisesta kannasta HUOLIMATTA vaan juuri sen TAKIA.
… Obama haluaa muuttaa perusteellisesti Yhdysvaltojen suhteen Israeliin. Israelilaisten kiireellisin tehtävä on, että
lakkaamme pettämästä itseämme ja että lakkaamme ajattelemasta, että Obamaan ja Yhdysvaltoihin voi luottaa”
(16. joulukuuta 2012).
Amerikassa ei ole nähty koskaan aikaisemmin tämänkaltaista vihamielistä ulkopolitiikkaa parasta Lähi-idän liittolaistamme kohtaan.
Israelia kohtaa tuho, ja Yhdysvallat kääntää sille selkänsä!
Se pakottaa israelilaiset etsimään apua muualta. Jos tarkkaat,
näet, että Israel sekä Britannia kääntyvät Saksan

puoleen apua
hakemaan (Hoosean kirja 5:13)—ja kuinka suuresti saksalaiset pettävät heitä. Tämä ennustetaan Raamatussa. Voimme
todeta, kuinka tapahtumat johtavat askel askeleelta tätä lopputulosta kohti.
Irr a t i o n a a l i n e n u l k o p o l i t i i k k a
Kuinka paljon paholainen vaikuttaa tänään Amerikan ulkopolitiikkaan? Moni ihminen varmaan pilkkaa tällaista kysymystä, mutta kun katsot hallituksen tekemiä päätöksiä, on
vaikea ajatella edes yhtä, jolla ei olisi maailmassa Amerikkaa
heikentävää ja pahuuden voimia vahvistavaa vaikutusta.
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Joulukuussa 2012, kävi ilmi, että al-Qaida oli perustanut
Libyaan uuden tukikohdan. Amerikka pommitti Libyaa—
mutta lähti pian sen jälkeen toivoen, että hyvät ihmiset ottaisivat vallan! Hyvät ihmiset eivät ota koskaan valtaa käsiinsä,
pahimmat mahdolliset ihmiset nousevat aina valtaan–varsinkin kun tukemassa on voimakas Iran, Raamatussa kerrottu
“Etelän kuningas.” (Tilaa ilmaiskirjasemme Etelän kuningas.)
Philadelphia Trumpet -lehti kertoi, että juuri tällainen poliittinen muutos tulisi tapahtumaan sekä Libyassa että Egyptissä
(ks. lokakuu 2011 pääartikkeli, “Egypt and Libya to Join Iran’s
Terror Network”). Itse asiassa kerroimme asiasta ennen mitään
Libyan tapahtumia. Miten me tiesimme? Näimme Raamatusta,
mitä Jumala ennusti, ja uskoimme Jumalaa. Tänään näemme
todisteen tästä selvästi.
Raportit Syyriassa kertovat, että Bashar Assadilla on
satoja, jopa tuhansia tonneja kemiallisia aseita sekä ballistisia ohjuksia. Intelligenssiraporttien mukaan hän jo lähtenyt
sekoittamaan kemikaaleja ja kaatamaan sariinihermokaasua
ohjuksiin. Jo yksi tippa tätä myrkkyä tappaa–ja jokainen ohjus
sisältää paljon suuremman määrän myrkkyä! Näyttää siltä,
että Assad uhkaa käyttää kaasua omaa kansaansa vastaan.
Kyseessä on se sama kaasu, jota Saddam Hussein käytti
kurdien kapinoidessa–hän käytti sitä omaa kansaansa vastaan. Esiintyi raportteja lampaiden ja vuohien äkkikuolemista ja elottomien lintujen putoamisesta taivaalta. Nämä ovat
joukkotuhoaseita! Ne eivät tapa yhtä henkilöä luodilla–vaan
tuhansia, jopa miljoonia, käyttötavasta riippuen.
Mitä jos terroristit saavat nämä kemikaalit haltuunsa?
Luuletko, että ne eivät joudu Yhdysvaltoihin? Terroristit vihaavat
amerikkalaisia yhtä paljon tai jopa juutalaisia enemmän!
Viranomaiset vangitsivat 7. joulukuuta 2012 kaksi pakistanilaista, kaksi Yhdysvaltain kansalaista, jotka yrittivät saada joukkotuhoaseita käsiinsä. Voitko kuvitella, mitä 11. syyskuuta olisi
tapahtunut, jos rakennusten sortumisen sijasta terroristit olisivat kaataneet sariinihermokaasua yltympäri New Yorkia?
Jos ymmärrät, että saatana on heitetty maan päälle, että
hän vaahtoaa raivosta, koska hänellä on vähän aikaa, tiedät,
että näitä tuhoaseita tullaan hyödyntämään! Mielestäni se
voisi hyvinkin liittyä Jesajan kirjan jakeen 1:7 profetiaan
Israelin kaupunkien tulella polttamisesta.
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JewishPress.com julkaisi 22. marraskuuta 2012 artikkelin
otsikolla: “Onko Obama päättänyt päästä eroon Jordanian
kuningas Abdullahista?”. Artikkeli kertoi, että ulkoministeriön
tiedottaja Mark Toner havaitsi Jordanin johdossa näkyvän “muutoksen janon”. Kuningas Abdullah ja hänen hallituksensa olivat
hyvin huolissaan väitteestä. Jordania on luultavasti Lähi-idän
rauhallisin maa, Amerikka kohtaan ystävällisin arabikansakunta!
Miksi tiedottaja esittäisi tällaisen lausuman? Kun muutama sata
ihmistä osoitti mieltään hallitusta vastaan,Amerikka toimi aivan
kuin se haluaisi nähdä Kuningas Abdullahin poistuvan vallasta!
Kun pari vuotta sitten kymmeniä tuhansia ihmisiä osoitti mieltään
Iranin hallitusta vastaan, Obaman hallinto ei lausunut yhtään
mitään! Mitä näissä ihmisissä on vialla?
Myös edellinen on osoitus saatanan maan päälle heittämisestä, siitä, kuinka saatana kohdistaa vaikutusvaltansa korkeimmalle tasolle. Jokainen ulkopolitiikan sekä lähes kaikki
muut päätökset ovat vaarallisen virheellisiä. Saamme varautua
vielä pahempiin päätöksiin.
Amerikka ei ole toiminut millään tavalla Syyriaa ja sen
joukkotuhoaseiden noitalientä koskien. Emme ole tehneet
yhtään mitään Libyassa–emme edes taistele omien kansalaistemme puolesta. Emme puhu Libyan tapahtumia vastaan.
Egyptissä, jonka kansa eli 30 vuotta rauhassa Israelin kanssa,
olimme mukana potkimassa Hosni Mubarakin pois valtaistuimelta ja pidättäydymme nyt puhumasta Mohamed Morsia
vastaan, joka on käytännölliseesti nimittänyt itsensä Egyptin
faaraoksi ja juutalaiskansan katkeraksi viholliseksi.
Löydätkö näistä päätöksistä mitään logiikkaa?
Monet ihmiset näkevät, että päätöksillä on tuhoisat seuraamukset. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että päätökset
eivät ole seurausta pelkästään hallinnon taitamattomuudesta
tai sen naiivisuudesta. Näemme laskelmalliset, aggressiiviset
saatanallisen hyökkäyksen jälkivaikutukset, jotka ensin heikentävät ja lopulta tuhoavat Israelin kansanheimot maailman
vaikutusvaltaisimmasta kansakunnasta alkaen!
Ajan kuluessa saatanan aika käy lyhyemmäksi ja hän
muuttuu entistä vihaisemmaksi. Nyt saatana on paljastettu, kenen tahansa pitäisi pystyä näkemään hänen toimensa ja hänen aiheuttamansa kriisit–etenkin Amerikassa,
Britanniassa ja Israelissa, mutta lisäksi kaikkialla maailmassa!
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‘ S y n n i n t a k i a’
Herää ilmeinen kysymys, miksi Jumala salli näin kauhean
asian tapahtua? Vastaus löytyy jälleen Danielin kirjan jakeesta
8:12, joka kuvaa, kuinka tämä saatanallinen henkiarmeija tuo
hävityksen Jumalan seurakuntaan. Huomaa: että alkutekstissä sanotaan “synnin takia”. Ihmisten synnit sallivat saatanan
astua sisään, minkä takia Antiokhos pystyy tekemään likaisen
työnsä, koska Israelissa tehdään niin paljon syntiä. Tämä oli
valitettavasti totta hengellisessä Israelissa, Jumalan seurakunnassa ja pitää yhtä lailla paikkansa nykykansoissamme.
Kansalaisemme ovat synnin ja jokaisen kuviteltavissa olevan
laittomuuden kyllästyspisteessä–ja ylpeilevät siitä! Tämän
takia Jumala rankaisee meitä näin tuhoisalla kirouksella!
Sisäinen synti päästi paholaisen sisään. Sisälle päästyään
saatana astui suoraan pyhäkköön, aloitti toiminnan ylimpien johtajien kautta ja heitti totuuden maahan! Näin saatana tuhosi Jumalan seurakunnan. Todistin sen omien
silmieni kautta.
Uskon, että saamme nähdä profetian esikuvan uudelleentäyttymisen fyysisten Israelin kansojen parissa.
Kykenisikö tällainen tyranni astumaan näyttämölle
Amerikassa ja ottamaan koko maan haltuunsa? En osaa sanoa
varmasti, mutta tiedän, että paholainen on olemassa ja jos
hän saa otteen ja työskentelee henkilön kautta, hän kykenee
aiheuttamaan paljon tuhoa! Kun Antiokhos tekee työtään
organisaatiossa, hän pystyy aiheuttamaan henkeäsalpaavaan
määrän tuhoa.

Luku 3
Hyökkäys lakia
vastaan

C

BS Sunday Morning -televisiouutisohjelma esitti 27. tammikuuta 2013 valtiosääntöoikeuden professorin
kommentin, jonka mukaan Amerikan tulisi luopua perustuslaista sen monien ongelmien ratkaisemiseksi.
“Maamme takaisin saamiseksi meidän on alettava tehdä
itse päätöksiä eikä enää alistua vanhan, vanhentuneen asiakirjan alaisiksi”, julisti Lewis Michael Seidman, joka opettaa
valtiosääntöoikeutta Georgetown yliopiston lakikeskuksessa,
Washington, DC:ssä puhuessaan yhdellä kolmesta suurimmasta elevisiokanavasta!
Seidman kysyy uusimmassa, peruslakitottelemattomuutta käsittelevässä kirjassaan nimeltä On Constitutional
Disobedience: “Miksi meidän pitäisi välittää siitä, mitä perustuslaissa sanotaan? Onko meillä velvollisuus totella sitä?
Miten voimme tehdä päätöksiä tänään yli 200 vuotta sitten
luotuun asiakirjaan perusteella?”
Tämän tyyppinen perustuslain vastainen päättely on
yhtäkkiä varsin suosittua. Tiedätkö miksi? Obaman hallinto toimii lähes joka viikko tavalla, joka nostaa esiin
perustuslaillisia kysymyksiä, jotka uhkaavat Amerikan
perustavaa asiakirjaa.
On mielenkiintoista, että CBS esitti kommentaarin heti
Yhdysvaltojen radikaaleimman liberaalipresidentin toisen
kauden alussa. Tämä hallinto on erittäin vihamielinen perustuslakia kohtaan sekä myös media. Voitko kuvitella median

Hyökkäys lakia vastaan

25

kehottavan presidentti Bushia sivuuttamaan perustuslain oman
ohjelmansa soveltamiseksi?
Tot u u d e n m a a h a n h e i t tä m i n e n
Asiantuntijapaneeli esitti syyskuussa 2012 oikeuslaitoksen
komitealle luettelon presidentti Obaman perustuslaillisten
rajojensa ylityksistä. HumanEvents.com tiivisti paneelin toteamukset seuraavasti: “Barack Obama on presidenttinä ottanut
tavakseen ohittaa tai unohtaa valtaansa perustuslailliset rajoitukset” (12. syyskuuta 2012, oma korostukseni kauttaaltaan).
Tässä on muutamia paneelin antamia esimerkkejä: toimeenpanovallan väärinkäyttö Fast and Furious -asevuotoskandaalin yhteydessä, päätös lopettaa maahanmuutto-oikeuden
valvominen osissa Amerikkaa sekä vuoden 2011 Libyan sotatoimien valtuuttaminen ilman kongressin kuulemista. Osa
lainsäätäjistä vaatii oikeustoimia presidentin viimeksi mainittua päätöstä vastaan.
Yksi paneelin pääkohdista koski vuoden 2012 presidentin
yksipuolisia “tauko” nimityksiä, senaatin kiertämistä aikana,
jolloin se ei ollut tauolla. Liittovaltion tuomioistuin katsoi
myöhemmin toiminnan perustuslain vastaiseksi.
Senaattori Mike Lee, huomattava kongressin valtiosääntötutkija, “kertoi valiokunnalle, että Obaman taukonimitysten
vallan väärinkäyttö senaatin olematta tauolla, oli historian
ensimmäinen” (ibid.). Tällaista ei ole nähty Yhdysvaltain historiassa koskaan aikaisemmin!
Nykyhallinto ohittaa jatkuvasti toimeenpanovallan rajat.
New York Times kirjoitti huhtikuussa 2012: “Viime kuukausina hallinto on etsinyt lisääntyvästi keinoja toimiakseen ilman
kongressin hyväksyntää.” Jopa presidentin liittolaiset tiedotusvälineissä tietävät tästä. Hyvin vähän on tehty sen lopettamiseksi! Kuinka monta ihmistä edes kiinnittää huomiota asiaan?
Tajuatko, miten kuolettavan vaarallinen tämä laittomuuden suuntaus on? Hyvin harvat ihmiset ymmärtävät.
Suuntaus kertoo syvällisesti Amerikkaa tänään uhkaavan
todellisuuden luonteesta.
Palaa uudelleen Danielin kirjan luvun 8 profetiaan, joka
kuvaa erinomaisesti saatanan väkivaltaa seurakunnassa.
Profetia kertoo, että saatana ja hänen “sotajoukkonsa”, hänen
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demoniarmeijansa “heitti totuuden maahan”. Sen ensisijainen
hyökkäys oli Jumalan totuutta ja Jumalan lakia vastaan.
Saatana pyrkii aina heittämään totuuden maahan. Hän
vihaa totuutta ja lakia. Hän haluaa aina, että rikomme lain
hallintoa, jotta hän kykenee lähettämään demoninsa tuhoamaan seurakunnan tai kansakunnan perinpohjaisesti!
Seurakunnan kimppuun hyökätessään saatana sai yläportaan ihmiset heittämään koko totuuden maahan. On loogista, että saatana käyttää samaa taktiikkaa, tehokkainta
toimintatapaa, hyökätessään Israelin kansojen kimppuun.
Saatana hyökkää johtoportaan kautta, sisäisesti, totuuden
ja lain kimppuun!
T ä y t ä n t ö ö n pa n o m ä ä r ä y k s e t
Presidentti Obama esitti Liittovaltion tila -puheessaan helmikuussa 2013: “Kehotan kongressia jatkamaan molempien
puolueiden tukemaa markkinapohjaista ratkaisua ilmastonmuutoksessa … Mutta jos kongressi ei toimi pikaisesti ja suojella
tulevia sukupolvia, minä aion toimia. Tulen johtamaan kabinettiani, joka tulee luomaan täytäntöönpanomääräyksiä tätä
hetkeä sekä tulevaisuutta varten …”
Presidentti esittää näkyvästi yhä useammin tämäntyyppisiä toimia.
Washington Post kirjoitti muutama päivä ennen presidentin
puhetta seuraavasti: “Presidentti Obama harkitsee useita
uusia täytäntöönpanomääräyksiä vastahakoisen kongressin
kiertämiseksi, kuten määräyksiä, jotka mahdollistaisivat vaikeuksissa olevien asunnonomistajien asuntovelan jälleenrahoituksen, suojeluksen homoille ja lesboille, rakennusten
energiatalouksien tehostamisen ja hiilivoimaloiden määräyksien tiukentamisen, kysymyksiin osallistuneiden Valkoisen
talon ulkopuolisten mukaan …”
“Toimet tuovat esiin Obaman yhä aggressiivisemman täytäntöönpanovallan käytön, mukaan lukien viime kuun 23 aseväkivaltaa koskevaa hallinnollista tointa sekä aiemmat, nuorten
laittomien maahanmuuttajien karkotuksia viivyttävät ja opintolainamaksuja alentavat käskyt.
“Nämä sekä muut mahdolliset toimet viittaavat siihen,
että Obama luottaa toisen kauden sisäpolitiikassaan
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todennäköisesti vahvasti täytäntöönpanovaltaan“ (10.
helmikuuta 2013).
Ihmisten mielet ehdollistuvat täytäntöönpanomääräyksiin–
joiden ensisijaisena tavoitteena on kongressin ja perustuslain
kiertäminen.
Presidentti Obaman miehittämättömien tiedustelulennokkien käyttö on herättänyt kritiikkiä, koska käytäntö laajentaa
hänen valtaansa. Obama on käynnistänyt puolessa ajassa viisi
kertaa enemmän miehittämättömiä tiedustelulennokki-iskuja
kuin presidentti Bush. Kriitikot ovat erityisen huolissaan siitä,
että oikeusministeriön 16-sivuisen, nbc:lle vuotaneen asiakirjan mukaan, hallinto uskoo olevansa lain yläpuolella ja
omaa vallan tappaa uhkana pitämiään Amerikan kansalaisia.
Tuomari Andrew Napolitano kirjoittaa Washington Times
-lehdessä seuraavasti: “Mr. Obama on väittänyt voivansa
tappaa kaikki amerikkalaiset, joiden kuoleman hän uskoo
turvaavan olomme ilman minkäänlaista asianmukaista prosessia. Mikään laki ei salli tällaista. Hänen oikeusministerinsä
on esittänyt, että presidentin huolellinen jokaisen kohteen ja
suppean tappovoiman harkinta ovat asianmukaisen menettelyn riittäviä ja perustuslaillisia korvaavia toimia. Mikään
tuomioistuin ei ole koskaan hyväksynyt tällaista“ (7. helmikuuta 2013). Napolitano huomauttaa, että kyseinen käytäntö
rikkoo sekä valtion että liittovaltion lakeja, toimeenpanomääräyksiä murhaamisesta, itsenäisyysjulistuksen kieltä sekä
perustuslakia.
Ehkä moni, ehkä suurin osa ihmisiä, joihin nämä hyökkäykset kohdistetaan, ovat todellinen uhka Yhdysvalloille. Olen
kuitenkin suuresti huolissani hallinnosta, joka halveksuu
näin paljon lakia, jota sen pitäisi puolustaa!
Tämä laittomuuden suuntaus on kuolettava! Voin taata
Raamatun profetian perusteella, että se tulee muuttumaan
vielä paljon pahemmaksi.
T a h d o n pa lv o n t a
Meidän on avattava silmämme, jotta tunnistamme, mikä henkinen voima on tämän pahan, lakia heikentävän voiman takana!
Amerikka on suojattu muutaman sadan vuoden ajan
Jumalalle uskolliselle Abrahamille luvattujen siunauksien

28

AMERIKKA HYÖKKÄYKSEN ALAISENA

vastaanottajana. Emme ole joutuneet kokemaan monien
muiden kansojen myllerryksiä. Osallistuimme kahteen maailmansotaan, mutta Jumala on antanut meidän nauttia myös
suuresta rauhan ajasta.
Saamamme suojan seurauksena kansamme suhtautuu epäreaalisesti ympäröiviin tositapahtumiin. Kansalaisemme eivät
ymmärrä, miten kuolettavan vaarallinen nykytilanne on!
Maailmamme ei ole Jumalan maailma, se sisältää paljon
pahaa. Maailmamme on täynnä väijyviä tiikereitä, jotka ovat
valmiita repimään ihmisiä kappaleiksi. Mikään ei ole muuttunut. Winston Churchill sanoi, että ihmiskunnan historia on
sodan historia. Jostain syystä emme käsitä tänään asiaa.
Oletko valmis kohtaamaan todellisuuden? Useimmat eivät
ole. Petoksen pilvi ympäröi maailmamme. On käsittämätöntä,
kuinka helposti maamme ihmisiä kyetään tänään huijaamaan.
Adolf Hitler sanoi, että jos kerrot suuren valheen ja toistat
tarpeeksi monta kertaa, ihmiset uskovat lopulta sen. Saksassa
kävi näin.
Nykypolitiikka sisältää lisääntyviä rohkean räikeitä valheita, mikä on varma merkki saatanan kasvavasta vallasta.
Näemme valhettelevan murhaajan pahimmillaan! Hän on valheiden isä, eikä hänessä ole mitään totuutta (Evankeliumi
Johanneksen mukaan 8:44). Siitä huolimatta hän katsoo
ihmisiä rohkeasti silmiin ja väittää, että kaikki, mitä hän
sanoo, on totta!
Koimme tämän oikeudenkäynnissä Worldwide Church
of God -seurakunnan johtajia vastaan. Jopa asianajajamme
sanoivat, etteivät he olleet koskaan elämässään nähneet yhtä
taitavia valehtelijoita, etteivät he olleet kohdanneet mitään
vastaavaa! Tämä johtuu siitä, että tällaisen saatanallisen
iskun kaltaista ei ollut tapahtunut aikaisemmin.
Presidentti lausui ennen toisen kauden kampanjaansa:
“Muutoksen tahti saattaa ajoittain turhauttaa sinua. Se turhauttaa ajoittain myös minua. Mutta sinä tiedät, mitä edustan.
Tiedät, mitä uskon. Tiedät, että puhun totta. “
Puhuuko presidentti tott a? Kiinnit tä ä kö k uk a an
asiaan huomiota?
Glenn Beck vastasi presidentin edelliseen lausuntoon seuraavasti: “Tuomio koskee suuremmin Amerikkaa ja mediaa.
En ole koskaan aikaisemmin katsonut taakseni ja ihmetellyt,
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kuinka moni ihminen on langennut hyväksymään, tietoisesti
hyväksynyt, valheen. En ole koskaan aikaisemmin elämäni
aikana nähnyt moista.”
Tämä johtuu siitä, että aikamme on erilainen! KUKAAN
MEISTÄ ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt mitään vastaavaa!
Et voi selittää asiaa, ellet itse totea Raamatusta, että saatana on
heitetty alas maan päälle ja että hänen vaikutuksensa on suurempi kuin koskaan aikaisemmin!
Hitler sanoi: “Se, minkä kerrot vastaanottavaisessa, fanaattisessa, palvovassa tilassa olevalle ihmisjoukolle, pysyy heissä.
Hypnoottisessa tilassa vastaanotetut sanat vaikuttavat radikaalisti, ne ohittavat jokaisen järkevän selityksen.”
Näemme tänään useita ihmisiä tämäntyyppisen, hypnoottisen, vaikutuksen alaisena. Sitä ei voi selittää järjellä.
Hitler jatkoi: “Seuraa uusi, maagisen tulkinnan aikakausi,
jona maailmaa tulkitaan tahdon eikä älyn perusteella.”
Apostoli Paavali puhui samaista aiheesta varoittaessaan:
“Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on
mieltynyt nöyryyteen ja enkelien [oikeammin demonien] palvelemiseen … ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama …
Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun (engl.
tahdon) jumalanpalveluksen … vuoksi” (Kirje kolossalaisille 2:18, 23). Tahdon jumalanpalvelus. Juuri tästä Hitler puhui,
vaikka toisella tasolla: “maagisena tahdon tulkintana”. Hitler
tarkoitti sanoa: Päättely nne ei estä meitä. Sillä ei ole meille
mitään merkitystä. Seuraamme tänään maagista tulkintaa.
“Tahdon palvonta” on olennaisesti demonien palvontaa.
Tämä on se uusi aika, jonka Hitler halusi asettaa voimaan,
maailma, jonka saatana haluaa. Kun H. Armstrong kuoli,
Jumalan seurakunnan johtajat alkoivat toimia seuraavasti: He
eivät etsineet Raamatusta vastauksia vaan käyttivät maagista
tulkintaa, he sanoivat epäsuorasti, seuraa tahtoamme–joka
sattuu olemaan saatanan tahto. On valitettavaa, että useimmat
Jumalan omat seurasivat heitä.
Juuri tämänkaltainen vaikutusvalta on noussut nyky-Amerikan poliittiselle näyttämölle!
Tunnistatko sen? Yhdysvaltain hallitus sivuuttaa maan
peruslain ja julistaa–Laki on vain tiellä, emme tarvitse muinaista lakia, me tiedämme, mitä oikeudenmukaisuus on. Voit
luottaa meihin!
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Pe rust usl a i n toi se n l i säy k se n s y y
Katso, kuinka hallinto käsittelee nykyistä asekontrollikeskustelua Amerikassa.
14. joulukuuta 2012 nuorimies Adam Lanza surmasi
kaksikymmentä 6-7-vuotiasta lasta. Hänellä oli vakavia
psyykkisiä ongelmia, hän näytti lähes tyttöseltä. Hänen vanhempansa olivat eronneet, hänen isänsä ei ollut maisemissa
ja hän asui äitinsä kanssa. Lähes jokaisen tällaisen tragedian
taustalta löytyy toimintahäiriöinen perhe. Perheemme ovat
toimintakyvyttömiä!
Mikä on poliitikkojen ja median ratkaisu asiaan?
Aseiden kieltäminen!
Radikaalivasemmisto haluaa poistaa ihmisten aseet—
ainakin lainkuuliaisten ihmisten aseet. Rikolliset eivät koskaan
luovu aseistaan.
Kun jalkapalloilija Jovan Belcher tappoi tyttöystävänsä ja
sen jälkeen itsensä, Bob Costas sanoi nbc-kanavan nfl-lähetyksessä, että murha ei olisi tapahtunut, jos Belcherillä ei olisi
ollut asetta. Amerikkalaisen jalkapallon tukimies on tarpeeksi
suuri köriläs kyetäkseen tappamaan jopa aseetta. Murhista
syytetään kuitenkin aseita.
Olen kertonut, että nbc esittää television verisimpiä elokuvia! Silti se yrittää saada amerikkalaiset luopumaan aseista.
Miksi emme aloita lopettamalla verisiä televisio-ohjelmia ruuduistamme? Onko mahdollista, että ohjelmat saattaisivat olla
suurempi ongelma?
Yhdysvaltojen peruslain toinen lisäys suojelee ihmisten
oikeutta kantaa aseita, mutta mistä syystä? Jos kuuntelet vasemmistoa, et saa todellista vastausta. Vasemmisto puhuu, aivan kuin
aseenkannon tarkoitus olisi peurojen ampuminen Amerikassa.
Tämä ei ole toisen lisäyksen syy. Aseenkannon pääasiallinen tarkoitus oli suojella kansalaisia hallituksen tyrannialta. Jos hallitus päättää ottaa vallan ja jos ihmisillä ei ole
aseita tai jotain muuta itsepuolustuskeinoa, mitä kansa voi
tehdä (ilman Jumalan suojaa)?
Mikseivät radikaaliliberaalit mainitse tätä asiaa? Kyseessä
on todellinen, esi-isämme kokema maailma! Se on nykyinen,
todellinen maailma! Liberaalit eivät mainitse koko asiaa vaan
vakuuttavat: Tiedät kyllä, ettei sama voisi toistua tänään!
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Mutta tyrannia on rutiiniasia ihmiskunnan historiassa ja
liberaalit tietävät sen! Miksi he ovat petollisia? Onko heillä
jonkinlainen taka-ajatus? Ei pidä olla naiivi ja kuvitella,
ettei sama voisi toistua nykyaikana. Esi-isämme eivät olleet
tyhmiä. He halusivat taata amerikkalaisten vapauden. He tiesivät todella, että Jumala oli todella vapauden Jumala. Jumala
haluaa, että olemme vapaita. Esi-isämme ymmärsivät, että
vapaus on Jumalan lahja!
Muistatko, miten saavutimme vapautemme? Moni vuodatti
verta, moni kuoli nykyisten vapauksiemme takia. Esi-isämme
eivät olisi kyenneet saavuttamaan vapautta aseitta, paitsi
Jumalan antamana.
Ihmettelen, kuinka moni amerikkalainen tietää, että perustuslaki on maan ylin laki, samalla tapaa kuin kymmenen
käskyä on Jumalan seurakunnan ylin laki ja koko Raamatun
perusta. Se toimii erinomaisesti, kun sovellamme sitä.
L i s ä ä t ä y t ä n t ö ö n pa n o m ä ä r ä y k s i ä
Hitler teki vuonna 1938, juuri ennen toista maailmansotaa
seuraavan täytäntöönpanomääräyksen: “Juutalaiset eivät saa
hankkia, omistaa eivätkä kuljettaa ampuma-aseita, ammuksia,
patukoita eivätkä pistimiä. Ne, joiden hallussa on aseita tai
ampumatarvikkeita, luovuttakoon ne heti paikalliselle poliisiviranomaiselle. Sitä, joka tahallaan tai huolimattomasti rikkoo
asetusta, rankaistaan vankeudella ja sakolla. Tämä asetus on
voimassa Saksan Itävallassa ja sudeettialueella.”
Hitler lisäsi: “sudeettialueet”, koska Britannia oli jo
“antanut” maa-alueen Saksalle ja tšekkien oli ollut suostuttava tähän. Britannia ja Ranska katsoivat, että myönnytys
toisi rauhan. Kun Neville Chamberlain palasi neuvotteluista
Hitlerin kanssa, hän julisti “rauha aikanamme” ja sai yleisön
lähes hysteeriseksi onnesta! Tiedämme kuitenkin, mitä seurasi. Ei ollut mitään toivoa, että myönnytys toisi rauhan,
mutta ihmiset halusivat rauhaa valtavasti!
Sama pätee tänään. Paholainen on aina valmis “neuvottelemaan”–mutta haluaa täydellistä antautumista.
Presidentti Obama allekirjoitti 16. tammikuuta 2013 asevalvonnan 23 täytäntöönpanomääräystä ja kehotti kongressia laatimaan sitäkin tiukemman aselain. Hän allekirjoitti
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määräykset pienten lasten ympäröimänä, jotka olivat kirjoittaneet kirjeitä kysyen: Herra presidentti, voisitteko tehdä jotain
kouluväkivallalle? Kuka haluaa väitellä presidentin kanssa,
joka on pienten lasten ympäröimä?
Presidentti on varsin innokas rajoittamaan aseita, mutta
kuinka hän toimii huumekartellien kanssa matkalla
Amerikkaan? Mitä hän tekee Amerikan suurien kaupunkien
jengien huumesotien lakkauttamiseksi? Kuinka menestyksekkäästi hän on estänyt kotikaupunkinsa Chicagon muuttumista maailman murhapääkaupungiksi?
Minua inhottaa Adam Lanzan teko, mutta minua inhottaa
sitäkin enemmän, kun verilöylyä käytetään poliittisen ideologian edistämiseksi! Mielestäni nämä 23 toimeenpanomääräystä tehtiin pelkästään perustuslain kiertämiseksi ja jotta
ihmismielet tottuisivat hyväksymään presidentin sanat: Älä
ole huolissasi maan ylimmän lain vuoksi! Kuuntele minua!
Antiokhosen tavoin!
Pe rus t usl a i n si v u u t ta m i n e n
Presidentin rajoittaessa aseita väestön keskuudessa, hänen
hallintonsa aseistaa enenevässä määrin itseään hampaisiin
asti! Mitä oikein tapahtuu?
Investor’s Business Daily -talouslehden toimitusjohtaja
Andrew Malcolm raportoi 8. helmikuuta 2013, Kotimaan turvallisuusviraston hiljattaisesta 21.6 miljoonan luodin tilauksesta. Useat valtion virastot ovat ostaneet itselleen suuria
ammusmääriä–jopa sosiaaliturvavirasto. Malcolmin mukaan
hallituksen yhteenlaskettu ammusmäärä kattaa “riittävästi
tulivoimaa viisi kertaa kaikkien amerikkalaisten ampumiseksi.”
Miksi hallituksen tarvitse olla näin raskaasti aseistettu,
muttei ihmisten?
Nykyhallituksen teot osoittavat yhä suuremman taipumuksen pakottaa tahtonsa kansalaisiin.
Hallitus läpäisi terveydenhuoltosuunnitelman, vaikka
useimmat ihmiset sanoivat, etteivät he halunneet sitä,
eikä yksikään republikaani äänestänyt hankkeen puolesta.
Hallitus teki kaikki päätökset suljettujen ovien takana
ja vakuutti: Älkää huolehtiko –me huolehdimme asiasta.
Tiedämme, mikä on kansalle hyväksi. Tietävätkö he, mikä
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meille on hyväksi? Lakiesitys tulee johtamaan paljon suurempiin ongelmiin kuin se aikoo ratkaista.
Presidentti kiersi perustuslain Libyan sodassa. Hän ei konsultoinut kongressia, hän toimi pelkästään sanomalla: En
tarvitse neuvoja! Tiedän, mitä teen! Tiedän, mikä on parasta
Amerikalle! Katso Libyaa tänään. Voitko väittää, että toimeenpanomääräyksellä oli hyvät seuraamukset?
Presidentti teki perustavia mahanmuutossääntömuutoksia
ilman kongressia. Hänellä ei ole oikeutta toimia näin, mutta
mitä voimme tehdä asialle? Republikaanit eivät omaa tarpeeksi valtaa presidentin pysäyttämiseksi.
Tapahtumat alkavat muistuttaa sammakkoa padassa: Kun
vesi lämpiää tarpeeksi hitaasti, sammakko kiehuu pikkuhiljaa
kuoliaaksi ennen kuin tajuaa, mitä sille tapahtuu
Radikaalivasemmisto vihaa maan ylintä lakia.
R a s i s m i a j o k a t a h o ll a
Vuoden 2008 vaalikilpa Amerikan vaikutusvaltaisimmasta
virasta tapahtui historiamme kriittisenä, vaarallisena aikana.
Uutisankkuri Tom Brokaw myönsi, ettei lehdistö tarkastanut missään vaiheessa Barack Obaman taustaa. Miestä ei
arvioitu perusteellisesti. Miksei? Ihmistä, joka voitti maan
korkeimman viran–ei seulottu eikä hänen taustaa syynätty!
Kahdesti! Media myöntää tämän! Voitko kuvitella parempaa
tapaa kansalliseen itsemurhaan?!
Muista, kuinka moni ihminen väitti, että musta johtaja ratkaisisi
maamme rotuongelmat. Kävikö näin? Tapahtui juuri päinvastoin!
B. Obama oli 20 vuotta antisemitistisen, valkoisten vastaiseen kirkon jäsen! Barack Obama istui Jeremiah Wrightin
kirkon penkillä ja kuunteli 20 vuotta, kuinka tämä paasasi
ilkeämielistä vihaa maata kohtaan. Republikaanit pelkäsivät–
pelkäävät yhä–haastaa hänet. Miksi? Koska erittäin voimakkaaksi kasvanut liberaalivasemmisto syyttäisi heitä rasismista.
Kun Obama pyrki presidentiksi, suurin osa amerikkalaisista äänesti häntä, valitsi hänet virkaan. Neljän vallassaolon
vuoden jälkeen hänet äänestettiin virkaan vielä toiseksi kaudeksi. Asiasta huolimatta radikaalivasemmisto ei ole vieläkään
lopettanut kivittämistä: rasistiset syytökset jatkuvat ja muuttuvat joka vuosi entistä pahemmiksi!
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Näyttää, että valtamedia ja radikaalidemokraatit nimittävät
viikko toisensa jälkeen republikaaneja rasistiksi. He valehtelevat lähes joka kerta, he tietävät valehtelevansa. Käytös on
pohjimmiltaan sairasta ja saatanallista!
Kuulemme nykypäivänä useita rasistisia lausumia sekä televisiossa että radiossa. Yksi nbc:n afrikkalaisamerikkalainen
TV-kommentaattori julisti: “Tämä ei ole nuorten mustien
miesten maa!” Eikö tällainen ruma lausuma nostata vihaa?
Mikä rasistisia puheita seuraa? Kun syytät ihmisiä rasismista ilman todistetta–suurin osa ei kykene todistamaan
puheitaan vaan sylkee väittämiä suustaan–täytät maasi
vihalla ja edistät sen jakautumista, mikä johtaa sisällissotaan
ja väkivaltaan! Nämä kommentoijat ovat joko tietämättömiä
teoistaan—tai haluavat rotusotaa. Uskon, että osa haluaa
rotusotaa. Raamattu kertoo meille, että se saavuttaa sen.
Ol e va r u i ll a s i
Toisen maailmansodan jälkeen huomio siirtyi natsismin
uhkasta kohti kommunismia. Herbert W. Armstrong tunnisti
Saksan jälleennoususta maailman hallitsijaksi varoittaessaan,
että Venäjä nousisi todelliseksi uhkaksi ja aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa Yhdysvalloille.
Hän kirjoitti vuonna 1956, että Venäjä soti eräänlaista
kolmatta maailmansotaa Yhdysvaltoja vastaan, “psykologista propagandasodankäyntiä, soluttautumisen kumouksellista demoralisaatiota, sodankäyntiä, joka ei hyökännyt
ruumisamme ja maallista omaisuuttamme vaan mieltämme,
moraalista ja henkistä arvomaailmaamme vastaan.”
H. Armstrong kertoi, että tätä sodankäyntiä kuvattiin
Raamatun profetioissa. “Se on sodankäyntiä, jota emme
ymmärrä ja jota emme pysty käsittelemään, josta emme
kykene selviytymään. Se heikentää meitä kaiken mahdollisen pirullisen keinon kautta, se heikentää meitä sisältäpäin,
uuvuttaa vahvuutemme, vääristää moraalimme, sabotoi koulutusjärjestelmämme, hajottaa sosiaalisen rakenteemme, tuhoaa
hengellisen ja uskonnollisen elämämme, heikentää teollisuutemme ja taloudellisen valtamme, demoralisoi asevoimamme
sekä lopulta tällaisen soluttautumisen kautta kumoaa hallituksemme voimalla ja väkivallalla!”
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Mieti vakavasti lausuman sisältöä. Suunnitelma on tavallaan jo toteutunut Amerikassa. En väitä tietäväni, missä
määrin kommunistit olivat osallisina tai kuinka presidentti
sopi kommunistinen suunnitelmaan (vaikka löytyy jonkin
verran näyttöä).
Olen kuitenkin tietoinen paholaisen suunnitelmista!
Tiedän, että hän tekee kaiken voitavan Amerikan upottamiseksi. Olen nähnyt, kuinka hän on kaatanut ylimmän portaan
miehen—Antiokhoksen–kautta organisaation. Näen parhaillaan, kuinka nykyhallitus heikentää maata askel askeleelta
jouduttaen pelottavien Raamatun ennustusten täyttymistä!
Tiedän, että paholainen, joka on valehtelija ja joka vihaa
oikeutta, on tämän kaiken takana!
Jesaja lausui nykyisestä kansamme: “Voi syntistä sukua,
raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin
Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois” (Jesajan kirja 1:4).
Jumala sallii pahan vallata meidät meidän syntiemme tähden!
Israel on nauttinut runsaista siunauksista monin vuosien ajan.
Mutta tilanne on alkanut jo muuttua–Jumala varoittaa, että
tilanne muuttuu pahemmaksi kuin osaamme kuvitella!
Huomaa jae 7 ja sen sisältämä lopunajan profetia: “Teidän
maanne on autiona, teidän kaupunkinne ovat tulella poltetut;
teidän peltojanne syövät muukalaiset [pakanat] silmäinne
edessä; ne ovat autioina niinkuin ainakin muukalaisten hävittämät.” Tässä puhutaan massiivisista, kaupunkimme valtaavista
ROTUSODISTA”!
Israelin kaupungit tulevat palamaan. Hesekiel ennusti,
että noin kolmannes Amerikan, Britannian ja Israelin kansalaisista tulee kuolemaan (jo ennen kuin pyhä Rooman valtakunta valloittaa ne) (Hesekielin kirja 5:2). Osaatko edes
kuvitella tämänsuuruista väkivaltaa? Jumala varoittaa, että
tämä on tulossa. Voit todistaa sen ilmaiskirjasestamme
Hesekiel: lopun ajan profeetta.
Hesekielin profetia kertoo, että tämä väkivalta räjähtää
“sittenkun piirityspäivät ovat lopussa”. Tämä on 3 Mooseksen
luvun 26 ja 5 Mooseksen kirjeen luvun 28 kuvaama taloudellinen piiritys. Amerikan viholliset turvaavat meriportit
ja laivaväylät itselleen ja tekevät taloudellisia liittoja, joilla
ne mahdollistavat hyvin pian Amerikan varustereittien
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tyrehtymisen! Kun tämä tapahtuu, Amerikan ja Britannian
Juudan sisäiset ongelmat lisääntyvät eksponentiaalisesti! Joka
kerta kun ihmiset joutuvat taistelemaan selviytyäkseen ja tunteet kohoavat, paholainen hyödyntää tilannetta!
Presidentti sanoo, että hänen tavoitteensa on koota aseet ja
lopettaa pikkulasten–vaikka pelkästään yhden pienen lapsen–
tappaminen. Raamatun profetia varoittaa meitä kuitenkin,
että tulemme näkemään miljoonien lasten teurastuksen!
Presidentti ja radikaalivasemmisto nopeuttavat näiden profetioiden täyttämistä!
Saatana tuhoaa ensin Jumalan seurakunnan, jonka sen
jälkeen hän tuhoaa kolme valtiota sisältä käsin—vielä yksityiskohtaisemmin. Sitten seuraa lopullinen isku, joka jättää
suurkaupunkimme “asumattomiksi” (esim. Jesajan kirja 6:11;
Jeremian kirja 2:15).
Meidän kaikkien on ymmärrettävä, että asetelma rakentuu
nopeaa tahtia! Ymmärrä saatanan juonet. Voit nähdä tänään
hänen sormenjälkensä kaikissa kansojemme tapahtumissa.
A i k a o n ly h y t
Yhdysvaltain johdon, sen sisä- ja ulkopolitiikan tapahtumat
eivät ole pelkkä historiallinen oikku. Se tosiasia, että amerikkalaiset polkevat perustuslain maahan ja kannustavat laittomuutta avioliitoissaan, hallituksessa sekä muita kansoja
kohdistuvassa politiikassaan, tapahtuu selvästä syystä. Pahin
johtuu saatanan maan päälle heittämisestä.
Nyt nämä miljoonat demonit ja saatana paholainen
voivat toimia pelkästään maapallolla, millä aiheuttaa ällistyttävän, mykistävän ero maapallon tapahtumiin. Näimme,
kuinka Jumalan seurakunnalle kävi ja näemme parhaillaan,
mitä kolmelle erityiselle Israelin kansakunnalle, kolmelle
Ilmestyskirjan jakeen 12:1 12 tähdelle tapahtuu.
Jumala nöyryyttää Israelin kansoja, kunnes ne heräävät
näkemään tilansa ja miten saatana paholainen haavoittaa niitä
rehottavien syntien takia.
Moni pilkkaa puheita paholaisen olemassaolosta–vaikka
saatana repii heidät palasiksi! Ihmiset eivät ymmärrä Jumalaa,
eivätkä he tunne paholaista. Ongelmat tulevat kiristymään,
kunnes ihmiset tajuavat asian.
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Saatanan kasvava viha Israelin kansakuntia vastaan
lisääntyy ajan vähetessä, kunnes se huipentuu ihmiskunnan
historian pahimpaan kärsimykseen–Raamattu kutsuu tätä
suureksi ahdistukseksi. Suuri ahdistus kestää 2 ½ vuotta ja
sitä seuraa vuoden kestävä Herran päivä, jolloin Jumala rankaisee kansoja.
Samat profetiat, jotka kertovat meille tulevista maailmantapahtumista, paljastavat meille myös hyvän uutisen.
Heti Herran päivän jälkeen seuraa, vihdoinkin, Jeesuksen
Kristuksen toinen tuleminen, joka ratkaisee kaikki ongelmat
ikuisesti! Danielin kirjan jakeet 8:23-25, jotka kertovat saatanan innoittamasta, poliittisesta pyhää Rooman valtakuntaa
johtavasta Antiokhoksesta, päättyvät seuraavaan sävähdyttävään johtopäätökseen: “Hän hautoo suuria sydämessään, ja
keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten
ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan”—Jeesus Kristus musertaa hänet!
Paholaisen innoittama paha mies haastaa itse Kristuksen taisteluun! Mikä on lopputulos? “Ilman ihmiskättä hänet muserretaan”—hänet musertaa Jumalan voima!
Ympäröivät maailmantapahtumat ovat mieltä syvästi raitistavia, mutta myös toivon herättäviä–ne johtavat suureen
tapahtumaan: Kristuksen toiseen tulemukseen maan päälle!
Kun Kristus karkottaa paholaisen ja astuu hänelle kuuluvalle
maan valtaistuimelle, meitä odottaa ikuinen ilo, onni ja rauha!
Kiitos Jumalalle!
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