Jerusalem piiritettynä
Kaupungin menneisyydestä
Nimi Jerusalem tarkoittaa rauhan maja.1 Tarkasteltaessa sen
historiaa, nimi vaikuttaa ironiselta.
Kaupunki tai ainakin sen paikka tunnetaan jo noin neljän
tuhannen vuoden takaa.2 Kun Daavid valloitti paikan
jebusilaisilta noin vuonna 1000 eKr3, oli Siionin vuorilinnoitus
jo ikivanha.4 Moorian vuori, joka siellä myös sijaitsee, oli se
paikka, jossa Aabraham oli valmis uhraamaan poikansa
Jumalan vaatimuksesta. Se oli testi. Tapaus on kuin esikuva
myöhempää tapahtumaa varten, jossa Jumala uhrasi ainoan
Poikansa Golgatalla. Golgata on samalla vuorella kuin Mooria.

Jerusalemin kaupunkikuvaa Öljymäeltä käsin hallitsee
Kalliomoskeija. Kuvasta vasemmalle päin on Al Aksamoskeija.
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Joidenkin mielestä Jerusalemin kaupunki on hävitetty melko
perusteellisesti noin 37 kertaa.5 Vanhojen raunioiden
materiaaleja on sittemmin käytetty uusissa rakennuksissa
jopa hautakivistä on tehty puolustusmuureja. Tuhojen
määrästä ehkä kertoo se, että Jerusalemissa kaksi tuhatta
vuotta sitten ollut elämä ja sen tapahtumat ovat usein jopa
seitsemän metriä nykyisen katutason alapuolella.
Jeesus sanoi kuulijoilleen, että kun te näette Jerusalemin ja
sen temppelin olevan sotilaiden piirittämänä, tietäkään, että
sen loppu on lähellä. Aivan ilmeisesti tuollainen tapahtuma oli
ainakin vuonna 70 jKr, jolloin roomalainen Titus sotilaineen
murskasi vallitukset ja tuhosi temppelin. Siitä juutalainen
historioitsija Flavius Josefus kertoo melko tarkasti.6 Flavius
Josefus oli juutalaisen armeijan upseeri. Kaupunkia
puolustaessaan roomalaisen Tituksen joukkoja vastaan, hän
joutui saarroksiin. Sen jälkeen hän antautui roomalaisille ja
ystävystyi Flaviusten kanssa, josta hänen tunnetumpi
nimensäkin on. Alkuperäiseltä nimeltään Josefus oli Josef ben
Matthias eli Joosef Mattiaan poika.7
Tämän jälkeen kaupunki taas kasvoi ja uusi valloitus tehtiin
keisari Hadrianuksen aikana vuosina 132-135.8 Silloin paikka
tuhottiin perusteellisesti ja suurin osa juutalaisista vietiin pois
ja osa myytiin orjiksi ja paikka autioitui. Tästä alkoi
juutalaisten viimeisin dieaspora ennen kuin Israelista tuli
itsenäinen valtio vuonna 1948. Sekään ei silti ollut kaupungin
loppu, sillä Hadrianus rakennutti kaupungin uudelleen, nyt
vanhojen kulttiuskontojen palvontapaikaksi, jossa palvottiin
samoja jumalia kuin Kreikassa ja Lähi-Idässä lukuun ottamatta
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juutalaisuutta ja kristinuskoa. Uuden kaupungin nimeksi tuli
Aelia Capitolina ja maan nimeksi Palestiina.9
Kaupunki toipui siitä jälleen. Muslimit tulivat sinne 600- luvun
lopulla ja rakensivat Kalliomoskeijan entisen temppelin
alueelle, todellisuudessa se on entisen temppelin esipihan
alueen kohdalla.10 Jerusalem oli jonkin aikaa muslimeille
tärkeä kaupunki ja on sitä edelleenkin, joskin sen merkitys on
vähentynyt Mekan ja Medinan rinnalla.
Ottomaanit pitivät valtaa useiden satojen vuosien ajan
kunnes menettivät otteensa ensimmäisessä maailmansodassa.
Brittiläisten joukkojen johtajana kenraali Edmund Allenby
marssi Jerusalemiin joulukuun 11. päivänä vuonna 1917, ja
turkkilaiset luopuivat kaupungista.11 Ottomaanien valta oli
laajimmillaan vuonna1683.12 Valtakuntaa hallittiin nykyisen
Istanbulin alueelta, jossa hallinto keskittyi Kultaisen Sarven
alueelle. Tuo alue oli muodostunut keisari Konstantinus
Suuren aikana tärkeäksi, kun hän rakennutti Itä-Rooman
pääkaupunkia Konstantinopolia sinne.13 Osmannien eli
ottomaanikauden alussa nimi muutettiin Istanbuliksi.
Ensimmäisen maailmansodan aikana Israel, Hadrianuksen
ajoista asti Palestiinana tunnettu alue joutui Brittihallinnon
alaisuuteen. Brittimandaatti jatkui vuoteen 193614, jonka
jälkeen kaupunkia valvoivat myös arabit. Israel julistautui
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itsenäiseksi 194815 mutta Jerusalem pysyi osittain
palestiinalaishallinnassa vuoteen 1967 saakka, jolloin Israel
miehitti sen ja liitti muuhun valtakuntaansa.

Ennustusten kattavuus
Voidaan siis perustellusti kysyä, mitä taistelua tai piiritystä
Jeesus tarkoitti sanoillaan kaupungin piirityksestä. Jerusalem
oli piiritettynä kirjaimellisesti ainakin juutalaissotien aikaan
66-70 jKr.16
Ennustus on kattavampi kuin vain yhtä jaksoa kuvaava.
Kysymyksessä on monikerroksellinen ennekuva, koska siinä
ilmenee muita asioita, joiden täytyisi myös pitää paikkansa.
Ensiksi Jeesuksen ennustus koskee sitä hävitystä joka tapahtui
vuonna 70. Se tapahtui vain neljäkymmentä vuotta hänen
kuolemansa jälkeen. Mutta kun Jeesukselta kysyttiin
maailmanlopun enteistä, hän siinä yhteydessä kertoi
Jerusalemin piirityksestä monien muiden ilmoiden , tulevien
tapahtumien viitekehyksessä. Siksi on katsottava, että
Jeesuksen ennustuksen erityinen, lopullinen, focus on vielä
edessäpäin. Sitä paitsi monet profeetat ennustavat samasta
tapahtumasta, joka ei ole vielä ollut.
Tämän Lopun ajan- teoksen edellisessä luvussa käsiteltiin
viimeisen sukupolven aikakautta ja tultiin siihen tulokseen,
että nyt se aika on käsillä. Siksi katseet on käännettävä
nimenomaan nykyistä tilannetta kohti: mikä tai mitkä asiat
tulevat tapahtumaan juuri nyt ja tästä eteenpäin. Raamattu
kertoo monin sanoin Israelia kohtaavasta vihasta, jota
maailma sille osoittaa. Viha ei tule muodostumaan vain
islamistisilta valtioilta vaan myös muut kansat kohdistavat
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vihansa Israeliin. Ilmiö on likimain globaali jo nyt. Tämä ilmiö
tulee vahvistumaan.
Sakarjan kirjassa sanotaan näin. ”Katso, minä teen
Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri
ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia
piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin
väkikiveksi kaikille kansoille, kaikki jotka sitä nostavat, repivät
pahoin itsensä ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä
vastaan.”17
Tätä ei ole vielä tapahtunut ainakaan siinä laajuudessa, mitä
Sakarja vähän jäljempänä kirjoittaa: ”Mutta sinä päivänä minä
tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät
Jerusalemia vastaan.”18 Tässä mainittu hävitys voi koskea
kaikkia niitä pakanakansoja, jotka kaikkina Jerusalemin
historian aikana ovat tuhonneet kaupunkia. Mutta on vaikea
kuvitella, että hyökkäävät pakanakansat olisivat monikossa,
jos osa hyökkääjistä kuuluisi menneisyyteen. Kysymyksessä
on pakanakansojen yhteinen hyökkäys Israelia ja Jerusalemia
vastaan.
Myöhemmin Sakarja kertoo myös valtavista
luonnonmullistuksista, jotka tapahtuvat Jerusalemissa, jossa
Öljymäki halkeaa kahtia.19 Mitään tällaista ei ole vielä
tapahtunut, joten kuvausten painopiste on edessäpäin, Tämän
perusteella on odotettavissa Jerusalemia vastaan kohdistunut
maailman tuomitseva asenne sekä pakanakansojen hyökkäys
sinne. Siinä toteutuu Hesekielin kirjan ennustus Googin ja
Maagogin sotatoimista.
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Tarkasteltaessa, ketkä sinne hyökkäävät, on hyvä käydä läpi
uskonnollis-poliittinen tilanne, sillä se on ollut ja yhä on
moottorina tässä prosessissa.

Uskonnollis- poliittiset motiivit
Israel on Jumalan valittu kansa, huolimatta siitä, onko se nyt
maallistunut tai ei. Ja huolimatta siitä, mitä mieltä ihmiset siitä
ovat. Israelin ilmestyminen uudelleen maailmankartalle on
eittämättä Jumalan ihme. Jumala on tehnyt sen kautta
merkittäviä tekoja, joita ei ole tapahtunut minkään muun
kansan kohdalla. Yksistään se, että Israel on yhä olemassa, on
ihme. Israel oli olemassa silloin kun Egypti oli suurvalta. Se oli
silloin kun Assuria oli suurvalta ja silloinkin se oli olemassa,
kun Meedia-Persia oli suurvalta, samoin Israel oli silloin, kun
Makedonia Aleksanteri Suuren johdolla oli suurvalta. Israel
oli olemassa kun Rooma oli suurvalta. Kaikki nuo vallat ovat
olleet ja menneet, Israel on yhä. Israelin kansa alkoi olla
Aabrahamista lähtien ja nimensä se sai Jaakobista, jolle Jumala
antoi nimen Israel.20
Kuitenkaan 2500 vuoteen Israel ei ole ollut itsenäinen kuin
vasta uudella ajalla vuonna 1948. Hesekielin ennustus kuvasi
tämän muutoksen seuraavasti:
”Ja sinä pane maata vasemmalle kyljellesi ja aseta sitä painamaan
Israelin heimon syntivelka. Yhtä monta päivää kuin sinä makaat sillä, on
sinun kannettava heidän syntivelkansa. Ja minä panen sinulle saman
luvun vuosia; kolmesataa yhdeksänkymmentä päivää, niin sinun on
kannettava Israelin heimon syntivelkaa. Ja kun olet saanut ne
päättymään, on sinun pantava maata toistamiseen, oikealle kyljellesi, ja
kannettava Juudan heimon syntivelkaa neljäkymmentä päivää, päivän
kutakin vuotta kohti minä olen sinulle pannut.”21
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Hesekiel ennusti päivälleen Israelin nykyisen valtion
itsenäistymisen jo yli 2500 vuotta sitten.22 Kun otetaan
huomioon, että ennustuksessa oleva ajankohta oli keväällä
536 eKr ja laskelmassa täytyy vähentää
pakkosiirtoöaisuudessa oloaika ja kertoa päivät/vuodet
seitsemällä, koska Jumala oli antanut rangaistuksensa
seitsenkertaisena.23 Ennustuksessa olevat päivät ovat
profeettavuoden päivä, joka sisälsi 360 päivää vuodessa.
Tästä saadaan profeettavuosia 2520. Kun se kerrotaan
360/365, saadaan 2483,8 vuotta. Kun se lisätään vuoden 536
eKr toukokuuhun, päädytään vuoteen 1948 toukokuuhun.24
”Sattumoisin” Israel julistautui itsenäiseksi valtioksi 1948
toukokuun 15. päivä. Kuka olisi uskonut matkan varrella, että
näin tapahtuu, niin paitsi raamatulliset kristityt.
Jeesus sanoi, että laista ei tule katoamaan pieninkään piirto
ennen loppua. Laki tarkoittaa tietysti kymmenen käskyn lakia
ja tuo pienin piirto on heprean kirjan jod. Joidenkin
protestanttisten tutkijoiden mielestä pienin piirto tarkoittaisi
vokaalimerkkejä.25 Noita merkkejä ei ollut Jeesuksen aikaan
olemassa eikä sellaisia käytetty sen aikaisissa kirjoituksissa.
Siihen aikaan aikaan oikea lukeminen taattiin lukutraditiolla.26
Niinikään silloin oli hyvin vähän heprean kielistä
kirjoittamista, koska aramea oli valtakieli. Ensimmäiset
käskyjen tekstit kirjoitettiin hepreaksi yli kolmetuhatta
vuotta sitten.27 Kuitenkin yhä on heprean kieli voimissaan,
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samoin laki Jumalan edessä. Tämäkin Jeesuksen ennustus
pitää paikkansa.
Mitä tämä kaikki tarkoittaa uskonnollisessa mielessä?
Israel ei ole ollut kovinkaan uskollinen Jahvelle, Jumalalle,
joka toi heidät pois Egyptistä ja on sanonut olevansa tuon
valitun kansan Isä. Kuitenkin Israelissa on kaikkina aikoina
ollut aina joku sanaan uskova ihminen. Kun Jaakob siunasi
elämänsä lopulla poikiaan, hän aivan kuin huokaisten sanoi:
sinulta minä odotan pelastusta, oi Herra.28
Itse asiassa hän sanoi odottavansa Jeesusta, sillä pelastus on
hepreaksi Yeshua eli Jeesus. Jumala on ollut uskollinen eikä
ole lopullisesti hyljännyt kansaansa vaikka onkin kurittanut
sitä. Kuten kiistämättömästi voidaan osoittaa, ennustus
Israelin paluusta on tapahtunut. Tämä on selvästi sellainen
asia, jonka monet tahtoisivat unohtaa tai ajatella sitä
sattumoisin tapahtuneeksi. Mutta silloinhan se olisi
ennustuksen kannalta vieläkin hurjempi juttu. Joku osaisi
ennustaa 2500 vuotta ennen todellista tapahtumaa sellaisen
asian, joka on absurdi tai lähinnä sattuma.
Erez Israel. Israelin maa, valtio on enemmän kuin absurdi
juttu. Sellainen juttu lienee enemmän islamilaisten tai
palestiinalaisten väittämä, että israelilaiset ovat työntyneet
heidän maahansa. Missä he olivat 2500 vuotta sitten.
Muhammed syntyi 600 jKr eli yli tuhannen vuotta sen jälkeen
kuin Hesekiel julkisti ennustuksen.
Miksi islamilaiset kansat ovat napit vastakkain Israelin kanssa
Vastaus kuuluu: se perustuu nimenomaan uskontoon. Siksi
on syytä hiukan tarkastella islamin uskonnon mystiikkaa.
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Islamin uskonnon elementit eivät ole uusia tai juurikaan
Muhammadin aikaan syntyneitä.
Niiden alku on kauempana
menneisyydessä. Jo varhain Egyptistä
paluun aikoihin israelilaiset vaativat
Aaronia29 tekemään kultaisen vasikan.
Siitä kansa sanoi: ”Tämä on sinun
jumalasi, Israel, se, joka on
johdattanut sinut Epyptin maasta.”30
Varhainen aurinkojumalan merkki,
jossa esiintyi joko härän sarvet
ja niiden välissä aurinko käytettiin kuunsirppiä ja
auringon sijalla myös tähteä.

Apis-härän sarvien välissä oli joskus
myös käärme. Se oli olento, joka
viekoitteli Eevan syömään kielletystä
puusta, joten se sopi hyvin symboliksi.
Egyptiläisten käärme oli Apophis ja se
oli kotoisin syvästä pimeydestä ja sitä
palvottiin jumalia vastustavana
voimana.
Kun Jumala oli kutsunut Mooseksen kansansa
johtamistyöhän, Hän sanoi sanat: ”…niin hän (Aaron) on
oleva sinulle suuna ja sinä olet oleva hänelle Jumalana.”31
Israelin kansa sai nähdä sellaisen johtamismallin, jossa
Mooses oli ikään kuin Jumalan sijainen maan päällä. Siksi ei
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varmaankaan ollut vaikea yhdistää sitä egyptiläiseen kulttiin,
jossa apis-härkä edusti jumalaa maan päällä. Tätä jumalan
(Ptah) sijaista kuvattiin härällä, jonka kaarevien sarvien väliin
oli valmistettu jotakin materiaa oleva aurinko, tähti tai
käärme kuten kuvassa.32 Erittäin suurta kunnioitusta osoitti,
jos patsas tehtiin kullasta niin kuin Israel teki. Mesopotamian
alueella ruvettiin käyttämään kaarevien sarvien tilalla
kuunsirppiä ja sen kärkien välissä tähteä. Kysymyksessä on
sama symboli ja suurin piirtein samassa merkityksessä.
Israelilaisten tekemä kultainen vasikka oli egyptiläinen versio
Ptah- jumalasta. Se oli Jumalan edessä suuri synti, koska siinä
Jumalan kansa alkoi pappinsa johdolla palvoa egyptiläisten
epäjumalaa. Vaikka Mooses oli Jumalana Aaronille ja sitä
kautta myös koko kansalle, se ei suinkaan tarkoittanut, että
tällainen elävä yhteys voitaisiin korvata jollakin kuvapatsaalla
ja sitä kumartamalla. Olihan Jumala jo antanut käskysanan,
että israelilaisten ei pidä tehdä minkäänlaista kuvaa Jumalasta:
”Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä
niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat
alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan
alla.”33
Jumalan oli tärkeä ilmaista kansalleen, että koska Hän on
elävä Jumala, ei Hänestä voi tehdä jumalankuvaa. Ensiksikin
siitä syystä, että kukaan ei ole Jumalaa nähnyt, eikä siten voi
tietää, minkä näköinen Hän on. Toiseksi tästä edellisestä
johtuen, taiteilijat, kuvanveistäjät, palvojat tekisivät kuvan
kuitenkin omien mieltymystensä ja kuvitelmiensa mukaan,
eikä se siten voisi olla todenmukainen. Koska Jumala on
32
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kaikkitietävä, Hän oli jo nähnyt, kuinka Nooan jälkeen
ihmissuku lähti kulkemaan väärään suuntaan Nimrodin
johdolla, kun he olivat tulleet Sinearin maalle. Tämä tapahtui
siis ennen Israelin paluuta Egyptistä. Toisin sanoen Jumala
tiesi, että mikään kansa ei tulisi täyttämään Hänen tahtoaan.
Tuosta Sinearissa tapahtuneesta epäjumalanpalveluksesta
kerrotaan Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa.34 Toisessa
paikassa Sakarjan kirjassa.35 Siinä kerrotaan lentävästä
kirjakääröstä, jonka sanotaan olevan kirous. Samassa
yhteydessä puhutaan eefa-mitasta, jonka lentävät enkelit
toivat Sinearin maalle.
Sinearin maa sijaitsee
nykyisen Irakin alueella.
Muinoinen Babylon oli
siellä myös ja joka oli
kulttipalvonnan kaupunki.
Samoin myöhemmin oli
Bagdadissa valtaistuin
islamilaiseen aikaan.
Sinearin maa on maa, mihin Nimrod joukkoineen asettui
vedenpaisumuksen jälkeen ja jossa aloitettiin Jumalan
vastainen toiminta ja jumalanpalvelus.36 Siinä oli elementtejä,
jotka ovat kuin kopioita myöhemmästä katolilaisesta
seremoniasta kristillistä kulttia, kuten äitijumalatteren pojan
Tammusin kuolema, jonka äiti, Semiramis, herättää henkiin.37
Tässä kultissa otettiin käyttöön auringon palvonta ja sitä
käytettiin symbolisena kehränä härän sarvien välissä. Sineariin
34
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tulleet ihmiset tahtoivat toisenlaista jumalanpalvelusta kuin
mihin Nooa heitä ohjasi ja siksi Jumala rankaisi heitä.
Sinearin maalle tullut epäjumalanpalvelus jatkui saman
tapaisena foinikialaisten ja muiden siellä asuvien kansojen
keskuudessa, josta se erilaisin muunnoksin vaelsi myös
Egyptiin, Persiaan, Intiaan ja lähes kaikkeen maailmaan niin
kuin Sakarjan kirjassa sanotaan: ”Tämä on kirous, joka käy yli
kaiken maan.”38 Nykyisessä Raamatussa oleva käännös
Nimrodista: hän oli mahtava metsämies Herran edessä, ei
anna oikeaa kuvaa Nimrodista. Tosiasiassa hän oli mahtava
Jumalan vastustaja ja Baabelin tornin rakentaminen oli yritys
koota ihmiset niin, että mikään vedenpaisumus ei kansaa enää
hävittäisi. Niinpä Baabelin tornin meerkitys oli symbolisesti
se, että sieltä voitaisiin sotia paremmin Jumalaa vastaan,
koska se ulottuisi taivaaseen saakka.39 Näin voidaankin
paremmin ymmärtää, miksi Jumala hävitti Baabelin tornin.
Epäjumalanpalvelus sai muodot Baabelin yhteydessä ja se on
sieltä kulkenut yli koko maan ja kulkee edelleen. Egyptissä
härkää palvottiin niin, että sen sarvien välissä oli aurinko.
Sinearin maassa se muuttui palvonnaksi, jossa kaarevien
sarvien välissä oli joko kuun sirppi ja tähti tai äiti-jumalatar
piti kuun sirppiä käsissään ja hänen rinnallaan tai päänsä päällä
oli tähti. Nämä symbolit ovat seuranneet lähes kaikkialle
silloiseen maahan ja edelleen noiden kansojen vaelluksilla
seurannut mukana. Tällaisia kansoja, joilla olivat nämä
symbolit, löytyy itse asiassa miltei kaikkialta kuten skotit,
keltit, gootit, viikingit jne.
Israelin ja Juudan kansojen historiasta näemme, että sitä ja
sen kaupunkia Jerusalemia ovat piirittäneet voittopuolisesti
38
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sellaiset kansat, joilla on ollut samantapaiset pakanallisen
kultin tuntomerkit kuten härän sarvet, joiden välissä on ollut
aurinko tai tähti tai sitten ”modernimpi” versio, kuunsirppi ja
tähti. Aleksanteri Suuren jumalkulttiin kuului Isiksen palvonta
ja siinä kultissa oli myös sama symboli. Eikä Rooman
uskonnollinen kultti poikennut näiltä osin, nimet vain
vaihtuivat.
Israelin valloittaneita, sitä hävittäneitä ja piirittäneitä kansoja
on ollut useita mutta yhteistä niille on ollut samantapainen
uskonto. Toki niissä on ollut vaihtelua mutta yhtä kaikki ne
ovat olleet epäjumalia palvovia kansoja. Ne eivät ole olleet
uskonnottomia tai ateistisia. Siksi onkin aihetta kysyä, miksi
juuri nämä kansat ovat olleet Israelin kimpussa?
Kysymys on vastakkain asettelusta. Israel on Jumalan valittu
kansa. Ja Jumalalla oli suunnitelma saada ihmiskunnan
pelastaja syntymään oman kansan seasta. Vastakkain asettelu
on jatkunut Eedenin puutarhasta saakka.40 Ilman tällaista
episodiia Israelin kansaa ei olisi olemassakaan, eikä siitä näin
ollen tiedettäisi mitään. Israelin kansan vastapuolena ovat
olleet toisenlaista uskontoa edustavat kansat ovat
sotilaallisin, poliittisin ja uskontoelämään vaikuttavin
menetelmin yrittäneet tuhota oikean Jahve- uskonnon.
Yksi kelvollinen kouluesimerkki sielunvihollisen toiminnasta
löytyy Egyptistä, kun Israelin kansa eli siellä orjuudessa.
Faarao antoi määräyksen, että jokainen heprealainen syntyvä
poikalapsi oli surmattava. Sillä tavalla heprealaisten miesluku
vähenisi, eivätkä he voisi muodostaa sotaväkeä joka olisi uhka
faaraon hallitukselle. Poikalapset surmaamalla syntyisi
40
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naisenemmistö. Siitä selviäisi sillä, että egyptiläiset olisivat
ottaneet naiset jo tyttöinä jalkavaimoiksi ja kotiorjiksi ja näin
heistä olisi tullut saman uskonnon palvojia kuin olisivat olleet
heidän isäntänsäkin eli Isiksen ja Pathin ja apishärän.
Patriarkaalisessa kulttuurissa isännän talossa naisten oli
palvottava samoja jumalia kuin isäntäkin. Pohjimmiltaan
kysymys oli siitä, että faaraon menetelmillä Jahveen uskova
kansa olisi lakannut olemasta. Jumala olisi menettänyt kansan,
josta syntyisi Jeesus. Jannes ja Jambres toimivat tuolloin
faaraon neuvonantajina. He olivat sielunvihollisen
palveluksessa vaikka hyödynsivät faaraon etujen ajamista
myös. Samoin ovat toimineet myöhemmätkin neuvonantajat
Israelin viholliskansojen joukossa aina meidän päiviimme asti.
Sielunvihollisen , Jumalan vastustajan, saatanan olemassaolo
on todellista. Jos sanotaan, että Jeesus Kristus on Raamatun
punainen lanka, niin saatanan olemassaolo on sen musta
lanka.
Sielunvihollinen oli käärmeenä Edenin puutarhassa
viettelemässä ihmiset syntiin ja pois Jumalan luota.
Epäilemättä juuri sitä käärmettä palvottiin Egytisssä, silloin
kun härän sarvien väliin kuvattiin käärme. Kysymys ei ole
tavallisesta käärmeestä vaan langenneesta enkelistä, josta
Jesajan kirjassa mainitaan:
”Kuinka olet taivaalta pudonnut sinä kointähti,
aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty sinä
kansojen kukistaja!41
Jossakin vaiheessa se otti itselleen käärmeen muodon niin
kuin siitä myös Raamatussa kerrotaan.

41
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Merestä ja maalta nouseva peto
Tämä vihollinen naamioitui silloin ja se naamioituu edelleen
uskontojen näköiseksi, tavallaan siksi, koska se tietää, että
Jumala on ja että Jumala on valmistanut ihmisen niin, että
hänelle on mahdollista uskoa, jopa aivan pienestä lapsesta
saakka.42 Se on Jumalan antama ominaisuus ihmisessä, jonka
olemassaoloa sielunvihollinen käyttää hyväkseen
valmistelemalla uskontoja ihmisten vetämiseksi pois oikeasta
Jumala- uskosta. Niinpä sielunvihollinen on saanut aikaiseksi,
että palvontojen kohde onkin hän itse eikä suinkaan Jumala.
Palvomalla kuunsirppiä, jonka keskellä on tähti, palvonnan
kohde ei enää ole elävä Jumala vaan ihmisen muokkaama
kuvitelma jumalasta. Israelia ympäröineet kansat koko sen
historian aikana likimain kaikki ovat olleet samanlaisen
epäjumalan palveluksen maita ja kansoja. Ne ovat yrittäneet
tuhota Israelin. Se onkin yksi Jumalan merkki kansoille, että
Jumala on, koska ne ovat tuhonneet Jumalan työtä.
Tänä päivänä Israelin suurin vastustaja on samanlaisen
uskonnon edustaja. Se on islam ja sitä uskontoa kannattavat
ihmiset. Niiden palvelusmenoissa käytetään samaa
symboliikkaa kuin muillakin Israelin vastustajilla on ollut eli
kuunsirppiä, jonka sisällä on tähti, pienin muunnoksin.

tunnusmerkkejä.
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Aikaisemmissa pakanakulteissa oli äiti-jumalattaren palvonta
näkyvämmin esillä kuin se on islamilaisuudessa. Kuitenkin se
on siinäkin. Allah on kuun jumalattaren nimi Arabiassa. Se on
sama epäjumala, jota palvottiin Efesossa Artemis- nimellä ja
josta Raamattu kertoo:
”Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo
hän, jolla on se kaksiteräinen miekka: Minä tiedän, missä
sinä asut; siellä, missä saatanan valtaistuin on…”43
Saatanan palvonnalla oli vahva keskus silloin Pergamossa.
Sama taivaan jumalattaren palvonta on kulkeutunut kaikkialle
ja sillä on kaikkialla sama tehtävä.
Niinpä voidaankin selkeästi nähdä, että kaikkina aikoina
taivaasta langennut enkeli, saatana, on pitänyt yllä
uskonnollista palvelusmuotoa, joka koukuttaa ihmisiä.,
Sielunvihollinen on kätkeytynyt milloin vasemmalle puolelle
uskonnon varjolla hukuttaakseen Jumalan kansan ja siinä
olevat Jumalaan uskovat ihmiset, milloin se taas on tullut
oikealta puolelta kuitenkin samoilla symboleilla ja samoissa
merkeissä, hukuttaakseen ne jotka Herraa pelkäävät.
Israelilaiset monesti lankesivat palvelemaan juuri Baalia, joka
on foinikialainen muunnos taivaan jumalattaresta.
Kysymys ei ole vain Jumalan kansasta Israelista vaan myös
kaikista niistä jotka uskovat Jeesukseen niinkuin
Ilmestyskirjasta voimme lukea:
”Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa
muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan
käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.”44
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Sielunvihollisen liike on muistuttanut käärmeen tai
lohikäärmeen mutkittelevaa kulkemista. Mutkittelu on vain
peittely-yritys, sillä sielunvihollisen suora kohde on aina ollut
Jumala ja Hänen omansa. Niinpä tuo lohikäärme on
tekeytynyt uskonnon muotoon myös islamilaisuudessa. Sen
uskonnon vihollisia ovat ennen muuta kristityt ja juutalaiset.
Sielunvihollisella ei oikeastaan ole muita yhtä selkeitä
kohteita: nuo kaksi ryhmää kertovat elävästä Jumalasta.
Islamilaiset valloittivat Lähi-Itää miekalla ja usein kohteina
olivat siellä asuvat kristityt. Lähi-Idässä oli suuria seurakuntia
ja kristillisiä kirkkoja vielä 400- ja 500- luvuilla.45 Enää ei ole
kuin rippeitä.
Islamilainen liikkeen yksi ilmeinen kuvaus esiintyy
Ilmestyskirjan 13. luvussa. Siinä kuvataan, kuinka peto nousi
merestä. Kun Muhammad ja hänen seuraajansa valloittivat
kansoja, he alkoivat palvoa sitä epäjumalaa, joka oli tuotu
Roomasta ja jota kutsuttiin mustaksi kiveksi. Muhammad
yhdisti arabien palvomat 360 jumalaa yhdeksi ja jonka
sijaintipaikka on Mekassa. Siellä sen kohteen nimi on Kaaba.
Nimensä se on saanut taivaan jumalatteresta Cybelestä jota
palvottiin meteorina tulleen kiven muodossa ja siksi se olikin
patsaissa musta naisfiguuri ja sama kivi, joka on tuotu
Roomasta Mekkaan. Näin syntyi tapa polvistua kohti Mekkaa,
jossa kiveä säilytetään.
Koska rukous tapahtuu viisi kertaa päivässä, niin siitä seuraa,
että eri maissa olevat muslimit kumartavat hieman eri aikaan.
Siitä syntyy suuri islamilaista maailmaa kattava kumarrusten
aalto, jossa vuoron perään kumarrutaan ja noustaan. Tätä
tapahtuu kellon ympäri, koska islamilaisia on joka puolella.
Ilmestyskirjan mainita meren aalloista sopii paremmin kuin
45
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hyvin kuvaamaan tätä jatkuvasti ympäri maailmaa jatkuvaa
aaltoilua. Ja koska rukoilijat eivät jää kontilleen vaan nousevat
siitä ylös, kysymyksessä on aalloista nousu, nousu merestä.
Johannes näki pedon, joka oli leopardin, karhun ja leijonan
näköinen ja lohikäärme eli siis saatana antoi sille suuren
vallan.46 Kunnes se sitten ikään kuin sai kuolinhaavan.
Mistähän tässä voisi olla kysymys? Eikö islamin voittokulku
mennytkään kuin miekan tanssi läpi kansojen? Eikö
lohikäärme pystynyt antamaan niin suurta valtaa, ettei
kuolinhaavaa olisi tullut?
Kuvaukset sopivat hyvin turkkilaisperäisen ottomaanien
valtakauden kanssa.. Tuo mahtava imperiumi hallitsi Lähi-Itää,
osaa Pohjois-Afrikkaa ja osia Euroopasta kuten Balkania
vuosisatojen ajan sekä myös Espanjaa.47 Kaikissa
hallitsemissaan maissa muslimit pitävät itseään
etuoikeutettuina. Kristityt ja juutalaiset ovat alakastia.
Tällaisen kohtelun tarkoitus on saada ne kääntymään
muslimeiksi.
1800- luvulla kristitty Eurooppa Itävalta-Unkarin ja Venäjän
toimesta heikensivät ottomaanien valtakuntaa ja niin se
menetti merkityksensä ensimmäisessä maailmansodassa. Se
sai kuolinhaavan viimeistään vuonna 1924. Silloin valtaan
noussut Kemal Atatyrk lakkautti uskonnollisen
valtajärjestelmän, kalifaatin48 Maailmanlaajuinen islam oli kuin
kuolinhaavan saanut. Turkki oli sitä edeltäneenä kautena ollut
islamilaisen maailman johtaja.
On merkille pantavaa, että moneen kymmeneen vuoteen
ensimmäisen maailmansodan jälkeen islam ei ole näytellyt
46
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juuri minkäänlaista roolia maailmassa. Esimerkiksi Suomessa
tavallinen kansalainen ei juurikaan tiennyt islamista 1970luvulla.49Mutta nyt näyttää erittäin vahvasti siltä, että parin
kolmenkymmenen vuoden aikana islam on nostanut päätään
eli voidaan sanoa; kuolinhaava on parantunut. Apostoli
Johannes näki jo ennen satalukua, millä tavalla petoa
palvellaan: ”Ja he kumarsivat lohikäärmettä…”50 Eikö
nykyisinkin islamilaisuuden selkeästi näkyvä puoli ole
kumartaa polvillaan kohti Mekkaa, kohti taivaasta pudonneen
kiven symbolia, kointähteä, joka putosi taivaalta alas!51
Ilmestyskirja kertoo, että toinen peto nousi maasta. Tuolla
pedolla on kaksi sarvea. Miksi Ilmestyskirja mainitsee, että
nuo sarvet olivat niin kuin karitsan sarvet?
On helppo yhdistää nuo sarvet härän sarviin, joiden välissä
on tähti. Sitäkin ne ovat, sillä toisaalta se kuvaa henkilöä, jolla
on sekä poliittinen että uskonnollinen valta. Mutta koska
Ilmestyskirja mainitsee nimenomaan karitsan sarvet, täytyy
olla uskollinen tuolle ilmaisulle. Jeesusta kuvataan Karitsana,
uhrilampaana, joka sovitti ihmiskunnan synnit. Kun karitsan
sarvet näkyvät porton yhteydessä, kysymyksessä on
luopiokirkko. Niitä on toki monia mutta yksi merkittävä
sellainen on Vatikaani. Kuin oireellisena seuraaville asioille jo
edellä on huomio siitä, että kalifa- sanan merkitys on sama
kuin paavin tiarassa lukeva teksti. Ne ovat site toisiina
nähden verrannollisia
Toinen peto saa ihmiset kumartamaan ensimmäistä petoa eli
taivaasta langenneen enkelin valtaistuinta.. Islamilaisessa

49

Jaakko Hämeenanttila: Islamin käsikirja.
Ilm. 13:4
51
Jes, 14:9-15.
67
50

maailmassa kalifi on sellainen henkilö ja katolisuudessa
sellainen on paavi.
Tarkennuksen vuoksi mainittakoon, että kalifa tarkoittaa alun
alkaen jumalaa maan päällä. Siitä sanasta muodostuu sana
kalifi ja se on henkilö, joka tämän arvon omistaa; jumala maan
päällä. Kalifaatti on se alue, jossa sitä palvotaan tässä
asemassa. Näin ollen kalifi joka nyt joko nousee, on
nousemassa tai on jo osittain noussut, saa siis ihmiset
kumartamaan ensimmäistä petoa. Tuon pedon toiminta-alue
näyttäisi silloin olleen ottomaanien valtakausi. Nyt Irakin ja
Syyrian alueelle on noussut islamilaisessa maailmassa uusi
kalifaatti. Aika näyttää, onko juuri tämä se kalifaatti, joka
edustaa Ilmestyskirjan toista petoa vai siirtyykö vallan
keskittymä esimerkiksi Turkkiin, kuten oli ottomaanien vallan
keskus.
Turkin pääministeri Erdogan on vienyt Turkkia voimakkaasti
islamilaiseen suuntaan ja siksi se voi vielä periä entisen
valtansa islamilaisessa maailmassa. On muistettava, että
islamilaisten osuus Turkin väestöstä on 99%.52Tietenkään
kysymyksessä ei ole pelkästään vain Isis tai Turkki. Kalifaatti
joka tulee edustamaan petoa, laajenee niin, että se kattaa
kymmenen sarven ja seitsemän pään53 eli noin monen valtion
ja niiden johtajan alueet eli siihen kuulu suurin osa Lähi-Idän
maista. Nykyinen Isis jota muuan Abu-Bakir nimittää
kalifaatiksi voi olla hyvinkin lopullisen kalifaatin alkusiemen.

52
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Islamilaisessa
tunnuksessa on
kirjailtu islamilaisia
kirjaimia niin että
ne samalla
sisältävät kolme
kertaa kreikan
aakkosen stigman,
jonka lukuarvo on 6
sekä kolme kertaa
heprean kielen
vavin, jonka
lukuarvo myös on kuusi siis 666.
Ei ole syytä unohtaa, että islamin uskonnollinen tunnus
sisältää luvun 666. Kun ihmiset kumartavat tämän kuvakkeen
mukaista jumaluutta, kohde on silloin peto nimen luvun
mukaisesti. Ja kun ihmiset ottavat tämän merkin otsaansa tai
käteensä, he ottavat silloin pedon merkin. On sanottu, että
Allahilla on 99 nimeä. Niitä kun katsoo toisin päin, se on 66.
Jotenkin tämä ylösalaisin kääntäminen tulee mieleen siitä, kun
saatananpalvojat piirtelevät ristinsä ylösalaisin.
Tässä kuvakirjoituksessa
esiintyy sana bismillal
kuvan vasemmassa laidassa.
Se tarkoittaa Allahin
nimeen.
Kysymys on siis uskonnosta,
jossa ihmiset saadaan
kumartamaan petoa.
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Ilmestyskirja kertoo, kuinka tuon palvonnan kohteessa on
peto ja sen merkki 666.
Vainot ja piiritykset Israelia ja Jerusalmia kohtaan ovat olleet
selvästi uskonnollispoliittisia. Lohikäärme joka ei saanut
surmatuksi Jeesus-lasta54, on monella tapaa vainonnut
Jumalan omaisuuskansaa Israelia ja Jeesuksen seuraajia
kristillisessä maailmassa:
”Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle,
ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen
synnyttänyt.
Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä
hänen lentääksensä sille paikalle, jossa häntä elätetään
aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen
näkyvistä.
Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin
virran, saattaaksewn hänet virran vietäväksi.
Mutta maa auttoi vaimoa; maa avasi suunsa ja nieli virran,
jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa.
Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa
muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan
käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
Ja se asettui seisomaan meren hiekalle.”
Joitakin huomioita lainatusta tekstistä on paikallaan. Kun
Jeesus syntyi, alkoi vaino heti häntä kohtaan eli kuningas
Herodes yritti surmauttaa Jeesus-lapsen. Ja kun
alkuseurakunta levisi, se avukseen Rooman osittain sallivan
asenteen vaikka vainojakin oli mutta oli jonkinlainen kuri ja
54
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järjestys eli Rooman kotkan siivet auttoivat kristittyjä. Kun
lohikäärme eli saatana huomasi, että hän ei onnistunut
hävittämään kristittyjä, hän vaikutti germaanisissa
pakanakansoissa kansainvaelluksen jotka kohdistuivat
Roomaa vastaan. Nuo laumat hävittivät ja raiskasivat mutta
eivät saaneet hävitettyä kristittyjä. Mutta lohikäärme jäi
meren hiekalle odottamaan aivan kuin ajattelisi: odotapas
hetki. Ja niin tapahtui, nousi merestä peto, nousi meren
hiekalle. Tuli profeetta.
Aikanaan Jeesus varoitti vääristä profeetoista sanomalla:
”Katso, hän on erämaassa, älkää menkö sinne…”55 Mekka jossa
Muhammad syntyi oli keidas erämaan keskellä ja tuo alue on
edelleen erämaata. Siis Jeesus varoitti profeetasta, joka olisi
erämaassa: älkää menkö sinne.
Islamilaiset katsovat, että heidän uskontonsa on uusi ilmoitus
vanhan ilmoituksen sijaan. Vanhana ilmoituksena he pitävät
Raamattua ja heidän mielestään uusi kumoaa vanhan. He
perustelevat sitä esimerkiksi Jesajan kirjan sanoilla:
”Katso, entiset ovat toteen käyneet, ja uusia minä ilmoitan;
ennen kuin ne puhkeavat taimelle, annan minä teidän ne
kuulla.” 56
Tuon uuden airueen profeettana islamilaiset pitävät
Muhammadia. Tai sitten he tulkitsevat Jeesuksen sanoja, kun
hän lupasi lähettää Puolustajan57, että se tarkoittaisi
Munhamannaa eli Muhammadia. Jeesus tarkoitti Puolustajalla
Pyhää Henkeä ja Pyhän Hengen hän myös lähetti. Pyhä Henki
on aivan jotain muuta kuin Muhammed.
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Juuri tällä tavoin sielunvihollinen toimii, se ottaa jotakin
Jumalan sanasta ja kääntää sen omia tarkoitusperiään ajavaksi
niin kuin käärme teki paratiisissa:
Onko Jumala todellakin sanonut: Älkää syökö kaikista
paratiisin puista…Ette suinkaan kuole vaan Jumala tietää,
että sinä päivänä, jona te syötte, aukenevat teidän
silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja
pahan.”58
Käärme oli oikeassa siinä, että ihmiset tulisivat tietämään
hyvän ja pahan mutta Jumala oli kieltänyt siitä puusta
syömisen ja sen kiellon rikkominen oli rikos, josta seurasi
kuolema. Kuolema tuli sekä fyysisellä tasolla, että
hengellisellä eli että ihminen tuli syntiseksi Jumalan edessä ja
siitä seuraa iankaikkinen kuolema.
Tähän kuolemaan sielunvihollinen haluaa Jumalan vastustajana
saattaa kaikki ihmiset, koska ihminen on niin hieno Jumalan
luomus, että sielunvihollinen oli hänestä kateellinen alusta
saakka. Ja on sitä edelleen. Siksi hän käyttää kaikki
mahdolliset keinot tukahduttaakseen juutalaiset ja kristityt.
Niinpä hän tulee olemaan itse osana viimeistä petoa.59

Rengas Israelin ympärillä
Rengas Israelin ympärillä kiristyy vähä vähältä. Islamilaiset
valtiot sen ympärillä käyttävät suunnattomat määrät
öljyvarojaan hankkiakseen aseistusta sitä silmällä pitäen, että
he saisivat ajetuksi israelilaiset mereen ja otetuksi maan
itselleen.

58
59

1. Ms 3:1-5.
Ilm. 17:11.
72

Mitään rauhaa ei tule olemaan näiden maiden kesken, ei
ainakaan lopullista. Islamilaiset arabit ovat sanoneet, että he
voivat tehdä muutamien vuosien kestoisen
rauhasopimuksenkin60, jos sen päämääränä on kuitenkin
lopullinen voitto, vihollisen nujertaminen.
Lopullinen voitto on ilman epäilyksiä Kristuksella, sillä se
taistelu on jo käyty. Mutta täällä maan päällä voi tulla vaikeita
aikoja sekä juutalaisille että kristityille. Sakarjan kirjassa
kerrotaan, kuinka tuho kohtaa Jerusalemin ja koko Israelin:
”Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra, kaksi osaa
siitä hävitetään ja saa surmansa mutta kolmasosa siitä jää
jäljelle.”61
Islamilaisilla mailla tulee olemaan apujoukkoja ja tehokasta
aseistusta. Hesekiel on ennustanut niistä. mm. Persia, Etiopia
ja Puut eli Egyptin takainen Pohjois-Afrikka. Mutta osa tulee
vielä kauempaa eli aivan äärimmäisestä pohjoisesta
Jerusalemista lukien. Edellä mainittiin jo Turkki, joka tulee
olemaan mukana mutta se ei ole äärimmäisessä Pohjolassa.
Jerusalemista suoraan pohjoisessa miltei pilkulleen samalla
leveysasteella on Moskova. Ja sitä pohjoisempaa muita maita
ei ole. Tästä syystä Maagogin maa tarkoittaa pohjoisia
muinaisten assyyrialaisten ja skyyttien jälkeläisiä venäläisiä.
Googin sodasta enemmän asiaa koskevassa
luvussa.
Jumala sallii sen, että Israelin viholliset piirittävät Jerusalemin
ja käyvät raunioittamaan maata. Siinä näyttää käyvän niin, että
sielunvihollinen miltei onnistuu aikeissaan tuhota Israel. Sille
ei riitäkään pelkkä Israel. Se tietää että kristillisissä maissa on
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paljon myös sen vihollisia. Siksi sillä onkin suunnitelma ja
toimintaa jo nyt kristittyjä vastaan.
Kun tunnistamme, että tuleva kalifi on peto tai sen edustaja,
ja että sieltä suunnalta löytyy myös väärä profeetta, niin
missä on portto, josta Ilmestyskirja kertoo: ”Suuri Babylon,
maan porttojen ja kauhistuksien äiti.”62

Portto
Portto istuu seitsemälle kukkulalle rakennetun kaupungin
valtaistuimella, se on pukeutunut purppuraan ja on koristettu
kullalla ja jalokivillä. Sen lisäksi nainen on juovuksissa pyhien
verestä ja Jeesuksen todistajien verestä.63
Tuntomerkit Jumalan pyhien veren vuodatuksesta sopivat
erittäin hyvin useallekin kalifille mutta myös paaville. Islam
tappoi edistäessään islamia miljoonia ihmisiä, enimmäkseen
kristittyjä ja tekee sitä tänäkin päivänä kuten Isisistä, AlGaidasta, Boko Haramista, Taleban jne. tiedämme.
Kristittyjen ja juutalaisten vastustaminen poliittisin, sosiaalisin
ja muin yhteiskunnallisin keinoin toteutuu kaiken aikaa
tavallisissa islamilaisissa maissa.
Katolisen vastauskonpuhdistuksen toimittivat jesuiitat
tuhoamalla protestantteja. He tappoivat kenties satoja
tuhansia kristittyjä ihmisiä ja aiheuttivat sen, että protestantit
joutuivat maanpakoon. Esimerkiksi Ranskasta pakeni yli kaksi
sataatuhatta hugenottia muihin maihin. Jo ennen
protestantismia katolisessa kirkossa oli esiintynyt
uskonnollisia liikkeitä, joita katolinen kirkko tuhosi
tappamalla kristittyjä ihmisiä. Paavin miekka on kristittyjen
verestä punainen. Sanonta portosta, juopunut kristittyjen
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verestä, osuu kohdalleen juuri Vatikaanin kohdalla. Vastaavaa
ei voi sanoa mistään toisesta kirkkokunnasta.
Islamista oli jo maininta, että se perustuu samoihin
uskontoihin, joita Lähi-Idässä ja muuallakin on kautta aikojen
ollut. Niissä on usein kysymys äiti-jumalattaresta.
Edellä kävi jo esille, että Allah on kuun jumalatteren nimi
arabimaissa ja islamissa. Allahin nimi on vastine Cybelelle,
jota palvottiin Roomassa jo ennen ajanlaskumme alkua.
Cybele oli kuun jumalatar ja samalla äitijumalatar. Tätä kautta
Allah on äitijumalattaren palvontaa, jonka tunnuksena on
kuunsirppi ja tähti.
Mekassa palvonnan kohteena on
Kaaba, mustalla silkillä verhoiltu
rakennelma, jonka sisällä pitäisi
olla se sama musta kivi, jota
palvottiin Roomassa jo 200- luvulla
eKr. Samaa kohdetta palvottiin
myös Pergamonissa ja Ilmestyskirja
sanoi sitä saatanan istuimeksi,
joten ei se sitä vähäisemmäksi ole muuttunut, jos
sen paikka on muuttunut.
Ilmestyskirja mainitsee Pergamonin yhtenä Vähän- Aasian
seurakunnista. Seurakunnan enkelille kirjoitettiin: ”Minä
tiedän, missä sinä asut, siellä, missä saatanan istuin on.”64
Tuo istuin oli saman jumalattaren palvontapaikka kuin
muissakin maissa oli ollut. Pergamossa palvottiin Artemista
joka roomalaisena tunnetaan nimellä Diana. Eli Raamatun
mukaan tällaisen jumalattaren palvonta on saatanan
64
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palvontaa. Sittemmin palvonnan kohde on sijoitettu Mekkaan
Saudi- Arabiassa, jossa sitä käy kiertämässä miljoonat
muslimit.
Kuvassa on
äitijumalatar, jolla
on käsissään
kuunsirppi ja
amulettina taivaalta
pudonnut tähti joka
peitetysti kuvaa
langennutta enkeliä,
joka putosi taivaalta.
Katolisessa kirkossa elää
erittäin voimakkaana
äiti-jumalatar- palvonta,
sillä neitsyt Marian väitetään olevan äiti ja ikuinen neitsyt,
joka on heille aivan kuin tullut taivaasta maan päälle. Neitsyt
Mariaa palvotaan katolisessa kirkossa paljon enemmän kuin
Jeesusta. Roomasta saa hakemalla hakea Jeesus-patsaita
mutta Marialle niitä on lähes jokaisessa kadunkulmassa.
Niinpä voidaankin sanoa, että Vatikaanin harjoittama Mariakultti on epäjumalan palvomista, jossa äitijumalattarena on
sama nainen, joka oli jo muinaisessa Roomassa ja sen nimi
vain nyt sattuu olemaan Maria vaikka sillä on samoja muotoja
kuin on ollut Cybelellä, Dianalla, Artemiksella, Isiksellä,
Ishtarilla jne. Katolisen kirkko edustaa porttoa syystä, että
sillä on joskus ollut oikeaakin jumalanpalvelusta.
Paavin arvonimi on pakanallista alkuperää tarkoittava
pappeuden nimitys: Pontifex Maximus. Paavin tiarassa lukee
Vicaria Filis Dei eli Jumalan Pojan sijainen. Tässä suhteessa
paavi on siis samassa asemassa kalifin kanssa.
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Portto istuu pedon selässä. Tämän täytyy tarkoittaa sitä, että
katolisen kirkon pää tulee olemaan sama johtaja tai sopimus
samoista periaatteista ja tavoitteista. Toisin sanoen
islamilaisuus ja Roomalaiskatolinen kirkko lähenevät
voimakkaasti toisiaan. Siitä syystä Ilmestyskirja kuvaakin
pedon sarvia karitsan sarviksi. Jos kysymyksessä olisi
pelkästään islamilainen perinne, sarvet olisivat härän sarvia eli
sama kuin kuunsirppi. Mutta kun pedon selässä istuu
katolisen kirkon johtaja, hän tuo sen näkymän, että nyt
palvotaankin karitsansarvista jumalatarta. Maailmanlaajuinen
islamilaisuus ja maailmanlaajuinen katolinen kirkko
yhdentyvät, niillä on sama päämäärä. Ne sulkevat muut
uskonnot ei-toivotuiksi ja vahvistavat otteensa siten, että
kukaan ei saa ostaa eikä myydä, ellei sillä ole pedon merkkiä
kädessä tai otsassa.65
Tätä porttoutta Ilmestyskirjan kirjoittaja pitää erityisenä
mysteerinä, siis että Vatikaanin portto istuu pedon selässä,
eikä sitä ymmärräkään muuten kuin tarkastelemalla asioita
huomioimalla sielunvihollisen tavoitteet ja suhteuttamalla ne
siihen, mitä Raamattu antaa niistä tietoa.
Vaikuttaa siltä, että Venäjällä ymmärretään tämän kupletin
juoni paremmin kuin muualla ja siksi se hakee sillanpääasemia
jo nyt tulevia koitoksia varten, jotta se ei jäisi yksin, kun
muslimit ja katoliset kristityt ryhtyvät maailman hallitsijoiksi.66
Siksi se ottaa osaa sotaan Jerusalemia vastaan ja on jopa
johtamassa siinä.
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Ilm. 13:17
Venäjän uusi sotilasdoktriini tukee tätä näkemystä samoin kuin sen tekemät
valloitukset naapurimaissa viimeisten vuosien aikana: Georgia, Ossetia, Ysetsenia,
Armenia, Ukraina ja sotilaalliset sopimukset Iranin ja Irakin kanssa.
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Tästä enemmän Googin sotaa käsittelevässä
luvussa
Siviilielämän puolella sielunvihollinen on vaikuttamassa myös
siihen, että lähes kaikkialla on jo nyt vallalla antikristuksen
henki. Se näkyy hyvin siinä, miten kohdellaan perinteisessä
kristillisessä uskossa olevia ihmisiä. Kuka muu sellaisia
vastaan tahtoo olla kuin sielujen murhaaja saatana ja tietysti
hänen kannattajansa. Monet ihmiset ovat sokeita. Miksi he
ovat sokeita? Sen tähden kun ei itse uskota Jumalaan niin
silloin voidaan yhtyä helposti saatanalliseen ohjaukseen ilman,
että itse huomaa, mitä on tekemässä. Tätä tapahtuu tieteen,
yleisen mielipiteen muokkauksen kautta eli median toimesta,
manipuloinnin, vihjailujen, vehkeilyjen ja muun kaltoin
kohtelun kautta.
Lähes kautta linjan todellisia, syvästi uskovia ihmisiä
mollataan, pidetään hulluina tai vähintään kummallisina. Ja
vainotaankin siten, että kun puhutaan erittäin paljon tasaarvosta, niin juuri heille ei tasa-arvoa annetakaan, ei
oikeastaan muutakaan arvoa. Jos he ovat pappeja, he eivät
kelpaa olemaan kirkon pappeina, heidän laisilleen ei haluta
antaa kirkkorakennuksia käyttöön kuin pitkin hampain.
Jumalan vastainen taistelu näkyy selvästi koulutuksessa.
Yleisessä koulutuksessa suositaan vain evolutiivista opetusta,
koska se on saatanallinen oppi ja siksi sopii jumalattomille
ihmisille paremmin kuin mikään muu. Lapset halutaan opettaa
jo esikouluissa luopumaan uskosta, koska esiopetus tehtiin
pakolliseksi, että lapset voidaan ottaa yhteiskunnallisen
jumalattoman kasvatuksen alaisiksi mahdollisimman nuorina.
Kouluista on poistettu tunnustuksellinen uskonnollinen
opetus.
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Useimmat ihmiset eivät huomaa ”kehityksessä” mitään pahaa.
Eivät tietenkään, koska useimmat ovat samassa veneessä
paholaisen kanssa. Tuloksia alkaa näkyä. Nuoriso on
ahdistunutta ja sairasta ja on menossa niin pahaksi, että
tilanne karkaa käsistä. Yhteiskunnassa tehdään jatkuvasti
suomalaisten kannalta typerääkin typerämpiä päätöksiä.
Eduskunta on sallinut esimerkiksi, että venäläisten
radiopuhelinasemien taajuudet ulottuvat 100 kilometriä
Suomen rajojen sisäpuolelle. Militaristiselta kannalta tämä on
hirttosilmukka. Samoin kun myydään venäläisille strategisia
kohteita toinen toisensa perään. Useimmilla eläimilläkin on
parempi itsesuojeluvaisto kuin tällaisten typeryyksien
tekijöillä. Nämä sopimukset ovat nimittäin lottovoittoja sille
liittoutumalle, joka piirittää Israelin ja samalla ottaa Suomen
valvontaansa.
Suomessa on viety läpi monia uudistuksia, jotka tähtäävät
Jumala-kielteiseen elämään. Tätä on tehty koulutuksen
suhteen, niin kutsutun tasa-arvoisen avioliiton muodossa eikä
ole onnistuttu talouspolitiikassakaan. Nämä teot osoittavat,
että toiminnoilla ei ole siunausta. Se on sielunvihollisen työtä
ja tyhmistyneet ihmiset menevät silmukkaan edes
huomaamatta, että he roikkuvat löysässä hirressä. Niinpä ei
olisi lainkaan outo ajatus, että Hesekiel tarkoittaakin
Togarmalla juuri Suomea, joka on mukana Israeliin
kohdistuvassa iskussa.67
Mistä johtuu, että islamilaisuus on nousussa ja kristillinen
usko hiipumassa kautta Länsimaiden?
Paavali kirjoitti: ”Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, että hän
vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo
vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka
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nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka
Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava
tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu
saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja
tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä
niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät
ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa
pelastua.”68
Nyt tiedämme mikä on pidättänyt. Ensinnäkin siis islamilaisen
petovallan tulemista on hidastanut laajalti Länsimaissa ja
Venäjällä vallinnut kristillisyys. Mutta koska kristillisyys on
erittäin laajasti himmennyt ja haihtunut jopa kokonaan pois,
on vastaavasti islamilaisuus nostanut päätään. Tätä on
tapahtunut viimeisten kolmen- neljänkymmenen vuoden
aikana. Nyt kun kristillisyys on niin ohutta, että kohta ei
todellisia kristittyjä olekaan, nousee islamilaisuus entistä
voimakkaammin. Ja yleisellä tasolla onkin jo niin, että
islamilaisia suvaitaan paljon paremmin kuin esimerkiksi
perinteisellä raamatullisella kannalla olevia uskovaisia.
Niin siis täällä Pohjolassakin mieluummin halutaan ruveta
kumartamaan petoa, jonka luku on 666 kuin halutaan uskoa
Raamatun Jumalaan. Mutta ne jotka näin tekevät ovat niitä,
jotka joutuvat kadotukseen, koska eivät ota vastaan
rakkautta totuuteen, siis Jumalan totuuteen.
Näin on sielunvihollinen miinoittanut maaperää sekä
yhteiskunnallisella tasolla että poliittisuskonnollisella kentällä
piirittäessään pyhien leiriä. Sielunvihollinen hallitsee
valheellisen uskonnon ja mediassa palvelevien
ymmärtämättömien hölmöjen kautta jo kohta koko
maailmaa. On vain hetken kysymys, koska hän nousee
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hallitsemaan ainakin kolmea miljardia ihmistä. Silloin on Israel
tähtäimessä samoin kuin jokainen kristitty. Pedon merkin
ottamisen tai ottamatta jättämisen laita on samoin kuin oli
Nebukadnessarin aikana, kun hän oli valmistuttanut kultaisen
kuvapatsaan:
”heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen,
psalttarien, säkkipillien ja kaikenlaisten muiden soittimien
äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa
kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on
pystyttänyt. Mutta joka ei lankea maahan ja kumarra, se
heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin.”69
Näyttää siltä että kumartaen rukoileminen kuvapatsasta70 on
ollut olemassa jo ennen islamilaisuutta. Sama meno kuitenkin
jatkuu ja sama voimankäyttö: jos et kumarra, pää poikki.
Tavallisestihan se onkin juuri niin, että epäjumalat ovat yhtä
heikkoja kuin maassa makaava kivi tai puu. Itse kuvapatsaat ja
muut epäjumalat eivät saa mitään aikaan vaan ne ihmiset,
jotka niihin uskovat. Lähitulevaisuudessa saatana antaa
voimansa näille ihmisille ollen itse mukana langettamasta tulta
taivaasta ym.
Jumalaan uskomattomat laumat, eivät vain sotilaalliset joukot
ovat piirittämässä pyhien leiriä sekä Israelissa että kaikkialla
maailmassa. Pyhien leiri on Jumalaan ja Jeesukseen uskovat
ihmiset, ne jotka perivät iankaikkisen elämän.
Kuvaavaa tapahtumien etenemiselle on se, kuinka
Ilmestyskirja ja muut profetiat toteutuvat juuri nyt vauhdilla.
Ilmestyskirjassa kuvattu musta hevonen tarkoitta islamilaista
aikaa. Ja mitä mustasta hevosesta seuraa. Seuraa hallava
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Dan. 3:5,6.
Mekassa oleva Kaaba on yksi sellainen kuvaspatsas.
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hevonen, joka on kuoleman ja tuonelan väri. Siitä seuraa
miljoonien ja miljoonien jopa miljardien ihmisten kuolema.
Kuolee paljon muitakin kuin kristittyjä tai juutalaisia. Seuraa
nimittäin sellainen sota, että huomattava osa koko
maailmasta tuhoutuu.
Siitä Googin sodasta kertovassa luvussa
enemmän.
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