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Esipuhe,
kirjoittanut Doug Batchelor;
Amazing Facts radio- ja TV-

ohjelmien ohjaaja
Raamattu  on  kirja  kaikille  ihmisille,  mutta  se  käsittelee
tiettyä  ihmisryhmää:  juutalaisia.  On  mahdotonta  luoda
selkeää  kuvaa  lopunajan  tapahtumista,  ilman  oikeanlaista
ymmärrystä juutalaisen kansakunnan todellisesta asemasta
profetioissa.

Juutalaisena kristittynä olen syvästi  huolestunut modernin
Israelin,  sekä  profetioiden  laajalti  hyväksytyistä
vääristelyistä.  Kun  Jeesus  saapui  ensimmäisen  kerran,
juutalaiset  eivät  olleet  valmiita  vastaanottamaan  Häntä,
koska he olivat ymmärtäneet väärin Hänen valtakuntaansa
koskevat profetiat. Kun Hän kuoli ristillä, jopa Hänen omat
opetuslapsensa  olivat  hämillään.  He  etsivät  kirjaimellista
valtakuntaa, jossa Messias kukistaisi heidän vihollisensa, ja
he voisivat palauttaa Salomonin aikaisen maallisen loiston.
Mutta kun Jeesus saapui ensimmäisen kerran, Hän saapui
perustamaan hengellistä valtakuntaa (Luuk 17:21).

Nyt,  juuri  ennen  Hänen  toista  tulemistaan,  kristillinen
maalima toistaa juutalaisen  kansakunnan virheen.  Ihmiset
kääntävät  hengelliset  asiat  kirjaimellisiksi,  ja  sitten  he
hengellistävät sen mikä on sanottu suoraan! On traagista,
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Tuntematon tekijä, 18.01.22, 
 eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä."



että  samassa  prosessissa  he  varmistavat  itselleen
järisyttävän pettymyksen.

Steve  Wohlberg  rohkeasti  paljastaa  nämä  suositut  mutta
sitäkin  vaarallisemmat  virhekäsitykset  selkeästi  etenevään
tyyliin,  joka  on  kiistämätöntä  rehellisille  Raamatun
opiskelijoille. Rukoile, lue, ja pidä hatustasi kiinni!

- Doug Batchelor
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Kirjoittajan esittely
Tämä kirja on räjähtävä. Huomion kohteena ovat Israel ja
raamatunprofetia.

Juuri  ennen  aamunkoittoa,  perjantaina  27.  tammikuuta
1984,  pieni  joukko  israelilaisia  ääriajattelijoita  kiipesi
Jerusalemissa  muslimien  hallitsemaa  Temppelivuorta
ympäröivän  uloimman  muurin  yli.  Pimeyden  turvin  he
kantoivat yli 100 kg räjähteitä, määränpäänään yksi islamin
pyhimmistä  kohteista;  kultainen  Kalliomoskeija.  Aseeton
muslimivartija  näki  heidät,  ja  teki  hälytyksen  Israelin
poliisille,  joka  ajoi  heidät  pois.  Heidän  keskenjäänyt
tavoitteensa  oli  räjäyttää  muslimien  moskeija,  minkä
seurauksena  paikka  olisi  ollut  valmiina  kolmannen
juutalaistemppelin jälleenrakentamista varten.

The  Supreme  Muslim  Council  joka  hallinnoi
Temppelivuorta  sekä  Kalliomoskeijaa  antoi  pian
varoituksen:  ”Mikäli  yritetty  räjäytys  olisi  onnistunut,
kaikki  arabimaat  olisivat  välittömästi  aloittaneet  pyhän
sodan  Israelia  vastaan.”  Itäjerusalemilainen  juutalainen
sanomalehti  lisäsi:  ”Se  olisi  ollut  koko  vuosikymmenen
katastrofi.”  Epäonnistunut  juoni  sai  kirjaimellisesti  koko
Jerusalemin  kauhun  puistatuksiin,  kun  se  ajatteli  mitä
”mellakoita ja massamurhia” siitä olisikaan seurannut.
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Voisiko  tällainen  tapahtuma  tulevaisuudessa  johtaa
raamatulliseen Armageddonin taisteluun? Keskittyykö tämä
viimeinen sota Lähi-itään? Voiko sen laukaista kolmannen
juutalaistemppelin rakentaminen Jerusalemiin? Ennustaako
raamatunprofetia  todella  ”viimeisen  pyhän  sodan  Israelia
vastaan?” Tänä päivänä kirjaimellisesti  miljoonat  kristityt
ympäri maailmaa vastaisivat raikuvasti ”KYLLÄ” kaikkiin
edellisiin kysymyksiin!

Yksi sellainen esimerkki voidaan löytää kirjasta  A Cup of
Trembling,  jonka  on  kirjoittanut  suosikkikirjailija  Dave
Hunt.  Takakansi  julistaa:  ”Nopeasti  etenevät  tapahtumat
Lähi-idässä  osoittavat  melkein  päivittäin  kohti  suurta
finaalia  –  juutalaisten  suurimman kärsimyksen aikakautta
maailmanlaajuisesti, joka saa huipennuksensa hirvittävässä
Armageddonin  taistelussa,  sekä  Messiaan  loistokkaassa
paluussa  pelastamaan  Israelia  ja  hallitsemaan  maailmaa
Daavidin  uudelleen  pystytetyltä  valtaistuimelta
Jerusalemissa.”

Juuri  nyt,  joka  puolella  maailmaa,  näistä  kysymyksistä
keskustellaan  kirjoissa,  lehdissä,  videoilla,  radiossa,
saarnapenkeissä,  seminaareissa,  internetissä  sekä
raamatunprofetiaa  käsittelevissä  konferensseissa.  Jos
ainoastaan avaat korvasi, kuulet kristittyjen puhuvan Lähi-
idästä,  Jerusalemista,  juutalaisista,  kolmannesta
temppelistä, Armageddonista sekä maailmanlopusta.
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A Cup  of  Trembling kirjan  lisäksi;  seuraavassa  on  vain
muutama  näyte  lukemattomista  evankelisten  kirjoittajien
kirjoista,  jotka  ilmaisevat  samankaltaista  vakaumusta
Israelin merkityksellisyydestä Raamatun profetioissa:

• Planet  Earth  2000  A.D.,  kirjoittanut  Hal  Lindsey.
Luku 8 tässä kirjassa on nimeltään ”Israel - Center
of  World  Destiny”  (suomeksi:  Israel  –  Maailman
kohtalon keksipiste).

• 50  Remarkable  Events  Pointing  to  the  End,
kirjoittanut  Ed  Dobson.  Luku  3  on  nimeltään
”Israel:  God’s  Focus  for  the  Future”  (suomeksi:
Israel: Jumalan tulevaisuudenfokus).

• The Next 7 Great Events of the Future, kirjoittanut
Randal Ross. Luku 2 on nimeltään ”Recognition of
Israel as the Forgotten Key to End Time Prophecy”
(suomeksi:  Israelin  tunnustaminen  unohdetuksi
avaimeksi lopunajan profetioihin).

• The  Edge  of  Time,  kirjoittanut  Peter  ja  Patti
Lalonde. Luku 3 on nimeltään ”The Third Temple”
(suomeksi: Kolmas temppeli).

Joka  puolelta  maailmaa  tulevien  arvostettujen
raamatunprofetian tutkijoiden mukaan, 1900-luvun tärkein
profeetallinen  tapahtuma  oli  Israelin  valtion  henkiin
herääminen  vuonna  1948.  Vuonna  1997,  15.  joulukuuta
julkaistu  numero  lehdestä  U.  S.  News  &  World  Report
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sisälsi  pääartikkelin,  joka oli  otsikoitu ”Dark Prophecies”
(suomeksi:  Synkät  profetiat).  Kirjoittaja  kommentoi:  ”Ei
yksikään  moderni  tapahtuma  ole  herättänyt  niin  paljon
apokalyptistä  innostusta…  kuin  Israelin  valtion
perustaminen.”1 Artikkeli  kertoo,  että  melkein  kaikkien
profetian opettajien mukaan, ”kun Yhdistyneet kansakunnat
tunnusti Israelin vuonna 1948… loppulaskenta alkoi.”2

Vaikka  raamatunprofetiaa  opettavien  kristillisten
oppineiden keskuudesta löytyy eriäviä mielipiteitä, valtaosa
heistä  kannattaa  tiettyjä  samoja  ydinajatuksia.  Suurin  osa
uskoo,  että  seuraavat  viisi  tapahtumaa  ovat  ehdottomasti
ennustettu  Jumalan  Sanassa:  (1)  Israelin  valtion  henkiin
herääminen  vuonna  1948,  (2)  juutalaisen  temppelin
jälleenrakentaminen  Temppelivuorelle  Jerusalemiin,  (3)
pian  tulossa  oleva  ”seitsemän  vuoden  Suuri  vaivanaika,”
(4) Antikristuksen nousu tämän vaivanajan keskellä, ja joka
menee  tähän  uudelleen  rakennettuun  juutalaiseen
temppeliin ja julistaa olevansa Jumala, (5) viimeinen sota
Israelin  valtiota  vastaan,  mikä  johtaa  Armageddonin
taisteluun.

On  totta,  että  tällä  hetkellä  uskonnollisten  juutalaisten
keskuudessa  Jerusalemissa  tehdään  valmisteluita
kolmannen juutalaistemppelin rakentamiseksi. On myöskin
totta,  että  vilpittömät  kristityt  joka  puolella  yhdistelevät

1 Jeffery L. Sheler, ”Dark Prophecies,” U.S. News & World Report, 
Dec. 15, 1997, p. 69.

2 Ibid.
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tapahtumia Israelissa maailmanloppuun. Ja ennen kaikkea;
Ilmestyskirja  ehdottomasti  ennustaa,  että  Armageddonin
taistelu  tulee  tapahtumaan!  Silti  kaiken  tämän  keskellä
vaikuttaa  suuri  eksytys.  Tämä  eksytys  on  vielä
vaarallisempi,  kuin  valtava  jäämöhkäle  joka  upotti
Titanicin! Koko kristillisen maailman edun nimissä, nyt on
tullut aika räjäyttää tämä eksytys. Mikäli sitä ei räjäytetä, se
saattaa johtaa miljoonat - ei  Atlantin valtameren pohjaan,
vaan - tuliseen järveen.

Luethan  tämän  kirjan  huolellisesti  ja  rukouksessa.  Sen
viesti voi pelastaa elämäsi.
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Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan,
jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Ja
seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan,
ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri

ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut."

Ja tuli salamoita ja ääniä ja
ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys,
niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen
vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on

ollut maan päällä.

Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan,
ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se
suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan
edessä, niin että hän antoi sille vihansa

kiivauden viinimaljan.

Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria
enää ollut.

Ilm. 16: 16 - 20
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Luku 1: Painia enkelin kanssa
Oletko  ikinä  kuullut  painiottelusta  ihmisen  ja  enkelin
välillä?  Mitä  tietoihimme  tulee,  sellainen  on  käyty  vain
kerran historiassa. Tämän muinaisen tarinan yksityiskohdat,
jotka on kuvailtu 1.  Mooseksen kirjan luvussa 32, saavat
pian  räjähtävän  merkityksen  kun  opiskelemme  Israelia,
sekä raamatunprofetiaa.

Aabraham eli noin 4 000 vuotta sitten. Ennen pitkää hän sai
pojan  nimeltään  Iisak,  ja  Iisak  puolestaan  sai  pojan
nimeltään  Jaakob.  Ja  Jaakob  paini  enkelin  kanssa.  Tuon
painiottelun  seurauksena  enkeli  vaihtoi  Jaakobin  nimeksi
”Israel.”  Ymmärtääksemme,  miksi  tämä  outo  tapahtuma
ylipäätään  tapahtui  ja  mikä  sen  merkitys  on  meille  nyt,
meidän  on  ensin  opiskeltava  historiaa  koskien  Iisakia,
Rebekkaa, Eesauta sekä Jaakobia, siten kuin se on kerrottu
1. Mooseksen kirjan luvussa 27.

”Kun  Iisak  oli  tullut  vanhaksi  ja  hänen  silmänsä  olivat
hämärtyneet, niin ettei hän enää voinut nähdä,” hän päätti
siunata esikoistaan Eesauta ennen kuolemaansa (1. Moos.
27:1-4).  Mutta  ensin  hän  lähetti  Eesaun  metsästämään
maukasta  ateriaa.  Iisakin  vaimolla,  Rebekkalla,  oli  toisia
suunnitelmia.  Tajutessaan  kuinka  tärkeä  hänen  miehensä
”viimeinen siunaus esikoiselle” oli, hän alkoi himoita sitä
nuoremmalle  pojalleen  Jaakobille,  joka  oli  Eesauta
hengellisempi.  Kun  Eesau  oli  ulkona  metsästämässä,
Rebekka ripeästi valmisteli aterian, ja suostutteli Jaakobin
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Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
27:1 Kun Iisak oli tullut vanhaksi ja hänen silmänsä olivat hämärtyneet, niin ettei hän enää voinut nähdä, kutsui hän Eesaun, vanhemman poikansa, ja sanoi hänelle: "Poikani!" Tämä vastasi hänelle: "Tässä olen."
27:2 Niin hän sanoi: "Katso, minä olen tullut vanhaksi enkä tiedä, milloin kuolen.
27:3 Ota siis aseesi, viinesi ja jousesi, ja mene kedolle ja pyydystä minulle riistaa.
27:4 Ja laita minulle herkkuruoka, minun mieliruokani, ja tuo se syödäkseni, että minä siunaisin sinut, ennenkuin kuolen."
27:5 Mutta Rebekka kuuli, kuinka Iisak puhui pojallensa Eesaulle. Ja kun Eesau oli lähtenyt kedolle pyydystämään riistaa, tuodakseen isällensä,
27:6 puhui Rebekka pojalleen Jaakobille sanoen: "Katso, minä kuulin sinun isäsi puhuvan veljellesi Eesaulle ja sanovan:
27:7 'Tuo minulle riistaa ja laita minulle herkkuruoka syödäkseni, että siunaisin sinut Herran edessä, ennenkuin kuolen.'
27:8 Kuule siis, poikani, mitä sanon, ja tee, mitä minä käsken:
27:9 mene laumaan ja ota sieltä minulle kaksi hyvää vohlaa laittaakseni niistä isällesi herkkuruuan, hänen mieliruokansa.
27:10 Ja sinun on vietävä se isäsi syödä, että hän siunaisi sinut, ennenkuin kuolee."
27:11 Mutta Jaakob sanoi äidillensä Rebekalle: "Katso, veljeni Eesau on karvainen, mutta minä olen sileäihoinen.
27:12 Entä jos isäni tunnustelee minua? Silloin minä joudun hänen silmissään pilkkaajaksi ja hankin itselleni kirouksen enkä siunausta."
27:13 Hänen äitinsä sanoi hänelle: "Kohdatkoon se kirous minua, poikani; kuule vain, mitä minä sanon, mene ja nouda."
27:14 Niin hän meni noutamaan ne ja toi ne äidilleen; ja hänen äitinsä laittoi herkkuruuan, hänen isänsä mieliruuan.
27:15 Ja Rebekka otti vanhemman poikansa Eesaun parhaat vaatteet, jotka olivat hänen hallussaan talossa, ja puki ne nuoremman poikansa Jaakobin ylle.
27:16 Mutta vohlain nahat hän kääri hänen käsiinsä ja paljaaseen kaulaansa.
27:17 Sitten hän antoi herkkuruuan ynnä leipomansa leivän poikansa Jaakobin käteen.
27:18 Ja Jaakob meni isänsä luo ja sanoi: "Isäni!" Hän vastasi: "Tässä olen; kuka sinä olet, poikani?"
27:19 Jaakob sanoi isällensä: "Minä olen Eesau, esikoisesi. Olen tehnyt, niinkuin käskit minun tehdä; nouse istumaan ja syö riistaani, siunataksesi minut."
27:20 Mutta Iisak sanoi pojalleen: "Kuinka olet, poikani, niin pian löytänyt?" Hän vastasi: "Herra, sinun Jumalasi, johdatti sen minun eteeni."
27:21 Niin Iisak sanoi Jaakobille: "Tulehan lähemmä, poikani, tunnustellakseni, oletko sinä poikani Eesau vai etkö."
27:22 Ja Jaakob astui isänsä Iisakin luo, ja tämä tunnusteli häntä ja sanoi: "Ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet."
27:23 Eikä Iisak tuntenut häntä, sillä hänen kätensä olivat karvaiset, niinkuin hänen veljensä Eesaun kädet, ja hän siunasi hänet.
27:24 Vielä hän kysyi: "Oletko sinä todella minun poikani Eesau?" Hän vastasi: "Olen."
27:25 Silloin hän sanoi: "Tuo ruoka minulle, syödäkseni poikani riistaa, että siunaisin sinut." Niin hän toi hänelle sen, ja hän söi; ja hän tarjosi hänelle viiniä, ja hän joi.
27:26 Senjälkeen hänen isänsä Iisak sanoi hänelle: "Tule tänne ja suutele minua, poikani."
27:27 Hän astui hänen luokseen ja suuteli häntä. Niin Iisak tunsi hänen vaatteidensa hajun ja siunasi hänet, sanoen: "Katso, minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut.
27:28 Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin.
27:29 Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljiesi herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa."
27:30 Kun Iisak oli ehtinyt siunata Jaakobin ja tämä juuri oli lähtenyt isänsä Iisakin luota, niin hänen veljensä Eesau tuli kotiin metsästämästä.
27:31 Ja hänkin laittoi herkkuruuan, vei sen isälleen ja sanoi isälleen: "Nouse, isäni, ja syö poikasi riistaa, siunataksesi minut."
27:32 Hänen isänsä Iisak kysyi häneltä: "Kuka olet?" Hän vastasi: "Minä olen poikasi Eesau, sinun esikoisesi."
27:33 Silloin Iisak säikähtyi kovin ja sanoi: "Kuka sitten oli se metsästäjä, joka toi minulle riistaa, niin että minä, ennenkuin sinä tulit, söin kaikkea ja siunasin hänet? Siunattu hän myös on oleva."
27:34 Kun Eesau kuuli isänsä sanat, puhkesi hän valittamaan äänekkäästi ja haikeasti ja sanoi isälleen: "Siunaa minutkin, isäni!"
27:35 Mutta hän vastasi: "Veljesi tuli kavalasti ja riisti sinulta siunauksen."
27:36 Niin hän sanoi: "Oikeinpa häntä kutsutaankin Jaakobiksi. Sillä hän on nyt kahdesti minut pettänyt: esikoisuuteni hän on minulta vienyt, ja katso, nyt hän riisti minulta myöskin siunauksen." Ja hän kysyi: "Eikö sinulla ole mitään siunausta minun varalleni?"
27:37 Ja Iisak vastasi ja sanoi Eesaulle: "Katso, minä olen asettanut hänet sinun herraksesi ja antanut kaikki hänen veljensä hänelle palvelijoiksi sekä varustanut hänet jyvillä ja viinillä; mitä voisin enää tehdä sinun hyväksesi, poikani?"
27:38 Eesau sanoi isällensä: "Tuo yksi ainoa siunausko sinulla vain onkin, isäni? Siunaa myöskin minut, isäni!" Ja Eesau korotti äänensä ja itki.
27:39 Niin hänen isänsä Iisak vastasi ja sanoi hänelle: "Katso, sinun asuinsijasi on oleva kaukana lihavasta maasta ja vailla taivaan kastetta ylhäältä.
27:40 Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljeäsi. Mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikeensä niskaltasi."
27:41 Ja Eesau alkoi vihata Jaakobia siunauksen tähden, jolla hänen isänsä oli hänet siunannut; ja Eesau ajatteli itsekseen: "Pian tulee aika, jolloin suremme isäämme; silloin minä tapan veljeni Jaakobin."
27:42 Mutta Rebekalle ilmoitettiin hänen vanhemman poikansa Eesaun aikeista; ja hän kutsutti luokseen nuoremman poikansa Jaakobin ja sanoi hänelle: "Katso, veljesi Eesau uhkaa kostaa sinulle ja tappaa sinut.
27:43 Kuule siis, mitä sanon, poikani: nouse ja pakene minun veljeni Laabanin luo Harraniin
27:44 ja jää hänen luokseen joksikin aikaa, kunnes veljesi kiukku asettuu,
27:45 kunnes veljesi lakkaa sinua vihaamasta ja unhottaa, mitä olet hänelle tehnyt. Sitten minä lähetän noutamaan sinut sieltä. Minkätähden menettäisin teidät molemmat samana päivänä!"
27:46 Ja Rebekka sanoi Iisakille: "Minä olen kyllästynyt elämääni Heetin tyttärien tähden. Jos Jaakobkin ottaa vaimon Heetin tyttäristä, tässä maassa syntyneen, sellaisen kuin nämä, niin mitä varten minä enää elän?"



viemään ruoan Iisakille  Eesauksi  tekeytyneenä (1.  Moos.
27:5-17).  Kun  Jaakob  vei  aterian  isälleen,  hän  valehteli
sanoen: "Minä olen Eesau, esikoisesi. Olen tehnyt, niinkuin
käskit  minun  tehdä;  nouse  istumaan  ja  syö  riistaani,
siunataksesi minut." (Jae 19) Kun Iisak tiedusteli miten hän
oli niin nopeasti saanut eläimen tapettua, Jaakob valehteli
jälleen sanoen: "Herra, sinun Jumalasi, johdatti sen minun
eteeni."  (Jae  20)  Epäluuloisena  Iisak  kysyi:  "Oletko  sinä
todella  minun  poikani  Eesau?"  Silloin  Jaakob  valehteli
kolmannen  kerran:  ”Olen.”  (Jae  24)  Lopulta  Iisak  uskoi
tähän  petokseen  ja  antoi  esikoissiunauksensa  Jaakobille
(jakeet 25-29).

Pian tämän jälkeen Eesau palasi metsästysretkeltään, jolloin
Iisak tajusi tulleensa petetyksi. Hän sanoi Eesaulle: "Veljesi
tuli kavalasti ja riisti sinulta siunauksen." (Jae 35) Silloin
”Eesau  alkoi  vihata  Jaakobia”  ja  hän  sanoi  sydämessään
”minä  tapan  veljeni  Jaakobin.”  (Jae  41)  Rebekka  sai
kuitenkin  Eesaun  suunnitelman  selville,  ja  hän  lähetti
Jaakobin  pois  omien  sukulaistensa  luokse  kaukaiseen
maahan,  missä  Jaakob  vietti  20  vuotta  (1.  Moos.  27:43;
31:41). Jaakob ei enää koskaan nähnyt äitiään.

1.  Mooseksen  kirjan  luku  32 kuvailee,  mitä  Jaakobille
tapahtui  20  vuotta  myöhemmin  hänen
kotiinpaluumatkallaan. Ympärillään suuri, perheenjäsenistä
sekä  palvelusväestä  koostuva  karavaani,  Jaakob  lähettää
sanansaattajia  edellään  kertomaan  Eesaulle,  että  hän  oli

12

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
32:1 Mutta Jaakob kulki tietänsä; ja Jumalan enkeleitä tuli häntä vastaan.
32:2 Ja nähdessään heidät Jaakob sanoi: "Tämä on Jumalan sotajoukkoa." Ja hän antoi sille paikalle nimen Mahanaim.
32:3 Sitten Jaakob lähetti sanansaattajat edellään veljensä Eesaun luo Seirin maahan, Edomin alueelle.
32:4 Ja hän käski heitä sanoen: "Sanokaa herralleni Eesaulle näin: 'Sinun palvelijasi Jaakob sanoo: Minä olen oleskellut Laabanin luona ja viipynyt siellä tähän saakka;
32:5 ja minä olen saanut raavaita, aaseja, pikkukarjaa, palvelijoita ja palvelijattaria ja lähetän nyt sanan herralleni, että saisin armon sinun silmiesi edessä.'"
32:6 Sanansaattajat palasivat Jaakobin luo ja sanoivat: "Me tulimme veljesi Eesaun luo; hän on jo matkalla sinua vastaan, neljäsataa miestä mukanaan."
32:7 Silloin valtasi Jaakobin suuri pelko ja ahdistus. Ja hän jakoi väen, joka oli hänen kanssansa, ja pikkukarjan ja raavaskarjan ja kamelit kahteen joukkoon.
32:8 Sillä hän ajatteli: "Jos Eesau hyökkää toisen joukon kimppuun ja tuhoaa sen, niin toinen joukko pääsee pakoon."
32:9 Ja Jaakob sanoi: "Isäni Aabrahamin Jumala ja isäni Iisakin Jumala, Herra, sinä, joka sanoit minulle: 'Palaja maahasi ja sukusi luo, niin minä teen sinulle hyvää!'
32:10 Minä olen liian halpa kaikkeen siihen armoon ja kaikkeen siihen uskollisuuteen, jota sinä olet palvelijallesi osoittanut; sillä ainoastaan sauva kädessäni minä kuljin tämän Jordanin yli, ja nyt on minulle karttunut kaksi joukkoa.
32:11 Pelasta minut veljeni Eesaun käsistä, sillä minä pelkään, että hän tulee ja tuhoaa minut ynnä äidit lapsineen.
32:12 Olethan itse sanonut: 'Minä teen sinulle hyvää ja annan sinun jälkeläistesi luvun tulla paljoksi kuin meren hiekka, jota ei voida lukea sen paljouden tähden.'"
32:13 Ja hän jäi siihen yöksi. Sitten hän erotti omaisuudestaan lahjaksi veljelleen Eesaulle
32:14 kaksisataa vuohta ja kaksikymmentä vuohipukkia, kaksisataa uuhta ja kaksikymmentä oinasta,
32:15 kolmekymmentä imettävää kamelia varsoinensa, neljäkymmentä lehmää ja kymmenen härkää, kaksikymmentä aasintammaa ja kymmenen aasia.
32:16 Ja hän jätti ne palvelijainsa haltuun, kunkin lauman erikseen, ja sanoi palvelijoilleen: "Menkää minun edelläni ja jättäkää välimatka kunkin lauman välille."
32:17 Ja hän käski ensimmäistä sanoen: "Kun veljeni Eesau kohtaa sinut ja kysyy: 'Kenen sinä olet, ja mihin menet, ja kenen ovat nuo elukat tuolla edelläsi?'
32:18 niin vastaa: 'Ne ovat palvelijasi Jaakobin, lähetetyt lahjaksi herralleni Eesaulle; ja katso, myös hän itse tulee jäljessämme.'"
32:19 Samoin hän käski toista ja kolmatta ja kaikkia muita, jotka laumoja ajoivat, sanoen: "Juuri näin on teidän sanottava Eesaulle, kun tapaatte hänet.
32:20 Ja sanokaa myös: 'Katso, sinun palvelijasi Jaakob tulee meidän jäljessämme.'" Sillä hän ajatteli: "Minä koetan lepyttää häntä lahjalla, joka kulkee edelläni. Sitten astun itse hänen kasvojensa eteen; ehkä hän ottaa minut ystävällisesti vastaan."
32:21 Niin lahja kulki hänen edellänsä, mutta itse hän jäi siksi yöksi leiriin.
32:22 Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja yksitoista lastansa ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli.
32:23 Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli.
32:24 Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka.
32:25 Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan.
32:26 Ja mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa." Mutta hän vastasi: "En päästä sinua, ellet siunaa minua."
32:27 Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob."
32:28 Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut."
32:29 Ja Jaakob kysyi ja sanoi: "Ilmoita nimesi." Hän vastasi: "Miksi kysyt minun nimeäni?" Ja hän siunasi hänet siinä.
32:30 Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, "sillä", sanoi hän, "minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut."
32:31 Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko; mutta hän ontui lonkkaansa.
32:32 Sentähden israelilaiset eivät vielä tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka kulkee lonkkaluun yli; sillä hän iski Jaakobia lonkkaluuhun, reisijänteen kohdalle.

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Jo kaksikymmentä vuotta minä olen ollut sinun talossasi; neljätoista vuotta minä palvelin sinua saadakseni molemmat tyttäresi ja kuusi vuotta saadakseni sinulta karjaa, mutta kymmenen kertaa sinä muutit minun palkkani.

Tuntematon tekijä, 02.05.22, 
27:10 Ja sinun on vietävä se isäsi syödä, että hän siunaisi sinut, ennenkuin kuolee."
27:11 Mutta Jaakob sanoi äidillensä Rebekalle: "Katso, veljeni Eesau on karvainen, mutta minä olen sileäihoinen.
27:12 Entä jos isäni tunnustelee minua? Silloin minä joudun hänen silmissään pilkkaajaksi ja hankin itselleni kirouksen enkä siunausta."
27:13 Hänen äitinsä sanoi hänelle: "Kohdatkoon se kirous minua, poikani; kuule vain, mitä minä sanon, mene ja nouda."
27:14 Niin hän meni noutamaan ne ja toi ne äidilleen; ja hänen äitinsä laittoi herkkuruuan, hänen isänsä mieliruuan.
27:15 Ja Rebekka otti vanhemman poikansa Eesaun parhaat vaatteet, jotka olivat hänen hallussaan talossa, ja puki ne nuoremman poikansa Jaakobin ylle.
27:16 Mutta vohlain nahat hän kääri hänen käsiinsä ja paljaaseen kaulaansa.
27:17 Sitten hän antoi herkkuruuan ynnä leipomansa leivän poikansa Jaakobin käteen.



tulossa.  Kun  nämä  miehet  palaavat  uutisten  kanssa,  että
Eesau oli tulossa heitä vastaan 400:n sotilaan kera, kauhu
valtaa  Jaakobin  sydämen.  Hän  tunsi  syvää  syyllisyyttä
menneestä  synnistään  eli  petoksestaan,  ja  hän  oli
kauhuissaan  perheensä  turvallisuuden  puolesta.  Niinpä
”yöllä  hän  nousi”  ja  ”jäi  yksinänsä”  anomaan  Jumalalta
anteeksiantoa sekä pelastusta (1. Moos. 32:22, 24).

”Silloin  painiskeli  hänen  kanssaan  muuan  mies  päivän
koittoon saakka.”  (Jae  24)  Hoosea 12:5 sanoo,  että  tämä
mies  oli  todellisuudessa  enkeli.  Olettaen  että  kyseessä
saattaisi  olla  hänen  vihainen  veljensä  Eesau,  Jaakob
kamppailee henkensä edestä läpi koko yön. Sitten, aamun
sarastaessa, tämä väkevä muukalainen paljastaa itsensä, ei
viholliseksi,  vaan  siksi,  joka  on  taivaasta  lähetetty.  Hän
koskettaa  Jaakobin  lonkkaa,  ”niin  että  Jaakobin  lonkka
nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan.” (Jae 25)

Jaakob yllättäen ymmärtää, että tämä väkevä mies oli nyt
mahdollisesti  hänen  ainoa  toivonsa.  Murtuneena  ja
avuttomana  hän  tarrautuu  mieheen  sanoen:  "En  päästä
sinua,  ellet  siunaa  minua."  Sitten  taivaallinen  vastustaja
kysyy:  ”Mikä sinun nimesi on?” Ja hän vastaa ”Jaakob.”
Silloin mies sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob,
vaan  Israel,  sillä  sinä  olet  taistellut  Jumalan  ja  ihmisten
kanssa ja olet voittanut." (Jakeet 26-28)

Tämä  on  ensimmäinen  kerta,  kun  nimi  ”Israel”  esiintyy
Raamatussa.  Asiayhteys  paljastaa  sen  syvän,  hengellisen
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Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme.



merkityksen.  Alussa  ”Israel”  oli  erityinen  nimi,  joka
annettiin vain yhdelle miehelle, Jaakobille, Jumalan enkelin
toimesta.  Raamatussa  ihmisten  nimillä  on  suurempi
merkitys kuin niillä on tänä päivänä. Tuohon aikaan nimet
usein  kuvailivat  kantajiensa  luonnetta.  Jaakob  tarkoittaa
kirjaimellisesti  ”petkuttajaa”  tai  ”roistoa.”  Kun Eesau  sai
selville Jaakobin synnillisen petoksen, hän sanoi Iisakille:
"Oikeinpa häntä kutsutaankin Jaakobiksi.” (1. Moos. 27:36)
Niinpä nimi ”Jaakob” kuvaili hänen luonnettaan sekä hänen
syntiään. Kun enkeli kysyi: ”Mikä sinun nimesi on?” Hän
jo  tiesi  vastauksen.  Mutta  hän  halusi  Jaakobin  sanovan
oman  nimensä,  mikä  edusti  nöyrää  tunnustusta  sekä
kääntymistä  pois  synnistä.  Jaakob läpäisi  testin,  katui,  ja
ripusti kaiken Jumalan armon varaan.

Vastaus:  ”Sinun  nimesi  älköön  enää  olko  Jaakob,  vaan
Israel”  paljasti,  että  Jumala  oli  antanut  hänelle  uuden
luonnon!  Niinpä  nimi  ”Israel”  oli  hengellinen  nimi,  joka
symboloi  hänen  hengellistä  voittoaan  menneestä
petollisuuden  synnistään.  Toisin  sanoen;  mies  nimeltä
”Jaakob” oli nyt hengellinen ”Israel.” Kuten kohta tulemme
näkemään,  tämä  totuus  hengellisestä  Israelista  saa
räjähtävän  merkityksen,  kun  opiskelemme  Israelia  ja
raamatunprofetiaa.

Israelilla oli 12 poikaa, jotka tulivat Egyptiin (2.Moos. 1:1-
5). Yksi pojista, Joosef, näki paljon unia (1. Moos. 37), ja
palaan tähän asiaan myöhemmin. Israelin lapset lisääntyivät
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Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
1:1 Nämä ovat Egyptiin tulleiden Israelin poikien nimet; Jaakobin kanssa he olivat itsekukin perheineen tulleet sinne:
1:2 Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda,
1:3 Isaskar, Sebulon ja Benjamin,
1:4 Daan, Naftali, Gaad ja Asser.
1:5 Ja Jaakobin kupeista lähteneitä oli kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä. Mutta Joosef oli jo ennestään Egyptissä.



Egyptissä, ja heidät pakotettiin orjuuteen aina Mooseksen
päiviin asti. Sitten Jumala puhui Moosekselle: ”Sano silloin
faraolle:  'Näin  sanoo  Herra:  Israel  on  minun
esikoispoikani… Päästä  minun poikani.'"  (2.  Moos.  4:22,
23)  Tämä  on  tärkeä  kehityssuunta  raamatullisessa
ajattelussa. Nimi ”Israel” tulee nyt laajennetuksi. Se ei enää
viittaakaan yksin Jaakobiin, vaan myös hänen jälkeläisiinsä.
Kansakunta  on  nyt  nimeltään  ”Israel.” Niinpä  nimi
”Israel”  ensin  kuvasi  voitokasta  miestä,  sitten  kansaa.
Jumalan tahto oli, että tämä uusi Israelin kansakunta olisi
myös voitokas, kuten Jaakob oli ollut, uskon kautta Häneen.
Jumala  kutsuu  tätä  uutta  Israelin  kansakuntaa  sanoilla
”poikani… minun esikoispoikani.” Muista tämä. Siitä tulee
tärkeää myöhemmin, opiskelumme edetessä.

Seuraava kappale sisältää pieniä, Israelin valtiota koskevia
ilmauksia,  jotka saattavat  aluksi vaikuttaa melko kuivilta.
Mutta  ihmeellisiä  asioita  tapahtuu,  kun  kastelet  kuivaa
siementä. Pian nuo pienet ilmaukset alkavat versomaan, ja
ne  kasvavat  merkitykseltään  tornimaisiksi  puiksi,  kun
siirrymme  Uuteen  testamenttiin.  Laita  ne  erityisesti
merkille.

Israelia  kutsuttiin  ”viinipuuksi”  jonka  Jumala  siirsi
Egyptistä  (Ps.  80:9).  Jumala  sanoi:  ”Mutta  sinä  Israel,
minun  palvelijani...  Aabrahamin…  siemen”  (Jes.  41:8).
Jumala myös puhui ”valitustaan Israelista” (Jes. 45:4).  Ja
vielä  Jesajan  kautta  Jumala  sanoi:  ”Katso,  minun
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Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut.

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Aabrahamin, minun ystäväni, siemen,

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Sinä siirsit viinipuun Egyptistä, sinä karkoitit pakanat ja istutit sen.

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
4:22 Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani;
4:23 sentähden minä sanon sinulle: Päästä minun poikani palvelemaan minua. Mutta jos kieltäydyt päästämästä häntä, niin katso, minä tapan sinun esikoispoikasi.'"



palvelijani,  jota  minä tuen,  minun valittuni,  johon minun
sieluni  mielistyi.  Minä olen  pannut  Henkeni  häneen,  hän
levittää kansakuntiin  oikeuden.  Ei  hän huuda eikä korota
ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän
ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta.
Hän  levittää  oikeutta  uskollisesti.”  (Jes.  42:1-3)  Kaikki
edelliset ilmaukset pätivät alun perin Israelin kansakuntaan.
Älä unohda tätä.

Noin 800 eKr. Herra sanoi profeetta Hoosean kautta: ”Kun
Israel  oli  nuori,  rakastin  minä  sitä,  ja  Egyptistä  minä
kutsuin poikani.” (Hoos. 11:1) Silti tähän mennessä Israelin
kansakunta  jota  Jumala  rakasti,  oli  epäonnistunut
täyttämään  nimensä  hengellistä  merkitystä.  Se  ei  ollut
elänyt  voitokkaasti.  Jumala  surullisena  julisti:  ”Aina  kun
kutsujat heitä kutsuivat, he menivät pois heidän kasvojensa
edestä, uhrasivat baaleille ja polttivat uhreja epäjumalille.”
(Hoos.  11:2)  Silti  Jumalalla  oli  erityinen  suunnitelma.
Lause ” Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä
minä  kutsuin  poikani,”  on  itse  asiassa  kuin  aikapommi.
Luvussa  2  tuo  jae  räjähtää  järisyttävään
merkityksellisyyteen,  kun käännymme Uuden testamentin
puoleen.
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Luku 2: Uusi katsaus 
Jeesukseen
Tässä luvussa aloitamme napin painamisen, joka räjäyttää
”Israel-petoksen.”  Noin  800  vuotta  oli  kulunut  profeetta
Hoosean  ajoista.  Vihdoinkin;  taivaan  profeetallinen  kello
löi  kaksitoista.  Silloin  ”Jeesus  oli  syntynyt  Juudean
Beetlehemissä  kuningas  Herodeksen  aikana”  (Matt  2:1).
Koska  kuningas  Herodes  koki  tämän  vastasyntyneen
uhkana,  potentiaalisena  kilpailijana  valtaistuimelleen,  hän
lähetti  sotilaita  ”tappamaan  kaikki  poikalapset
Beetlehemistä”  (Matt.  2:16).  Jumala  kuitenkin  varoitti
Joosefia  ennalta  tästä  teurastuksesta.  ”Niin  katso,  Herran
enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: ’Nouse, ota lapsi
ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti,
kuin  minä  sinulle  sanon;  sillä  Herodes  on  etsivä  lasta
surmatakseen hänet.’” (Matt. 2:13) Niin perhe nousi ja lähti
Egyptiin (Matt. 2:14).

Seuraava lause Matteuksen evankeliumissa (2:14 jälkeen)
on  kuin  atomipommi  profeetallisessa  merkityksessään.
Pyhän  Hengen  inspiraation  vaikutuksen  alaisena  Matteus
kirjoitti,  että  Joosef,  Maria  ja  Jeesus  jäivät  Egyptiin,  ja
olivat ”siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen,
minkä  Herra  on  puhunut  profeetan  kautta,  joka  sanoo:
’Egyptistä minä kutsuin poikani.’” (Matt. 2:15)
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Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin.



Ymmärrätkö, mitä juuri luit? Matteus lainaa Hoosean jaetta
11:1,  joka  historiallisessa  yhteydessään  viittasi  Israelin
kansakuntaan,  joka  kutsuttiin  ulos  Egyptistä  Mooseksen
aikaan.  Silti  evankeliumin  kirjoittaja  poimii  tämän
tekstipätkän,  ja  sanoo  sen  ”täyttyneen”  Jeesuksessa
Kristuksessa! Tässä Matteus alkaa paljastamaan periaatetta,
jota hän kehittää läpi koko kirjansa. Myös apostoli Paavali
opetti samaa periaatetta, kuten pian tulemme näkemään.

Muista,  että  ensimmäinen  kerta  kun  nimeä  ”Israel”
käytetään  Raamatussa,  se  on  hengellinen  nimi,  joka
annettiin yhdelle miehelle, jonka nimi oli Jaakob (1. Moos.
32:28).  Tuo  nimi  liittyi  Jaakobin  hengelliseen  voittoon.
Samoin  Uudessa  testamentissa  tuota  nimeä  aletaan
käyttämään  yhdestä  Miehestä;  voitokkaasta  Jeesuksesta
Kristuksesta.

Israelin  ja  Jeesuksen  Kristuksen  historioista  löytyy
ihmeellisiä  yhtymäkohtia.  Heprealaisten  historiassa  nuori
mies  nimeltään  Joosef,  joka  näki  unia,  päätyi  Egyptiin.
Uudesta testamentista löydämme toisen miehen nimeltään
Joosef, joka näki unia ja päätyi sitten Egyptiin. Kun Jumala
kutsui Israelia ulos Egyptistä, Hän kutsui tuota kansakuntaa
”pojakseni” (2. Moos. 4:22). Kun Jeesus tuli ulos Egyptistä,
Jumala  sanoi:  ”Egyptistä  minä  kutsuin  poikani.”  Kun
Israelin  kansakunta  lähti  Egyptistä,  he  kulkivat
Punaisenmeren  läpi.  Heidät  ”kastettiin  meressä”  (1.  Kor.
10:2).  Matteuksen  kolmannessa  luvussa  luemme,  että
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Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani;

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani.



Jeesus kastettiin Jordanin virrassa ”kaiken vanhurskauden
täyttämiseksi”  (Matt.  3:15).  Sen  jälkeen  Jumala  sanoi
Jeesuksesta ”minun rakas Poikani” (Matt. 3:17).

Kun  israelilaiset  olivat  kulkeneet  Punaisenmeren  läpi,  he
viettivät 40 vuotta erämaassa. Välittömästi sen jälkeen kun
Jeesus oli kastettu Jordanin virrassa, ”Henki vei Jeesuksen
ylös erämaahan” 40:ksi päiväksi (Matt. 4:2, 1). 40:n päivän
lopussa  Jeesus  vastusti  perkeleen  kiusauksia  lainaamalla
kolmea  raamatunjaetta.  Ne  kaikki  tulivat  5.  Mooseksen
kirjasta;  juuri  siitä  kirjasta,  jonka  Jumala  antoi  Israelille
heidän 40:n erämaavuoden päättyessä!

Mitä  tämä  tarkoittaa?  Se  tarkoittaa  sitä,  että  Matteuksen
kirjassa  Jeesus  toistaa  Israelin  historian  kohta  kohdalta,
onnistuen niissä asioissa, joissa he epäonnistuivat. Hänestä
oli  tulossa  uusi  Israel,  Jumalan  ruhtinas,  voitokas  Mies,
joka päihittää kaiken synnin.

Parannettuaan  suuren  joukon  ihmisiä,  Jeesus  ”varoitti
vakavasti  heitä saattamasta häntä julki; että kävisi  toteen,
mikä  on  puhuttu  profeetta  Esaiaan  kautta,  joka  sanoo:
"Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun
rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt; minä panen
Henkeni  häneen,  ja  hän  on  saattava  oikeuden  sanomaa
pakanoille.  Ei  hän  riitele  eikä  huuda,  ei  hänen  ääntänsä
kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja
suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei  sammuta,  kunnes hän
saattaa oikeuden voittoon.” (Matt. 12:16-20)
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Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
4:1 Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi.
4:2 Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä.

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt."

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus." Silloin hän salli sen hänelle.



Tässä Matteus tekee samoin kuin hän teki Hoosean (11:1)
kanssa.  Hän  lainaa  Jesajaa  (42:1-3),  joka  alkuperäisessä
yhteydessään viittasi Jumalan ”palvelijaan” joka oli ”Israel,
minun  palvelijani”  (Jes.  41:8).  Jälleen  kerran,  Pyhän
Hengen inspiraation alla, ensimmäisen Uuden testamentin
kirjan  kirjoittaja  julisti  että  Jesajan  jakeet  42:1-3  tulivat
”täytetyiksi”  Jumalan  ”palvelijan,”  Jeesuksen  Kristuksen
toimesta!

Entäpä  nuo  aikaisemmat,  näennäisen  kuivat  sanonnat
koskien Israelin kansakuntaa? On tullut aika kastella myös
niitä.  Niiden  on  nyt  kasvettava  puiksi  jotka  ulottuvat
taivaaseen. Psalmissa 80:9 Israelia kutsuttiin ”viinipuuksi.”
Kuitenkin  Jeesus  Kristus  julisti:  ”Minä  olen  totinen
viinipuu” (Joh.  15:1).  Jumala  sanoi  Israelin  kansakunasta
”poikani,  minun  esikoiseni”  (2.  Moos.  4:22).  Kuitenkin
apostoli Paavali kutsui Jeesusta Kristusta ”esikoinen ennen
kaikkea  luomakuntaa”  (Kol.  1:15).  Profeetta  Jesaja  sanoi
Israelia  ”Aabrahamin  siemeneksi”  (Jes.  41:8).  Kuitenkin
Paavali  kirjoitti:  ”Mutta  nyt  lausuttiin  lupaukset
Aabrahamille  ja  hänen  siemenelleen.  Hän  ei  sano:  ’Ja
siemenille’, ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: ’Ja
sinun siemenellesi’, joka on Kristus.” (Gal. 3:16)

Tämä  viimeinen  teksti  on  mitä  selvin  sekä  kaikista
räjähtävin! Vanhassa testamentissa Jumala varmasti kutsui
Israelia  ”Aabrahamin  siemeneksi”  (Jes.  41:8).  Silti  tässä
Paavali  kirjoittaa,  että  Aabrahamin  siemen  ei  viittaakaan
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Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Aabrahamin, minun ystäväni, siemen,

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Ja sinun pitää sanoman Pharaolle: näin sanoo Herra: Israel on minun poikani, minun esikoiseni. (Biblia 1776)

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Aabrahamin, minun ystäväni, siemen,

Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
42:1 Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.
42:2 Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.
42:3 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.



”moniin,”  vaan  yhteen,  ”joka  on  Kristus.”  Niinpä
huomaammekin,  että  Uudessa  testamentissa  se  mikä
alunperin  päti  Israelin  kansakuntaan,  nyt  päteekin
Jeesukseen Kristukseen.  Nyt Messias on ”siemen.” Täten
Jeesus Kristus on siis Israel!

Vielä  seuraa  lisää.  Ensimmäisessä  ja  toisessa  Mooseksen
kirjoissa nimi ”Israel” ei  viittaa ainoastaan voitokkaaseen
mieheen, Jaakobiin, vaan myös hänen jälkeläisiinsä, joista
tuli Israel. Sama periaate paljastuu Uudessa testamentissa.
Heti  lausuntonsa  jälkeen,  jonka  mukaan  Jeesus  on
”siemen,” Paavali kertoo pakanakäännynnäisilleen; ”jos te
olette  Kristuksen  omat,  niin  te  siis  olette  Aabrahamin
siementä” (Gal. 3:29). Niinpä Uudessa testamentissa nimi
Israel  ei  päde  ainoastaan  yhteen  voitokkaaseen  Mieheen,
todelliseen siemeneen, Jeesukseen Kristukseen, vaan myös
heihin jotka ovat Kristuksessa. Jeesukseen uskovista tulee
osa ”siementä.” Toisin sanoen; todelliset kristityt ovat nyt
Jumalan hengellinen Israel.

Jumala  solmi  liiton  Israelin  kahdentoista  heimon  kanssa
Siinain  vuoren  juurella.  Eläinuhreja  tarjottiin.  Sitten
”Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi:
"Katso,  tämä  on  sen  liiton  veri,  jonka  Herra  on  tehnyt
teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella." (2.
Moos. 24:8) Palvelusvirkansa lopussa Jeesus Kristus solmi
uuden  liiton  kahdentoista  opetuslapsensa  kanssa,
yläkammiossa  Siionin  vuoren  luona.  Ennen  kuin  Hän
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Tuntematon tekijä, 19.01.22, 
Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.



tarjosi itsensä suureksi uhriksi, Herramme julisti ”sillä tämä
on  minun  vereni,  liiton  [testamentin]  veri,  joka  monen
edestä  vuodatetaan  syntien  anteeksiantamiseksi”  (Matt.
26:28).  Mitä  tämä  tarkoittaa?  Se  tarkoittaa,  että  Jeesus
Kristus,  todellinen  siemen,  solmi  tuolloin  uuden  liiton
uuden Israelin kanssa!

Sekunnit  raksuttavat.  Aika  hupenee  nopeasti.  Nämä
perustavanlaatuiset Uuden testamentin faktat saavat uuden
räjähtävän  merkityksen,  kun  myöhemmin  tutkimme  mitä
Ilmestyskirja todella opettaa Israelista, temppelistä, suuresta
Babylonista sekä Armageddonista.
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Luku 3: Shokeeraava periaate: 
Kaksi Israelia!
Onko  sinua  koskaan  lyöty  päähän  niin  lujaa,  että  näet
kaiken kahtena? No, sen perusteella mitä itse olen saanut
selville; kristillinen maailma tarvitsee lujan iskun päähänsä
Uuden  testamentin  totuudella!  Silloin  enemmän  ihmisiä
alkaisi nähdä Israeliin liittyviä asioita kahtena. Sillä Uuden
testamentin  mukaan,  nyt  on  kaksi  Israelia!  Kysytkö
todisteita? Paavali kirjoitti: ”Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat
Israelista,  ole  silti  Israel”  (Room.  9:6,  korostus  lisätty).
Tässä luvussa huomaamme, että on olemassa Israel ”lihan
mukaan”  (Room.  9:3)  sekä  Israel  hengen  mukaan,  joka
koostuu  sekä  juutalaisista  että  pakanoista,  joilla  on
henkilökohtainen usko Jeesukseen Kristukseen.

Paavali  kirjoitti:  ”samalla  tavalla  kuin  "Aabraham  uskoi
Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi"? Tietäkää
siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin
lapsia.” (Gal. 3:6, 7) Paavali argumentoi, että Aabrahamilla
oli uskoa, ja siksi kaikki joilla on uskoa, ovat myös hänen
lapsiaan.  Voisimme  kutsua  tätä  konseptia  ”uskon
perimyslinjaksi.” Tämä totuus on kuin avain, joka voi avata
lukon  päässämme.  Kun  lukko  on  kerran  avattu,  voimme
sitten ymmärtää kahden Israelin sokeeraavan periaatteen.

Johannes  Kastaja  ymmärsi,  sekä  rohkeasti  julisti  totuutta
”uskon  perimyslinjasta.”  ”Niinä  päivinä  tuli  Johannes
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Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta,

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,



Kastaja  ja  saarnasi  Juudean  erämaassa…”  ”Mutta
nähdessään  paljon  fariseuksia  ja  saddukeuksia  tulevan
kasteelle  hän sanoi heille…” ”älkääkä luulko saattavanne
sanoa  mielessänne:  'Onhan  meillä  isänä  Aabraham';  sillä
minä  sanon teille,  että  Jumala  voi  näistä  kivistä  herättää
lapsia  Aabrahamille.  Jo  on  kirves  pantu  puitten  juurelle;
jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois
ja heitetään tuleen.” (Matt. 3:1, 7, 9, 10)

Nuo  fariseukset  ja  saddukeukset  olivat  osa  Israelia  lihan
puolesta.  Heillä  ei  ollut  uskoa kuten Aabrahamilla,  mutta
silti  he  kuvittelivat  olevansa  hänen  lapsiaan.  Johannes
Kastaja  paljasti  tämän  harhakuvitelman.  Hän  pauhasi
”Älkää  luulkokaan!”  Silloin  Johannes  Kastaja  asetti
”kirveen” puiden juurelle,  sanomalla,  että  jos nuo miehet
eivät  tuottaneet  ”hyvää  hedelmää”  uskon  kautta  kuten
Aabraham oli tehnyt, niin silloin heidät ”hakattaisiin pois ja
heitettäisiin  tuleen.”  (Jae  10)  Siksi  luonnollinen
perimyslinja  yksinään ei  riitä.  Ilman uskoa sekä henkistä
yhteyttä  Jumalan  kanssa,  nuo  miehet  olivat  tuomittuja
kadotukseen.

Jeesus opetti samaa totuutta. Eräs joukko juutalaisia sanoi
kerran  Hänelle:  "Aabraham  on  meidän  isämme."  Jeesus
sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte
Aabrahamin  tekoja.”  (Joh.  8:39)  He  väittivät  olevansa
Aabrahamin lapsia, mutta heillä ei ollut uskoa. Sanomalla
”jos  olisitte  Aabrahamin  lapsia,”  Jeesus  kumosi  heidän
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Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Aabraham on meidän isämme." Jeesus sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja.

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
3:1 Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa
3:7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?
3:9 älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.
3:10 Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.



väitteensä. Kristus jatkoi: ”Mutta nyt te tavoittelette minua
tappaaksenne,  miestä,  joka  on  puhunut  teille  totuuden,
jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt.
Te teette isänne tekoja." (Joh. 8:40, 41)

He vastasivat: ”Meillä on yksi Isä, Jumala.” Silloin Jeesus
sanoi  heille:  "Jos  Jumala  olisi  teidän  Isänne,  niin  te
rakastaisitte  minua,  sillä  minä  olen  Jumalasta  lähtenyt  ja
tullut…” ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te
tahdotte  noudattaa.  Hän on ollut  murhaaja  alusta  asti,  ja
totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun
hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on
valhettelija  ja  sen  isä.”  ”Joka  on  Jumalasta,  se  kuulee
Jumalan  sanat.  Sentähden  te  ette  kuule,  koska  ette  ole
Jumalasta.” (Joh. 8:41, 42, 44, 47)

Kuinka ytimekästä tekstiä! Tässä Jeesus Kristus itse puhui
sanoja,  jotka  räjäyttävät  palasiksi  suuren  osan
profeetallisista teorioista, joihin evankelinen maailma tällä
hetkellä  uskoo.  Jeesus  puhui  ihmisille,  jotka  väittivät
olevansa  israelilaisia,  Aabrahamin  lapsia.  Silti  he  olivat
ainoastaan israelilaisia lihan puolesta! Jeesus sanoi, etteivät
he oikeasti olleet Aabrahamin lapsia lainkaan. Koska heillä
ei ollut uskoa ja he seurasivat valeita, heidän perimyksensä
meni  itseasiassa  takaisin  saatanaan,  valeiden  isään!  Pian
erotamme  Jumalan  totuuden  saatanan  valeista,  kun
katsomme mitä Ilmestyskirja todella opettaa Israelista, 144
000:sta, Babylonista sekä Armageddonista.
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Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
8:42 Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.
8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.
8:47 Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta."

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
8:40 Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt.
8:41 Te teette isänne tekoja." He sanoivat hänelle: "Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala."



Jeesus Kristus opetti  tätä samaa ”uskon periytymislinjan”
konseptia  myös  Johanneksen  evankeliumin  luvussa  1.
Hengellisesti  orientoitunut  juutalainen nimeltään Natanael
pohti,  oliko  Jeesus  Nasaretilainen  todella  Messias.
Lempipaikalleen viikunapuun alle vetäytyneenä, hän rukoili
tätä asiaa. Pian ystävä esitteli hänet Pelastajalle. Kun Jeesus
näki Natanaelin tulevan luokseen, Hän sanoi: ”Katso, oikea
israelilainen, jossa ei vilppiä ole!” (Joh. 1:47)

Natanaelilla  oli  luonnollinen  periytymislinja,  joka  meni
Aabrahamiin.  Silti  hänellä  oli  jotain  vielä  enemmän.
Hengellisessä  elämässään  hän  oli  saavuttanut  voiton
vilpistä,  eli  eksytyksestä.  Kun Jeesus  havaitsi  Natanaelin
hengellisen periytymisen Aabrahamista ja Jaakobista, Hän
kutsui  häntä  ”oikeaksi  israelilaiseksi.”  Siksi;  aivan  kuten
Jaakobista  tuli  hengellisesti  Israel,  samoin  oli  tästä
miehestä,  Natanaelista,  tullut  oikea  israelilainen.  Hän  oli
osa Jumalan todellista, hengellistä Israelia.

Ja aivan kuten nyt on olemassa kaksi Israelia, on olemassa
kahdenlaisia  juutalaisia.  On  olemassa  juutalaisia  lihan
mukaan  sekä  juutalaisia  hengen  mukaan.  Varoittaakseen
eräitä juutalaisia, jotka rikkoivat kymmentä käskyä vastaan,
Paavali kirjoitti: ”Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi
ja  luotat  lakiin  ja  Jumala  on  sinun  kerskauksesi…”
”Ympärileikkaus  kyllä  on  hyödyllinen,  jos  sinä  lakia
noudatat;  mutta  jos  olet  lainrikkoja,  niin  sinun
ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi.
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Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!"



Jos  siis  ympärileikkaamaton  [pakana]  noudattaa  lain
säädöksiä,  eikö  hänen  ympärileikkaamattomuutensa  ole
luettava ympärileikkaukseksi?” ”Sillä ei se ole juutalainen,
joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus
se,  joka  ulkonaisesti  lihassa  tapahtuu;  vaan  se  on
juutalainen,  joka  sisällisesti  on  juutalainen,  ja  oikea
ympärileikkaus  on  sydämen  ympärileikkaus  Hengessä,  ei
kirjaimessa;  ja  hän  saa  kiitoksensa,  ei  ihmisiltä,  vaan
Jumalalta.” (Room. 2:17, 25, 26, 28, 29)

Huomasitko? Joku, jota kutsutaan juutalaiseksi, koska hän
polveutuu  fyysisesti  Aabrahamista,  mutta  joka  silti  elää
lainrikkojan  tavoin,  ”ei  ole  juutalainen.”  Hänen
”ympärileikkauksensa  on  tullut
ympärileikkaamattomuudeksi”.  Jumalan  silmissä  hän  on
pakana.  Ja  uskova  pakana,  joka  uskon kautta  pitää  ”lain
vanhurskauden”;  hänen  ympärileikkaamattomuutensa
”luetaan ympärileikkaukseksi.” Siispä Jumalan silmissä hän
on  juutalainen.  Johannes  Kastajan,  Jeesuksen  Kristuksen
sekä Paavalin opetukset ovat kaikki yksimielisiä siitä, että
luonnollinen  perimyslinja  ei  riitä.  Se  onko  joku  ”oikea
israelilainen,”  riippuu  hänen  uskostaan  sekä  hengellisestä
luonteesta. Paavali tiivistää: ”Sillä oikeita ympärileikattuja
olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa
ja  kerskaamme  Kristuksessa  Jeesuksessa,  emmekä  luota
lihaan” (Fil.  3:3).  Tänä päivänä kenestä  tahansa voi tulla
yksi  tällainen  ”juutalainen,”  vaikka  heidän  isänsä  olisi
Adolf Hitler!
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Tuntematon tekijä, 03.05.22, 
2:17 Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi
2:25 Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi.
2:26 Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi?
2:28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.



Nämä  konseptit  ”uskon  perimyslinjasta,”  sekä  siitä  että
juutalaiset  lasketaan  pakanoiksi  ja  pakanat  juutalaisiksi,
ohjaavat  meidät  yhden  suurimman  aiheen  äärelle,  joka
evankelista maailmaa kohtaa. Tämä aihe on profeetallisen
tulkinnan  ytimessä.  Kohtaamme  siinä  kaksi  vaihtoehtoa.
Yksi  niistä  on  totuus,  toinen  on  vale.  Yksi  johtaa
taivaaseen, toinen, mahdollisesti, helvettiin.

Suuri kysymys kuuluu: ”Entäpä ne lupaukset, jotka Jumala
Israelille  teki  Vanhassa  testamentissa?”  Jos  päättelemme,
että nuo lupaukset on täytettävä lihalliselle Israelille,  niin
meidän  on  myös  pääteltävä,  että  moderni  juutalaisvaltio
muodostuu ennen pitkää lopullisen Armageddonin taistelun
keskukseksi.  Mutta  jos  päättelemme,  että  nuo  lupaukset
voidaan  laillisesti  täyttää  Jumalan  hengelliselle  Israelille,
niin silloin meidän on opiskeltava Ilmestyskirjaa uudelleen,
oivaltaaksemme  miten  sen  lopunajan  profetiat  soveltuvat
kristittyihin.

Paavali  käsittelee  tätä  erittäin  räjähdysherkkää  aihetta
Roomalaiskirjeessä  (9:2-8).  Hänen  sanansa  vaativat
huolellista  pohdintaa.  ”Ainainen  murhe”  sydämellään
Paavali kirjoitti juutalaisista, jotka olivat ”sukulaisiani lihan
puolesta, ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja
liitot  ja  lain  antaminen  ja  jumalanpalvelus  ja  lupaukset”
(jakeet  2-4).  Jumala  teki  lupauksia  Israelille  Vanhassa
testamentissa. Mutta entä jos jotkut juutalaisista eivät usko
Häneen?  Voiko  Jumala  täyttää  lupauksensa  uskottomalle
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Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
9:2 että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni.
9:3 Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta,
9:4 ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset;
9:5 heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!
9:6 Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,
9:7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset";
9:8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.



Israelille lihan mukaan? Ja jos ei voi, onko Hänen sanansa
rauennut tyhjiin?

Paavalin vastaus  näihin tärkeisiin kysymyksiin on selkeä.
”Mutta  ei  niin,  että  Jumalan  sana  olisi  harhaan  mennyt.
Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel”
(jae 6). Huomaa, että kahden Israelin konsepti on Paavalin
vakuus sen puolesta,  että  Jumalan sana ei  raukea tyhjiin!
Huomioi  tarkkaan:  ”Sillä  eivät  kaikki  ne,  jotka  ovat
Israelista [juutalainen kansakunta], ole silti Israel [Jumalan
Israel].”  Siksi  juutalainen  voi  olla  osa  juutalaista
kansakuntaa, mutta olla silti olematta osa Jumalan Israelia.
Nyt  tulee  erittäin  räjähdysherkkä  kysymys.  Kummalle
Israelille Jumala täyttää lupauksensa?

Paavali jatkaa: ”eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat
Aabrahamin siementä,  vaan: "Iisakista  sinä saat  nimellesi
jälkeläiset"  (jae  7).  Koska  kaikki  Aabrahamin  fyysiset
jälkeläiset eivät ole automaattisesti Jumalan lapsia, Hänen
lupauksensa  on  siksi  heille,  jotka  ovat  ”Iisakissa.”
Aabrahamilla  oli  kaksi  poikaa.  Ensimmäinen  oli  Ismael,
joka syntyi lihan jälkeen. Toinen oli Iisak, joka syntyi kun
Aabrahamilla  oli  uskoa  Jumalan  lupaukseen  (1.  Moos.
16:1-3,  15;  21:1-3;  Room.  4:18-21).  Galatalaiskirjeessä
(4:22-31)  Paavali  paljastaa,  että  Ismael  edusti  uskottomia
juutalaisia,  samalla  kun  Iisak  edusti  sekä  juutalaisia  että
pakanoita joilla on uskoa! ”Ja te,  veljet,  olette  lupauksen
lapsia,  niinkuin  Iisak  oli.”  (Gal.  4:28)  Lupauksen  lapsia
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Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
4:22 Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta.
4:23 Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta.
4:24 Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar;
4:25 sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.
4:26 Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
4:27 Sillä kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies."
4:28 Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli.
4:29 Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.
4:30 Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa."
4:31 Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
4:18 Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva",
4:19 eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut - sillä hän oli jo noin satavuotias - ja että Saaran kohtu oli kuolettunut;
4:20 mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle,
4:21 ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
21:1 Ja Herra piti Saarasta huolen, niinkuin oli luvannut; ja Herra teki Saaralle, niinkuin oli puhunut.
21:2 Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Aabrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään, juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut.
21:3 Ja Aabraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt, Iisakiksi.

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
Ja Haagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi pojallensa, jonka Haagar oli hänelle synnyttänyt, nimen Ismael.

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
16:1 Saarai, Abramin vaimo, ei synnyttänyt hänelle lasta. Mutta Saarailla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Haagar.
16:2 Ja Saarai sanoi Abramille: "Katso, Herra on sulkenut minut synnyttämästä; yhdy siis minun orjattareeni, ehkä minä saisin lapsia hänestä." Ja Abram kuuli Saaraita.
16:3 Ja Saarai, Abramin vaimo, otti egyptiläisen orjattarensa Haagarin, sitten kuin Abram oli asunut kymmenen vuotta Kanaanin maassa, ja antoi hänet miehellensä Abramille vaimoksi.



ovat  he,  jotka  ”uskon  kautta  ottavat  vastaan  luvatun
Hengen” (Gal.  3:14).  Siksi  Israel  joka on ”Iisakissa,”  on
Jumalan hengellinen Israel!

Paavali päättää: ”eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia,
ole  Jumalan  lapsia,  vaan  lupauksen  lapset,  ne  luetaan
siemeneksi.” (Room. 9:8) Seuraavassa yhteenveto Paavalin
järkeilystä:  (1)  Vanhassa  testamentissa  Jumala  teki
lupauksia  ”Aabrahamin  siemenelle.”  (2)  Tämä  ”siemen”
jatkui ”Iisakissa.”  (3) Iisak syntyi uskon kautta.  (4) Iisak
edustaa  uskovia.  (5)  Kaikki  joilla  on  uskoa  –  sekä
juutalaiset  että pakanat – ”luetaan siemeneksi.” (6) Tämä
siemen on Jumalan  ”Israel.”  (7)  Jumala  tulee  täyttämään
lupauksensa Israelille, (8) ja siksi ”Jumalan sana” Israelille
ei  ole  ”mennyt  harhaan,”  huolimatta  siitä,  että  osa
luonnollisista juutalaisista ei uskokaan!

Niinpä  meillä  on  nyt  vastaus  tähän  asiaan,  jolla  on  niin
keskeinen merkitys profetiantulkinnalle. Raamattu on selvä.
Jumala  tulee  täyttämään  lupauksensa  Vanhasta
testamentista  heille,  jotka  ovat  ”Iisakissa,”  toisin  sanoen
Hänen  hengelliselle  Israelilleen.  ”Eivät  ne,  jotka  lihan
puolesta ovat lapsia,  ole Jumalan lapsia,  vaan lupauksen
lapset, ne luetaan siemeneksi.” (Room. 9:8, korostus lisätty)
Meidän  ei  tulisi  odottaa  Jumalan  täyttävän  lupaustaan
uskottomalle  Israelille  lihan  mukaan,  paitsi  tietysti  siinä
tapauksessa,  jos  nuo  luonnolliset  israelilaiset  valitsevat
uskoa Jeesukseen Kristukseen.
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Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.



Tutkimme  vielä  yhtä  räjähtävää  osiota,  ennen  kuin
päätämme tämän kappaleen. Entäpä Paavalin kysymys: ”ei
kaiketi  Jumala  ole  hyljännyt  kansaansa?”  (Room.  11:1)
Tätä  jaetta  lainataan  ympäri  maailmaa  todisteena  sen
puolesta,  että  Jumala  ei  ole  hylännyt  lihallista  Israelia.
Huomaa kuitenkin Paavalin vastaus: ”Pois se! Sillä olenhan
minäkin  israelilainen,  Aabrahamin  siementä.”  Huomaa
kuinka  Paavali  käyttää  itseään  esimerkkinä  sille,  että
Jumala  ei  ole  ”hylännyt  kansaansa.”  Ketkä  ovat  ”Hänen
kansaansa”?

Seuraavissa  kolmessa  jakeessa  Paavali  viittaa  muinaisen
Israelin  luopumukseen  Eliaan  päivinä.  Jumala  sanoi
Eliasille:  "Minä  olen  jättänyt  itselleni  seitsemäntuhatta
miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille." (Jae 4)
Myös Eliasin päivinä oli kaksi Israelia. Yksi seurasi Baalia,
kun  toinen  taas  seurasi  Jumalaa.  Sitten  Paavali  soveltaa
tätä:  ”Samoin  on  nyt  tänäkin  aikana  olemassa  jäännös
armon  valinnan  mukaan.”  (Jae  5)  Aivan  kuten  Eliasin
päivinä  oli  uskollinen  jäännös  uskovia  juutalaisia,  myös
Paavalin  aikaan  oli  uskollinen  jäännös  juutalaisia,  jotka
hänen  itsensä  tavoin,  olivat  saaneet  pelastuksen  armon
kautta. He olivat Jumalan kansaa. Ja tämä oli se uskollinen
jäännös  henkistä  Israelia,  jota  Jumala  ei  kaiketi  ole
hylännyt.

Pian  näemme  juuri  tätä  samaa  kysymystä  käsiteltävän
Ilmestyskirjassa.  Aivan  kuten  Eliasin  päivinä;  olemme
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nytkin keskellä kamalaa luopumusta. Mutta tänäkin päivänä
Jumalalla on uskolliset ”seitsemäntuhatta,” jotka eivät ole
”notkistaneet  polvea Baalille.”  He ovat  Hänen uskollinen
jäännös, Hänen Israel Hengen mukaan. Kuten Eliaskin; he
tulevat  olemaan  Jeesuksen  Kristuksen  sekä  totuuden
puolella Armageddonissa!
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Luku 4: ”Valinta” ja valittu kansa
Siinain  huipulta  Kaikkivaltias  sanoi  Moosekselle:  ”Sano
näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille:  'Te olette
nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä
olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni.
Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni,
niin  te  olette  minun  omaisuuteni  ennen  kaikkia  muita
kansoja;  sillä  koko  maa  on  minun.  Ja  te  olette  minulle
pappisvaltakunta ja pyhä kansa.'” (2. Moos. 19:3-6)

Huomaa sanat ”jos” ja ”niin.” Jumala sanoi, että ”jos” Israel
tottelisi,  ”niin” he olisivat Hänelle kallis omaisuus (katso
Biblia t: Pikkulammas). Tuohon pieneen jos-sanaan sisältyy
suuri asia. Tuo sana liittyy ehtoihin. Jumala rakasti Israelia.
Hän valitsi heidät ilman mitään heidän itsensä osoittamaa
tottelevaisuutta. Hän vei heidät ulos Egyptistä, kantoi heitä
kotkan siivillä, ja toi heidät luokseen. Silti, vastoin yleistä
mielipidettä,  jos-sanan  käyttö  teki  selväksi,  että  Jumalan
suosion jatkuminen riippui siitä miten Israel vastasi Hänen
hyvyyteensä,  eli  se  riippui  heidän  tottelevaisuudestaan.
Toisin  sanoen;  valitun  kansan  tuli  itsensä  valita  oikein,
muussa tapauksessa seuraukset olisivat kamalia!

Neljäkymmentä vuotta  myöhemmin Israel  astui  luvattuun
maahan, ja pysyi siellä noin 800 vuotta. Sinä aikana monet
vastasivat  Jumalan  rakkauteen  kuuliaisuudella  Hänen
ääntänsä kohtaan. Mutta valtaosa poikkesi vanhurskauden
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polulta.  Kerta  toisensa  jälkeen  Jumala  osoitti  armoaan,
nostattamalla  profeettoja,  sekä  vetoamalla  Israeliin  sen
puolesta, että he palaisivat liittoonsa. Silti luopumus jatkui
sekä  syveni.  Lopulta,  satojen  vuosien  sotimisen  jälkeen,
katastrofi  iski.  722  eKr.  pohjoisen  heimot  vietiin  pois
julmien  assyrialaisten  toimesta.  586  eKr.  Juuda  vietiin
Babyloniin. Sellainen oli väärien valintojen seuraus.

585  eKr.  Babylonin  armeijat  hävittivät  Jerusalemin  sekä
polttivat temppelin. Juutalaiset siirrettiin pois maastaan, ja
heidät vietiin vankeuteen. Silti, Jumalan armon kautta, tätä
karkotusta ei  oltu tarkoitettu pysyväksi. Profeetta Jeremia
ennusti,  että  Jumalan  mukaan  ”Jerusalem  oli  oleva
raunioina  seitsemänkymmentä  vuotta”  (Dan  9:2)  Noiden
70:n  vuoden  jälkeen  juutalaiset  lähtisivät  Babylonista,
palaisivat maahansa, sekä jälleenrakentaisivat temppelinsä
ja  kaupunkinsa.  Jumala  oli  päättänyt  antaa  valitulle
kansalleen  vielä  mahdollisuuden  vastata  Hänen
rakkauteensa. Yksinkertaisesti ilmaistuna Herra sanoi: ”Te
mokasitte. Yritetään uudestaan!”

Tämä  ”toinen  mahdollisuus”  joka  Israelin  kansalle
myönnettiin,  paljastui  ”seitsemänkymmenen  viikon”
profetiassa.  Babylonin  vankeuden  loppupuolella  enkeli
Gabriel kertoi Danielille: ”Seitsemänkymmentä viikkoa on
säädetty  sinun  kansallesi  ja  pyhälle  kaupungillesi;  silloin
luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan,  ja pahat teot
sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja
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profeetta  sinetillä  vahvistetaan,  ja  kaikkeinpyhin
voidellaan.”  (Dan.  9:24)  Tämä  70:n  viikon  ajanjakso  oli
”säädetty”  Danielin  kansalle,  eli  Israelin  kansakunnalle.
Tuon  ajanjakson  aikana  valittu  kansa  saisi  toisen
mahdollisuuden ”sovittaa pahat teot” sekä ”peittää synnit”
(katso Biblia t. Pikkulammas). Ja lähellä tämän ajanjakson
loppua  jotakin  suurta  tulisi  tapahtumaan.  Messias  tulisi
”tuomaan  iankaikkisen  vanhurskauden.”  Kuten  tulemme
näkemään luvussa 6, Israelin kohtalo kansakuntana riippui
tuosta hetkestä eteenpäin sen valinnasta, joko vastaanottaa
tai hylätä tuo Messias!

Matematiikka ei koskaan ollut lempiaineitani koulussa. Silti
meidän  on  käytettävä  vähän  matematiikkaa,
ymmärtääksemme tämän profetian.

70 viikkoa = 490 päivää

Jumala  sanoi  Hesekielille,  joka  oli  Danielin  aikalainen;
”päivän  kutakin  vuotta  kohti  minä  olen  sinulle  pannut”
(Hes. 4:6). 70:n viikon profetian on oltava ”päivä kutakin
vuotta  kohti,”  koska  se  ulottuisi  aina  satojen  vuosien
päähän, Messiaan saapumiseen. Siispä 490 päivää on yhtä
kuin 490 vuotta. Milloin ne alkoivat? Gabriel kertoo meille
seuraavassa jakeessa: ”Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin
tuli  se  sana,  että  Jerusalem  on  jälleen  rakennettava,
voideltuun,  ruhtinaaseen,  asti,  on  kuluva  seitsemän
vuosiviikkoa;  ja  kuusikymmentäkaksi  vuosiviikkoa” (Dan
9:25).
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Persia valloitti Babylonin 538 eKr. Kuningas Koores asetti
käskykirjan,  jonka  mukaan  juutalaisten  oli  palattava
maahansa sekä jälleenrakennettava temppelinsä (Esra 1:1-
3). Myöhemmin kuningas Daarejaves asetti toisen käskyn,
joka  johti  temppelin  valmistumiseen  (Esra  6:1,  8).  Vielä
myöhemmin kuningas Artahsastan antoi Nehemialle luvan
jälleenrakentaa  kaupunkia  ympäröivän  muurin  (Nehemia
1:3;  2:1-9).  Silti  ennustettu  ”käsky  jälleenrakentaa
Jerusalem”  ei  tullut  ennen  kuin  Persian  kuningas
Artahsastan  asetti  pitkähkön  käskykirjeen,  joka  antoi
Esralle  virallisen  auktoriteetin  asettaa  ”tuomareita  ja
lakimiehiä”  Jerusalemissa,  sekä  ”tuomita”  kaikki,  jotka
kieltäytyivät  seuraamasta  Jumalan  lakeja  sekä  kuningasta
(Esra  7:21,  25,  26).  Tämä  oli  ainoa  käsky,  joka  todella
ennallisti siviilivallan Jerusalemissa sekä juutalaisvaltiossa.

Tuo  käsky  tapahtui  ”Artahsastan  seitsemäntenä
hallitusvuotena” (Esra 7:7). Päivämäärä oli 457 eKr., kuten
monet  Raamatut  ilmoittavat  Esran  kirjan  kappaleen  7
marginaalissa.  Gabriel  sanoi:  ”siitä  ajasta  kuin  käsky
annetaan ulos, että heidän pitää jälleen kotia palajaman, ja
Jerusalem rakennettaman, päämieheen Kristukseen asti, on
seitsemän  viikkoa  [49  vuotta];  niin  myös
kaksiseitsemättäkymmentä viikkoa [434 vuotta]” (Dan 9:25
katso Biblian käännös t. Pikkulammas).

49 vuotta + 434 vuotta = 483 vuotta
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Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
Myös israelilaisia ja pappeja, leeviläisiä, veisaajia, ovenvartijoita ja temppelipalvelijoita lähti Jerusalemiin kuningas Artahsastan seitsemäntenä hallitusvuotena.

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
7:21 Ja minä, kuningas Artahsasta, annan käskyn kaikille aarteistojen vartijoille tuolla puolella Eufrat-virran: 'Kaikki, mitä pappi Esra, taivaan Jumalan lain tuntija, teiltä pyytää, se tunnollisesti toimitettakoon:
7:25 Ja sinä, Esra, aseta Jumalasi viisauden mukaan, joka on sinun kädessäsi, tuomareita ja lakimiehiä tuomitsemaan kaikkea kansaa tuolla puolella Eufrat-virran, kaikkia, jotka tuntevat sinun Jumalasi lain; ja niille, jotka eivät sitä tunne, opettakaa sitä.
7:26 Ja jokainen, joka ei seuraa sinun Jumalasi lakia ja kuninkaan lakia, tuomittakoon tarkoin harkiten joko kuolemaan tai karkoitukseen, rahasakkoon tai vankeuteen."

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
2:1 Niisan-kuussa, kuningas Artahsastan kahdentenakymmenentenä hallitusvuotena, kun viini oli hänen edessään, otin minä viinin ja annoin sen kuninkaalle. Kun minä en ollut ennen ollut hänen edessään murheellisena,
2:2 sanoi kuningas minulle: "Minkätähden sinä olet niin murheellisen näköinen? Ethän ole sairas; sinulla on varmaan jokin sydämensuru." Silloin minä peljästyin kovin,
2:3 mutta minä sanoin kuninkaalle: "Eläköön kuningas iankaikkisesti. Kuinka minä en olisi murheellisen näköinen, kun se kaupunki, jossa minun isieni haudat ovat, on autio ja sen portit tulella poltetut?"
2:4 Kuningas sanoi minulle: "Mitä sinä siis pyydät?" Niin minä rukoilin taivaan Jumalaa
2:5 ja sanoin kuninkaalle: "Jos kuningas hyväksi näkee ja jos olet mielistynyt palvelijaasi, niin lähetä minut Juudaan, siihen kaupunkiin, jossa minun isieni haudat ovat, rakentamaan sitä uudestaan."
2:6 Niin kuningas kysyi minulta, kuningattaren istuessa hänen vieressään: "Kuinka kauan sinun matkasi kestäisi ja milloin voisit palata?" Kun siis kuningas näki hyväksi lähettää minut, ilmoitin minä hänelle määrätyn ajan.
2:7 Ja minä sanoin kuninkaalle: "Jos kuningas hyväksi näkee, niin annettakoon minun mukaani kirjeet Eufrat-virran tuonpuoleisen maan käskynhaltijoille, että he sallivat minun kulkea sen kautta perille Juudaan asti,
2:8 samoin kirje Aasafille, kuninkaan puiston vartijalle, että hän antaa minulle hirsiä temppelilinnan porttien kattamista varten sekä kaupungin muuria ja sitä taloa varten, johon menen asumaan." Ja kuningas myönsi minulle sen, koska minun Jumalani hyvä käsi oli minun päälläni.
2:9 Kun minä sitten tulin Eufrat-virran tämänpuoleisen maan käskynhaltijain luo, annoin minä heille kuninkaan kirjeet. Ja kuningas oli lähettänyt minun kanssani sotapäälliköitä ja ratsumiehiä.

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
1:3 Ja he sanoivat minulle: "Jotka vankeudesta palanneina ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina; ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut."

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
6:1 Niin kuningas Daarejaves antoi käskyn, että asiaa tutkittaisiin Baabelin arkistossa, jonne myös aarteet koottiin.
6:8 Ja minä annan käskyn, mitä teidän on tehtävä juutalaisten vanhimmille heidän rakentaessaan Jumalan temppeliä: tuolta puolelta Eufrat-virran tulevista kuninkaan verotuloista suoritettakoon niille miehille tarkasti ja viivyttelemättä kustannukset.

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
1:1 Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin:
1:2 "Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa.
1:3 Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa.



Kun menemme 483  vuotta  eteenpäin  vuodesta  457  eKr.,
saavumme  vuoteen  27,  ”päämiehen  Kristuksen”  aikaan
(katso Biblia t. Pikkulammas). Messias eli Kristus tarkoittaa
voideltua.  Vuonna 27 jKr.,  joka oli  profetiassa määritelty
vuosi,  Jeesus  Kristus  ”voideltiin”  Pyhällä  Hengellä  kun
Hänet kastettiin (Matt. 3:16, 17; Ap.t. 10:38)! Sitten Jeesus
sanoi:  ”Aika  on  täyttynyt...  tehkää  parannus  ja  uskokaa
evankeliumi.”  (Mark.  1:15 korostus  lisätty)  Jeesus  tiesi
täyttävänsä Danielin kirjan luvun 9 profetiaa!

Danielin kirjassa (9:24) Gabrielin mainitsema ajanjakso oli
kokonaisuudessaan ”seitsemänkymmentä viikkoa,” eli 490
vuotta.  Gabriel  sitten  jakaa  tämän  kokonaisajan  kolmeen
pienempään jaksoon – 7 viikkoa (jae 25), 62 viikkoa (jae
25), ja 1 viikko (jae 27).

7 viikkoa + 62 viikkoa + 1 viikko = 70 viikkoa

Olemme havainneet, että 7 viikkoa plus 62 viikkoa tuovat
meidät  vuoteen  27  jKr.,  aikaan  jolloin  Kristus  voideltiin
Messiaana.  Tämä  jättää  meille  jäljelle  yhden,  viimeisen
viikon  profetiassa.  Gabriel  sanoi:  ”hän  monelle  liiton
vahvistaa  yhdessä  viikossa”  (Dan  9:27  katso  Biblia  t.
Pikkulammas).  Yksi  viikko  on yhtä  kuin  7  päivää,  mikä
tarkoittaa  seitsemää  vuotta.  Tätä  kuuluisaa  7:n  vuoden
ajanjaksoa usein kutsutaan ”Danielin  70:nneksi  viikoksi.”
Seuraavassa  luvussa  keskitämme  huomiomme  tähän
kiistanalaisen 70:nteen viikkoon.
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Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
Matt:
18:21 Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?"
18:22 Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

Tuntematon tekijä, 20.01.22, 
3:16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.
3:17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt."



Luku 5: Harhakuvitelma Danielin 
70:nnestä viikosta
Vuonna 1945, kuukausien tuskallisten pohdintojen jälkeen,
presidentti  Harry  Truman  lopulta  päätti  pudottaa
atomipommin Japaniin. Olipa se sitten oikein taikka väärin,
hänen  päätöksensä  lopullisena  tavoitteena  oli  lopettaa
Toinen  maailmansota,  sekä  estää  miljoonia  kuolemasta.
Niinpä  6.  elokuuta  pommi  nimeltään  ”Little  Boy”
(Pikkupoika)  putosi  Hiroshimaan.  Kolme  päivää
myöhemmin toinen pommi, nimeltään ”Fat Man” (Lihava
mies)  putosi  Nagasakiin.  Arviolta  130  000  ihmistä
pyyhkiytyi hetkessä taivaan tuuliin. Monet ovat kiistelleet
siitä,  oliko  pommien  pudottaminen  oikea  teko.  Mutta
heidän  mielestä  jotka  päätöksen  tekivät,  se  oli  Amerikan
parhaan edun mukaista.

Rakas ystävä, on koko evankelisen maailman parhaan edun
mukaista,  että  Jumalan  totuuspommi  tippuu  nyt
jättiläismäisen profeetallisen harhan päälle, johon miljoonat
tällä  hetkellä  uskovat.  On  aika  pudottaa  ”Little  Boy.”
Säästämme ”Fat Manin” myöhäisempää lukua varten.

Raamattu  sanoo:  ”Mutta  hän  monelle  liiton  vahvistaa
yhdessä viikossa; ja puolessa viikossa lakkauttaa uhrin ja
ruokauhrin” (Dan. 9:27 katso Biblia).
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Oletko  koskaan  kuullut  seitsemän  vuoden  suuresta
vaivanajasta?  Koko  idea  pohjautuu  kahteen  sanaan
edellisestä  lauseesta!  Nuo  kaksi  sanaa  ovat  ”yhdessä
viikossa.”  Väitetään,  että  tuo  ”yhden  viikon”  ajanjakso
viittaa viimeiseen, seitsemän vuoden vaivanaikaan aikojen
lopussa.  Juuri  nyt  joka  puolella  maailmaa  kirjoissa,
lehdissä,  videoilla,  radiossa,  seminaareissa,  internetissä
sekä  raamatunprofetiaa  käsittelevissä  konferensseissa
kristityt puhuvat tapahtumista,  joiden he vahvasti  uskovat
toteutuvan  tuon  viimeisen,  seitsemän  vuoden  vaivanajan,
aikana.

Suositun  tulkinnan  mukaan  Daniel  9:27  viittaa  tulevaan
Antikristukseen  sanalla  ”hän.”  Tuo  Antikristus  vahvistaa
lopulta  liiton,  eli  tekee  rauhansopimuksen  juutalaisten
kanssa,  viimeisen  seitsemän  vuoden  vaivanajan  aikana.
Vaivanajan  ”puolessa”  välissä  Antikristus  ”lakkauttaa
uhrin.” Ja jotta uhri voidaan lakkauttaa, täytyy se uudelleen
aloittaa.  Siksi  lukemattomien  modernien  tulkitsijoiden
mukaan tarvitaan  uudelleenrakennettu  kolmas juutalaisten
temppeli, Temppelivuorelle Jerusalemiin.

Suosittu kristillinen lehti nimeltään  Endtime heijastaa tätä
nykyistä  näkemystä:  ”Kolme  ja  puoli  vuotta  liiton
vahvistamisen  jälkeen  (Antikristuksen  toimesta)
juutalaisten kolmannen temppelin täytyy olla valmis, sekä
uhrien  ja  ruokauhrien  käynnissä.  Tiedämme tämän  koska
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Daniel 9:27 sanoo, että seitsemän vuoden puolessa välissä
Antikristus lakkauttaa uhrin ja ruokauhrin.”3

Iso  osa  kristillistä  maailmaa  on nyt  osallisena  kiihkeässä
kiistassa  koskien  sitä,  palaako  Jeesus  kirkkoaan  varten
ennen  noita  7:ää  vuotta  (pretribulaatio),  7:n  vuoden
puolivälissä  (midtribulaatio),  vai  7:n  vuoden  lopussa
(posttribulaatio).  Silti  kaikkein räjähtävin kysymys,  jonka
harva  näyttää  esittävän,  kuuluu:  ”Onko  lopunaikojen
seitsemän vuoden vaivanaika edes ensinkään oikea tulkinta
Danielin jakeelle 9:27?”

Historiallisesti  protestanttiset  oppineet  eivät  ole  liittäneet
tulevaisuudessa  tapahtuvaa  vaivanaikaa  jakeeseen  Daniel
9:27 lainkaan! Eivätkä he sen enempää ole liittäneet sanaa
”hän”  Antikristukseen!  Päinvastoin;  he  liittivät  sen
Jeesukseen  Kristukseen.  Katso  mitä  Matthew  Henryn
maailmankuulu  raamattukommentaari  sanoo  kohdasta
Daniel 9:27: ”Tarjoamalla itsensä uhriksi  kertakaikkisesti,
hän [Jeesus] lakkauttaa leeviläiset uhrit.”4 Toinen kuuluisa
raamattukommentaari,  jonka on kirjoittanut Adam Clarke,
sanoo että ”seitsemän vuoden aikana,” Jeesus ”vahvistaa eli
ratifioi  uuden liiton  ihmiskunnan kanssa.”5 Vielä  lopuksi,

3 Irvin Baxter, Jr., ”Have the Final 7 Years Begun?” Endtime 
Magazine, May/June 1997, p. 17.

4 Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Vol. IV – Isaiah 
to Malachi, Complete Edition (New York: Fleming H. Revell Co.) 
1712, notes on Daniel 9:27, p. 1095.

5 The Holy Bible with a commentary and critical notes by Adam 
Clarke, Vol. IV – Isaiah to Malachi (New York: Abingdon-
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eräs arvostettu kommentaari julistaa: ”Hän vahvistaa liiton
– Kristus. Hänelle on määrätty liiton vahvistaminen.”6

Seuraavat  10  kohtaa  tarjoavat  loogisia  sekä  vakuuttavia
todisteita sen puolesta, että ”yksi viikko” josta Daniel 9:27
puhuu,  ei  liity  lainkaan  mihinkään  seitsemän  vuoden
vaivanaikaan  tulevaisuudessa.  Sen  sijaan  tämä  suuri
profeetallinen  ajanjakso  on  jo  ehdottomasti  täytetty
menneisyydessä!

1. Koko  profetia  kohdassa  Daniel  9:24-27  kattaa
”seitsemänkymmenen  viikon”  ajanjakson.  Tämä
ajanjakso  viittaa  yhteen  kokonaiseen,  perättäisistä
ajanjaksoista koostuvaan aikakokonaisuuteen. Tämä
profetia  alkoi  Persian  aikakaudella,  ja  se  päättyi
Messiaan ajalla.

2. Logiikkaa vaatii, että 70. viikko seuraa välittömästi
69:ttä viikkoa.  Sillä jos se ei  seuraa,  sitä ei  voida
kutsua 70:nneksi viikoksi!

3. On epäloogista laittaa 2000:n vuoden rako 69:nnen
ja 70:nnen viikon väliin. Mitään vihjettä tällaisesta
raosta ei  löydy profetiasta itsestään.  Ensimmäisten
7:n viikon ja niitä seuraavien 62:n viikon välissä ei

Cokesbury Press), notes on Daniel 9:27, p. 602.
6 Rev. Robert Jamieson, Rev. A.R. Fausset, and Rev. David Brown, A

Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible, 
Complete Edition (Hartford, Conn.: S.S. Scranton Co.), notes on 
Daniel 9:27, p. 641.
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ole mitään rakoa. Miksi laittaa sellainen 69:nnen ja
70:nnen viikon väliin?

4. Daniel  9:27  ei  sano  mitään  seitsemän  vuoden
vaivanajasta tai Antikristuksesta.

5. Tämän  profetian  kiintopiste  on  Messias,  ei
Antikristus.  Modernit  tulkitsijat  ovat  soveltaneet
”päämiehen  kansan,”  joka  tulee  ja  ”kukistaa
kaupungin  ja  pyhäkön”  (jae  26)  Antikristukseen.
Kuitenkaan teksti ei tällaista sano. Menneisyydessä
tuo  lause  on  liitetty  roomalaisiin,  jotka  ruhtinas
Tituksen  alaisuudessa  ”kukistivat  kaupungin  ja
pyhäkön” vuonna 70 jKr.7

6. ”Hän monelle  liiton  vahvistaa.”  Jeesus  Kristus  on
tullut  ”vahvistaaksensa  isille  annetut  lupaukset”
(Room. 15:8). Ei missään kohtaa Raamattua sanota,
että  Antikristus  tekisi  tai  vahvistaisi  liiton,
kenenkään  kanssa!  Sana  ”liitto”  (covenant) liittyy
aina Messiaaseen, eikä ikinä Antikristukseen!

7. ”Hän monelle liiton vahvistaa.” Jeesus sanoi: ”Sillä
tämä on minun vereni, sen uuden Testamentin, joka
monen  tähden  vuodatetaan”  (Matt.  26:28).  Jeesus
käytti  samoja  sanoja,  sillä  Hän  tiesi  täyttävänsä
jaetta Daniel 9:27!

7 See notes on Daniel 9:26 in commentaries by Matthew Henry (p. 
1095), Adam Clarke (p. 603), and Jamieson, Fausset and Brown (p.
641).
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Tuntematon tekijä, 21.01.22, 
Sillä tämä on minun vereni, sen uuden Testamentin, joka monen tähden vuodatetaan syntein anteeksi antamiseksi.

Tuntematon tekijä, 21.01.22, 
Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset,

Tuntematon tekijä, 21.01.22, 
Ja kahden viikon perästä seitsemättäkymmentä surmataan Kristus, ja ei enää ole; ja päämiehen kansa tulee ja kukistaa kaupungin ja pyhän, niin että ne loppuvat, niinkuin virran kautta, ja sodan loppuun asti pitää sen hävitettynä oleman.



8. ”Puolessa  viikossa  [Hän]  lakkauttaa  uhrin  ja
ruokauhrin.”  70.  viikko  ulottui  vuodesta  27  jKr
vuoteen  34  jKr.  Kolmen  ja  puolen  vuoden
saarnaviran jälkeen Kristus kuoli 31 jKr., ”puolessa
[puolivälissä] viikossa.” Hänen kuolemansa hetkellä
”temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti”
(Matt. 27:51). Tämä Jumalan teko merkitsi sitä, että
kaikki  eläinuhrit  menettivät  sillä  hetkellä
merkityksensä. Suuri Uhri oli tarjottu!

9. ”Siipien  tykönä  seisoo  hävityksen  julmuus,  ja  on
päätetty,  että  se  loppuun  asti  pitää  hävitetty
oleman.”  Jeesus  selvästi  liittää  tämän  ”hävityksen
kauhistuksen,  josta  on  puhuttu  profeetta  Danielin
kautta”  (Matt.  24:15)  aikaan,  jolloin  Hänen
seuraajiensa  tuli  paeta  Jerusalemista  ennen  toisen
temppelin  tuhoamista  70  jKr.  Jeesus  kertoi  12:lle
opetuslapselleen: ”Mutta  kun te näette Jerusalemin
sotajoukkojen  [Rooman  armeija  ruhtinas  Tituksen
johdolla]  ympäröimänä,  silloin  tietäkää,  että  sen
hävitys on lähellä.”  (Luuk.  21:20 korostus  lisätty)
Nuo opetuslapset todella ”näkivät” nuo tapahtumat.
Kristuksen  viimeiset  sanat  fariseuksille  toisen
temppelin sisällä olivat: ”Katso, 'teidän huoneenne
on jäävä hyljätyksi [desolate = hävitetyksi].' (Matt.
23:38)  Niinpä  Danielin  profetia  Jerusalemin
”hävittämisestä” tuli  täsmälleen täytetyksi 70 jKr.!
Jeesus ymmärsi tämän täydellisesti.
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Tuntematon tekijä, 21.01.22, 
Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon -

Tuntematon tekijä, 21.01.22, 
Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,



10. Gabriel  sanoi,  että  70:n  viikon  profetia  päti
erityisesti  juutalaiseen  kansaan  (Dan.  9:24).
Vuodesta 27 vuoteen 34 jKr. opetuslapset menivät
ainoastaan  ”Israelin  huoneen  kadonneitten
lammasten tykö” (Matt. 10:6). 70:n vuoden lopussa
vuonna  34  jKr.  Stefanus  kivitettiin  juutalaisen
Sanhedrinin  toimesta  (Ap.t.  luku  7).    Silloin
evankeliumia  alettiin  viemään  pakanoille.
Apostolien  teoissa  luvussa  9  Saulista  tuli  Paavali,
”pakanoiden  apostoli”  (Room.  11:13).  Sitten
Apostolien  tekojen  luvussa  10  Jumala  antoi
Pietarille  näyn,  joka  paljasti  että  oli  tullut  aika
saarnata  evankeliumia  pakanoille  (Ap.t.  10:1-28).
Lue myös Ap.t. 13:46.

Räjähtävät  todisteet  ovat  häkellyttäviä!  Kohta  kohdalta
70:nnen  viikon  tapahtumat  ovat  jo  täyttyneet
menneisyydessä! Seuraavat  kahdeksan  sanaa  kohdasta
Daniel  9:27:  ”vahvistaa…  liiton…  monien…  puolessa…
uhrin…  lakkauttaa…  kauhistuksen…  hävitetty”  löytävät
kaikki  täydellisen  toteutumisen  Jeesuksessa  Kristuksessa
sekä varhaisessa kristillisessä historiassa.

Yksi  syy  sille,  miksi  juutalainen  kansakunta
kokonaisuutena  epäonnistui  vastaanottamaan  Messiastaan,
oli se että sen johtajat sekä oppineet eivät osanneet tulkita
oikein  profetiaa  70:stä  viikosta. He eivät  osanneet  nähdä
Jeesusta  Kristusta  Messiaana,  joka  kuoli 70:nnen  viikon
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Tuntematon tekijä, 21.01.22, 
Luuk. 19:44 ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut."

Tuntematon tekijä, 21.01.22, 
Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.

Tuntematon tekijä, 21.01.22, 
10:1 Ja Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväenosastossa.
10:2 Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niinkuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa.
10:3 Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Kornelius!"
10:4 Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: "Mikä on, Herra?" Enkeli sanoi hänelle: "Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.
10:5 Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan;
10:6 hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla."
10:7 Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi palvelijaansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensa joukosta
10:8 ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen.
10:9 Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudennen hetken vaiheilla katolle rukoilemaan.
10:10 Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin.
10:11 Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikäänkuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan.
10:12 Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja.
10:13 Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö."
10:14 Mutta Pietari sanoi: "En suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista."
10:15 Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi."
10:16 Tämä tapahtui kolme kertaa; sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen.
10:17 Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, niin katso, ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla
10:18 ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota myös Pietariksi kutsuttiin.
10:19 Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi Henki hänelle: "Katso, kaksi miestä etsii sinua;
10:20 niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt."
10:21 Niin Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi: "Katso, minä olen se, jota te etsitte; mitä varten te olette tulleet?"
10:22 He sanoivat: "Sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut käskyn haettaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa."
10:23 Niin hän kutsui heidät sisään ja piti heitä vierainansa. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssaan, ja muutamat veljet Joppesta seurasivat hänen mukanaan.
10:24 Ja sen jälkeisenä päivänä he saapuivat Kesareaan; ja Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä.
10:25 Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan.
10:26 Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: "Nouse; minäkin olen ihminen."
10:27 Ja puhellen hänen kanssaan hän meni sisään ja tapasi monta koolla.
10:28 Ja hän sanoi heille: "Te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä; mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi.

Tuntematon tekijä, 21.01.22, 
Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa,

Tuntematon tekijä, 21.01.22, 
vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.

Tuntematon tekijä, 21.01.22, 
Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.



puolivälissä. Ja sama asia tapahtuu nyt! Hämmästyttävästi
kristityt oppineet tulkitsevat väärin juuri samaa profetiaa.

Koko  teoria  ”seitsemän  vuoden  vaivanajasta”  on  valtava
harhakuvitelma.  Se  saattaa  osoittautua  koko  1900-luvun
suurimmaksi  evankeliseksi  väärintulkinnaksi historiassa!
Sitä voidaan verrata suureen, pulleaan kuumailmapalloon.
Se  ei  sisällä  lainkaan  substanssia,  ainoastaan  ilmaa.
Välittömästi  kun  Daniel  9:27  ymmärretään  oikein  ja
totuuden  neula  otetaan  käyttöön,  ilmapallo  poksahtaa.
Tosiasia  on,  että  mikään  raamatunteksti  ei  opeta  mitään
mistään ”seitsemän vuoden suuresta vaivanajasta.” Jos etsit
sellaista,  sinulle  käy  kuin  Ponce  de  Leonille,  joka
väsymättä  etsi  kuuluisaa  nuoruuden  lähdettä,  mutta  ei
koskaan löytänyt sitä.

Nykyinen kiista  sekä  valtava  hämmennys  pretribulaation,
midtribulaation ja posttribulaation välillä on oikeasti  vain
vihollisen  savuverho,  joka  piilottaa  taakseen  todellisen
kysymyksen.  Mikä  on  todellinen  kysymys?  Saamme  sen
selville, kun opiskelemme mitä Ilmestyskirja todella opettaa
Israelista,  temppelistä,  suuresta  Babylonista  sekä
Armageddonista.
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Luku 6: Jumalinen avioero
”Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: ’Herra,
kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni,
joka  rikkoo  minua  vastaan?  Ihanko  seitsemän  kertaa?’
Jeesus  vastasi  hänelle:  ’Minä  sanon sinulle:  ei  seitsemän
kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.” (Matt.
18:21,  22)  Jeesus  aina  valitsi  sanansa  harkiten.  Hänen
vastauksensa  Pietarille  sisältää  tärkeän  opetuksen.
”Seitsemänkymmentä kertaa seitsemän” on yhtä kuin 490,
mikä  taas  on  täydellinen  viittaus  Danielin  9:nnen  luvun
profetiaan 70:stä viikosta!

70:n  viikon  ajanjakso  Danielin  kirjan  jakeissa  9:24-27
edustaa  toista  mahdollisuutta  valitulle  kansalle,  ja  se  on
osoitus  Jumalan  uskollisuudesta.  Israelin  ensimmäinen
temppeli oli tuhottu ja sen lapset oli kannettu Babyloniin,
sillä  se  oli  torjunut  Jumalan  varoitukset,  joita  Hänen
profeettansa olivat antaneet. Silti jumalisen rakkauden sekä
armon  kautta,  sille  annettaisiin  toinen  mahdollisuus
”päättää  luopumus  ja  peittää  synnit”  (Dan.  9:24).  Israel
palasi maahansa, ja rakensi toisen temppelin.

Vaikka  se  oli  tehnyt  syntiä  ainakin  ”seitsemän  kertaa,”
Jumalan  anteeksianto  kansakuntaa  kohtaan  venyi
”seitsemänkymmentä  kertaa  seitsemään”  kertaan.  Lähellä
tämän  ajanjakson  loppua  joku  profeettoja  suurempi
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saapuisi. Silloin Israelin kohtalo kansakuntana määräytyisi
sen perusteella, miten se suhtautuisi Jumalan Poikaan.

Lähellä Jeesuksen Kristuksen maallisen elämän loppua hän
katseli Jerusalemia, ”itki hän sitä ja sanoi: ’Jospa tietäisit
sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on
sinun  silmiltäsi  salattu.  Sillä  sinulle  tulevat  ne  päivät,
jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät
sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja he kukistavat sinut
maan  tasalle  ja  surmaavat  lapsesi,  jotka  sinussa  ovat,
eivätkä  jätä  sinuun  kiveä  kiven  päälle,  sentähden  ettet
etsikkoaikaasi tuntenut.’” (Luuk. 19:41-44)

Kun  Jeesus  puhui  Pietarille  anteeksiannon  ulottamisesta
”seitsemänkymmentä kertaa seitsemään” asti, Hän tiesi että
70:n  viikon  profetia  päättyisi  pian.  Hän  tiesi  tämän
profetian  merkityksen  Israelille  kansakuntana,  sekä
Jerusalemille  ja  toiselle  temppelille.  Matteuksen
evankeliumin luvut 21-23 paljastavat surulliset, lopulliset ja
räjähtävät  yhteenotot  Jeesuksen  Kristuksen  sekä  Hänen
valitun kansansa johtajien välillä. Nyt on aika katsoa noiden
kohtaamisten todellista merkitystä.

Ristiinnaulitsemistaan  edeltäneen  viikon  aikana,  Jeesus
”meni pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja
ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät
ja  kyyhkysten  myyjäin  istuimet.  Ja  hän  sanoi  heille:
"Kirjoitettu  on:  'Minun  huoneeni  pitää  kutsuttaman
rukoushuoneeksi',  mutta te teette  siitä ryövärien luolan."”
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Matt.  21:12,  13)  Tässä  kohtaa  Jeesus  vielä  kutsui  toista
temppeliä ”Minun huoneeksi.” Mutta muutos oli tulossa.

”Kun  hän  varhain  aamulla  palasi  kaupunkiin,  oli  hänen
nälkä.  Ja  nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni
sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä; ja
hän  sanoi  sille:  ’Älköön  sinusta  ikinä  enää  hedelmää
kasvako.’ Ja kohta viikunapuu kuivettui.”  (Jakeet  18,  19)
Tässä  viikunapuu  symboloi  juutalaista  kansakuntaa.
”Seitsemänkymmentä  kertaa  seitsemän” loppulaskenta  oli
melkein täynnä.

”Ja  kun  hän  oli  mennyt  pyhäkköön,  tulivat  hänen
opettaessaan  ylipapit  ja  kansan  vanhimmat  hänen
luoksensa”  (jae  23).  Heidän  suunnitelmansa  oli  paljastaa
Jeesus valemessiaaksi, ja sitten tuomita Hänet kuolemaan.
Jeesus  kertoi  noille  johtajille  vertauksen,  joka  hahmotteli
koko Israelin  historian  yhdellä  kertaa.  ”Oli  perheenisäntä
[Jumala],  joka istutti  viinitarhan [Israel]  ja teki aidan sen
ympärille [Jumalan rakkaus] ja kaivoi siihen viinikuurnan
ja  rakensi  tornin  [temppeli];  ja  hän  vuokrasi  sen
viinitarhureille  [juutalaiset  johtajat]  ja  matkusti  muille
maille.  Ja  kun  hedelmäin  aika  lähestyi,  lähetti  hän
palvelijoitansa  [profeetat]  viinitarhurien  luokse  perimään
hänelle tulevat hedelmät. Mutta viinitarhurit ottivat kiinni
hänen  palvelijansa;  minkä  he  pieksivät,  minkä  tappoivat,
minkä  kivittivät.  Vielä  hän  lähetti  toisia  palvelijoita,
useampia  kuin  ensimmäiset  [jatkuva  armo];  ja  näille  he
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Tuntematon tekijä, 22.01.22, 
Ja kun hän oli mennyt pyhäkköön, tulivat hänen opettaessaan ylipapit ja kansan vanhimmat hänen luoksensa ja sanoivat: "Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän vallan?"



tekivät samoin. Mutta  viimein hän lähetti heidän luokseen
poikansa  [seitsemänkymmentä  kertaa  seitsemän  lopussa]
sanoen:  'Minun  poikaani  he  kavahtavat.'  Mutta  kun
viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä: 'Tämä
on perillinen; tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme
hänen perintönsä.' Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät ulos
viinitarhasta  ja  tappoivat  [heidän  viimeinen  syntinsä].
(Jakeet 33-39 korostus lisätty)

Sitten Jeesus kysyi noilta johtajilta: ”’Kun viinitarhan herra
tulee,  mitä  hän tekee  noille  viinitarhureille?’ He sanoivat
hänelle:  ’Nuo  pahat  hän  pahoin  tuhoaa  ja  vuokraa
viinitarhan  toisille  viinitarhureille,  jotka  antavat  hänelle
hedelmät  ajallansa.’”  (Jakeet  40,  41)  Tajusivatko he  itse,
mitä  sanoivat?  Tuskin!  He  olivat  juuri  julistaneet  oman
tuomionsa!

Katsoessaan  murhaajiaan  suoraan  silmiin,  Jeesus
murheellisena  julisti  totuuden  palavat  sanat:  ”Sentähden
minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja
annetaan  kansalle,  joka  tekee  sen  hedelmiä.”  (Jae  43)
Mestari itse sen sanoi. Jumalan valtakunta ”otettaisiin” pian
pois  uskottomalta  lihalliselta  Israelilta,  ja  se  annettaisiin
toiselle  ”kansalle.”  Miksi?  Heidän viimeisen syntinsä,  eli
”Pojan” ristiinnaulitsemisen tähden (jakeet 38, 39).

Seuraavassa  vertauksessaan  Jeesus  hahmotteli  saman
historiallisen  tapahtumasarjan,  mutta  lisäsi  siihen
yksityiskohtia  Jerusalemin  tuhosta  sekä  pakanoiden
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kutsumisesta.  ”Taivasten  valtakunta  on  verrattava
kuninkaaseen,  joka  laittoi  häät  pojallensa.  Ja  hän  lähetti
palvelijansa  kutsumaan  häihin  kutsuvieraita,  mutta  nämä
eivät  tahtoneet  tulla.  Vielä  hän  lähetti  toisia  palvelijoita
lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut
ateriani,  minun  härkäni  ja  syöttilääni  ovat  teurastetut,  ja
kaikki  on  valmiina;  tulkaa  häihin.'  Mutta  he  eivät  siitä
välittäneet,  vaan  menivät  pois,  mikä  pellolleen,  mikä
kaupoilleen;  ja  toiset  ottivat  kiinni  hänen  palvelijansa,
pitelivät  pahoin  ja  tappoivat.  Mutta  kuningas  vihastui  ja
lähetti  sotajoukkonsa ja  tuhosi  nuo murhamiehet  ja  poltti
heidän  kaupunkinsa.”  (Matt.  22:2-7)  Tämä  tapahtui
kirjaimellisesti, kun Jerusalem ja toinen temppeli tuhottiin
roomalaisten toimesta 70 jKr. Danielin profetia täyttyi. Se
sanoi:  ”kaupungin  ja  pyhäkön  hävittää  hyökkäävän
ruhtinaan  väki”  (Dan  9:26).  Jatkaessaan  vertausta  Jeesus
sanoi:  ”Sitten  hän  sanoi  palvelijoillensa:  'Häät  ovat
valmistetut,  mutta kutsutut eivät olleet  arvollisia.  Menkää
siis  teiden risteyksiin  ja  kutsukaa  häihin,  keitä  tapaatte.'”
(Matt. 22:8, 9) Näin Kristus esitteli pakanoiden kutsumisen
70:n viikon päättyessä.

Matteuksen  luku  23  sisältää  Pelastajan  kyynelissä  ja
tuskassa  esitetyt  viimeiset  sanat  valitun  kansansa  tähden.
Kahdeksan kertaa viimeisessä julkisessa sananvaihdossaan
Israelin  johtajien  kanssa  Jeesus  huusi:  ”Voi  teitä,
kirjanoppineet  ja  fariseukset,  te  ulkokullatut!”  Lopulta,
särkyneellä  sydämellä,  äärettömän  Jumalan  Poika  julisti:
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”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität
ne,  jotka  ovat  sinun  tykösi  lähetetyt,  kuinka  usein  minä
olenkaan  tahtonut  koota  sinun  lapsesi,  niinkuin  kana
kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
Katso,  'teidän  huoneenne  on  jäävä  hyljätyksi.'”  (Matt.
23:37, 38) Tällä kertaa Jumala ei sanonut: ”Te mokasitte.
Yritetään  uudestaan.”  Israelin  päätöksellä  ristiinnaulita
Kristus olisi pysyvät seuraukset. Seurauksena oli kirvelevä
ero – kivulias, jumalinen avioero.

”Ja  Jeesus  lähti  ulos  pyhäköstä  ja  meni  pois  [Hän  ei
koskaan  enää  palannut];  ja  hänen  opetuslapsensa  tulivat
hänen  tykönsä  näyttämään  hänelle  pyhäkön  rakennuksia.
Niin hän vastasi ja sanoi heille: ’Ettekö näe näitä kaikkia?
Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven
päälle, maahan jaottamatta.’” (Matt. 24:1, 2)

Vuonna 70 roomalaiset  tuhosivat  toisen  temppelin,  ja  yli
miljoona juutalaista menehtyi. Sellainen oli kamala seuraus
tuosta  jumalisesta  avioerosta.  Tänä  päivänä  muslimien
Kivimoskeija  seisoo  Temppelivuorella.  Tuleeko  joskus
kolmas temppeli?

Danielin  9:24-27  sekä  Jeesuksen  Kristuksen  opetusten
mukaan,  ”seitsemänkymmentä kertaa  seitsemän” -profetia
edusti  anteeksiannon  rajaa  juutalaiselle  kansakunnalle  –
kansakuntana. Mitä seuraavaksi tapahtuisi? Uusi päivä oli
koittanut. Oli aika repiä muuri alas.
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Luku 7: Kun muuri sortui
1989 Berliinin muuri sortui. Nyt siitä ei ole mitään jäljellä.
Enää  ei  ole  fyysistä  estettä  Itä-  ja  Länsi-Saksan  välillä.
Kahdesta on tullut yksi. Raamatun mukaan Jeesus Kristus
teki  juuri  saman  juutalaisille  ja  pakanoille.  Kuten  on
kirjoitettu: ”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki
molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin
vihollisuuden” (Ef. 2:14).

Uuden testamentin totuus on usein varsin erilainen, kuin se,
mitä opetetaan seminaareissa tai keskusteluissa teologisissa
piireissä.  Yksi  suurin  hämmennystä  aiheuttava  alue  on
kysymys  juutalaisista  ja  pakanoista.  Monille  on  opetettu,
että  Jumalalla  on  kaksi  erillistä  suunnitelmaa  –  yksi
juutalaisille,  ja  toinen  pakanoille.  Jumalan  suunnitelma
pakanoille nähdään usein täyttyväksi ”kirkkoaikakaudella.”
”Kahden  suunnitelman”  ideaa  opetetaan  nyt  ympäri
maailmaa.  Silti  suuri  kysymys  kuuluu:  ”Opettaako  Uusi
testamentti  todella  tätä  suosittua  kahden  suunnitelman
teoriaa?”

Meidän  on  ensin  otettava  vähän  takapakkia.
”Seitsemänkymmentä kertaa seitsemän” päättyminen, voi-
huokaukset  fariseuksille,  valtakunnan  hallintaoikeuden
siirtäminen,  jumalinen  avioero,  sekä  toisen  temppelin
tuhoutuminen  eivät  tarkoittaneet,  että  koko  Israel  olisi
torjunut  Messiaansa!  Ei  ole  myöskään  oikeudenmukaista
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sanoa ”juutalaiset  tappoivat  Kristuksen.”  Ei!  Tämä ajatus
on  kammottavasti,  epäoikeudenmukaisesti  ja  julmasti
lietsonut antisemitismiä melkein 2000 vuotta. ”Juutalaiset”
eivät tappaneet Kristusta. Se oli ihmisluonto. Se oli sinun ja
minun  luonto.  Jeesus  Kristus  kuoli  ”koko  maailman
syntien” edestä (1. Joh. 2:2).

Monet juutalaisista toivottivat Messiaansa tervetulleeksi. 12
opetuslasta  olivat  kaikki  juutalaisia.  Pyhä  Henki  tuli
helluntaina vain juutalaisten päälle. Silloin kastettiin 3000
juutalaista (Ap.t. 2:5, 22, 36, 41, 46). Jerusalemin varhainen
kirkko  oli  juutalainen.  Pian  ”lukuisa  joukko  pappeja  tuli
uskolle kuuliaisiksi” (Ap.t. 6:7). Luukasta lukuunottamatta,
koko Uusi testamentti  on juutalaisten kirjoittama. Meidän
on siis kysyttävä: ”Pitäisikö meidän kutsua tätä varhaisten
uskovien juutalaista joukkoa Jerusalemissa ’Israeliksi’ vai
’Kirkoksi’?” Sillä on ilmeistä, että he olivat molempia!

Kun  varhainen  juutalainen  kirkko  laajeni  Apostolien
tekojen  kirjassa,  ennen  pitkää  seuraavat  kysymykset
nousivat:  ”Onko  Messiaamme  vain  meille?  Entäpä
pakanat?”  Kun  Pyhä  Henki  odottamatta  laskeutui
pakanoiden  päälle  (Ap.t.  10:44,  45),  kapeakatseisuus  ja
ennakkoluulot  vähitellen  murtuivat.  Juutalaisten  uskovien
neuvosto  kokoontui  Jerusalemiin  keskustelemaan
”juutalaisia ja  pakanoita” koskevasta  kysymyksestä  (Ap.t.
luku  15).  Lopulta  Pyhä  Henki  leikkasi  sumun  läpi,  ja
paljasti  apostoleille,  mitä  Jeesus  Kristus  todella  oli
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Tuntematon tekijä, 22.01.22, 
10:44 Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
10:45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

Tuntematon tekijä, 22.01.22, 
Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi.

Tuntematon tekijä, 22.01.22, 
2:5 Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.
2:22 Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte,
2:36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."
2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
2:46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,

Tuntematon tekijä, 22.01.22, 
Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.



saavuttanut. Uusi päivä oli koittanut. Muuri oli sortunut. Se
oli tuhoutunut ristillä!

Joitain  vuosia  myöhemmin  Paavali  kirjoitti  uskoville
pakanoille: ”Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne
puolesta  pakanat,  jotka  olette  saaneet
ympärileikkaamattomien nimen niiltä,  joita,  lihaan käsillä
tehdyn  ympärileikkauksen  mukaisesti,  sanotaan
ympärileikatuiksi  -  että  te  siihen  aikaan  olitte  ilman
Kristusta,  olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat
lupauksen  liitoille,  ilman  toivoa  ja  ilman  Jumalaa
maailmassa; mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa,
olette  te,  jotka  ennen  olitte  kaukana,  päässeet  lähelle
Kristuksen veressä.  Sillä  hän  on meidän rauhamme,  hän,
joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän...
luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi,
tehden  rauhan,  ja  yhdessä  ruumiissa  sovittaakseen
molemmat  Jumalan  kanssa  ristin  kautta”  (Ef.  2:11-16).
Tässä  Paavali  on  varsin  selvä.  Uskovat  ”ei-juutalaiset”
olivat ”ennen pakanoita ja vailla Israelin kansalaisoikeutta.”
Mutta ”nyt Kristuksessa Jeesuksessa” juutalaiset ja pakanat
ovat  ”yhtä.”  Tämä  on  totuus.  Joten  tulkaamme  ulos
sumusta!  Ristillä muuri sortui ryminällä!

Tämä  teema  hurmasi  Paavalia.  Hän  kirjoitti  siitä  paljon.
”Sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä
olen Kristuksen salaisuuteen,  jota menneiden sukupolvien
aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se

54



nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja
profeetoille:  että  näet  pakanatkin  ovat  kanssaperillisiä  ja
yhtä ruumista” (Ef. 3:4-6). Tässä Paavali kutsui juutalaisten
sekä  pakanoiden  liittymistä  ”yhteen  ruumiiseen”
”Kristuksen  salaisuudeksi,”  joka  ”nyt  Hengessä  on
ilmoitettu.”  Tämä  salaisuus  on  tärkeämpi  kuin  mikään
mysteerielokuva jonka saatat TV:stä katsella. Paavali vielä
kirjoitti: ”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole
orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te
olette  yhtä  Kristuksessa  Jeesuksessa.”  (Gal.  3:28)  Kuten
pastorit usein sanovat vihkiseremonian aikana: ”Minkä siis
Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako!” Tämä
pätee nyt myös juutalaisiin ja pakanoihin!

Uuden  testamentin  mukaan,  uskovat  juutalaiset  sekä
uskovat pakanat  ovat  nyt  yhtä.  Nämä kaksi yhdessä ovat
”Aabrahamin siemen.” (Gal. 3:29) Tämä on nyt ”Jumalan
Israel.”  (Gal.  6:15,  16)  Tämä  ”salaisuus”  on  saavutettu
ristin kautta. Jeesus Kristus teki sen. Kun Hän kuoli, Hän
repi  alas  muurin.  Nyt  mieti  asiaa.  Pitäisikö  kristittyjen
rakentaa uudelleen tuo muuri, jonka hävittämiseksi Jeesus
Kristus kuoli?

Entäpä  Paavalin  lausunto  Roomalaiskirjeessä  11:26,  että
”kaikki  Israel  on pelastuva”? Jotkut  ovat  liittäneet  tämän
juutalaisen  kansakunnan  massakääntymykseen
Armageddonissa.  Silti  asiayhteys  paljastaa  muuta.  Kun
Paavali  kirjoitti  että  ”kaikki  Israel  on  pelastuva,”  hän  ei
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Tuntematon tekijä, 22.01.22, 
ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

Tuntematon tekijä, 22.01.22, 
6:15 Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus.
6:16 Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille!

Tuntematon tekijä, 22.01.22, 
Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan



tarkoittanut,  että  jonain  tiettynä  ajanhetkenä  ”jokainen
juutalainen  pelastuu.”  Samassa  luvussa  hän  kirjoitti:
”sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat
minun  heimolaisiani,  ja  pelastaakseni  edes  muutamia
heistä.” (Jae 14 korostus lisätty) Ja vielä samassa luvussa
Paavali  julisti:  ”Mutta  nuo  toisetkin,  jos  eivät  jää
epäuskoonsa,  tulevat  oksastettaviksi,  sillä  Jumala  on
voimallinen oksastamaan ne jälleen.” (Jae 23)

On  totta,  että  ”kaikki  Israel  on  pelastuva.”  Mutta  kuten
tämän kirjan luvussa 3 opiskelimme, suuri kysymys kuuluu:
”Kumpi Israel?” Muista: ”Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat
Israelista,  ole  silti  Israel”  (Room.  9:6).  On  olemassa
luonnollinen  Israel  lihan  mukaan,  ja  on  olemassa  Israel
Hengen mukaan, joka koostuu juutalaisista sekä pakanoista,
jotka  uskovat  Jeesukseen  Kristukseen.  Jos  sovellamme
”kaikkea Israelia” joka on ”pelastuva,” ryhmään juutalaisia,
jotka ovat Kirkosta erillään; se on sama asia, kuin rakentaa
uudelleen muuri, jonka hävittämiseksi Jeesus Kristus kuoli!

Kuka sitten on ”kaikki Israel,” josta Roomalaiskirje 11:26
puhuu?  Vastaus  löytyy  asiayhteydestä.  Paavali  kirjoitti:
”Teille,  pakanoille,  minä  sanon:  Koska  olen  pakanain
apostoli, pidän minä virkaani kunniassa, sytyttääkseni, jos
mahdollista,  kiivauteen  niitä,  jotka  ovat  minun
heimolaisiani,  ja  pelastaakseni  edes  muutamia  heistä”
(jakeet 13, 14). Paavali toivoi, että kun pakanat vastasivat
hänen opetukseensa Messiaasta, se ”sytyttäisi… muutamia”
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hänen  juutalaisista  maanmiehistään  uudelleen  arvioimaan
lausuntojaan  Kristuksesta.  Se  toivottavasti  myös  johtaisi
”muutamat  heistä”  uskomaan  Jeesukseen.  Ja  tämä
yhdistetty,  uskovista  juutalaisista  ja  uskovista  pakanoista
koostuva ryhmä, muodosti ”kaiken Israelin” joka pelastuu.

Nyt  koko  asiayhteyden  ymmärtämiseksi.  ”Sillä  minä  en
tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää
teitä  tietämättöminä  tästä  salaisuudesta,  että  Israelia  on
osaksi  kohdannut  paatumus  -  hamaan siihen  asti,  kunnes
pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on
pelastuva,  niinkuin  kirjoitettu  on:  ’Siionista  on  tuleva
pelastaja,  hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.  Ja
tämä on oleva  minun liittoni  heidän kanssaan,  kun minä
otan  pois  heidän  syntinsä.’”  (Jakeet  25-27)  Asiayhteys
paljastaa  selvästi,  että  ”kaikki  Israel”  jakeessa  26  on
yhdistetty joukko uskovia juutalaisia ja uskovia pakanoita,
jotka ovat ottaneet evankeliumin vastaan. Toisin uskominen
tarkoittaa  asiayhteyden  kieltämistä  ja  ”salaisuuden”
torjumista,  ja  tämä  rakentaa  uudelleen  muurin,  jonka
tuhoamiseksi Jeesus Kristus kuoli.

Kaikkivaltias  Jumala kertoi Moosekselle Siinain vuorella,
että ”jos” israelilaiset  olisivat kuuliaisia Hänen äänelleen,
”niin”  he  olisivat  ”omaisuuskansa…  pappisvaltakunta  ja
pyhä kansa.” (2. Moos. 19:5, 6) Ensimmäisessä kirjeessään
uskoville Pietari käytti näitä samoja sanoja, jotka Jumala oli
puhunut  Israelille,  ja  hän  käytti  niitä  Kirkosta.  ”Mutta  te
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Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
19:5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.
19:6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.' Sano nämä sanat israelilaisille."



olette  ’valittu  suku,  kuninkaallinen  papisto,  pyhä  heimo,
omaisuuskansa’… te, jotka ennen ’ette olleet kansa’, mutta
nyt olette ’Jumalan kansa’” (1. Piet. 2:9, 10 korostus lisätty)

Vanhassa  testamentissa  Jumala  sanoi  ”Israel  minun
valittuni”  (Jes.  45:4).  Uudessa  testamentissa  Paavali
kirjoitti  ”Kolossassa  asuville  pyhille  ja  uskoville  veljille
Kristuksessa”  (Kol.  1:2).  Sen  jälkeen  kun  hän  oli
muistuttanut  heitä,  että  ”ei  ole  kreikkalaista  eikä
juutalaista,” Paavali erityisesti sanoi uskoville, että he olivat
”Jumalan valituita.” (Kol. 3:11, 12)

Siispä Pietari ja Paavali olivat yksimielisiä. He molemmat
ottivat  täsmällisesti  Jumalan  lausumat  sanat  Vanhasta
testamentista  koskien  Israelia,  ja  he  sovelsivat  niitä
juutalaisiin  sekä  pakanoihin  jotka  uskoivat  Jeesukseen
Kristukseen!  He  molemmat  opettivat  että  uskovat
juutalaiset ja pakanat yhdistettynä ovat nyt ”Jumalan kansa”
sekä ”Jumalan valituita” ja ”Jumalan Israel” (1. Piet. 2:9,
10;  Kol.  3:11,  12;  Gal.  6:16).  ”Kahdesta”  on  nyt  tullut
”yksi”  ja  he  ovat  ”yhtä  ruumista”  (Ef.  2:14-16;  3:6).
Ristinsä  kautta  Jeesus  Kristus  on  itse  toimittanut  tämän
vihkiseremonian, joka on salaisuus. Minkä siis Jumala on
yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako!

Sankka sumu maantiellä voi olla vaarallista. Se johtaa usein
kohtalokkaisiin auto-onnettomuuksiin. Kuten pian näemme,
jos emme tule ulos valheen sumusta, liittyen juutalaisiin ja
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Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta,

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
2:14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
2:15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
2:16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille!

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
3:11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.
3:12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
2:10 te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut."



pakanoihin,  saatamme  hyvinkin  joutua  törmäyskurssille
Armageddonissa!
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Luku 8: 1948 – ”Uppoamaton” 
doktriini?
Kun Toisen maailmansodan kauhut olivat vihdoinikin ohi,
ja Adolf Hitlerin Kolmas valtakunta oli tullut päätökseensä,
maailma heräsi Saksan diktaattorin ”Lopullisen ratkaisun”
täysille  seurauksille.  Arviolta  kuusi  miljoonaa  viatonta
juutalaista  oli  murhattu  armottomasti.  Silloin  yleinen
mielipide  puolsi  juutalaisten  paluuta  muinaiseen
kotimaahansa.

Britannia hallitsi Palestiinaa vuoteen 1948. Toukokuun 14.
päivä  1948  juutalainen  Maailman  Sionistijärjestö  julisti,
Yhdistyneiden  kansakuntien  yleiskokouksen
päätöslauselman  pohjalta,  Israelin  valtion
jälleensyntyneeksi.  Lähes  2000  vuotta  juutalaiset  olivat
olleet  ”kulkureina  kansakuntien  joukossa.”  Nyt  he  olivat
kotona. Silti heidän kamppailunsa oli vasta alkanut.

Egyptiläisista,  irakilaisista,  syyrialaisista  sekä
jordanialaisista  muodostunut  Arabiliitto  hyökkäsi  pian
Palestiinaan, tarkoituksenaan uuden valtion murskaaminen.
Taistelu oli kovaa. Kuitenkin vuoteen 1949 mennessä arabit
oli päihitetty, ja Israel hallitsi yhä maata. Toukokuussa 1967
Egypti,  Jordania  sekä  Syyria  valmistautuivat  uuteen
hyökkäykseen.  Israel  iski  ensin,  ja  sota  oli  ohi  kuudessa
päivässä.  Vuonna  1973,  juutalaisen  Yom kippurin  alussa,
egyptiläiset  ja  syyrialaiset  iskivät  taas.  Taistelu  oli
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raivokasta ja veristä. Silti vuoteen 1974 mennessä Israel oli
jälleen niskan päällä ja yhä maassa.

Yli 50:n vuoden ajan nämä hämmästyttävät tapahtumat ovat
vanginneet  huomion  suurelta  osalta  kristillistä  maailmaa.
Miljoonat ovat tehneet johtopäätöksensä. Tämän täytyy olla
raamatunprofetian täyttymys. Tänä päivänä tätä vakaumusta
ilmaistaan  joka  puolella  maailmaa.  Israelin  uudelleen
syntymistä  vuonna  1948  pidetään  nyt  lukemattomien
kristittyjen  vaikutuksesta  kaikkein  merkittävimpänä
profeetallisena tapahtumana 1900-luvulla!

Esimerkki  tästä  vakaumuksesta  löytyy  suositusta  kirjasta
The Next 7 Great Events of the Future. Kirjoittaja Randal
Ross  julistaa:  ”Kutsun  Israelin  valtion  perustamista
’äärimmäiseksi profetia-aikapommiksi,’ sillä kun Israelista
tuli toukokuussa 1948 maailman silmissä virallinen valtio,
tuo yksittäinen,  näennäisen irrallinen tapahtuma käynnisti
profeetallisen ajastimen, joka tikittää kohti viimeistä tuntia
sekä  aikojen  loppua.”8 Hal  Lindsey  heijastelee  samoja
ajatuksia:  ”Sitten  Israelin  valtion  ennallistamisen  vuonna
1948,  me  olemme  eläneet  profeetallisen  historian
merkittävintä  aikakautta.”9 Ei  ole  liioiteltua  sanoa,  että
valtaosa  kristittyjen  näkemyksistä  lopunaikoihin  liittyen
lepää tukevasti tämän vuonna 1948 luodun pohjan päällä.

8 Randal Ross, The Next 7 Great Events of the Future, (Lake Mary, 
Fla.: Creation House), © 1979, p. 23.

9 Hal Lindsey with C.C. Carlson, The Late Great Planet Earth 
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan), 1970, p. 51
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Huhtikuun  10.  päivä  vuonna  1912  Titanic  lähti  ulapalle
Englannista  kohti  Amerikkaa.  Aikansa  suurin  alus  koko
maailmassa,  jota  pidettiin  uppoamattomana.  Sitten,  kun
takana  oli  neljä  päivää  sulavaa  risteilyä,  se  iski  jäähän.
Kolme  tuntia  myöhemmin  se  oli  veden  alla,  matkalla
Atlantin valtameren pohjaan. Monella tapaa vuoden 1948
teoria on kuin Titanic. Lukemattomien kristittyjen mielissä
se  näyttäytyy  uppoamattomana.  Kuitenkin  pienen  hetken
päästä,  tämä  suosittu  teoria  törmää  Jumalan  Sanan
jäävuoreen.  Jos  se  alkaa  upota,  niin  meidän  tulisi  hylätä
alus, niin pian kuin mahdollista!

On  olemassa  kolme  pääargumenttia,  joita  käytetään
tukemaan  teoriaa,  jonka  mukaan  raamatunprofetia  täyttyi
vuonna 1948. On tullut  aika huolellisesti  tarkastella näitä
argumentteja.

1. ”Viikunapuu” argumentti

Hal Lindsey kirjoitti: ”Jeesus ennustaa äärimmäisen tärkeän
aikavihjeen.  Hän  sanoo  ’Mutta  oppikaa  viikunapuusta
vertaus’  (Matt.  24:32,  33)…  Kaikkein  tärkein  merkki
Matteuksen evankeliumissa täytyy olla juutalaisten palautus
maahansa Israelin jälleen syntyessä… Kun juutalaisista tuli
jälleen  kansakunta  14.  toukokuuta  1948  ’viikunapuuhun’
puhkesivat  ensimmäiset  lehdet.  Jeesus  sanoi,  että  tämä
osoittaisi, että Hän ’olisi ovella,’ valmiina palaamaan.”10

10 Ibid., p. 43.
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Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
24:32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
24:33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.



Onko  tämä  todella  se,  mitä  Jeesus  sanoi?
Rinnakkaisjakeessa  Luukas  kirjaa:  ”Ja  hän  puhui  heille
vertauksen: ’Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.  Kun
ne jo  puhkeavat  lehteen,  niin  siitä  te  näette  ja  itsestänne
ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun
näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta
on lähellä.’” (Luuk. 21:29-31)

Koska Luukas kirjoitti ”kaikkia puita; kun ne jo puhkeavat
lehteen,”  voimme selvästi  nähdä,  että  Jeesuksella  ei  ollut
mielessään  vain  yksi  puu  joka  edustaa  Israelia  vuonna
1948.  Matteuksen  evankeliumissa  Jeesus  selitti
vertauksensa viikunapuusta. Hän sanoi: ”Samoin te myös,
kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven
edessä.”  (Matt.  24:33)  Kun  viikunapuut,  ja  kaikki  puut,
alkavat kukkia talven lopussa, me tiedämme että kesä on
lähellä.  ”Samoin  myös,”  sanoi  Jeesus,  kun  me  näemme
”tämän  kaiken,”  eli  lukuisat  merkit,  joita  Matteuksen
luvussa 24 annetaan,  tapahtumassa samaan aikaan, silloin
tiedämme Hänen paluunsa olevan lähellä. Viikunapuu ei ole
merkki.  Se  ainoastaan  edustaa  ”kaikkia”  merkkejä
Matteuksen evankeliumin luvussa 24, joista yksikään ei ole
määritelty  Israelin  uudelleen  syntymiseksi  1948.  Jumalan
sanan jää on juuri repinyt ensimmäisen reiän 1948-aluksen
pohjaan!
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2. ”Voittoisa Israel” argumentti

On  usein  esitetty  ajatus,  että  Israelin  voitot  arabeista
vuosina 1949, 1967 ja 1973 ovat vahva todiste siitä,  että
Jumala  on uudelleen koonnut  Israelin  ja  sotii  nyt  valitun
kansansa puolesta, huolimatta siitä, että tuon kansan johto
ei vieläkään usko Jeesukseen Kristukseen. Jälleen kerran;
tarkastelkaamme tätä argumenttia.

Ensinnäkin Raamattu sanoo, että ”Jeesus Kristus on sama
eilen  ja  tänään  ja  iankaikkisesti”  (Hebr.  13:8).  Jumala
sanoo:  ”Sillä  minä,  Herra,  en  muutu”  (Mal.  3:6).
Tutkitaanpa  raamatuntekstejä,  pitäen  mielessämme  tämän
periaatteen. Kykenikö Jumala taistelemaan Israelin puolesta
Vanhassa testamentissa silloin, kun he olivat epäuskoisia?

Eksoduksen jälkeen Jumala lupasi tuoda Israelin luvattuun
maahan  (2.  Moos.  33:1-3).  Kaksitoista  miestä  lähetettiin
vakoilemaan  aluetta.  Kuitenkin  kun  kaikki  kansa  kuuli
”pahan  raportin”  maan  ”jättiläisistä,”  he  ”napisivat
Moosesta  vastaan”  sanoen  ”palatkaamme  Egyptiin.”  (4.
Moos. 13:32, 33; 14:2, 4) Silloin Jumala itse julisti tämän
tuomion:  ”Mutta  teidän  ruumiinne  kaatuvat  tähän
erämaahan  ja  teidän  lastenne  täytyy  harhailla
paimentolaisina  tässä  erämaassa  neljäkymmentä
vuotta ...saatte nyt… tulla tuntemaan, mitä se on, että minä
käännyn  teistä  pois.”  (4.  Moos.  14:32-34)  Eli  Israelin
epäuskon tähden Jumala ei kyennyt täyttämään lupaustaan
tuolle sukupolvelle.
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Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
14:32 Mutta teidän ruumiinne kaatuvat tähän erämaahan,
14:33 ja teidän lastenne täytyy harhailla paimentolaisina tässä erämaassa neljäkymmentä vuotta ja kärsiä teidän uskottomuutenne tähden, kunnes teidän ruumiinne ovat maatuneet tähän erämaahan.
14:34 Niinkuin te neljäkymmentä päivää vakoilitte maata, niin saatte nyt, päivä vuodeksi luettuna, neljäkymmentä vuotta kärsiä pahoista teoistanne ja tulla tuntemaan, mitä se on, että minä käännyn teistä pois.

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
14:2 Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille: "Jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan! Jospa olisimme kuolleet!
14:4 Ja he puhuivat toinen toiselleen: "Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin."

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
13:32 Mutta ne miehet, jotka olivat käyneet hänen kanssaan siellä, sanoivat: "Emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi."
13:33 Niin he saattoivat israelilaisten keskuudessa pahaan huutoon sen maan, jota olivat olleet vakoilemassa, sanoessaan: "Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat asukkaansa; ja kaikki kansa, jota me siellä näimme, oli kookasta väkeä.

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
33:1 Sitten Herra sanoi Moosekselle: "Lähde täältä ja vaella, sinä ja kansa, jonka olet johdattanut Egyptin maasta, siihen maahan, jonka minä olen vannoen luvannut Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sanoen: 'Sinun jälkeläisillesi minä annan sen.'
33:2 Ja minä lähetän enkelin sinun edelläsi ja karkoitan pois kanaanilaiset, amorilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset,
33:3 että tulisit siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Sillä minä en itse vaella sinun kanssasi, koska olet niskurikansa, etten minä sinua tiellä hukuttaisi."



Valitettavasti  muinaiset  israelilaiset  eivät  halunneet
hyväksyä  tuota  40:n  vuoden  tuomiota.  Kansa  päätti  silti
lähteä ”siihen paikkaan, josta Herra on puhunut” (4. Moos.
14:40).  Mutta  Mooses  sanoi:  ”’Älkää  lähtekö sinne,  sillä
Herra  ei  ole  teidän  keskellänne…  eikä  Herra  ole  teidän
kanssanne.’  Yhtäkaikki  he  lähtivät  uppiniskaisuudessaan
kulkemaan ylös… Silloin amalekilaiset… syöksyivät alas ja
voittivat heidät” (4. Moos. 14:42-45). Tämä luku on täynnä
ohjeistusta.  Israelin  epäuskosta  johtuen  Jumala  ei  voinut
taistella heidän puolestaan. Vuosia myöhemmin, kun jälleen
”he hylkäsivät Herran… niin etteivät he enää voineet kestää
vihollistensa  edessä.”  (Tuom.  2:13,  14).  Tämä Raamatun
perustotuus toistuu moneen otteeseen Joosuan, Tuomarien,
Samuelin,  Kuninkaiden,  Aikakirjojen,  Jeremian  jne.
kirjoissa.

Jumala ei muutu. Läpi koko pyhän historian, Hän ei voinut
taistella Israelin puolesta, kun he olivat uskottomia. Siispä
Hän ei voinut taistella juutalaisen valtion puolesta vuosina
1949,  1967  ja  1973!  Vain  se  että  kansakunta  voittaa
taistelun, ei ole yksinään todiste siitä, että Jumala taistelee
tuon  kansakunnan  puolesta.  Taisteliko  Jumala  Hitlerin
puolesta, kun hän voitti niin monia taisteluita? Oliko Herra
natsien  puolella,  kun  he  julmasti  murhasivat  kuusi
miljoonaa  juutalaista?  Ilmiselvästikään  ei!  Rakas  ystävä,
”voitokkaan Israelin” argumentti ei perustu Jumalan Sanan
perusteelliseen  opiskeluun.  Jää  on  juuri  repinyt  reiän
numero kaksi tämän ”uppoamattoman” teorian runkoon!
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Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
2:13 Mutta kun he hylkäsivät Herran ja palvelivat baalia ja astarteja,
2:14 niin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidät ryöstäjien käsiin, jotka ryöstivät heitä, ja myi heidät heidän ympärillään asuvien vihollisten käsiin, niin etteivät he enää voineet kestää vihollistensa edessä.

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
14:42 Älkää lähtekö sinne, sillä Herra ei ole teidän keskellänne; älkää lähtekö, etteivät vihollisenne voittaisi teitä.
14:43 Sillä amalekilaiset ja kanaanilaiset ovat siellä teitä vastassa, ja niin te kaadutte miekkaan; sillä te olette kääntyneet pois Herrasta, eikä Herra ole teidän kanssanne."
14:44 Yhtäkaikki he lähtivät uppiniskaisuudessaan kulkemaan ylös vuoristoon; mutta ei Herran liitonarkki eikä Mooseskaan siirtynyt leiristä.
14:45 Silloin amalekilaiset ja kanaanilaiset, jotka siinä vuoristossa asuivat, syöksyivät alas ja voittivat heidät ja hajottivat heidät, ajaen heitä aina Hormaan asti.

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
14:40 Ja he nousivat varhain seuraavana aamuna lähteäkseen ylös vuoristoon ja sanoivat: "Katso, tässä me olemme; me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on puhunut, sillä me olemme syntiä tehneet."



3. Argumentti lopunaikojen 
uudelleenkokoamisesta

Tämä  on  suuri.  Nyt  joka  puolella  maailmaa  esitetään
ajatusta,  jonka  mukaan  Vanhan  testamentin  muinaiset
profetiat Israelin uudelleenkokoamisesta takaisin maahansa
tulivat  täytetyksi  vuonna  1948.  Tärkein  profetia  jota
käytetään  tukemaan  tätä  johtopäätöstä,  löytyy  Hesekielin
kirjan luvuista 36-38.

Kirjassa  The Late Great  Planet  Earth Hal  Lindsey antaa
seuraavat  kolme  syytä  sille,  miksi  Hesekielin  profetian
täytyy  osoittaa  täyttymykseen  1948:  (1)  Jumala  sanoi
Israelia koskien: ”Minä otan teidät pois pakanakansoista ja
kokoan  teidät  kaikista  maista  ja  tuon  teidät  omaan
maahanne.”  (Hes.  36:24)  (2)  Ilmaus  ”kaikista  maista”
viittaa ”maailmanlaajuiseen hajaantumiseen,” ja siksi se ei
voi  viitata  Babylonin  vankeuteen.  (3)  Hesekielin  profetia
täyttyy  ”viimeisellä  ajalla”  (38:16 katso  Biblia  t.
Pikkulammas),  mikä  Hal  Lindseyn  mukaan  on  ”tarkasti
määritelty” termi,  joka liittyy Jeesuksen Kristuksen toista
tulemista  ”juuri  edeltävään  aikaan.”11 Lukemattomat
kristityt  ovat  hyväksyneet  edelliset  kolme  syytä
”uppoamattomina”  todisteina  vuoden  1948  täyttymyksen
puolesta.

Seuraavat  viisi  argumenttia  asettavat  paitsi  epäilyksen
varjon juuri lueteltujen kolmen kohdan päälle, niin ne myös

11 Ibid., pp. 49, 50.
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Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
Ja sinun pitää menemän ylös minun kansaani Israelia vastaan, niinkuin pilvi, joka maan peittää. Viimeisellä ajalla pitää sinun oleman, mutta minä tahdon sentähden antaa sinun tulla minun maalleni, että pakanain pitää oppiman minua tuntemaan, koska minä sinussa, Gog, pyhitetyksi tulen heidän silmäinsä edessä.



todistavat,  että  raamatunprofetia  ei  voinut  täyttyä vuonna
1948!

1. Jumala  nimenomaan  kertoi  muinaiselle  Israelille,
että  Hän  kokoaisi  heidät  ”kaikista  maista”
välittömästi  kun  ”seitsemänkymmentä  Baabelin
vuotta ovat täyttyneet” (Jer. 29:10, 14, 18).

2. Aikajaksoa  välittömästi  Babylonin  vankeuden
jälkeen kutsutaan  myös  ”viimeisiksi  ajoiksi.”  (Jer.
29:10-14; 30:24; 27:2-7; 48:47; 49:39; 50:1). Niinpä
ilmaus  ”viimeisellä  ajalla”  ei  ole  aina  ”tarkasti
määritelty termi” joka liittyisi aina Jeesuksen toista
tulemista ”juuri  edeltävään aikaan.” Mooses kertoi
muinaiselle  Israelille:  ”Sillä  minä  tiedän,  että  te
minun  kuolemani  jälkeen...  poikkeette  siltä  tieltä,
jonka minä teille käskenyt olen; niin teille tapahtuu
onnettomuus  viimeisillä  ajoilla”  (5.  Moos.  31:29
katso Biblia t. Pikkulammas).

3. Hesekielin  kirjan  luvussa  38  uudelleenkoottua
Israelia  kuvaillaan  kolme  kertaa  kansaksi  jotka
”asuvat turvallisina kaikki tyynni” (jae 8), ”asuvat
turvallisina  -  asuvat  muuria  vailla  kaikki  tyynni”
(jae  11),  sekä  ”minun  kansani  Israel  asuu
turvallisena”  (jae  14).  Nämä  sanat  eivät  varmasti
sovellu  moderniin  Israelin  kansaan,  jotka  nyt
”asuvat”  terrorismin  keskellä,  sekä  on  arabien
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Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
Sana, jonka Herra puhui Baabelia vastaan, kaldealaisten maata vastaan, profeetta Jeremian kautta.

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
49:39 Mutta aikojen lopulla minä käännän Eelamin kohtalon, sanoo Herra."

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
48:47 Mutta minä käännän Mooabin kohtalon aikojen lopulla, sanoo Herra." Tähän asti Mooabin tuomiosta.

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
27:2 Näin sanoi Herra minulle: "Tee itsellesi ies siteinensä ja pane se kaulaasi.
27:3 Lähetä se Edomin kuninkaalle, Mooabin kuninkaalle, ammonilaisten kuninkaalle, Tyyron kuninkaalle ja Siidonin kuninkaalle niiden lähettiläiden mukana, jotka ovat tulleet Jerusalemiin Sidkian, Juudan kuninkaan, tykö.
27:4 Ja käske heidän sanoa herroillensa: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Näin sanokaa herroillenne:
27:5 Minä olen tehnyt maan sekä ihmiset ja eläimet, jotka maan päällä ovat, suurella voimallani ja ojennetulla käsivarrellani, ja minä annan sen, kenelle hyväksi näen.
27:6 Ja nyt minä annan kaikki nämä maat Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, palvelijani, käsiin, ja myöskin metsän eläimet minä annan hänelle, palvelemaan häntä.
27:7 Ja kaikki kansat palvelevat häntä ja hänen poikaansa ja hänen poikansa poikaa, kunnes tulee hänenkin maansa aika ja monet kansat ja suuret kuninkaat tekevät hänet palvelijakseen.

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
30:24 Eikä Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään. 

Tuntematon tekijä, 23.01.22, 
29:10 Sillä näin sanoo Herra: Vasta kun ne seitsemänkymmentä Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan.
29:11 Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
29:12 Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä.
29:13 Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.
29:14 Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois.



vihamielisyyden,  pommiuhkien  ja  PLO:n  juonien
kohteena.

4. Vanhassa testamentissa israelilaiset hajotettiin koska
he hylkäsivät  Jumalan,  rikkoivat  Hänen lakinsa ja
olivat tottelemattomia Hänen sanaansa kohtaan (Jer.
16:10-13;  29:18,  19).  Jos  tutkit  huolellisesti  niin
havaitset,  että Raamatun mukaan Israelin on ensin
käännyttävä  synneistään,  ennen  kuin  Jumala  voi
toimittaa tällaisen uudelleenkokoamisen.

Tässä  on  todisteet. Jumala  sanoi  Israelille:  ”Ja  pitää
tapahtuman,  kuin  kaikki  nämät  tulevat  sinun  päälles,
siunaus eli kirous… a sinä rupeet ne panemaan sydämees,
kaikkein pakanain keskellä, kuhunka Herra sinun Jumalas
sinun on ajanut; Ja sinä käännyt Herran sinun Jumalas tykö,
olemaan  kuuliainen hänen äänellensä…  Niin Herra sinun
Jumalas kääntää sinun vankiutes, ja... kokoo sinun kaikista
kansoista” (5. Moos. 30:1-3 korostus lisätty, katso Biblia t.
Pikkulammas).

Näiden inspiroitujen sanojen mukaan, kun Jumala hajottaa
Israelin ”kaikkien  kansojen”  sekaan,  jos  he  kääntyvät ja
ovat  kuuliaisia Hänen äänelleen,  niin silloin Hän kokoaa
heidät uudelleen. Jos he eivät käänny ja ole kuuliaisia, niin
silloin Jumala ei voi täyttää tätä profetiaa! Koska Messias
on jo  tullut,  tämän ”kääntymisen Herran puoleen” täytyy
olla kääntymistä Jeesuksen Kristuksen puoleen. On selvää,
että juutalainen sionismi ei täyttänyt tätä hengellistä ehtoa
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Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
30:1 Ja pitää tapahtuman, kuin kaikki nämät tulevat sinun päälles, siunaus eli kirous, jotka minä panin sinun etees, ja sinä rupeet ne panemaan sydämees, kaikkein pakanain keskellä, kuhunka Herra sinun Jumalas sinun on ajanut;
30:2 Ja sinä käännyt Herran sinun Jumalas tykö, olemaan kuuliainen hänen äänellensä kaikissa niissä, mitkä minä sinulle tänäpänä käsken, sinä ja sinun lapses, kaikesta sydämestäs ja kaikesta sielustas;
30:3 Niin Herra sinun Jumalas kääntää sinun vankiutes, ja armahtaa sinua, ja tuo jälleen ja kokoo sinun kaikista kansoista, joihin Herra sinun Jumalas sinun hajoittanut on.

Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
29:18 Ja minä ajan heitä takaa miekalla, nälällä ja rutolla ja teen heidät kauhuksi kaikille valtakunnille maan päällä, kiroukseksi ja kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja häväistykseksi kaikkien kansojen keskuudessa, mihin minä heidät karkoitan,
29:19 sentähden etteivät he kuulleet minun sanojani, sanoo Herra, kun minä lähetin heidän tykönsä palvelijoitani, profeettoja, varhaisesta alkaen. Te ette ole kuulleet, sanoo Herra.

Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
16:10 Kun sinä ilmoitat tälle kansalle kaikki nämä sanat ja he sanovat sinulle: 'Minkätähden Herra uhkaa meitä kaikella tällä suurella onnettomuudella, ja mikä on rikoksemme, mikä syntimme, jonka olemme tehneet Herraa, meidän Jumalaamme, vastaan?'
16:11 niin sano heille: Sentähden että teidän isänne hylkäsivät minut, sanoo Herra, ja seurasivat muita jumalia, palvelivat niitä ja kumarsivat niitä, mutta hylkäsivät minut eivätkä noudattaneet minun lakiani.
16:12 Ja te olette tehneet pahemmin kuin teidän isänne, ja katso, te vaellatte kukin pahan sydämenne paatumuksessa, kuulematta minua.
16:13 Niin minä heitän teidät pois tästä maasta maahan, jota te ette tunne eivätkä teidän isänne tunteneet, ja siellä te saatte palvella muita jumalia päivät ja yöt, sillä minä en teille armoa anna.



vuonna  1948.  Ja  vielä  kerran;  Jumala  kertoi  muinaiselle
Israelille:  ”Jos  te  tulette  uskottomiksi,  niin  minä  hajotan
teidät  kansojen  sekaan;  mutta  jos  te  palajatte  minun
tyköni... niin …minä heidät sieltäkin kokoan” (Neh. 1:8, 9).
”Te etsitte  minua  ja  löydätte  minut,  kun te  etsitte  minua
kaikesta  sydämestänne.  Ja  niin  minä  annan teidän löytää
itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja
kokoan teidät  kaikista  kansoista” (Jer.  29:13, 14 korostus
lisätty). Nämä raamatuntekstit ovat hyvin selviä. Israelin on
ensin käännyttävä,  sitten Jumala kokoaa heidät. Ja jälleen
kerran;  tämä  ehto  ei  täyttynyt  sionistisessa  liikkeessä
vuonna 1948. ”Uppoamaton teoria alkaa vajota. ”Laskekaa
pelastusveneet” kuuluu huuto taivaasta!

Kaikkein  tärkein  ”uudelleenkokoamisprofetia”  Hesekielin
luvussa  36  sisältää  myös  ehdolliset  elementit  joita
raamatunkirjoitukset opettavat. Pistä huolellisesti merkille:
”Näin sanoo Herra, Herra:  Sinä päivänä, jona minä teidät
puhdistan  kaikista pahoista  teoistanne,  minä  asutan
kaupungit,  ja  rauniot  rakennetaan  jälleen  (Hes.  36:33
korostus lisätty). Eli ”sinä päivänä” jona Jumala puhdistaa
Israelin  ”kaikista”  sen  pahoista  teoista,  niin  sinä  päivänä
Hän  myös  ”asuttaisi”  sen  kaupunkeihinsa.  Tätä  ei
tapahtunut  vuonna  1948!  Tuona  hetkenä  Israelia  ei
kansakuntana puhdistettu ”kaikista” pahoista teoistaan.  Se
ei  ollut  tunnustanut,  eikä  jättänyt  taakseen
menneisyydessään tapahtunutta Pojan hylkäämisen syntiään
(Matt.  21:37-39).  Joona  ennusti:  ”Vielä  neljäkymmentä
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Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
21:37 Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa sanoen: 'Minun poikaani he kavahtavat.'
21:38 Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä: 'Tämä on perillinen; tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä.'
21:39 Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat.

Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
1:8 Muista sana, jonka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle, sanoen: 'Jos te tulette uskottomiksi, niin minä hajotan teidät kansojen sekaan;
1:9 mutta jos te palajatte minun tyköni, noudatatte minun käskyjäni ja seuraatte niitä, niin vaikka teidän karkoitettunne olisivat taivaan ääressä, minä heidät sieltäkin kokoan ja tuon heidät siihen paikkaan, jonka minä olen valinnut nimeni asuinsijaksi.'



päivää, ja Niinive hävitetään.” (Joona 3:4) Silti 40 päivää
myöhemmin,  Niinive  ei  tullut  hävitetyksi.  Miksi?  Koska
profetia  oli  ehdollinen.  Niinive  kääntyi,  joten  Jumalan
tuomiota lykättiin. Kuten olemme nähneet, sama ehdollinen
elementti  sisältyy  myös  uudelleenkokoamisprofetioihin.
Koska  Israel  ei  ensin  kääntynyt  ja  palannut  Herran
Jeesuksen  Kristuksen  luokse,  lupausta
uudelleenkokoamisesta  ei  voitu  täyttää  Jumalan  toimesta
vuonna 1948.

5. Profeetta Hesekiel julisti: ”Minulle tuli tämä Herran
sana:  ’Ihmislapsi,  käännä  kasvosi  kohti  Googia
Maagogin  maassa”  ”vuotten  lopulla  sinun  on
karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä,
koottu monien kansain seasta” ”Sinä hyökkäät kuin
rajuilma”  ”kansaa  kohti,  joka  on  koottu
pakanakansain  seasta”  ”Mutta  sinä  päivänä,  jona
Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra,
nousee minun vihani hehku.” ”Ja minä annan sataa
kaatosadetta,  raekiviä,  tulta  ja  tulikiveä  hänen
päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain
kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat… Ja he
tulevat  tietämään,  että  minä  olen  Herra.’”  (Hes.
38:1, 2, 8, 9, 12, 18, 22, 23)

Kirjassa  The  Late  Great  Planet  Earth kappale  5  on
nimeltään ”Russia Is a Gog” (Venäjä on Goog). Siinä Hal
Lindsey  soveltaa  sanoja  Hesekielin  luvusta  38  Israelin
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ennallistamiseen  vuonna  1948,  ja  sitten  lopulliseen
taisteluun  Lähi-idässä  Venäjän  sekä  juutalaisen  valtion
välillä.  Silti  räjähtävä  totuus  on,  että  Ilmestyskirja
itseasiassa  soveltaa  Hesekielin  profetiaa
maailmanlaajuiseen  tapahtumaan,  joka  tapahtuu
milleniumin lopussa. Tämän kirjan luvussa 2 huomasimme
kuinka  Matteus  otti  Hoosean  kirjan  kohdan  11:1,  joka
alunperin  koski  Israelin  kansakuntaa,  ja  sitten  julisti  sen
”toteutuneeksi”  Jeesuksessa  Kristuksessa  (Matt.  2:15).
Näimme  myös,  kuinka  Paavali  teki  samankaltaisen
sovelluksen ”Vanhasta testamentista Uuteen testamenttiin,”
kun hän liitti  ”Aabrahamin siemenen,”  joka  ehdottomasti
oli ”Israel,” siihen ”joka on Kristus” (Jes. 41:8; Gal. 3:16).
Nyt  kiinnittäkää  turvavyönne!  Ilmestyskirja  tekee  saman
asian Hesekielin kirjan luvulle 38!

Ilmestyskira  20:7-9  sanoo:  ”Ja  kun  ne  tuhat  vuotta  ovat
loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja hän
lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja,
Googia  ja  Maagogia,  kootakseen heidät  sotaan,  ja  niiden
luku  on  kuin  meren  hiekka. Ja  he  nousevat  yli  maan
avaruuden  ja  piirittävät  pyhien  leirin  ja  sen  rakastetun
kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.”
Pääelementit  ovat  samat.  Sekä  Hesekielin  luku  38  että
Ilmestyskirjan  luku  20  puhuvat  Googista,  Maagogista,
suuresta  armeijasta,  viimeisestä  kokoontumisesta  sotaan
Jerusalemia  vastaan  sekä  tulesta  taivaalta.  Silti
Ilmestyskirjan  luku  20  soveltaa  näitä  asioita  tuhannen
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Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus.

Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Aabrahamin, minun ystäväni, siemen,

Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä minä kutsuin poikani."

Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani.



vuoden  loppuun,  globaaliin  Googiin  ja  Maagogiin,  sekä
viimeiseen maailmanlaajuiseen taisteluun pyhien leiriä sekä
rakastettua kaupunkia vastaan, joka on uusi Jerusalem (Ilm.
3:12;  21:10;  Hebr.  12:22).  Niinpä  Ilmestyskirjan  luku 20
ottaa jotain mikä alunperin koski kirjaimellista juutalaista
valtiota,  ja  sitten  soveltaa  sitä  viimeiseen
maailmanlaajuiseen  sotaan  Jeesuksen  Kristuksen  pyhiä
vastaan, jotka ovat uuden Jerusalemin sisällä, milleniumin
lopussa.

Miksi  Ilmestyskirja  tekee  näin? Samasta  syystä,  josta
keskustelimme jo tämän kirjan luvussa 3.  Jotta  ”Jumalan
sana”  ei  ”olisi  mennyt  harhaan”  useiden  luonnollisten
juutalaisten  epäuskon  takia  (Katso  Room.  9:6).  Jumala
lupasi Hesekielin luvussa 38 (ja Sakarjan luvussa 14), että
Hän  puolustaisi  Israelia  ja  Jerusalemia  viimeisessä
taistelussa.  Ja  niin  Hän  tuleekin  tekemään.  Hän  tulee
puolustamaan  hengellistä  Israeliaan,  joka  asuu  uuden
Jerusalemin  sisällä  milleniumin  lopussa!  Ilmestyskirjan
20:7-9 mukaan Hesekielin luku 38 tulee täyttymään täällä
tavalla. Siksi suuri kysymys kuuluu: ”Olemmeko valmiita
hyväksymään  tavan,  jolla  Uusi  Testamentti  hyödyntää
Vanhan testamentin profetioita?” Jos emme ole, niin silloin
emme ole uskollisia Jumalan koko Sanalle!

Huhtikuun  15.  päivä  vuonna  1912,  klo.  2:20  aamuyöllä,
uppoamaton Titanic oli täysin veden alla. Noin kolmannes
sen matkustajista oli pelastusveneissä, samalla kun suurin
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Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,

Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,

Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä,

Tuntematon tekijä, 24.01.22, 
Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.



osa heistä oli matkalla Atlantin valtameren pohjaan. Entäpä
me?  Hylkäämmekö  ”1948-aluksen”  ennen  kuin  on  liian
myöhäistä?  Kapteenimme  vetoaa  meihin  nyt:  ”Menkää
pelastusveneisiin!”  Jos  emme  tottele,  saatamme  päätyä
meren pohjaan!
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Luku 9: Titaanimaiset totuudet 
temppelistä
Huhtikuun 15. päivä vuonna 1912 Titanic vajosi  Atlantin
valtameren  pohjaan.  Sinne  se  jäi  vuosikymmeniksi,
löytämättä. Vuonna 1980 rikas texasilainen öljymies päätti
rahoittaa kadonneen laivan etsinnän. Merelle tehtiin kaksi
tutkimusmatkaa,  ilman  tuloksia.  Vuonna  1985  toinen
tutkimusryhmä lähti matkaan Ranskasta. He paikansivat 1,5
km2:n  alueen,  jolla  he  arvelivat  laivan lepäävän.  Kahden
kuukauden  syvänmeren  tutkimusten  jälkeen,  heidän
hienostuneet  merenkartoituslaitteensa  paikansivat  suuren
objektin  merenpohjasta.  Kun  laivan  ääriviivat  alkoivat
käydä selvemmiksi,  vihdoin  raikui  huuto:  ”Siinä  se  on!
Olemme löytäneet Titanicin!” Löydöstä uutisoitiin lehdissä
ympäri maailmaa.

Tässä  luvussa  jatkamme  Jumalan  sanan  salattujen
syvyyksien  syväluotausta.  Emme  kuitenkaan  tarvitse
hienostuneita  laitteita,  ainoastaan  avoimen  sydämen.  Kun
lähdemme  matkalle  kohti  seuraavia  kappaleita,  tulemme
löytämään vielä sokeeraavampia asioita,  kuin nuo tutkijat
vuonna  1985.  Oletko  valmis?  On  tullut  aika  löytää
titaanimaisia totuuksia temppelistä!

On tosiasia,  että  useat  juutalaisorganisaatiot  valmistelevat
nyt  juutalaisen  temppelin  uudelleenrakentamista
Temppelivuorelle. Suosittu kristillinen kirja nimeltään  The
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Edge of Time, jonka on kirjoittanut Peter ja Patti Lalonde,
antaa seuraavan raportin: ”Kolmannen temppelin malli on
rakennettu,  ja  se  on  näytillä  vanhassa  Jerusalemissa.
Tietokoneella  on  jopa  luotu  lista  kandidaateista,  jotka
täyttävät vaatimukset temppelipapille, ja rabbiiniopiskelijat
ovat  harjoitelleet  juutalaisten  muinaisia  temppelirituaaleja
ja uhreja.”12 Monet uskonnolliset juutalaiset haluavat uuden
temppelin.  Miljoonat  kristityt  nyt  uskovat,  että  Raamattu
ehdottomasti  ennustaa  sellaisen  rakennettavaksi.  Mutta
ennustaako  se  todella?  Onko  mahdollista,  että  ”kolmas
temppeli” -teoria on taas vain yksi viimeisten päivien suuri
eksytys?

Keskitytään  ensin  siihen,  mitä  tapahtui  ennen  toisen
temppelin  tuhoutumista.  Kun  Jeesus  Kristus  kuoli
”temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa
järisi”  (Matt.  27:51).  Esiripun  repimisellä  Kaikkivaltias
Jumala osoitti ihmiskunnalle, että eläinuhrien merkitys oli
lakannut.  Maallinen  temppelipalvelus  oli  tulossa
päätökseensä. Miksi? Siksi, että suuri Uhri oli juuri tarjottu!
Muutama  vuosi  myöhemmin,  Paavali  kirjoitti  maalliseen
temppeliin  viitaten;  ”mutta  se,  mikä  vanhenee  ja  käy
iälliseksi, on lähellä häviämistään” (Hebr. 8:13) Vuonna 70
toinen temppeli hävitettiin roomalaisten toimesta.

Nyt  mieti  tätä  asiaa  hetken  ajan.  Johdattaisiko  Jumalan
kaitselmus  juutalaisia  enää  ikinä  rakentamaan  kolmatta

12 Peter and Patti Lalonde, The Edge of Time, p. 41.
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temppeliä?  Ehdottaisiko  Isä  koskaan  uhrien
uudelleenaloittamista,  jotka  päättyivät  Hänen  Poikansa
kuolemaan?  Kun  Jeesus  huusi:  ”Se  on  täytetty”  (Joh.
19:30), Hän teki selvää kaikista uhreista. Hän oli viimeinen
Uhri! Eikö siis uhrien aloittaminen uudelleen olisi sen asian
avoin  kieltäminen,  että  Jeesus  Kristus  on  Messias?  Jos
Israel  joskus  rakentaa  kolmannen  temppelin  ja  aloittaa
uhraamisen,  eikö  se  olisi  toinen  virallinen,  kansallinen,
Pelastajan  torjuminen?  Mitä  tapahtui  2000  vuotta  sitten,
kun  Israelin  johtajat  virallisesti  torjuivat  Messiaansa?
Seuraus oli katastrofi! Yli miljoona juutalaista menehtyi.

Raamatusta löytyy kolme tärkeintä kohtaa, joita käytetään
tukemaan ”kolmas temppeli” -teoriaa. Ne ovat Daniel 9:27,
lajitelma  ”temppelitekstejä”  Ilmestyskirjassa,  sekä  2.
Tessalonikalaiskirje  2:4.  Silti  missään  näistä  kolmesta
osiosta  ei  sanota  mitään  temppelistä,  joka
”uudelleenrakennetaan.”  Vanhassa  testamentissa  suuria
osioita  Raamatusta  omistetaan  telttamajan  rakentamiselle,
ensimmäiselle  temppelille,  sekä  toiselle  temppelille
(2.Moos. luvut 35-40; 1.Kun. luku 6; Esra luvut 3-6). Silti
kolmannen juutalaistemppelin rakentamisesta emme löydä
mitään.

Argumentti 1 – Daniel 9:27 soveltaminen

Suositut profetian tutkijat tänä päivänä väittävät,  että kun
Daniel  9:27  kuvailee  hänen  tuloaan  joka  ”lakkauttaa
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teurasuhrin,”  niin  sen  täytyy  viitata  lopunaikojen
Antikristukseen,  joka  lakkauttaa  teurasuhrit
uudelleenrakennetussa  juutalaistemppelissä.  Kuitenkin
olemme jo todistaneet tämän kirjan luvussa 5, että Jeesus
Kristus on jo ”lakkauttanut teurasuhrin” 2000 vuotta sitten,
Hänen  ristinkuolemansa  kautta.  Matthew  Henry  julisti
tunnollisesti,  että  se  oli  Jeesus,  joka  ”lakkauttaisi
teurasuhrin  ja  ruokauhrin.  Tarjoamalla  itsensä  uhriksi
kertakaikkisesti, hän saattaa päätökseensä kaikki leeviläiset
uhrit.”13 Niinpä ihmiset jotka käyttävät kohtaa Daniel 9:27
pohjatekstinä  tukemaan  ajatusta  ”jälleenrakennetusta
kolmannesta  temppelistä,”  itseasiassa  yrittävät  rakentaa
taloa  hiekan  päälle.  Tai  vielä  pahempaa;  he  rakentavat
suoraan maanjäristysten siirroslinjalle!

Argumentti 2 – Ilmestyskirjan 
”temppelitekstit”

Nämä  tekstit  liittyvät  kaikki  taivaalliseen  temppeliin,
eivätkä  uudelleenrakennettuun  kolmanteen  temppeliin
maan  päällä.  Ilmestyskirja  11:19  sanoo:  ”Ja  Jumalan
temppeli taivaassa aukeni.” Ilmestyskirja 14:17 sanoo: ”Ja
taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli.” Ilmestyskirja
15:5  julistaa  että:  ”temppeli  taivaassa  avattiin,”  ja
Ilmestyskirja  16:17  sanoo:  ”taivaan  templistä  läksi  suuri

13 Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Vol. IV Isaiah to 
Malachi, Complete Edition (New York: Fleming 11. Revell Co.) I712, 
notes on Daniel 9:27, p. I095.
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ääni”  (katso  Biblia  t.  Pikkulammas).  Siispä  taivaassa  on
temppeli.  Ja  tämä  temppeli  on  se,  jossa  Jeesus  Kristus,
Suuri  Ylipappimme,  nyt  toimittaa  palvelusta  verellään
meidän  puolestamme  (Hebr.  8:1,  2;  9:12,  14).  Tämä
temppeli on myös se, jota Paavali opastaa kristityt etsimään
(Hebr. 10:19-22). Tutkimme tätä aihetta perusteellisemmin
tämän kirjan luvussa 12.

Argumentti 3 – 2. Tessalonikalaiskirje 2:4 
hyödyntäminen

Tämä on ehkä kaikkein tärkein jae, jota käytetään tukemaan
”kolmas  temppeli”  -teoriaa.  Tässä  Paavali  kirjoittaa,  että
Antikristus  istuutuisi  ”Jumalan  temppeliin  ja  julistaa
olevansa Jumala.” (2. Tess. 2:4) Hal Lindsey kommentoi:
”On  varmaa,  että  temppeli  tulee  jälleenrakennetuksi.
Profetia vaatii sitä… [Antikristus] ottaa istuimensa Jumalan
temppelistä, osoittaen itsensä ikään kuin Jumalaksi (2. Tess.
2:4)…  Meidän  on  tultava  siihen  johtopäätökseen,  että
kolmas  temppeli  rakennetaan  sen  muinaiselle  sijalle
vanhaan Jerusalemiin.”14

2.  Tessalonikalaiskirjeen  jakeet  2:1-8  lukeutuvat
kiistanalaisimpiin koko Raamatussa.  On tullut  aika tutkia
tätä  kohtaa  huolellisesti.  Tässä  analyysissä  ammennan
menneiden  protestanttisten  historioitsijoiden  oivalluksista,
jotka  yleisesti  hyväksyttiin  Euroopassa,  Englannissa  ja

14 Hal Lindsey with C.C. Carlson, The Late Great Planet
Earth, (Grand Rapids, Mich.: Zondervan), I970, pp. 45, 46.
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Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
10:19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
10:20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
10:21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",
10:22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
9:12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
8:1 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,
8:2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.



Amerikassa  yli  300:n  vuoden  ajan,  aina  reformaatiosta
lähtien.

Analyysi jakeista
2. Tessalonikalaiskirje 2:1-8
Jae 1 - ”Mutta me rukoilemme teitä, rakkaat veljet, meidän
Herran  Jesuksen  Kristuksen  tulemisen  ja  meidän
kokoontumisemme kautta hänen tykönsä” (katso Biblia  t.
Pikkulammas).  Jeesus  on  ”tulossa”  kokoamaa  lapsiaan.
Tässä  käytetty  tulemista  tarkoittava  kreikan  sana  on
parousia, joka selvästi viittaa Jeesuksen Kristuksen toiseen
tulemiseen (Matt. 24:27).

Jae 2 - ”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.”  Tässä  Paavali  varoitti  tessalonikalaisia
järkyttymästä  kenenkään  toimesta,  joka  väitti  että
”Kristuksen  päivä”  (katso  Biblia  t.  Pikkulammas)  jolloin
hän  ”kokoaisi”  lapsensa  ”jo  olisi  käsissä”  ensimmäisellä
vuosisadalla. Ei. Jotain suurta oli ensin tapahduttava.

Jae 3 - ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään
tavalla.  Sillä  se  päivä  [jolloin  Jeesus  tulee  kokoamaan
lapsensa]  ei  tule,  ennenkuin  luopumus  ensin  tapahtuu  ja
laittomuuden  ihminen  [Antikristus]  ilmestyy,  kadotuksen
lapsi.”  Tässä  Paavali  on  hyvin  selvä.  ”Se  päivä”  jolloin
Jeesus  tulee  ”kokoamaan”  meidät,  ei  saavu  ennen  kuin
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Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
24:27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.



”luopumus”  ensin  tapahtuu  ja  Antikristus  paljastetaan!
Siispä vastoin yleistä mielipidettä, Antikristus saapuu ennen
kuin  Jeesus  tulee  kokoamaan  kansansa!  Paavali  varoitti:
”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla”
uskomaan jotakin muuta.

Sana  ”luopumus”  tulee  kreikan  sanasta  ”apostasia,”  joka
tarkoittaa  ”lankeamista  pois”  totuudesta.  Siispä
kristinuskon  historiassa,  aivan  kuten  Israelin  historiassa,
tapahtuisi suuri ”lankeaminen pois” Jumalan Sanasta, joka
johtaisi  Antikristuksen  nousuun.  Paavali  kutsui  tätä
Antikristusta  ”synnin  ihmiseksi”  (katso  Biblia  t.
Pikkulammas). Nämä sanat itseasiassa viittaavat varhaiseen
profetiaan, joka löytyy Danielin kirjan luvusta 7.

Daniel  luku 7 ennusti  ”pienen sarven” nousun, jolla  olisi
”silmät kuin ihmisen silmät” (Dan 7:8). Daniel ei sanonut
että  sarvi  olisi  ihminen,  mutta  sillä  olisi  ”silmät  kuin
ihmisen silmät.” Tämä sarvi nousisi ”neljännestä pedosta”
eli ”neljännestä valtakunnasta” (jae 23), mikä oli Rooman
keisarikunta. Se nousisi Euroopan 10:n sarven ”välistä” (jae
8), se puhuisi herjaavia sanoja Jumalaa vastaan (Jakeet 8,
25) ja se kävisi ”sotaa pyhiä vastaan” (jae 21) kristillisen
historian aikana.

Paavali  kutsui  Antikristusta  myös  ”kadotuksen  lapseksi,”
joka on nimitys jolla Jeesus Kristus kutsui Juudasta (Joh.
17:12).  Juudas  oli  sisäpiiriläinen,  apostoli,  yksi
kahdestatoista.  Juudas  suuteli  Jeesusta,  kutsuen  Häntä
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Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät,

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.



”Rabbiksi”  eli  Mestariksi  (Mark  14:45).  Mutta  se  oli
petollinen suudelma. Kutsumalla Antikristusta ”kadotuksen
lapseksi” Paavali antaa meille vihjeen, että tämä petkuttaja
ei  olisi  pakanadiktaattori  kuten  Adolf  Hitler,  vaan
ennemminkin  Jeesuksen  Kristuksen  tunnustettu  apostoli.
Kuitenkin  todellisuudessa  hän  olisi  valeapostoli.  (katso
2.Kor. 11:13)

Jae 4 - ”Joka on vastaanseisoja, ja korottaa itsensä kaikkein
päälle, mikä jumalaksi taikka jumalanpalveluksi kutsutaan,
niin  että  hän  istuttaa  itsensä  Jumalan  templiin  niinkuin
Jumala, ja tekee itsensä jumalaksi.” (katso Biblia) Paavali
ei  sanonut,  toisin  kuten  monet  uskovat,  että  Antikristus
kävelee  temppeliin  ja  sanoo:  ”Minä  olen  Jumala.”
Ennemminkin  hän  istuttaa  itsensä  ”niinkuin  Jumala,  ja
tekee  itsensä  jumalaksi.”  Ero  on  hienovarainen,  mutta
sitäkin tärkeämpi.  Antikristus ei  ”sano sitä,”  sillä  se olisi
liian ilmeistä. Mutta hän ”osoittaa sen” teoillaan.

Antikristus  tulee  ”istumaan.”  Tämä  ei  tarkoita,  että  hän
”istuu alas” jollekin tuolille. Raamatun kielellä ”istuminen”
tarkoittaa istumista  auktoriteetin  asemassa.  Jeesus  Kristus
nyt ”istuu” Jumalan oikealla puolella (Mark. 16:19).  Hän
on ylin  auktoriteettimme,  sekä ainoa  välittäjä  Jumalan  ja
ihmisten  välillä  (1.  Tim.  2:5).  Paavalin  mukaan  myös
Antikristus petollisesti ”istuu” auktoriteetin asemassa. Silti
tämä ”istuminen” on todellisuudessa Jeesuksen Kristuksen
ylintä auktoriteettia vastaan!
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Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
Ja tultuaan hän kohta astui hänen luoksensa ja sanoi: "Rabbi!" ja antoi hänelle suuta.



Antikristus  jopa  ”istuttaa  itsensä  Jumalan  temppeliin.”
Tämä  on  avain!  Miljoonat  vilpittömät  kristityt,  mukaan
lukien Hal Lindsey, soveltavat tätä uudelleenrakennettuun
kolmanteen juutalaistemppeliin Jerusalemissa. Mutta onko
se  oikein?  Ajattele  asiaa.  Sanotaanpa,  että  joukko
juutalaisia, jotka eivät usko Jeesuksen Kristuksen suureen
uhriin, rakentavat kolmannen temppelin Temppelivuorelle.
Voitaisiinko  tuota  temppeliä  todella  koskaan  kutsua
”Jumalan  temppeliksi”?  Ei!  Sillä  tuo  temppeli  itsessään
olisi  Jeesuksen  Kristuksen  kieltämistä!  Huomaa,  mitä
kuuluisa  kristitty  kommentaattori  Adam  Clarke  sanoi
Paavalin sanoista: ”Jumalan temppelillä apostoli ei voinut
tarkoittaa  Jerusalemin  temppeliä;  sillä  hän  tiesi,  että  se
tuhottaisiin muutaman vuoden sisällä. Kristuksen kuoleman
jälkeen  apostoli  ei  koskaan  kutsu  Jerusalemin  temppeliä
Jumalan temppeliksi.”15

Temppeliä  tarkoittava  kreikansana  on  tässä  ”naos.”  Yksi
titaanin kova totuus temppelistä on, että aina kun Paavali
käytti  kirjeissään  sanaa  ”naos,”  hän  ei ikinä  liittänyt  sitä
rakennukseen  Jerusalemissa,  vaan  Kirkkoon!  Paavali
kirjoitti  ”Korintossa  olevalle  Jumalan  seurakunnalle”
sanoen  ”Ettekö  tiedä,  että  te  olette  Jumalan  temppeli
[”naos”] ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1.Kor.  1:2;

15 The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ, with a 
commentary and critical notes by Adam Clarke, Vol. 11 - Romans to the
Revelations (New York: Abingdon-Cokesbury Press), notes on 2 
Thessalonians 2:3, 4, p. 602.
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3:16)  (Katso  myös  2.Kor.  6:16;  Ef.  2:19-22)  Siispä
Paavalille  ”Jumalan  temppeli”  on  kristillinen  Kirkko!  Ja
Adam Clarke  taas  kommentoi:  ”Evankeliumin  jakamisen
aikakaudella Jumalan temppeli on Kristuksen Kirkko.”16 Ja
siellä  Antikristus  tulee  istumaan!  Hän  astuu  petollisesti
Kirkkoon, kuin Juudas, joka oli yksi kahdestatoista! Silloin
hän  ”istuu”  ylivertaisena,  näennäisesti  erehtymättömän
auktoriteetin  asemassa,  joka  aina  niin  hienovaraisesti
väärentää Jeesuksen Kristuksen ylivertaista auktoriteettia!

Jos olisit paholainen, etkö yrittäisikin tehdä juuri näin? Et
viettäisi valtaosaa elämästäsi notkumalla kapakassa. Sinun
tavoitteenasi  olisi  petkuttaa  kristittyjä!  Jos  olisit  saatana,
etkö  haluaisikin  livahtaa  Kirkkoon,  astua  saarnapenkin
taakse,  ja  sitten saarnata  saarnan? (Katso Ap.t.  20:28-31;
1.Tim.  4:1;  2.Tim.  4:3,  4)  Tämä  on  juuri,  mitä  Paavali
sanoo Antikristuksen tekevän! Hän ovelasti astuu Jumalan
temppeliin,  mikä  on  kristillinen  Kirkko,  ja  sitten  hän
”istuu”  näennäisesti  ylivertaisen  auktoriteetin  asemaan,
samalla  kun  hän  antaa  lausuntoja  kristillistä  doktriinia
koskien.

Maailmankuulu Matthew Henry, jonka juuret ovat tukevasti
istutettu  historialliseen  protestanttisuuteen,  kommentoi:
”[Paavali] puhuu jostain todella suuresta luopumuksesta…
Jo  heti  kun  kristillisyys  tuli  istutetuksi  ja  juurrutetuksi
maailmaan,  alkoi  poikkeaminen  väärään  suuntaan

16 Ibid.
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Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
4:3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4:4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
20:28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.
20:29 Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,
20:30 ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.
20:31 Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin.

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
2:19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
2:20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
2:21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
2:22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."



kristillisessä  kirkossa…  Häntä  kutsutaan  synnin
ihmiseksi…  kadotuksen  lapseksi…  Näitä  nimiä  voidaan
oikeutetusti soveltaa, näistä syistä, paavilaiseen valtioon…
Rooman piispat eivät vain vastusta Jumalan auktoriteettia…
mutta  he  ovat  korottaneet  itsensä  Jumalan  yläpuolelle…
Tässä  mainittu  antikristus  on  joku  Jumalan  auktoriteetin
anastaja kristillisessä kirkossa… ja keneen tämä paremmin
sopisi, kuin Rooman piispaan?”17

Yllä esitetyn näkemyksen jakoivat John Wycliffe, William
Tyndale,  Martti  Luther,  John  Calvin,  Kuningas  Jaakon
(King  James)  raamatunkääntäjät,  John  Wesley,  Sir  Isaac
Newton, Charles Spurgeon, Bishop J.C. Ryle, Dr. Martyn
Lloyd-Jones  sekä  lukemattomat  muut  protestanttiset
reformoijat.  Emmekö juuri  olekin löytäneet  titaaninkovan
totuuden?

Jakeet  5,  6 -  ”Ettekö  muista,  että  minä,  kun  vielä  olin
teidän tykönänne,  sanoin  tämän teille?  Ja  nyt  te  tiedätte,
mikä  pidättää  [estää],  niin  että  hän  vasta  ajallansa
ilmestyy.” Tämä on erittäin kiistanalainen lause.  Lukuisat
profetiantutkijat  nykyään uskovat,  että  kristillinen  Kirkko
on  pidättäjä.  He  opettavat,  että  kun  Kirkko  poistetaan
ylöstempauksessa, niin sitten Antikristus ilmestyy. He myös
opettavat, että sitten kun tämä Antikristus on ilmaantunut,
hän  astuu  uudelleenrakennettuun  juutalaiseen  temppeliin

17 Mallhew Henry’s Commenlary on the Whole Bible, Vol.
VI-Acts 10 Revelation, Complete Edition (New York: Fleming
H. Revell Co.), notes on 2 Thessalonians 2:3, 4, p. 798.
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Jerusalemissa, ja julistaa olevansa Jumala. Tämä tapahtuu
väitetysti ”seitsemän vuoden vaivanajan” aikana. Mutta sen
perusteella mitä olemme jo oppineet tähän mennessä; etkö
jo näe, että tässä kuvassa on jotakin pielessä?

Paavali  ei  määritellyt  tässä  kirjeessä  ”mikä”  pidätteli
Antikristusta. Kuitenkin tessalonikalaiset tiesivät sen, sillä
Paavali  kertoi  jakeessa  6,  että  hän  oli  aikaisemmin
”sanonut”  sen  heille.  Varhaisten  kirkkoisien  kirjoitusten
tutkiminen,  (he  olivat  kristillisiä  johtajia,  jotka  elivät
apostolien  jälkeen)  paljastaa  täsmällisesti,  mitä  varhainen
kirkko uskoi. ”Varhainen Kirkko, jolta yksin voimme oppia
mitä  Paavali  heille  kertoi  suusanallisesti,  mutta  mitä  hän
pidättäytyi  kirjoittamasta,  on  jättänyt  muistiinpanoihinsa,
että apostoli oli kertonut heille että tämä pidättävä voima oli
Rooman  keisarien  valta.  Niin  kauan  kuin  he  jatkaisivat
Rooman  hallitsemista,  ennustetun  pahan  vallan
kehittyminen  oli  mahdotonta…  Niin  kauan  kuin  keisarit
hallitsisivat, hän [Antikristus] ei voisi ilmestyä, mutta kun
he olisivat menneet menojaan, hän seuraisi heitä.”18

Historiallisen tutkimustyön perusteella, Matthew Henry oli
samaa mieltä. ”Tämän oletetaan [uskotaan] olevan Rooman
keisarikunnan  valta,  mitä  apostoli  ei  rohjennut  ajatella
mainitsevansa  tämän  selvemmin  tuohon  aikaan;  ja  on
surullisen kuuluisaa, että niin kauan kuin tämä valta jatkui,

18 H. Grattan Guiness, Romanism and the Reformation
(Rapidan, Va.: Hartland Publications), © 1995 (originally published in 
1887), p. 51.
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se  esti  Rooman  piispojen  pyrkimykset  niihin  tyrannian
lakipisteisiin,  jotka  he  pian  sen  jälkeen  saavuttivat.”19

Niinpä  voima  joka  ”pidättää”  tai  estää,  oli  Rooman
keisarikunnan imperiaalinen valta,  jota  keisarit  hallitsivat.
Vasta  kun  Rooma  kaatui  476  jKr.,  paavit  olivat  vapaita
hallitsemaan.  Tämä  oli  ennen  tavallinen  tulkinta
luterilaisten,  baptistien,  presbyteerien  sekä  metodististen
oppineiden  keskuudessa  reformaation  jälkeen  yli  300:n
vuoden ajan. Uudet oppineet ovat täällä uusine ideoineen.

Jae 7 - ”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa;
jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää
[estää].” Paavalin päivinä, johtuen Rooman keisarikunnan
pidättävästä  voimasta,  Antikristuksen  nousu  valtaan  oli
estynyt.  Kuitenkin  Danielin  aikaisempi  profetia  ennusti
neljännen  pedon  (Rooman  valtakunta)  vääjäämättömän
kaatumisen,  joka  sitten  mahdollistaisi  ”pienen  sarven”
(Antikristus) täydellisen nousun toimintaan (Dan.  7:7,  8).
Epistolassaan  tessalonikalaisille  Paavali  ei  täsmentänyt
kirjallisesti,  että  Rooman  keisarikunta  tulisi  ennen  pitkää
”tieltä  poistetuksi.”  Syy oli  se,  että  hänen kirjeensä  olisi
saattanut  päätyä  roomalaisten  virkamiesten  käsiin,  mikä
olisi saattanut johtaa eneneviin ”vainoihin ja ahdistuksiin”
käännynnäisiä  kohtaan,  johtuen  näennäisestä
epälojaaliudesta  keisarille.  (Katso  2.Tess.  1:4)  Tämä

19 Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Vol. VI-Acts to 
Revelation, Complete Edition (New York: Fleming H. Revell Co.), 
notes on 2 Thessalonians 2:5-7, p. 798.
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Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä

Tuntematon tekijä, 25.01.22, 
7:7 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.
7:8 Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.



näkemys  sopii  sekä  profetiaan  että  historiaan.  Ja  kaiken
lisäksi se käy täysin järkeen!

Paavalin  päivinä  ”laittomuuden  salaisuus”  oli  jo
toiminnassa.  Silti  se  oli  suurelta  osin  piilossa.  Vasta  kun
Rooman  valtakunta  lopulta  kaatui  476  jKr.,  tämä
”salaisuus” tuli  täysin paljastetuksi sinä mitä se on,  koko
maailman  silmien  edessä.  Sitten  saapui  pimeä  aika,  kun
kauhu  piti  Eurooppaa  otteessaan  melkein  1000  vuotta.
Historioitsijat  arvioivat että ”Inkvisition Pyhä virasto” oli
vastuussa  50  –  100:n  miljoonan  kristityn  raa’asta
kidutuksesta  sekä  kuolemasta.  Ja  tämä  suoritettiin
Jeesuksen  Kristuksen  nimissä!  Varmasti  on  Antikristus
astunut Jumalan temppeliin.

Jae 8 - ”niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus
on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa
ilmestyksellä.” Eli ”laittomuuden salaisuus” alkoi Paavalin
päivinä, ja se jatkuisi loppuun asti. Silloin se tulee tuhotuksi
Hänen  ”tulemuksensa  ilmestyksessä.”  Kreikan  sana
”tulemukselle” jakeessa 8 on sama sana kuin jakeessa 1.
Tuo  sana  on  parousia,  joka  selvästi  viittaa  Jeesuksen
Kristuksen  toiseen  tulemiseen.  Niinpä  jakeiden  1  ja  8
mukaan toisessa tulemuksessa, sen jälkeen kun Antikristus
on paljastettu, Jeesus Kristus tulee ”kokoamaan” lapsensa.
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Yksinkertainen yhteenveto: 2. 
Tessalonikalaiskirje 2:1-8
Jae  1 –  Jeesus  Kristus  on  ”tulossa”  [parousia]
”kokoamaan” lapsensa.

Jae 2 –  Paavali  kertoi  varhaisille  Tessalonikan uskoville,
että  he  eivät  saa  ”järkyttyä”  vääristä  ideoista,  joiden
mukaan ”Kristuksen päivä” oli  jo ”käsillä” ensimmäisellä
vuosisadalla.

Jae 3 – Ennen kuin ”Kristuksen päivä” saapuu,  tapahtuu
ensin ”luopumus,”  ja  profetoitu  ”synnin  ihminen”  täytyy
paljastaa.

Jae 4 – Tämä ”synnin ihminen” korottaa itsensä ja istuutuu
jopa  ”Jumalan  temppeliin,”  joka  on  Kirkko,  ja  ”tekee
itsensä jumalaksi.”

Jae  5 –  Paavali  oli  jo  aikaisemmin  varoittanut
tessalonikalaisia tästä.

Jae 6 –  Tessalonikalaiset  tiesivät  ”mikä”  silloin  pidätteli
Antikristusta.

Jae 7 – Antikristus työskenteli jo salaisesti ensimmäisellä
vuosisadalla.  Pian  pidättelevä  voima  tulisi  ”tieltä
poistetuksi.”

Jae 8 – Antikristus tulisi täysin ”ilmoitetuksi” (katso Biblia
t.  Pikkulammas).  Hänen  ilmoittamisensa  jälkeen hän
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jatkaisi  Jeesuksen  toiseen  tulemiseen  asti.   Silloin  hänet
”tuhotaan”  Kristuksen  ”tulemuksen  [parousia]
ilmestyksellä.”  Ja  tässä  toisessa  tulemisessa,  parousia,
Antikristuksen  ilmestymisen  jälkeen,  Jeesus  Kristus
”kokoaa”  lapsensa,  jotka  ovat  pysyneet  uskollisina
totuudelle!

Joten  mitä  olemme  löytäneet  Raamatun  syvistä  vesistä?
Jotain  paljon  suurempaa,  kuin  mitä  nuo  tutkijat  löysivät
vuonna  1985.  Olemme  löytäneet  titaanimaisia  totuuksia
temppelistä!  Olemme  oppineet  että  raamatunteksteissä  ei
kerrota  mitään  kolmannen  juutalaistemppelin
rakentamisesta Temppelivuorelle! Kun Ilmestyskirja puhuu
temppelistä,  se  viittaa  aina  ”taivaan  temppeliin.”  (Ilm.
16:17 katso Biblia t.  Pikkulammas) Ja kun Paavali  puhui
Antikristuksen  asettumisesta  temppeliin,  hän  puhui
asettumisesta  Kirkkoon!  Jos  tietyt  ihmisryhmät  jotka
torjuivat  Jeesuksen  Kristuksen  lopullisen  uhrin  koskaan
rakentavat  kolmannen  temppelin  Temppelivuorelle
Jerusalemissa,  se  ei  missään  tapauksessa  ole  ”Jumalan
temppeli”!

Älä siis  tule huijatuksi.  Tänä päivänä miljoonat odottavat
jotain  konstikasta  Antikristusta  ilmestyväksi  sen  jälkeen,
kun kaikki kristityt on temmattu pois tästä maailmasta. Tätä
opettavat kirjat ovat myyntilistojen kärjessä. Ideaa edistäviä
videoita  katsellaan  innokkaana ympäri  Amerikkaa.  Harva
vakavasti  kyseenalaistaa  näitä  ajatuksia.  Vielä  harvempi
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odottaa  eksytyksen  tapahtuvan  Kirkon  sisällä!  Kuitenkin
kun  Paavali  kirjoitti  meille,  hän  varoitti:  ”Älkää  antako
kenenkään vietellä  itseänne millään tavalla.” (2.Tess. 2:3)
Tuo  sana  ”itseänne”  tarkoittaa  sinua  ja  minua!  Jumala
meitä  auttakoon  pysymään  lähellä  Jeesusta  Kristusta,
välttääksemme heidän viettelykset, jotka ovat ”luopuneet”
totuudesta.
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Luku 10: Kun Eufrat-joki kuivuu
Olemme  saavuttaneet  tämän  kirjan  ytimen.  On  vihdoin
tullut  aika  opiskella  Ilmestyskirjaa.  Kun  avaamme  sen
pyhät sivut, löydämme lausuntoja Siionin vuoresta (14:1),
Israelin  kahdestatoista  heimosta  (7:4-8),  Jerusalemista
(21:10), temppelistä (11:19), Sodomasta ja Egyptistä (11:8),
Babylonista (17:5), Googista ja Maagogista (20:8), Eufrat-
joesta  (16:12)  ja  Armageddonista  (16:16).  Onkin  siis
ilmeistä, että Ilmestyskirja käyttää Lähi-idän terminologiaa
ja  maantiedettä  profetiassaan.  Kuitenkin  juuri  nyt  joka
puolella  maailmaa  on  tapahtunut  niin,  että  vilpittömät
evankeliset  oppineet  soveltavat  suurinta  osaa  näistä
termeistä kirjaimellisesti – noihin kirjaimellisiin paikkoihin
sekä juutalaiseen kansakuntaan Lähi-idässä. Jälleen kerran,
tässä  tulee  ”erittäin  räjähdysherkkä”  kysymys:  Haluaako
Jumala,  että  näitä  profetioita  sovelletaan Israeliin  lihassa,
vai Hänen Israeliinsa Hengessä?

Yksi esimerkki tällaisesta Lähi-idän kirjaimellisuudesta, on
seuraava tulkinta  Ilmestyskirjan  jakeesta  16:12.  Raamattu
sanoo: ”Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-
virtaan,  ja  sen  vesi  kuivui,  että  tie  valmistuisi  auringon
noususta  tuleville  kuninkaille.”  (Ilm.  16:12)  Suosittu
kristillinen  lehti  Endtime kommentoi:  ”EUFRAT-VIRTA
KUIVUU:  Ilmestyskirjassa  16:12 Raamattu  ennustaa  että
Eufrat-virta  kuivuu  valmistaakseen  tien  idän  kuninkaille
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Tuntematon tekijä, 26.01.22, 
ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.

Tuntematon tekijä, 26.01.22, 
Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.

Tuntematon tekijä, 26.01.22, 
21:10 Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä,

Tuntematon tekijä, 26.01.22, 
Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.



hyökätä  Israeliin.  Tämä tapahtuu  Armageddonin  taistelun
aikaan… Tammikuun 13. päivä vuonna 1990  Indianapolis
Star julkaisi  otsikon  ’Turkki  katkaisee  Eufrat-joen
virtauksen  kuukaudeksi.’ Artikkeli  kertoo,  että  Turkki  oli
rakentanut  valtavan  patoaltaan.  Kun  patoallasta
täytettäisiin,  Eufratin  virtaaminen  katkaistaisiin
kuukaudeksi,  ja  ohjauskanavia  varten  rakennettaisiin
betoninen tulppa. Nämä asiat ovat nyt tapahtuneet. Tämän
uuden padon avulla Turkilla on nyt mahdollisuus pysäyttää
Eufrat-joki  koska vain  se haluaa.  Olosuhteet  tämän 1900
vuotta vanhan profetian täyttämiselle ovat nyt olemassa!”20

Kun  Endtime lehden  toimittajat  lukevat  Eufratin
kuivumisesta,  he  soveltavat  sitä  kirjaimellisesti.  Idän
kuninkaiden oletetaan olevan Kiina.  Kun moderni  Turkki
rakensi  padon  Eufrat-joelle,  he  päättelivät,  että  pian
massiivinen Kiinan armeija kykenee ylittämään kuivuneen
jokiuoman  hyökätäkseen  Israeliin  Armageddonissa.  Tällä
tavalla Ilmestyskirja 16:12 väitetysti tulee täytetyksi. Silti;
emme  voi  olla  ihmettelemättä,  miksi  Kiina  lähettäisi
tällaisen  armeijan?  Ja  jos  he  koskaan  päättävät  hyökätä
Israeliin,  miksi  he  olisivat  niin  huolissaan  tämän  joen
ylittämisestä?  Miksi  he  eivät  vain  lähettäisi  koneita  ja
pudottaisi pommeja? Eikö Persianlahden sota ole opettanut
meille, että jalkaväki ei saa paljoa aikaan, nykyisen korkean
teknologian aikakaudella?

20 Endtime Magazine, January/February 1998, p. 2.
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Tulemme  kohta  oppimaan,  että  tällainen  Lähi-idän
kirjaimellisuus  epäonnistuu  ymmärtämään  Ilmestyskirjan
todellista  merkitystä  ja  neroutta.  Se  epäonnistuu
havaitsemaan  sitä,  että  Ilmestyskirja  yksinkertaisesti
käyttää  Vanhan  testamentin  terminologiaa,  historiaa  sekä
maantiedettä  symboleina,  joita  on  tarkoitus  soveltaa
hengellisesti  ja  maailmanlaajuisesti  aikojen  lopulla!
Elokuun  9.  päivä  vuonna  1945  Yhdysvaltojen  hallinto
lopulta  päätti  pudottaa  atomipommin  nimeltä  ”Fat  Man”
Nagasakin  ylle.  Nyt  on  tullut  aika  pudottaa  meidän
versiomme ”Fat Manista” suositun raamatunprofetian Lähi-
itä-tulkintametodin päälle.

”Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan,
ja  sen  vesi  kuivui,  että  tie  valmistuisi  auringon noususta
tuleville kuninkaille.” (Ilm. 16:12) Jotta voimme ymmärtää
oikein  tämän  profetian,  meidän  täytyy  ensin  opiskella
muinaista raamatunhistoriaa Israelista  ja Babylonista.  605
eKr. ”tuli  Nebukadnessar, Baabelin kuningas, Jerusalemin
edustalle ja piiritti sitä.” (Dan. 1:1) Jerusalem valloitettiin ja
Israel  vietiin  vankeuteen  70:ksi  vuodeksi  (Dan.  9:2).
Noiden  70:n  vuoden  jälkeen  ihmeellinen  tapahtumasarja
seurasi. Eufrat kuivui, Babylon valloitettiin idän suunnalta,
ja Israel pääsi vapauteen. Kuten kohta huomaamme, tämä
historia  muodostaa  taustan  Ilmestyskirjan  jakeen  16:12
todelliselle ymmärtämiselle.
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Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan, minä, Daniel, kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina seitsemänkymmentä vuotta.



Muinainen  Babylon  istui  Eufrat-joella  (Jer.  51:63,  64).
Kaupunkia  ympäröi  muuri.  Eufrat-joki  virtasi  Babylonin
läpi, kulkien sisään ja ulos kahden seiväsportin läpi, jonka
tangot  ulottuivat  joenpohjaan  asti.  Kun  nämä  tuplaportit
suljettiin ja kaikki muut sisäänkäynnit lukittiin, Babylon oli
läpäisemätön.  Muinainen  Babylon  oli  kaikkein  ”ylpein,”
”kultainen malja, joka juovutti kaiken maan.” (Jer. 50:32;
51:7)  Silti  se  tulisi  sortumaan  yllättäen  ja  se  tulisi
tuhoutumaan  (Jer.  51:8).  Silloi  Jumala  kutsuisi  Israelia
sanoen:  ”Lähde  pois  sen  keskeltä,  minun  kansani.”  (Jer.
51:45) Kuten pian näemme, nämä täsmälleen samat sanat
toistetaan  Ilmestyskirjassa  hengelliselle  Israelille,  liittyen
tärkeyteen tulla ulos modernista Babylonista (Ilm. 17:4, 5;
18:2-8).

Vuonna 538 eKr., iltana jolloin muinainen Babylon sortui,
sen  kuningas  sekä  päämiehet  olivat  juovuksissa  viinistä
(Daniel  luku  5).  Samoin  olivat  vartijat,  ja  he  unohtivat
sulkea  tuplaportit  kunnolla.  Yli  100  vuotta  aikaisemmin
Jumala  oli  ennustanut  koskien  Babylonia  sekä  Eufratia
”Minä  kuivutan  sinun  virtasi!”  (Jes.  44:27)  Herra  puhui
myös ”Kooreksesta,” joka valloitti Babylonin, sanoen ”että
ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi”
(Jes. 45:1). Lisäksi Jumala kutsui Kooresta ”paimenekseen”
sekä  ”voidellukseen”  (Jes.  44:28;  45:1).  Eli  Koores  oli
Jeesuksen  Kristuksen  esikuva.  Ja  hän  tuli  ”idästä”  (Jes.
46:11)!
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Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
joka sanon Koorekselle: "Minun paimeneni!" Hän täyttää kaiken minun tahtoni, hän sanoo Jerusalemille: "Sinut rakennettakoon!" ja temppelille: "Sinut perustettakoon!"

Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
joka sanon Koorekselle: "Minun paimeneni!" Hän täyttää kaiken minun tahtoni, hän sanoo Jerusalemille: "Sinut rakennettakoon!" ja temppelille: "Sinut perustettakoon!"

Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi:

Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
Minä olen se, joka sanon syvyydelle: "Kuivu; minä kuivutan sinun virtasi!"

Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
18:2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.
18:3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta."
18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
18:5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.
18:6 Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin.
18:7 Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä',
18:8 sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut."

Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
17:4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.
17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti."

Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
Lähde pois sen keskeltä, minun kansani, ja pelastakoon kukin henkensä Herran vihan hehkusta.

Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
Äkisti on Baabel kaatunut ja murskaantunut. Valittakaa hänen tähtensä! Hakekaa balsamia hänen kipuunsa, ehkä hän paranee.

Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
Baabel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken maan. Sen viinistä joivat kansat; sentähden kansat tulivat mielettömiksi.

Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
Ylpeä kompastuu ja kaatuu, eikä ole hänen nostajaansa. Ja minä sytytän hänen kaupunkinsa tuleen, ja se kuluttaa ne ja kaiken, mitä hänen ympärillänsä on.

Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
51:63 Ja kun olet lukenut tämän kirjan loppuun, sido siihen kivi ja viskaa se keskelle Eufratia,
51:64 ja sano: Näin uppoaa Baabel eikä nouse enää siitä onnettomuudesta, jonka minä sille tuotan, vaan he vaipuvat." Näin pitkälle Jeremian sanat.



Lontoon  British  Museumin  sisällä  lepää  kuuluisa
Kooreksen  sylinteri.  Se  kertoo  kuinka  Koores,
Daarejaveksen  kenraali,  valloitti  Babylonin.  Koores  ja
hänen  armeijansa  kaivoivat  ojia  ylävirtaan  Eufrat-joen
kylkeen.  Ohjaamalla  veden  toisaalle,  joenpinta  vähitellen
laski, kun se juoksi läpi Babylonin kaupungin. Kukaan ei
huomannut.  Yöllä,  Belsassarin  juoppojuhlien
huippuhetkellä,  vesi  oli  madaltunut  tarpeeksi  alas
Koorekselle miehineen hiljaa livahtaa tuplaovien alta, jotka
oli jätetty auki. Nopeasti he vyöryivät tuomitun kaupungin
yli,  tappoivat  kuninkaan  (Daniel  5:30)  ja  valloittivat
Babylonin.  Sitten  Koores  asetti  määräyksen  Israelin
vapauttamiseksi (Esra luku 1).

Ilmestyskirja  käyttää  Vanhan  testamentin  tapahtumia,
maantiedettä ja terminologiaa, soveltaen niitä universaalisti
Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Israeliin sekä moderniin
Babyloniin  aikojen  lopussa.  Epäonnistuminen  tämän
periaatteen  hyödyntämisessä,  on  johtanut  massiiviseen
Ilmestyskirjan  väärinymmärtämiseen,  virheelliseen  Lähi-
itään keskittymiseen sekä eksytykseen!

Ilmestyskirjan  luvussa  17  pyhä  enkeli  sanoi  apostoli
Johannekselle: ”Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton
tuomion,  joka  istuu  paljojen  vetten  päällä.”  ”Ja  hän  vei
minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan
helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia
nimiä…  ja  piti  kädessään  kultaista  maljaa.”  ”Ja  hänen
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Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
Samana yönä tapettiin Belsassar, kaldealaisten kuningas,



otsaansa  oli  kirjoitettu  nimi,  salaisuus:  ’Suuri  Babylon,
maan porttojen ja kauhistuksien äiti.’” (Ilm. 17:1, 3, 4, 5)
Johannes  näki  tämän  naisen  kun  hän  oli  ”hengessä.”
Samoin tulee meidänkin olla ”hengessä,” ymmärtääksemme
tämän profetian!

Pistä  huolellisesti  merkille.  Johannes  näki  Salaisen
Babylonin joka ”istuu paljojen vetten päällä.” Hänellä on
myös  ”kultainen  malja,”  aivan  kuten  luimme  Jeremialta!
Kuitenkaan  tämä  ”Salainen  Babylon”  ei  ole  sama,  kuin
muinainen  Babylonin  kaupunki  Lähi-idässä.  Ja  ”paljot
vedet”  joiden  päällä  hän  istuu  eivät  varmasti  viittaa
kirjaimelliseen  Eufrat-jokeen,  joka  tänä  päivänä  virtaa
modernin  Irakin  läpi.  Ei!  Ilmestyskirjan  enkelitulkkaaja
sanoi: ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat
kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.” (Ilm.
17:15)

Ilmestyskirjan nerokkuus on siinä,  että se käyttää Vanhan
testamentin  historiaa  ja  sitten  soveltaa  sitä  hengellisesti
Salaiseen Babyloniin, joka nyt istuu hengellisen Eufrat-joen
”paljojen  vetten”  päällä!  Enkelitulkkaajan  mukaan  tämä
”paljojen  vetten”  -virta  itseasiassa  edustaa  ”kansoja  ja
väkijoukkoja  ja  kansanheimoja”  ympäri  maailmaa,  jotka
tukevat Salaista Babylonia ja hänen globaaleja petoksiaan
(Ilm.  17:15;  18:23).  Toistaessaan  profeetta  Jeremian
muinaisia  sanoja,  mutta  soveltaessaan  niitä  hengellisesti
sekä maailmanlaajuisesti, Ilmestyskirja sanoo: ”Kukistunut,
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Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat;



kukistunut  on  se  suuri  Babylon,  joka  haureutensa  vihan
viinillä on juottanut kaikki kansat.” (Ilm. 14:8)

Heidän, jotka ovat omaksuneet ”kirjaimellisen Lähi-idän” -
metodin  tulkitessaan  profetioita,  virhe  kumpuaa  (1)
uskomuksesta,  että  noiden  profetioiden  täytyy  koskea
lihallista  Israelia,  (2)  epäonnistumisesta  Vanhan
Testamentin  ”pohjahistorian”  opiskelussa,  joka  on
Ilmestyskirjan profetioiden taustalla, (3) epäonnistumisesta
soveltaa  tuota  historiaa  hengellisesti  ja  universaalisti
hengelliseen Israeliin, sekä Herran globaaleihin vihollisiin.
Modernit  tulkitsijat  usein  soveltavat  sanoja  ”Babylon,”
”Eufrat”  ja  ”idän  kuninkaat”  kirjaimelliseen  kaupunkiin,
kirjaimelliseen  jokeen  ja  kirjaimellisiin  armeijoihin  Lähi-
idässä.  Kuitenkin  Ilmestyskirja  puhuu  siitä  ”jota
hengellisesti  puhuen  kutsutaan  Sodomaksi  ja  Egyptiksi,”
sekä ”Salaisesta Babylonista” sekä ”vesistä” jotka edustavat
”kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä” (Ilm.
11:8, 17:1, 5, 15).

Tätä  tilannetta  voidaan  verrata  kaksien  eri  silmälasien
käyttämiseen. Jos laitamme päähämme ”kirjaimelliset Lähi-
idän -lasit” ja sitten luemme Ilmestyskirjaa, me ”näemme”
nämä profetiat sovellettuina lihalliseen Israeliin. Mutta jos
laitamme päähämme ”Lähi-idän -symbolismilasit” ja sitten
luemme  Ilmestyskirjaa,  me  ”näemme”  nämä  profetiat
sovellettuina  hengelliseen  Israeliin.  Paavali  kirjoitti
kristityille: ”Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen”
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Tuntematon tekijä, 27.01.22, 
Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.



(Room.  8:9).  Jos  laitamme  päähämme  väärät  lasit  ja
tulkitsemme profetiaa lihallisesti, meistä tulee lepakkoakin
sokeampia.  Mutta  jos  laitamme päähämme oikeat  lasit  ja
tulkitsemme  profetiaa  Hengen  mukaan,  niin  silloin
sanomme ”minä, joka olin sokea, nyt näen” (Joh. 9:25).

Profetiassa  nainen  edustaa  kirkkoa.  Jeesuksen  Kristuksen
Kirkkoa kutsutaan Hänen ”vaimokseen,” joka ”on itsensä
valmistanut”  Karitsan  hääaterialle  (Ilm.  19:7,  8).  Nainen
nimeltään  ”SALAINEN  BABYLON”  (MYSTERY
BABYLON; katso KJV) edustaa valheellista kristillisyyden
muotoa,  joka  on  langennut  pois  Jumalasta  ja  nyt  ohjaa
”kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä” pois
Jeesuksen  Kristuksen  totuudesta!  Aivan  kuten  muinainen
Israel synkimpien päiviensä aikana, tämä moderni Babylon
nyt ”harjoittaa haureutta” (Hes. 16:1, 2, 15, 35). Jopa nyt
hän saa ”maan päällä asuvat” juovuksiin ”viinistään,” mikä
edustaa sen valheellisia oppeja. Nyt tämä Salainen Babylon
kieltää  ”Kristuksen  salaisuuden,”  jota  luvussa  7
opiskelimme.  Se  on  uudelleenrakentanut  muurin
juutalaisten  ja  pakanoiden välille  –  muurin,  jonka Jeesus
Kristus  hävitti  ristillä  (Ef.  2:14-17).  Kun  Vanhassa
testamentissa  Koores  kuivasi  kirjaimellisen Eufratin,
Jumala  käski  kirjaimellisia juutalaisia  tulemaan  ulos
kirjaimellisesta Babylonista. ”Minun kansani,” Herra vetosi
heihin;  ”lähde  pois  sen  keskeltä,  ja  pelastakoon  kukin
henkensä Herran vihan hehkusta.” (Jer. 51:45) Juuri tämä
sama  kutsu  annetaan  Ilmestyskirjassa  heille,  jotka  ovat
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Tuntematon tekijä, 02.02.22, 
2:14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
2:15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
2:16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
2:17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;

Tuntematon tekijä, 02.02.22, 
16:1 Ja minulle tuli tämä Herran sana:
16:2 "Ihmislapsi, ilmoita Jerusalemille sen kauhistukset
16:15 Mutta sinä luotit kauneuteesi ja harjoitit haureutta maineesi nojalla ja vuodatit haureuttasi jokaiselle ohikulkijalle: 'Saakoon tuokin!'
16:35 Sentähden, sinä portto, kuule Herran sana:

Tuntematon tekijä, 02.02.22, 
19:7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
19:8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."



hengellisen Babylonin  keskellä.  Jumala  sanoo:  ”Lähtekää
siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä
osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.” (Ilm.
18:4)

Tänä päivänä hengellisen Babylonin sisällä on suuri joukko
todellisia  kristittyjä,  jotka  palvelevat  Herraa  parhaan
kykynsä mukaan. Tämä koskee jopa monia heistä, jotka nyt
opettavat profetiaa valheellisesti. Kuitenkin Jumala kutsuu
heitä ”minun kansakseni.” Herra armollisesti näkee heidät
osana hengellistä Israeliaan. Mutta he ovat hämmentyneitä!
Sana  ”Babylon”  tarkoittaa  ”hämmennystä.”  Nykyisestä
maailmanlaajuisesta  uskonnollisesta  hämmennyksestä
johtuen, Luojan ihmisistä miljoonat uskovat nyt valheellisia
teorioita  aikojen  lopusta!  Kuitenkin  Ilmestyskirjan  18:4
mukaan Jeesus Kristus kutsuu nyt meitä kaikkia ”lähtemään
ulos”  hengellisestä  hämmennyksestä,  Hänen  Sanansa
totuuteen. Meidän kaikkien on lähdettävä ulos Babylonista,
ennen kuin on liian myöhäistä! Pian joki on jo kuivunut!

”Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan,
ja  sen  vesi  kuivui”  (Ilm.  16:12,  korostus  lisätty).  ”Suuri
Babylon”  istuu  nyt  ”suuren  Eufrat-virran”  päällä.  Tämä
virta edustaa ”kansoja ja kansanheimoja” ympäri maailmaa,
jotka  kieltäytyessään  tulemasta  ulos,  jatkavat  Salaisen
Babylonin  valheellisten  oppien  tukemista.  Pian  ”kuudes
enkeli” vuodattaa ”maljansa suureen Eufrat-virtaan.” Tämä
malja on yksi seitsemästä ”Jumalan vihan maljoista” (Ilm.
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16:1). Siispä se on Jumalan viha, eikä moderni Turkki, joka
kuivattaa  Eufratin!  Mitä  se  tarkoittaa?  Varusta  itsesi.  Se
tarkoittaa,  että  pian  Jumalan  viha  kaadetaan  kansojen
päälle, jotka jatkavat Babylonin petosten tukemista!

Kun  modernia  Babylonia  tähän  pisteeseen  asti  tukeneet
”kansat  ja  väkijoukot  ja  kansanheimot”  lopulta  kokevat
Jumalan  vihan,  he  tajuavat  silloin  tulleensa  petetyiksi.
Silloin  he  ”vihaavat  porttoa ja  riisuvat  hänet  paljaaksi  ja
alastomaksi  ja  syövät  hänen  lihansa  ja  polttavat  hänet
tulessa.”  (Ilm.  17:16)  Heidän  tukensa  Babylonia  kohtaan
haihtuu.  Ja  tällä  tavalla  Babylonin  virrat  kuivuvat,
valmistaen tien ”itäisille kuninkaille” (Ilm. 16:12).

Koores saapui ”idästä” valloittamaan muinaista Babylonia
(Jes.  44:26-28;  46:11).  Sana  ”itä”  tarkoittaa
”auringonnousua.”  Nimi  ”Koores”  tarkoittaa  ”aurinkoa.”
Koores  oli  esikuva  Jeesuksesta  Kristuksesta,
”vanhurskauden  auringosta”  (Mal.  4:2).  Ilmestyskirjassa
Jumalan  enkelit  tulevat  idästä  (Ilm.  7:2).  Jeesus  sanoi:
”Sillä  niinkuin salama leimahtaa  idästä ja  näkyy hamaan
länteen,  niin  on  oleva  Ihmisen  Pojan  tulemus.”  (Matt.
24:27,  korostus  lisätty)  Jeesus  on  tulossa  idästä  taivaan
sotajoukkojen kanssa ”Kuningasten Kuninkaana ja herrain
Herrana” (Ilm. 19:14, 16). Eli ”itäiset kuninkaat” eivät ole
kiinalaisa,  vaan Kuningas  Jeesus  sekä  Hänen armeijansa,
joka  pian  laskeutuu  itäiseltä  taivaalta  valloittamaan
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Tuntematon tekijä, 02.02.22, 
19:14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.
19:16 Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra."

Tuntematon tekijä, 02.02.22, 
Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,

Tuntematon tekijä, 02.02.22, 
Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat

Tuntematon tekijä, 02.02.22, 
Minä kutsun linnun idästä, ja kaukaiselta maalta miehen, joka minun aivoitukseni tekee; minä olen sen puhunut, minä tahdon myös sen tuoda; minä olen sen aikonut ja tahdon myös sen tehdä.


Tuntematon tekijä, 02.02.22, 
44:26 Mutta palvelijani sanan minä toteutan ja saatan täyttymään sanansaattajaini neuvon. Minä olen se, joka Jerusalemille sanon: "Sinussa asuttakoon!" ja Juudan kaupungeille: "Teidät rakennettakoon!" Sen rauniot minä kohotan.
44:27 Minä olen se, joka sanon syvyydelle: "Kuivu; minä kuivutan sinun virtasi!"
44:28 joka sanon Koorekselle: "Minun paimeneni!" Hän täyttää kaiken minun tahtoni, hän sanoo Jerusalemille: "Sinut rakennettakoon!" ja temppelille: "Sinut perustettakoon!"

Tuntematon tekijä, 02.02.22, 
Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle."



modernia  Babylonia  ja  vapauttamaan  Israelia
Armageddonissa!

Kumman  Israelin  Jeesus  vapauttaa?  Varmasti  hengellisen
Israelin,  joka  on  valinnut  kulkemisen  Hengessä  sekä
profetian  tulkitsemisen  Hengen  mukaan,  ja  siksi  se  on
valinnut myös ”lähteä ulos” Salaisesta Babylonista, hyläten
sen lihalliset  ideat  (Gal.  5:16,  25;  Ilm.  18:4).  Olkaamme
osana sitä Israelia!
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Tuntematon tekijä, 02.02.22, 
5:16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
5:25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.



Luku 11: Sammakoita, satuja ja 
Armageddon
Suurin osa ihmisistä ei pidä sammakoista, mutta minulla oli
poikasena  tapana  ottaa  paljon  niitä  kiinni.  Tiesitkö,  että
Ilmestyskirja puhuu sammakoista? Ja mikä ihmeellisintä, se
yhdistää ne Armageddonin taisteluun.

Johannes  kirjoitti  ”Ja  minä  näin  lohikäärmeen  suusta  ja
pedon  suusta  ja  väärän  profeetan  suusta  lähtevän  kolme
saastaista  henkeä,  sammakon  muotoista.  Sillä  ne  ovat
riivaajain henkiä,  jotka tekevät  ihmeitä;  ne lähtevät  koko
maanpiirin  kuningasten  luo  kokoamaan  heidät  sotaan
Jumalan,  Kaikkivaltiaan,  suurena  päivänä.”  ”Ja  ne
kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on
Harmagedon.”  (Ilm.  16:13,  14,  16)  Lohikäärme,  peto  ja
väärä profeetta edustavat Salaisen Babylonin kolmea osaa
(jae 19). Näiden jakeiden huolellinen lukeminen paljastaa,
että  Armageddon  liittyy  lopulliseen  maailmanlaajuiseen
taisteluun  näiden  kolmen,  sammakonkaltaisen  hengen,
maailman  kuninkaiden,  sekä  Kaikkivaltiaan  Jumalan
välillä!

Noista  ”sammakon  muotoisista”  kolmannen  kuvaillaan
tulevan  ”väärän  profeetan  suusta,”  ja  se  menee  ”koko
maanpiiriin” ennen Armageddonia (jakeet 13, 14, 16). Mitä
voisi  tarkoittaa  tämä  erittäin  symbolinen  kielikuva
sammakonmuotoisesta  hengestä,  joka  puhuu  väärän
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Tuntematon tekijä, 06.02.22, 
Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan.



profeetan  kautta?   Voisiko  se  edustaa  maailmanlaajuista
väärän profetian järjestelmää, joka nyt eksyttää miljoonia
ajattelemaan,  että  Armageddon  on  ainoastaan  Lähi-idän
konflikti, joka ei koske heitä?

Sammakot  olivat  yksi  Egyptin  kymmenestä  vitsauksesta.
Raamattu sanoo: ”Niin Aaron ojensi kätensä Egyptin vetten
yli,  ja  sammakoita  nousi,  ja  ne  peittivät  Egyptin  maan.”
(2.Moos.  8:6)  Tämä  välikohtaus  muodostaa  taustan
Ilmestyskirjan  jakeelle  16:13.  Vanhassa  testamentissa
sammakot tulivat ”Egyptin vesistä.” Ilmestyskirjassa 16:12,
13 kolme sammakkoa nousevat ”suuresta Eufrat-virrasta,”
jonka  vedet  edustavat  ”kansoja  ja  väkijoukkoja  ja
kansanheimoja,”  jotka  antavat  tukensa  Salaiselle
Babylonille.  Väärän  profeetan  kautta  puhuva  kolmas
sammakko edustaa jättimäistä väärän profetian järjestelmää,
joka jo nyt kattaa maailman.

Väärän  profetian  kolmas sammakko opettaa  nyt
kirjaimellista  Lähi-idän  Armageddonia,  joka  koskee
kirjaimellista  Eufrat-jokea,  Kiinaa,  Venäjää,
juutalaisvaltiota  sekä  uudelleenrakennettua  kolmatta
temppeliä Jerusalemissa.  Rakkaat ystävät;  tämä kaikki on
väärää  profetiaa.  Se  on  osa  Babylonin  ”viiniä,”  joka
eksyttää kaikki kansat (Ilm. 14:8; 18:23). Apostoli Paavali
ennusti selvästi, että tulisi aika, jolloin suurin osa kääntää
”korvansa  pois  totuudesta  ja  kääntyvät  taruihin”  (2.Tim.
4:3, 4). Kyllä; elämme nyt sammakkojen ja satujen aikaa!
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Tuntematon tekijä, 06.02.22, 
4:3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4:4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Tuntematon tekijä, 06.02.22, 
14:8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat."
18:23 Ja kynttilän valkeus ei pidä sinussa enää valistaman, ja yljän ja morsiamen ääni ei pidä enää sinussa kuuluman; sillä sinun kauppamiehes olivat maan päämiehet, ja sinun noitumises kautta ovat kaikki pakanat eksyneet. (Biblia)

Tuntematon tekijä, 06.02.22, 
Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille.



Oletko  lukenut  sadun  komeasta  prinssistä,  joka  muuttui
sammakoksi?  Mikä  katastrofi!  Kuitenkin,  tällä
sammakkoprinssillä oli  vielä kyky puhua. Eräänä päivänä
epäonninen  sammakkoprinssi  sattui  kohtaamaan  kauniin
prinsessan. Prinssi avasi suunsa, puhui, ja taivutteli neidon
antamaan itselleen suudelman. Sitten, ta-daa! Sammakosta
tuli  jälleen  prinssi!  Mikä  on  tarinan  opetus  meille  tänä
päivänä? Opetus on, että jos olemme tulleet sammakoiden
ja  satujen  hienovaraisen  vaikutuksen  alaisiksi,  on  aika
kääntyä  takaisin  prinssin  puoleen!  Tarvitsemme
kuninkaallisen suudelman. Raamattu sanoo: ”Antakaa suuta
pojalle” (Ps. 2:12). Kuningas Jeesuksen huulilta putoavien
totuuden sanojen kautta, voimme pelastua väärän profetian
kolmannelta  sammakolta!
”Ja  ne  kokosivat  heidät  siihen  paikkaan,  jonka  nimi
hebreaksi  on  Harmagedon.”  (Ilm.  16:16)  Tämä  on  ainoa
kerta,  kun  Raamatussa  käytetään  sanaa  ”Armageddon.”
Totuus  on,  että  missään  päin  maailmaa  ei  ole  olemassa
kirjaimellista  paikkaa  nimeltään  ”Armageddon.”  Tämä
salaperäinen sana on yhdistelmä kahdesta sanasta: (1) ”Ar,”
joka  tarkoittaa  ”vuorta,”  ja  (2)  ”Mageddon,”  joka
muistuttaa  meitä  muinaisesta  Megiddon  tasangosta
(2.Aikak. 35:22). Vanhassa testamentissa Megiddon tasanko
oli  veristen taisteluiden ja  suurten joukkosurmien paikka.
Niinpä  salaperäinen  sana  ”Armageddon”  vihjaa
surmanvuoreen.
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Tuntematon tekijä, 06.02.22, 
Mutta Joosia ei väistänyt häntä, vaan pukeutui tuntemattomaksi taistellakseen häntä vastaan, eikä kuullut Nekon sanoja, jotka kuitenkin tulivat Jumalan suusta. Niin hän meni taistelemaan Megiddon tasangolle.

Tuntematon tekijä, 06.02.22, 
Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.



Raamatunprofetiassa  sanaa  ”vuori”  käytetään  viitattaessa
Jumalan  maailmanlaajuiseen  valtakuntaan,  joka  eräänä
päivänä tulee ”täyttämään koko maan” (Dan. 2:35, 44, 45).
Ilmestyskirjassa  16:14  luemme  ”koko  maanpiirin
kuningasten”  maailmanlaajuisesta  kokoontumisesta
viimeiseen  taisteluun.  He  kaikki  tulevat  kokoontumaan
”Armageddoniin,” Surmanvuorelle. Niinpä toteamme, että
”Armageddon” viittaa maailmanlaajuiseen taisteluun, jossa
saatanan  globaali  valtakunta  lopultakin  surmataan
lähestyvän  Kaikkivaltiaan  Jumalan  valtakunnan  toimesta!
Saatanan  globaalin  valtakunnan  varsinainen surmaaminen
kuvaillaan  välittömästi  sanan  ”Armageddon”  jälkeen.
Ilmestyskirja  16:16-20  sanoo:  ”Ja  ne  kokosivat  heidät
siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Ja
seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä,
valtaistuimelta,  lähti  suuri  ääni,  joka  sanoi:  "Se  on
tapahtunut." Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja
tuli  suuri  maanjäristys,  niin  ankara  ja  suuri  maanjäristys,
ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut
maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja
kansojen  kaupungit  kukistuivat.  Ja  se  suuri  Babylon  tuli
muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa
kiivauden  viinimaljan.  Ja  kaikki  saaret  pakenivat,  eikä
vuoria enää ollut.” Kolmatta sammakkoa koskevan yleisen
opetuksen  vastaisesti,  nämä  sanat  selvästi  kuvailevat
jumalista  vihaa  Babylonin  yllä,  sekä  maailmanlaajuista
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Tuntematon tekijä, 06.02.22, 
2:35 Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.
2:44 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,
2:45 niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta - ei ihmiskäden voimasta - ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava."



joukkosurmaa,  joka  ulottuu  selvästi  Lähi-idän
maantieteellisten rajojen yli!

Ennen  Armageddonia  kolme  sammakonmuotoista  henkeä
”lähtevät  koko  maanpiirin  kuningasten  luo  kokoamaan
heidät  sotaan  Jumalan,  Kaikkivaltiaan,  suurena  päivänä.”
(Ilm.  16:14)  Tämä  sama  kokoaminen  on  kuvailtu
Ilmestyskirjan luvussa 19. Johannes kirjoitti: ”Ja minä näin
pedon  ja  maan  kuninkaat  ja  heidän  sotajoukkonsa
kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan
ja  hänen  sotajoukkoansa  vastaan.”  (Ilm.  19:19)  Siispä
kokoaminen Armageddonia  varten on Salaisen Babylonin
maailmanvoimien kokoamista Jeesusta Kristusta ja Hänen
armeijaansa vastaan. Keistä Hänen armeijansa koostuu? Se
on  enkeleistä  koostuva  armeija,  joka  palaa  Jeesuksen
kanssa Hänen toisessa tulemisessaan (Matt. 16:27; 24:31).

Seuraavat  jakeet  selvästi  kuvailevat  itse  Armageddonin
taistelua,  Jeesuksen  Kristuksen  voittoa,  sekä  viimeistä
teurastusta.  ”Ja  minä  näin  taivaan  auenneena.  Ja  katso:
valkoinen  hevonen,  ja  sen  selässä  istuvan  nimi  on
Uskollinen  ja  Totinen,  ja  hän  tuomitsee  ja  sotii
vanhurskaudessa.  Ja  hänen silmänsä  olivat  niinkuin  tulen
liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua… ja hänellä oli
yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan,
on Jumalan Sana. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla
hevosilla  taivaan  sotajoukot...  Ja  hänen  suustaan  lähtee
terävä  miekka,  että  hän  sillä  löisi  kansoja.  Ja  hän  on
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Tuntematon tekijä, 06.02.22, 
16:27 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.
24:31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.



kaitseva  heitä  rautaisella  valtikalla,  ja  hän  polkee
kaikkivaltiaan  Jumalan  vihan  kiivauden  viinikuurnan.  Ja
hänellä  on  vaipassa  kupeellaan  kirjoitettuna  nimi:
"Kuningasten Kuningas ja herrain Herra." (Ilm. 19:11-16)

Tämä  on  totuus  Jumalan  Sanasta.  Saatanan  globaalin
valtakunnan maailmanvoimat sortuvat pian ryminällä alas
Armagaddennoissa,  Surmanvuorella.  Raunioiden  keskellä
tulee  makaamaan  väärän  profetian  kolmas  sammakko.
Tuosta sammakosta ei koskaan tule prinssiä. Mutta sinusta
ja  minusta  voi  tulla!  Joten  kääntykäämme  pois  kaikista
sammakoista ja saduista, jotta voimme seurata Kuningasta!
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Luku 12: Ukkosenjylinää taivaan 
temppelistä
”Ja  hän  on  koonnut  heitä  siihen  siaan,  jota  kutsutaan
Hebreaksi Armageddon.

Ja  seitsemäs  enkeli  vuodatti  maljansa  ilmaan:  ja  taivaan
templistä  läksi  suuri  ääni,  istuimelta,  joka  sanoi:  se  on
tapahtunut.  Ja  äänet  tulivat  ja  pitkäiset  ja  leimaukset,  ja
suuri maanjäristys tapahtui ” (Ilm. 16:16-18 katso Biblia).
Välittömästi,  kun  sanaa  ”Armageddon”  on  käytetty,
seuraava  jae  keskittyy  ”taivaan  temppeliin.”  Sitten  tulee
ääniä,  salamoita  ja  ukkosenjylinää.  Jumala  selvästikin
haluaa  huomiomme!  Asiayhteydestä  näemme,  että
Kaikkivaltiaan  ääni  nyt  sanoo  meille  ”Katso  ylös,  kohti
taivaan temppeliä!”

Kolmas sammakko yrittää nyt saada meidät katsomaan alas,
kohti  kolmatta temppeliä maan päällä. Tämä on strategia,
joka tunnetaan nimellä harhautus. Vuonna 1991, operaatio
Aavikkomyrskyn  aikana,  liittoutuneet  vahvistivat
joukkojaan  Irakin  itäpuolella,  Persianlahdella.  Siksi
Saddam  Hussein  luuli  hyökkäyksen  tulevan  idästä.
Liittoutuneet  hyökkäsivät  kuitenkin  lännestä!  Tämä
hyökkäys  oli  menestyksekäs,  koska  Saddam  ei  katsonut
siihen  suuntaan.  Tänä  päivänä  kolmas  sammakko  tekee
samoin! Se haluaa meidän katsovan väärään suuntaan, kohti
maan  päälle  rakennettavaa  kolmatta  temppeliä.  Jos
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seuraamme  sen  kurnuttavia  ohjeita,  emme  opi
hengenpelastavaa totuutta, joka tulee toisesta suunnasta!

Johannes  vielä  kirjoitti:  ”Ja  Jumalan  temppeli  taivaassa
aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään,
ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä
ja  suuria  rakeita.”  (Ilm.  11:19)  Tässä  ovat  läsnä  samat
Jumalan  voiman  ilmentymät,  joista  juuri  luimme  luvusta
16. Kuitenkin, tässä nämä ilotulitukset on yhdistetty ”arkin”
näkemiseen  taivaan  temppelissä.  Miljoonat  ihmiset  ovat
nähneet  elokuvan  Kadonneen  aarteen  metsästäjät.  Siinä
Indiana Jones löytää kadonneen liitonarkin. Tuo elokuva oli
fantasiaa, mutta Ilmestyskirja on todellisuutta! Kolmannen
sammakon  harhautusstrategian  seurauksena,  tietoisuus
taivaallisesta arkista on kadonnut. Eikö olisi jo aika löytää
uudelleen tuo tietoisuus?

Samat  Jumalan  voiman  ilmentymät  jotka  kuvaillaan
Ilmestyskirjassa kahdesti, olivat läsnä myös Kaikkivaltiaan
tullessa  alas  Siinainvuorelle,  antamaan kymmentä  käskyä
(2.Moos.  19:16-18;  20:1-17).  Kymmenen  käskyä  olivat
”kaksi  laintaulua,  kivitaulua,  joitten  kirjoitus  oli  Jumalan
sormella kirjoitettu” (2.Moos. 31:18, katso myös 2.Moos.
34:28, 29). Kun Mooses oli vastaanottanut taulut, hän ”astui
alas vuorelta ja pani taulut tekemäänsä arkkiin” (5. Moos.
10:5).  Koska nuo kaksi  taulua  asetettiin  arkkiin,  erityistä
laatikkoa  kutsuttiin  tämän  takia  ”liitonarkiksi”  (tai
suomeksi lainarkki, tai todistusarkki) (2.Moos. 40:20, 21).
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Tuntematon tekijä, 08.02.22, 
40:20 Sitten hän otti lain, pani sen arkkiin ja kiinnitti arkkiin korennot ja asetti armoistuimen arkin päälle.
40:21 Ja hän toi arkin asumukseen ja sijoitti paikoilleen sitä verhoavan esiripun, ripustaen sen lain arkin eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.

Tuntematon tekijä, 08.02.22, 
Sitten minä käännyin ja astuin alas vuorelta ja panin taulut tekemääni arkkiin, niinkuin Herra oli minua käskenyt, ja siinä ne ovat.

Tuntematon tekijä, 08.02.22, 
34:28 Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.
34:29 Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.

Tuntematon tekijä, 08.02.22, 
19:16 Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta.
19:17 Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle.
19:18 Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niinkuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti.



Ilmestyskirja 11:19 sanoo: ”Ja Jumalan temppeli taivaassa
aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään.”
Tuon arkin sisällä ovat kymmenen käskyä. Tämä on totuus,
jonka  Jumala  haluaa  meidän  näkevän!  Paholainen  on
kuitenkin ottanut tavoitteekseen sokaista meidät. Tämä on
syy  hänen  harhautusstrategiaansa.  Väärän  profetian
kolmannen  sammakon  avulla, suuri  eksyttäjä  yrittää  nyt
ohjata  mielemme  uudelleen  rakennettavaan  kolmanteen
temppeliin maan päällä. Miksi? Siksi, että siinä temppelissä
ei  ole  arkkia!  Jos  seuraamme  hänen  kurnuttavaa
opastustaan,  me  katsomme  väärään  suuntaan,  kuljemme
taivaan  temppelin  ohi  ja  epäonnistumme  ”näkemään”
kymmenen käskyn nykyisen merkityksen!

Salainen Babylon ei ole rakentanut vain muuria juutalaisten
ja  pakanoiden  välille,  mutta  se  myös  opettaa,  että
kymmenen  käskyä  annettiin  ainoastaan  Israelille,  eikä
Kirkolle!  Kuitenkin  Jeesus  Kristus,  Kirkon  perustaja  ja
johtaja, julistaa: ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia
tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan,
vaan täyttämään.  Sillä  totisesti  minä  sanon teille:  kunnes
taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei
ainoakaan  piirto,  ennenkuin  kaikki  on  tapahtunut.
Sentähden,  joka  purkaa  yhdenkään  näistä  pienimmistä
käskyistä  ja  sillä  tavalla  opettaa  ihmisiä,  se  pitää
pienimmäksi  taivasten  valtakunnassa  kutsuttaman;  mutta
joka niitä  noudattaa ja  niin  opettaa,  se  pitää kutsuttaman
suureksi  taivasten  valtakunnassa.”  (Matt.  5:17-19)  Näillä

110



sanoilla Jeesus selvästi ilmaisi, että meidän pitäisi ”tehdä”
ja ”opettaa” ”käskyjä.” Meidän ei tulisi ”purkaa yhtäkään”
niistä!

Muutama  jae  myöhemmin  Matteuksen  evankeliumin
kohdassa  5:27 Jeesus  lainaa  seitsemättä  käskyä:  ”Älä  tee
huorin.” Kristus kommentoi sitä sanomalla ”jokainen, joka
katsoo  naista  himoiten  häntä,  on  jo  sydämessään  tehnyt
huorin hänen kanssansa” (Matt. 5:28). Tässä Jeesus paljasti
seitsemännen käskyn hengellisen syvyyden, ja  Hän myös
sovelsi tuota käskyä kaikkiin.

Muutamaa  lukua  myöhemmin,  Jeesus  nuhteli  fariseuksia
heidän  petollisesta  tavastaan  kiertää  viidettä  käskyä.  Hän
sanoi  heille:  ”Ja  niin  te  olette  tehneet  Jumalan  sanan
tyhjäksi  perinnäissääntönne  tähden.”  (Matt.  15:6)  Tässä
Jeesus  puolustaa  kymmentä  käskyä,  ja  tuomitsee  toiset
niiden  rikkomisen  takia.  Kuitenkin  tänä  päivänä  monet
tunnustavat  kristityt  asettavat  Jeesuksen  Jumalan  lakia
vastaan.  Mutta  viittaavatko  he  todella  Uuden testamentin
Jeesukseen? Voisimmeko jopa kysyä; ”Voisiko aito Jeesus
nousta  seisomaan?”  (Englanninkielinen  sanaleikki  viittaa
Eminemin kappaleeseen The Real Slim Shady. t. Pikkulammas)

Jaakob  kirjoitti  kristityille:  ”Sillä  joka  pitää  koko  lain,
mutta  rikkoo yhtä  kohtaa  vastaan,  se  on  syypää  kaikissa
kohdin.  Sillä  hän,  joka  on sanonut:  "Älä  tee  huorin",  on
myös  sanonut:  "Älä  tapa";  jos  et  teekään  huorin,  mutta
tapat,  olet  lainrikkoja.”  (Jaak.  2:10,  11)  Ajattele  asiaa.
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Miten  kristitty  voi  olla  ”lainrikkoja,”  jos  lakia  ei  ole
olemassa?  Voiko  kaahaileva  kuski  saada  ylinopeussakon
rikkoessaan nopeusrajoituksen, jota ei ole olemassa? Ja jos
vain  hidastamme,  ja  luemme huolellisesti  Jeesuksen sekä
Jaakobin sanat,  huomaamme,  että  kymmenen käskyä yhä
ovat olemassa, ja ne pätevät kristityihin!

Paavali on kirjoituksissaan hyvin selvä, että kristityt eivät
pelastu  lain  kautta,  vaan  Jeesuksen  Kristuksen  armosta.
”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta” (Ef. 2:8). Ja
vielä: ”ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain
tekoja”  (Room.  3:28).  Kuitenkin  Paavali  on  yhtä  selvä
noissa samoissa kirjoituksissa siitä, että kymmenen käskyä
ovat  yhä  olemassa  ja  niillä  on  tarkoituksensa.  Mikä  tuo
tarkoitus on? Paavali  julisti  että  ”lain kautta  tulee synnin
tunto” (Room. 3:20). Vielä hän sanoi että ”syntiä en olisi
tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta” (Room. 7:7).

Laki  on  kuin  peili.  Useimmiten  kun  ihmiset  heräävät
aamulla ja katsovat peiliin, he eivät pidä näkemästään! Peili
on kuitenkin tärkeä. Meidän täytyy katsoa siihen! Samoin
on asian  laita  Jumalan  lain  kanssa.  Jos  olemme riittävän
rohkeita katsoaksemme siihen, emme ehkä pidä siitä mitä
näemme,  mutta  tämä  epämukava  paljastus  auttaa  meitä
tunnistamaan, että tarvitsemme Jeesusta Kristusta. Kuten on
kirjoitettu: ”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja
Kristukseen,  että  me  uskosta  vanhurskaiksi  tulisimme.”
(Gal. 3:24)
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Raamattu  sanoo:  ”Kristus  on  kuollut  meidän  syntiemme
tähden” (1.Kor.  15:3).  Mutta mitä ”syntimme” oikeastaan
ovat? Jumalan vastaus on, että ”synti on laittomuus” (1.Joh.
3:4). Ja vielä Paavali kirjoitti, että ”lain kautta tulee synnin
tunto.”  (Room.  3:20)  Siispä  kun  katsomme  lakia,  me
näemme  ”syntimme,”  ja  kun  olemme  ymmärtäneet
”syntimme,” voimme silloin ymmärtää miksi Jeesus kuoli
ristillä! Kaksituhatta vuotta sitten, Jerusalemin ulkopuolella
Golgata-kukkulan  harjalla,  Jeesus  Kristus  koki  kaikki
syntimme kymmentä käskyä vastaan!  ”Syntimme” tulivat
Hänen  mieleensä,  ja  särkivät  Hänen  sydämensä!  Meitä
kohtaan  tuntemansa  rajattoman  rakkauden  kautta,  Jeesus
maksoi  täyden  hinnan  meidän  rikoksistamme  suurta
kymppiä  vastaan.  Tämä  on  totuus.  Jeesus  Kristus  kuoli
Golgatanvuorella, koska me olemme rikkoneet kymmenen
käskyä, jotka annettiin Siinainvuorella!

Jumala  antoi  ”toisen  lain”  Siinainvuorella,  joka  liittyi
maalliseen  temppeliin  sekä  eläinuhreihin.  Tämä  laki
käsitteli ”uhreja ja anteja ja polttouhreja... niitä lain mukaan
uhrataankin” (Hepr. 10:1, 8). Paavalin mukaan se oli juuri
tämä  ”käskyjen  laki  säädöksinensä,”  joka  muodosti
”väliseinän”  juutalaisten  ja  pakanoiden  välille  (Ef.  2:14-
16). Kun Jeesus kuoli, Hän ”lakkautti uhrin” (Dan. 9:27).
Mutta  tuo  laki  uhreista  joka  lakkautettiin,  ei  ollut
kymmenen  käskyä.  Suuri  kymppi  on  ikuinen,  ne  ovat
kiveen  kirjoitettu,  ja  ovat  nyt  arkin  sisällä  taivaan
temppelissä (Ilm. 11:19). Moderni Babylon, joka tarkoittaa
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Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
Mutta hän monelle liiton vahvistaa yhdessä viikossa; ja puolessa viikossa lakkauttaa uhrin ja ruokauhrin; ja siipien tykönä seisoo hävityksen julmuus, ja on päätetty, että se loppuun asti pitää hävitetty oleman.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
2:14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
2:15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
2:16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
10:1 Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.
10:8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.



”hämmennystä,”  ei  ole  ainoastaan  uudelleenrakentanut
muuria juutalaisten ja pakanoiden välille, mutta se on myös
virheellisesti naulannut kymmenen käskyä ristille!

”Sillä  ei  Jumala  ole  sekaseuraisuuden… Jumala”  (1.Kor.
14:33).  Päihittääksemme  modernin  Babylonin  kikkailut,
meidän täytyy ottaa vastaan Jeesuksen sanat  (Matt.  5:17-
19), Paavalin sanat (Room. 3:19, 20; 7:7, 12, 13), Jaakobin
sanat (Jaak. 2:10-12) sekä Johanneksen sanat (1.Joh. 3:4),
koskien  kymmenen  käskyn  jatkuvuutta.  Meidän  on
katsottava  suurta  kymppiä  suoraan,  ja  ymmärrettävä  että
olemme  syntisiä.  Sitten,  kaikesta  itseriittoisuudestamme
luopuen, meidän on tehtävä parannusta synneistämme sekä
luotettava täysin Jeesuksen Kristuksen vereen, ansioihin ja
arvoon! Vain silloin  voimme saada lupauksen syntiemme
täydestä  anteeksiannosta.  Kuten  on  kirjoitettu:  ”Jos  me
tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas,
niin  että  hän  antaa  meille  synnit  anteeksi  ja  puhdistaa
meidät kaikesta vääryydestä.” (1. Joh. 1:9) Jeesus rakastaa
meitä! Jos luotamme Häneen täysin, Hän armahtaa meidät
täydellisesti!

Uskon kautta  Jeesukseen,  uskovat  saavat  ”Pyhän Hengen
lahjan” (Ap.t. 2:38). Häntä kutsutaan ”totuuden Hengeksi”
Johanneksen  evankeliumin  kohdassa  16:13.  Totuuden
Henki  on  kuin  pienoisatomipommi,  joka  voi  räjäyttää
synnin  ja  petoksen  ulos  sydämistämme!  Hengen  voiman
kautta  uskovat  kykenevät  yliluonnollisesti  pitämään
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Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
2:10 Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.
2:11 Sillä hän, joka on sanonut: "Älä tee huorin", on myös sanonut: "Älä tapa"; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja.
2:12 Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
7:7 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse."
7:12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.
7:13 Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
3:19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
5:18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.



kymmenen käskyä. Paavali kirjoitti ”että lain vanhurskaus
täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan
Hengen.”  (Room.  8:4)  Pyhä  Henki  tuo  myös  Jeesuksen
Kristuksen hellän rakkauden sydämiimme (Room. 5:5). Ja
Jeesus sanoi: ”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun
käskyni.” (Joh. 14:15 korostus lisätty)

Tämä  tuo  meidät  koko  asian  ytimeen,  joka  lopultakin
erottaa Jumalan hengellisen Israelin Salaisesta Babylonista.
Asian  ydin  on  rakkaus  Jeesusta  Kristusta  kohtaan,  jota
käytännössä  osoitetaan  pitämällä  kiinni  kymmenestä
käskystä! Ilmestyskirjan luvussa 14 tämä kyseinen asia on
symbolisesti  esitetty  kolmannen  enkelin huutamana.  ”Ja
heitä  seurasi  vielä  kolmas  enkeli,  joka  sanoi  suurella
äänellä…” ”Tässä  on  pyhien  kärsivällisyys,  niiden,  jotka
pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.” (Ilm. 14:9, 12)
Tämä sama asia  toistetaan  Ilmestyskirjan  kohdissa  12:17
sekä 22:13-15.  Tämän asian ymmärtävät  ne  kaikki,  jotka
päihittävät  kolmannen  sammakon  harhautusstrategian,  ja
jotka  katsovat  kohti  oikeaa  temppeliä,  sekä  näkevät
taivaallisen liitonarkin (Ilm. 11:19).

Älkäämme salliko kolmannen sammakon johtaa meitä pois
kolmannen enkelin viestistä,  väärän  kolmannen temppelin
luokse, jossa ei arkkia ole!
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Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
22:13 Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.
22:14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!
22:15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.



Luku 13: 144 000 israelilaista 
tosiaan
”Ja  lohikäärme  vihastui  vaimoon  ja  lähti  käymään  sotaa
muita  hänen jälkeläisiänsä  vastaan,  jotka  pitävät  Jumalan
käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.” (Ilm. 12:17) ”Tässä
on  pyhien  kärsivällisyys,  niiden,  jotka  pitävät  Jumalan
käskyt  ja  Jeesuksen  uskon.”  (Ilm.  14:12)  Aivan  kuten
muinaisesta  Israelista  jäi  ”jäännös,”  joka  tuli  ulos
muinaisesta  Babylonista  rakentaakseen  uudelleen  toisen
temppelin (Hagg. 1:12), samoin tulee lopullinen ”jäännös”
hengellisestä  Israelista  tulemaan  ulos  modernista
Babylonista, pitääkseen kiinni kymmenestä käskystä, jotka
ovat arkissa taivaan temppelissä (Ilm. 11:19).

Tähän  lopulliseen  jäännökseen  viitataan  profetiassa  144
000:na (Ilm. 14: 1-5). Heidän kuvaillaan tulevan ”kaikista
Israelin lasten sukukunnista” (Ilm. 7:4). Tarkoittaako tämä,
että  he  ovat  kaikki  kirjaimellisesti  juutalaisia?  Miljoonat
uskovat  niin.  Osa  suosituista  opettajista  samaistaa  tämän
joukon ”144 000:een juutalaiseen Billy Grahamiin,” jotka
evankelioivat  maailman  vaivanajan  aikana.  Mutta  onko
tämä  oikein?  Olemme aikaisemmin  nähneet,  että  Paavali
kirjoitti että juutalaiset ja pakanat ovat nyt ”tehty yhdeksi,”
ja he ovat osa ”yhtä ruumista” Jeesuksen Kristuksen kautta
(Ef.  2:14;  3:4-6).  Onko  Raamatun  viimeinen  kirja
ristiriidassa  Paavalin  sanojen  kanssa?  Rakentaako
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Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
2:14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
3:4 josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen,
3:5 jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille:
3:6 että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta,

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
14:1 Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.
14:2 Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat.
14:3 Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.
14:4 Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle,
14:5 eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
 Niin Serubbaabel, Sealtielin poika, ja ylimmäinen pappi Joosua, Joosadakin poika, ja kansan koko jäännös kuuli Herran, Jumalansa ääntä ja profeetta Haggain sanoja, jota varten Herra, heidän Jumalansa, oli hänet lähettänytkin, ja kansa pelkäsi Herraa.



Ilmestyskirja väliseinän juutalaisten ja pakanoiden välille,
jonka Jeesus Kristus hävitti ristillä? Ei tietenkään.

Laittakaamme silmillemme ”Uuden testamentin silmälasit,”
ja  katsotaan  tarkemmin.  144  000:n  kuvaillaan  seisovan
”Siioninvuorella” Jeesuksen Kristuksen kanssa (Ilm. 14:1).
Jerusalem  sijaitsee  Siioninvuorella.  Kuitenkaan
Ilmestyskirjassa  ”Siioninvuori”  ei  viittaa  mihinkään
vuoreen Lähi-idässä. Johannes kirjoitti:  ”Ja hän vei minut
hengessä  suurelle  ja  korkealle  vuorelle  ja  näytti  minulle
pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta
Jumalan  tyköä”  (Ilm.  21:10).  Aivan  kuten  Johannes  oli
”hengessä,” samoin tulee meidänkin olla ”hengessä,” jotta
voimme nähdä totuuden Siioninvuoresta sekä 144 000:sta.
Paavali  kirjoitti  uskoville: ”vaan te olette käyneet Siionin
vuoren  tykö  ja  elävän  Jumalan  kaupungin,  taivaallisen
Jerusalemin  tykö…  taivaissa  kirjoitettujen  esikoisten
juhlajoukon ja seurakunnan tykö” (Hepr. 12:22, 23). Tässä
Siioninvuori on paikka,  jolla uusi Jerusalem lepää.  Se on
seurakunnan koti. Ja siellä Johannes näki 144 000!

Uudessa  testamentissa  Jaakob  kirjoitti  kirjeensä
”kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle” (Jaak.  1:1).
Keitä  olivat  nämä  kaksitoista  sukukuntaa?  Seuraavassa
lauseessa  Jaakob  kutsuu  heitä  ”veljikseen.”  Sitten  hän
kirjoitti  heille  heidän  ”uskonsa  koetuksista”  (Jaak.  1:3).
Siispä  nämä  ”kaksitoista  sukukuntaa,”  joille  Jaakob
yhteisesti  kirjoittaa,  olivat  uskovia  Jeesuksessa
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Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.

Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
1:2 Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,

Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle.

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,
12:23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö,

Tuntematon tekijä, 09.02.22, 
Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.



Kristuksessa!  Samassa  kirjeessä  hän  ohjeisti  noiden
”kahdentoista  sukukunnan”  joukossa  sairastuneita
kutsumaan  ”tykönsä  seurakunnan  vanhimmat”  erityisten
rukousten tähden (Jaak. 5:14). On siis selvää, että Jaakobin
mielestä ”kaksitoista sukukuntaa” olivat osa Kirkkoa!

144 000 ”seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee.” (Ilm.
14:1, 4) Siispä he ovat kristittyjä, jotka rakastavat Jeesusta.
He ”eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he
ovat niinkuin neitsyet.” (Ilm. 14:4) Tämä ei tarkoita,  että
144  000  koostuu  ainoastaan  kirjaimellisesti  juutalaisista
naimattomista,  tai  selibaatissa  elävistä  miehistä!  Ei!  Sillä
silloin tämä opettaisi  massa-selibatiaa,  jota Paavali  kutsui
”riivaajien opiksi” 1. Timoteuksen kirjeessä 4:1, 3. Paavali
käytti  myös  sanaa  ”neitsyt”  2.  Korinttolaiskirjeessä  11:2,
soveltaen sitä Kirkkoon! Mitä tarkoittaa, että 144 000 eivät
ole ”saastuttaneet itseään naisten kanssa”? Tämä tarkoittaa
symbolisia naisia Ilmestyskirjan luvussa 17.

Räjähtävä  totuus  on,  että  144  000  edustaa  viimeistä
jäännöstä  Jumalan  hengellisestä  Israelista,  joka  koostuu
uskovista  juutalaisista  ja  pakanoista,  jotka  eivät  ole
”saastuttaneet  itseään”  Salaisen  Babylonin  äidin  sekä
tytärten  petoksilla,  ja  väärillä  profetioilla  (Ilm.  17:5).
Ilmestyskirja sanoo heidän tulevan ”kaikista Israelin lasten
sukukunnista”  koska  lähtiessään  pois  modernista
Babylonista  sekä  kaikista  sen  eksytyksistä,  he  ovat
läpikäyneet  samankaltaisen  ”painikokemuksen”  Herran
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Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti." 

Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.

Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
4:1 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
4:3 ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.

Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
14:1 Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.
14:4 Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle,

Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.



kanssa, kuin se minkä Jaakob kävi, silloin kun Herra muutti
hänen nimensä Israeliksi 1. Mooseksen kirjan luvussa 32!

 Tämän kirjan alussa pistimme merkille, että nimi ”Jaakob”
kirjaimellisesti tarkoitti ”petkuttajaa” tai ”roistoa.” Ja tämä
nimi oli  osuva kuvaus hänen luonteestaan.  Jaakob varasti
isänsä  viimeisen  siunauksen  veljeltään  Eesaulta.  Hän
tarkoituksellisesti valehteli Iisakille kolme kertaa (1.Moos.
27:19-24). Tämän ilkeän petoksen seurauksena Jaakob lähti
maanpakoon  20:ksi  vuodeksi.  Paluumatkallaan  kotiin
Jaakobille selvisi, että Eesau oli tulossa häntä vastaan 400:n
miehen kanssa (1.Moos. 32:6). Täynnä syyllisyyttä, häpeää
ja  kauhua;  Jaakob  luuli,  että  tulisi  kohta  kuolemaan
syntiensä tähden.

Sitten  saapui  yksinäinen  yö,  Jumalan  Enkelin  kanssa
painien. Lopulta, juuri ennen aamunkoittoa Jaakob luopui
toivosta,  katui  syntiään  ja  roikkui  taivaallisessa
sanansaattajassa  sanoen:  ”En  päästä  sinua,  ellet  siunaa
minua.”  (1.Moos.  32:26)  Silloin  Enkeli  vastasi:  ”Sinun
nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet
taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut.” (Jae
28) Katumuksen, nöyryyden ja uskon kautta Jaakob päihitti
oman,  luonnostaan  petollisen  luonteensa.  Jumala  antoi
hänelle  uuden  sydämen,  uuden  nimen  ja  uuden luonnon.
Hän saavutti voiton!

Tuo  sama  kokemus  joka  muutti  Jaakobin  ”hengelliseksi
Israeliksi,” on esikuva muutoskokemuksesta, jonka tulosta
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Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
27:19 Jaakob sanoi isällensä: "Minä olen Eesau, esikoisesi. Olen tehnyt, niinkuin käskit minun tehdä; nouse istumaan ja syö riistaani, siunataksesi minut."
27:20 Mutta Iisak sanoi pojalleen: "Kuinka olet, poikani, niin pian löytänyt?" Hän vastasi: "Herra, sinun Jumalasi, johdatti sen minun eteeni."
27:21 Niin Iisak sanoi Jaakobille: "Tulehan lähemmä, poikani, tunnustellakseni, oletko sinä poikani Eesau vai etkö."
27:22 Ja Jaakob astui isänsä Iisakin luo, ja tämä tunnusteli häntä ja sanoi: "Ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet."
27:23 Eikä Iisak tuntenut häntä, sillä hänen kätensä olivat karvaiset, niinkuin hänen veljensä Eesaun kädet, ja hän siunasi hänet.
27:24 Vielä hän kysyi: "Oletko sinä todella minun poikani Eesau?" Hän vastasi: "Olen."



144  000  ovat!  Tämä  ajatus  on  syvä  mutta  tosi.  Tämä
oivallus  on  merkityksellisempi  kuin  Titanicin  löytyminen
vuonna 1985. Ja se koskee meitä. Luonnostamme olemme
kaikki  kuin  Jaakob –  syntisiä,  kieroja  ja  petollisia.  Ehkä
lukiessasi  tätä  kirjaa,  olet  tajunnut  sokeeraavan totuuden,
että  olet  petkuttanut  toisia raamatunprofetiassa.  Ajatus on
kammottava!  Raamattu  sanoo:  ”Väärä  todistaja  ei  jää
rankaisematta,  ja  joka  valheita  puhuu,  se  ei  pelastu.”
(Sananl.  19:5)  Aivan  kuten  Eesau  oli  tulossa  tapaamaan
Jaakobia,  samoin  Kaikkivaltias  Jumala  tulee  tapaamaan
Salaista  Babylonia  rangaistakseen sitä  sen valheista  (Ilm.
18:8). He jotka ”valhetta rakastavat ja tekevät” ovat uuden
Jerusalemin  ulkopuolella  (Ilm.  22:15).  ”Kaikki
valhettelijat”  joutuvat  tuliseen  järveen (Ilm.  21:8).  Siispä
totuus  näistä  Israel-asioista,  on  elämän  ja  kuoleman
kysymys!

Kuitenkin  Jeesus  Kristus  rakastaa  meitä!  Karulla  ristillä
Hän  oli  tuskissaan,  kärsi,  vuosi  verta,  ja  kuoli  meidän
kaikkien  syntien  edestä,  mukaan  lukien  petossyntimme!
Sitten  Hän  nousi  kuolleista  ja  kohosi  taivaaseen.  Ja  nyt,
suurena Ylipappinamme taivaan temppelissä, Jeesus Kristus
on  antanut  meille  Ilmestyskirjan,  opettaakseen  meille
totuuden!  Juuri  tällä  kyseisellä  hetkellä  Hyvä  Paimen
vetoaa meihin, jotta jättäisimme Salaisen Babylonin valheet
ennen  kuin  on  liian  myöhäistä.  ”Lähtekää  siitä  ulos,  te
minun  kansani”  on  Hänen  viimeinen  kutsunsa  taivaasta
(Ilm.  18:4,  8).  Pian  moderni  Babylon  ”joutuu  tulessa
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Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
18:8 sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut."

Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut."



poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet
tuominnut.” (Ilm. 18:8)

Tämä  on  nyt  hengellisen  painimme  yö!  Mutta  pian  yö
päättyy.  Aamun  sarastaessa  taivaallinen  Sanansaattaja
lopulta  kosketti  Jaakobin  lonkkaa  (1.Moos.  32:24,  25).
Silloin Jaakobin itseluottamus lopulta murtui. Sillä hetkellä
hän tarrasi henkensä edestä Jumalan Enkeliin. Näin saattaa
olla  myös  meidän  laitamme.  Raamatunprofetian  mukaan
olemme  jo  nyt  ”aamun  sarastuksessa.”  Jeesus  Kristus
saapuu  pian!  Oi,  koskettakoon  Isäntä  meitä  nyt,  ja
rikkokoon  meidät!  Räjäyttäköön  Pyhä  Henki  kaiken
ylpeytemme!  Roikkukaamme  Jeesuksessa  henkemme
edestä,  ja  sanokaamme  ”en  päästä  sinua,  ellet  siunaa
minua”!

Jos nöyrrymme, kadumme syntejämme ja tulemme täysin
riippuvaisiksi Jumalan armosta kuten Jaakob, niin Israelin
Kuningas  ei  hylkää  meitä.  Jos  yksinkertaisessa  uskossa
roikumme Jeesuksessa, Hän varmasti antaa meille anteeksi,
muuttaa  meidät  sekä  antaa  meille  uuden  nimen.  Uskon
kautta  voimme  kuulla  Mestarin  sanovan:  ”Sinun  nimesi
älköön  enää  olko  Jaakob,  vaan  Israel,  sillä  sinä  olet
taistellut  Jumalan  ja  ihmisten  kanssa  ja  olet  voittanut.”
(1.Moos.  32:28)  Jeesus  Kristus  on  Abrahamin  todellinen
siemen. Hän on Voitokas! Uskomalla Häneen, Jumala antaa
meille ”voiton Kristuksessa” (2.Kor. 2:14) Jeesuksen kautta
voimme paeta Salaisen Babylonin ansoista. Jumalan armon
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Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
Mutta kiitetty olkoon Jumala, joka aina antaa meille voiton Kristuksessa, ja julistaa joka paikassa hänen tuntemisensa hajun meidän kauttamme!

Tuntematon tekijä, 23.02.22, 
32:24 Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka.
32:25 Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan.



kautta meistä jokaisesta voi tulla kuin Jaakob; ”hengellinen
Israel.”

Raamattu sanoo erityisesti  144 000:sta:  ”Joiden suussa ei
ole  petosta  löydetty;  sillä  he  ovat  ilman  saastaisuutta
Jumalan istuimen edessä.” (Ilm. 14:5 katso Biblia) Kuten
Natanael,  he  ovat  ”totisesti  oikia(t)  Israelilainen(-set),
jo(i)ssa  ei  petosta  ole.”  (Joh.  1:48  katso  Biblia)  He
päihittivät  Salaisen  Babylonin;  sen  petokset  sekä  väärät
profetiat. 144 000 ovat kuin Jaakob. He saivat taivutetuksi
oman  petollisen  luontonsa  Jeesuksen  Kristuksen  armon
kautta!

Edellä mainittu Ilmestyskirjan 14:5 jae koskien 144 000:ta
juontaa  juurensa  Vanhaan  testamenttiin.  ”Israelin
jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu valhetta, eikä heidän
suussaan  tavata  vilpillistä  kieltä.”  (Sef.  3:13 korostus
lisätty) Siispä Israelin lopullinen jäännös tulee koostumaan
ihmisistä  jotka  puhuvat  totuutta.  Heidän  täytyy  olla  yhtä
Jeesuksen Kristuksen kanssa, joka on ”totuus” (Joh. 14:6).
Heidän täytyy myös  olla  ”totuuden Hengen” ohjauksessa
(Joh.  16:13).  Koostuen  sekä  juutalaisista  että  pakanoista,
jotka  uskovat  Messiaaseen;  he  tulevat  olemaan  Jumalan
lopullinen  Hengellinen  Israel.  Oma  henkilökohtainen
mielipiteeni on, että luku ”144 000” on symbolinen. Mutta
olipa se kirjaimellinen tai symbolinen; toivon että olemme
kaikki  laskettuina  mukaan  tuohon  lukuun,  kun  pyhät
marssivat esiin.
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Tuntematon tekijä, 24.02.22, 
Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Tuntematon tekijä, 24.02.22, 
Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Tuntematon tekijä, 24.02.22, 
Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu valhetta, eikä heidän suussaan tavata vilpillistä kieltä. Sillä he kaitsevat kaittaviansa ja makaavat kenenkään peloittelematta.



Tämän kirjan nimi on Israel-petos räjähtää (Exploding the
Israel  Deception).  ”Kirjailijan  esittelyssä”  kerroin
tositarinan  joukosta  israelilaisia  ääriajattelijoita,  jotka
yrittivät vuonna 1984 räjäyttää muslimien Kalliomoskeijan
Jerusalemissa. Luojan kiitos, juoni epäonnistui. Jos se olisi
onnistunut,  se  olisi  johtanut  kammottavaan
verenvuodatukseen  sekä  monen  elämän  menettämiseen.
Tämän  kirjan  tarkoitus  ei  ole  missään  nimessä  aiheuttaa
verenvuodatusta tai henkien menetystä. Ennemminkin se on
kirjoitettu  mielien  valaisemiseksi  sekä  sielujen
pelastukseksi.  Vilpittömien  kristittyjen  sekä
raamatunprofetian opettajien tähden; tämän räjäytyksen on
onnistuttava!

Jos sinut on ohjattu uskomaan, että Ilmestyskirjan profetiat
koskevat  lihallista  Israelia,  niin  nämä  valeet  on
paljastettava.  Jos  sinulle  on  opetettu,  että  Ilmestyskirjan
lausunnot  Jerusalemista,  Siionin  vuoresta,  temppelistä,
Googista,  Maagogista,  Babylonista  ja  Eufrat-virrasta
koskevat  kirjaimellisia  paikkoja  Lähi-idässä,  niin  nämä
virheet on murskattava. Jos olet hyväksynyt ajatuksen, että
eräänä  päivänä  Antikristus  kävelee  uudelleenrakennettuun
juutalaistemppeliin viimeisten seitsemän vuoden vaivanajan
aikana, niin tämä valheellinen teoria on räjäytettävä taivaan
tuuliin.  Jos  vilpittömät  ihmiset  ovat  vakuuttaneet  sinulle,
että  Armageddon  pyörii  Venäjän,  Kiinan  sekä  modernin
Israelin  valtion  ympärillä,  niin  siinä  tapauksessa  jonkun
täytyy painaa nappia, jossa lukee ”Tuhoa maailmanlaajuiset
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harhakuvitelmat.” Nyt on aika paeta kaikkia sammakoita ja
satuja!
Joka  ikinen  näistä  oletetusti  uppoamattomista  teorioista,
iskeytyy pian jäävuoreen Armageddonissa. Kaikki tällaiset
valeet  vajoavat  kuin  Titanic!  ”Hylätkää  laiva,”  kuuluu
huuto  Kapteeniltamme!  ”Lähtekää  siitä  ulos,  te  minun
kansani!”  -  on  pian  saapuvan  Lunastajamme  vetoomus
(Ilm.  18:4).  Sen  sijaan  että  katselisimme  kohti  maallista
Temppelivuorta  Lähi-idässä,  keskittykäämme  ennemmin
todelliseen  temppeliin  taivaassa,  jossa  rakastava
Ylipappimme nyt suorittaa palvelusta meidän puolestamme
verensä  välityksellä.  Jeesus  on  todellinen  Israel,
Aabrahamin siemen (Jes.  41:8;  Gal.  3:16).  ”Mutta  jos  te
olette  Kristuksen  omat,  niin  te  siis  olette  Aabrahamin
siementä,  perillisiä  lupauksen  mukaan.”  (Gal.  3:29)  Älä
koskaan unohda näitä sanoja!

Jumala  meitä  auttakoon,  että  olisimme  kaikki  mukana
Ilmestyskirjan  lopullisessa  jäännöksessä  hengellistä
Israelia,  josta  on  kirjoitettu:  ”Tässä  on  pyhien
kärsivällisyys,  niiden,  jotka  pitävät  Jumalan  käskyt  ja
Jeesuksen uskon.” (Ilm. 14:12) Soveltukoon Paavalin sanat
meihin:  ”Mutta  te  ette  ole  lihan  vallassa,  vaan  Hengen”
(Room.  8:9)  Eletään  siis  Hengessä,  ja  tulkitkaamme
profetiaa Hengen mukaan. Jeesuksen Kristuksen rakkauden
ja  armon  kautta  tulkoon  meistä  jokaisesta  ”oikea
israelilainen, jossa ei vilppiä ole!” (Joh. 1:47)
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Tuntematon tekijä, 24.02.22, 
Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

Tuntematon tekijä, 24.02.22, 
Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus.

Tuntematon tekijä, 24.02.22, 
Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Aabrahamin, minun ystäväni, siemen, 

Tuntematon tekijä, 24.02.22, 
Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.



Pyydän  sinua  jakamaan  tämän  totuuden  muiden  kanssa.
Jeesus saattaa hyvinkin käyttää juuri sinua, punaista nappia
painamaan.
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