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MATKA
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LUKU 1

∏
AJAN SUUNTA
Matkoja on monenlaisia, pitkiä ja
lyhyitä, vaarallisia ja turvallisia, on
aikamatkoja ja matka-aikoja,
lukijamatkoja.
Yhteistä näille kaikille on aika.
Eilinen on historiaa kuten jokainen
taakse jäänyt sekunti.
Ajan pituus?
Satavuotias voi huokaista, että
elämä on mennyt nopeasti ja
kuitenkin hänen ikänsä on viisi
prosenttia kaksituhatvuotisen
kristillisen ajan pituudesta.
Ajan suunta.

LUKU 1

•

•

“...että heidän sydämensä
saisivat kehoitusta
omistamaan täyden
ymmärryksen koko rikkauden
ja pääsisivät tuntemaan
Jumalan salaisuuden,
Kristuksen, jossa kaikki
viisauden ja tiedon aarteet ovat
kätkettyinä.” (Kol. 2:2,3)
translitterointi kreikaksi: “en
ho eisin pantes hoi thesauroi
tes sophias kai gnoseos
apokryhoi.”

Riimukirjoitusta Sigtunassa

Ajan suunta
Lukijamatkalla voimme tavata kohteen lähietäisyydeltä, oman paitamme sisältä,
mielen maisemista. Ulkopuolisina matkaoppaina on joskus kivenhakkaajia
piirtokirjoituksin, shamaaneja, patriarkkoja, profeettoja, hauraita papyruksia,
kansantaruja ja yhä elävä Raamattu.
Kun Eurooppa eli nuoruuttaan, se oli muutoksen kourissa, rajummassa kuin
nykyiset pakolaiset. Kansat vyöryivät niille ennen kuulumattomille alueille.
Tullessaan ne toivat elämäntapansa ja katsomuksensa. Katsomukset ja elämisen
tavat joutuivat rysäyksissä törmäyskurssille, entiset asenteet murtuivat ja kaatuivat
maahan. Mutta ne sulivat yhteen ja nousivat maasta uudistuneina.
Tähän sekasortoiseen aikaan ilmestyi myös kristinusko tuoden uuden käsityksen
maailmasta ja ihmisestä. se korvasi monia entisiä katsomuksia ja uskomuksia.
Kristinuskon maailma, ihmiskäsitys, moraali jopa tiedon kumuloituminen
muokkasivat mielet ja ajatukset kohti nykyaikaa, keskiajan uskonpuhdistuksen ja
uuden ajan tieteen saavutuksiin. Kristinuskon maailma imeytyi kuin oopiumi
kansojen mieliin, luihin ja ytimiin. Se levisi kuin väkevä virta, kunnes valistusajan
sakka alkoi jarruttaa. Sinne saakka ihmismieliä sitoi kristinuskon Jumala-käsite,
ihmisten syntisyys ja iankaikkisuuden odotus. Max Weberin mukaan Eurooppa oli
keskiajan lopulla vallan kristinuskon kahleissa.
Kun Eurooppa oli kokenut nuoruuden kiihkon ja vanheni, se hylkäsi uskonsa. Sen
tilalle se otti Marxin ja Darwinin, opin ihmisen jumalattomasta alusta ja opin siitä,
mihin tämä ihminen kehittyy ->homo sovieticus ->homo europaeus ->homo
draculae, homo nefilim? “Kehitys” on kaiken aikaa käynnissä, siitä kertoo historia.
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80 miljoonaa ruumista maailmansotien taistelukentillä,
kymmenet miljoonat viattomien kuolemat kohtuihin,
sukupuolien määrän moninkertaistaminen, koiraiden
poikimiset. Kehitystä?

liiton sosialismissakin: mikä on minun, ei ole sinun mutta
mikä on sinun, on myös minun.
Tässä on jotakin peräti tuttua. Samanlaisesta on kerrottu
aikaisemminkin. Onko aika kääntynyt kulkemaan
taaksepäin?Ajan suunta?

Menneisyyden kerrosten alta kaivetaan luita, jotka luetaan
ihmisapinoiksi. Alkumme uskotaan eläimeksi. Ja katso
suunta onkin kohti sitä! Ovatko historian langat tutkijan
käsissä väärin päin.

Raamattu kuvaa ihmisen “kehitystä” ilman Jumalaa.
Ensimmäinen katastrofi oli paratiisiin luodut ihmiset, jotka
luulivat olevansa erityisen älykkäitä. He olivatkin mutta
sokeutuivat saatanan houkutuksiin, koska heidän hybrinen
olotilansa antoi aihetta heidän luulla kykenevänsä olemaan
niinkuin Jumala. Nykyihmiseen verraten he olivat
vaatimattomia; he kuvittelivat voivansa olla yhtä hyviä ja
viisaita kuin Jumala, nykyihminen kuvittelee olevansa
enemmän, monin verroin enemmän.

Vanhentunut, harmaantunut Eurooppa, muukin maailma, ei
ole herännyt ajattelemaan, mihin kaikki johtaa. Puuttuu kyky
ajatella sitä. Luullessaan oltavan fiksussa ja viisaassa
maailmanajassa, luullaan oltavan matkalla kohti uljasta
ihmissukua, kun katse kohdistettiin Jumalasta ihmiseen.
Mutta mitä löytyikään? Syntyi postmoderni, jälkikristillinen
aika, tarkoittamatta sitä, että oltaisiin jotenkin edistyneessä
kristillisyydessä. Ei vaan aivan päinvastoin, ollaan ajassa,
jossa ei kohta ole jälkeäkään kristillisyydestä. On syntynyt
uusi ihminen, kyllä, hybrinen olento. Mitä sitten. No, sieltä
löytyy pimeyttä, ahneutta, itsekkyyttä, himoa. pornoa,
murhia ja suunnaton määrä seksististä saastaa, pahuutta,
julmuutta. Sieltä ei löydy enää Ihmistä. Niin on käynyt ja
runoilija laulaa surumielisesti: “suun ruoka, juoma, meno
muu, laps hankeen hukkuu unhoittuu.”

Hybristely ihmisessä johti lankeemukseen, karkottamiseen
paratiisista, biologisen elämän rappeutumiseen ja sen
seurauksena kuolemaan. Kaiken tämän ihminen
“viisaudessaan” hankki vaikka kuka tervejärkinen olisi
uskonut, että niin viisaat ihmiset vaihtaisivat paratiisin
räntäsateiseen Suomeen, esimerkkinä mainitaksemme.
Lankeemuksen seurauksena tuli myös pahuus maailmaan.
Tosi paha. Ensimmäisistä veljeksistä Kain tappo Aabelin.
Siinä väheni kerralla 25% ihmiskunnasta, ellei veljeksillä
ollut vielä sisaria. Samalla katosi melkoinen määrä
geneettistä perimää.

Nykyihminen on löytölapsi in divide, individuaali, ei
jaettavissa oleva: en anna kenellekään, mitä minulla on, en
jaa itseäni kuin korkeintaan rahasta. Siihen päästiin jo N3

Näin siis tapahtui ihmiselle, joka luuli omassa suuressa
luulossaan kykenevänsä tulemaan Jumalan kaltaiseksi, Mikä
tuleekaan olemaan ihmiskunnan kohtalo nyt, kun ihminen
kuvittelee olevansa Jumalaa viisaampi???

Lisäksi tapahtui sellaista, ettäJumalan pojat ottivat
vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat ja niin nuo
naiset synnyttivät jättiläisiä. Näistä myöhemmin enemmän.
Mistä sitten nähdään, että syntiinlankeemuskertomus selittää
ihmisten pahuuden?

Ihmisten pahuuden voi johtaa suoraan paratiisissa
tapahtuneen lankeemuksen seuraukseksi. Edellä mainittiin
Kainin tekemä veljesmurha. Se tapahtui siis toisessa
sukupolvessa Aadamista. Pahuus ei jäänyt siihen vaan se yhä
vain paheni niin, että Kainille syntyneen veljen Enoksen
aikana alettiin huutaa avuksi Herran nimeä. Hätä kasvoi niin
suureksi, ihminen alkoi huutaa avuksi Jumalaa.

Kuten huomataan, pahuuden kumuloituminen oli rajua
välittömästi ihmiskunnan kasvun myötä.
Rooman vallan aikoihin ja jo sitä ennen Kreikan vallan
aikaan oli hyvin yleistä moraalinen siveettömyys. Sattui
varsin usein, että syntyi ei-toivottuja lapsia. Nuo meidän
esikuvamme antiikin sivistyskansoista heittivät tavallisesti
epätoivotut lapset koirille ja susille raadeltaviksi tai ne
hävitettiin muulla yhtä julmalla tavalla.

Seitsemännessä polvessa, jossa eli Lemek. Hän sanoi:
“...minä surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen
mustelmastani. Niin, Kain kostetaan seitsenkertaisesti, mutta
Lemek seitsemänkymmentä seitsemän kertaa.” (1. Moos.
4:23,24) Kysymyksessä oli verikosto.

Kun Jeesus ja kristinusko alkoi valloittaa Kreikan ja
Rooman alueita, kristityt keräilivät noita ulosheitettyjä lapsia
hoiviinsa, kun löysivät heidät elossa olevina. Näin he
menettelivät syystä, että olivat omaksuneet kristinuskon,
jossa Kristuksen esimerkki kehoitti heitä rakastamaan eitoivottujakin lapsia, raajarikkoja ja muuten vähäväkisiä.
Koska Jeesus tuli osoittamaan Jumalan mielenlaadun
ihmisille, toimivat kristityt sen mukaan ja näin he kulkivat
vastavirtaan pahuuden yhteiskunnassa. Paha ei toimi näin.

Väkivalta, pahuus, julmuus lisääntyivät hillitöntä vauhtia.
Sen Jumala pani merkille: “Mutta kun Herra näki, että
ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän
sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa
ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan
päälle ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra
sanoi: Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin,
sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä
minä kadun ne tehneeni.”(1. Moos. 6:5-7.)

Kristityt eivät olleet kuin Hitler, joka marisi, että suurin
heikkous, minkä maailmaan on koskaan kokenut, on
kristinusko, joka auttaa kaikkea elinkelvotonta ja heikkoa.
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LUKU 2

∏
PAHUUTTA ERI
MUODOISSA

“Kun ihmiset alkoivat lisääntyä
maan päällä ja heille syntyi tyttäriä,
huomasivat Jumalan pojat ihmisten
tyttäret ihaniksi ja ottivat
vaimoikseen kaikki, jotka he
parhaiksi katsoivat... Siihen aikaan
eli maan päällä jättiläisiä, kun
Jumalan pojat yhtyivät ihmisten
tyttäriin ja nämä synnyttivät heille
lapsia, nämä olivat noita
muinaisajan kuuluisia
sankareita.” (Moos. 1: 6:1-4)
Oheisessa kuvassa on jättiläisen
luuranko, jota normaalikokoiset
ihmiset tutkivat.

“Näimmepä siellä
jättiläisiäkin,
Anakin
jättiläisheimon
jälkeläisiä, ja me
olimme
mielestämme kuin
heinäsirkkoja;
sellaisia me
heistäkin
olimme.”
(4. Moos.13:34)
4. Moos 13:34)4.
Moos. 13:34.
Mitä tai keitä ovat Jumalan pojat?
Uuden testamentin puolelta lainataan Paavalia: “Kaikki joita
Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.” (Room. 8:14)
Alkukielellä sama lause translitteroituna: “hosoi gar Pneumati
Theou agontai houtoi huioi eisin Theou.” Toisin sanoen siinä
sanotaan, että Jumalan pojat ovat niitä, joita Jumalan Henki
kuljettaa. Samoin kohdassa Luukas 20:36: ”Oude gar
apothenein eti dynantai isangeloi gar eisin kai huioi eisin Theou
tes anastaseos huioi on tes.””Sillä he eivät enää voi kuolla, kun
ovat enkelien kaltaisia ja he ovat Jumalan lapsia, koske he ovat
ylösnousemuksen lapsia.” Alkukieli tässäkin sanoo selvästi,
että Jumalan lapset ovat Jumalan poikia.

Bible as it was) päätyvät tulkitsemaan, että Jumalan pojat
olivat enkeleitä tai langenneita enkeleitä.

LUKU 2

Kuitenkaan missään kohdassa, kun mainitaan jättiläiset
Nefilim, ei mainita, että he olisivat jollakin tavoin jumalallista
sukua tai enkeleistä lähtöisin tai demonista alkuperää vaan
joka kerta on viittaus ihmisiin, ihmisten aikaansaannoksiin.

Pahuutta eri
muodoissa

Siksi on tulkittava, että Jumalan pojat tarkoittavat ihmisiä,
jotka seuraavat Jumalaa ja ovat hänen omiaan kuten Uuden
testamentin puolen ilmaus Jumalan lapsia.

Jobin kirjassa kerrotaan, kuinka Jumalan pojat eräänä
päivänä tulivat saatanan kanssa Jumalan eteen. Siinä
johdassa alkukielessä ovat sanat Jumalan pojat, kuten
translitterointi osoittaa: ”al-le-hit-yes-eb ha-elo-him bene wayya-bo-a hay-yo-wm way-hi be-to-w-kam has-sa.tan gam-way
way-ya.bo-w Yah-weh.”

Raamattu käyttää kahta eri sanaa jättiläisistä. Ennen
vedenpaisumusta olevassa jaksossa kysymys on Nefilimeistä.
Tuo sana on sanajuuresta, joka tarkoittaa langennutta.
Niinpä nyt voidaankin yhdistää nämä kaksi asiaa; Jumalan
pojat ja lankeemus. Kysymyksessä on todennäköisesti sen
pahuuden jatkumoa, jota jo Kainin ja Lamekin yhteydessä
kerrotaan olleen. Kain ja Lamek eivät ilmeisesti seuranneet
Jumalaa. Nyt kuitenkin Jumalan pojiksi nimetyt olivat
seuranneet ja pahuuden myötä olivat langenneet siitä
osallisuudesta ja heistä tuli langenneita Jumalan poikia.

Kun Jumala tarkasteli ihmiskunnan tilaa ennen
vedenpaisumusta, Hän totesi samoin, että kun Jumalan pojat
yhtyivät ihmisten tyttäriin, syntyi jälkeläisiä. Traslitterointi
hepreaksi: “a-ser ken a-ha-re-we-gam ha-hem bay-ya-mim
ba-a-res ha-yu han-ne-phi-lim at la-hem we-ya-le-du ha-adam be-no-wt el-ha-elo-him be-ne ya-bo-u jo has-sem an-se
me-a-w-lam a-ser ha-gib-bo-rim hem-mah.” (Genesis 6:4)
Yleisesti sanoen siinä, missä suomenkielinen teksti sanoo
Jumalan lapsi, on se kreikassa tai hepreassa Jumalan poika.

Pahuus oli varsinainen syy vedenpaisumuksen tulemiseen.
Kainin ja Lamekin yhteydessä kysymyksessä oli väkivalta
kostoiskujen muodossa eli kysymyksessä on verikosto:
hammas hampaasta, jopa koko kalusto yhdestä hampaasta.

Näin pääsemme lähemmäksi ajatusta siitä, mitä Jumlan pojat
ovat olleet. Monet, kuten esimerkiksi James Kugel (The

Mitä pahuutta Jumalan pojissa muuten oli kuin, että he
olivat langenneet pois elävästä Jumalasta?
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taikakaluiksi (huumaavia). Ja kun nuo naiset sitten
synnyttivät, syntyi jättiläisiä, joiden niminä käytetään
Nefilim, joka on johdantona sanalle lankeemus.
Kasvumuutokset tapahtuivat geenimuutosten kautta.

Pahuutta eri
muodoissa

Suuret miehet tarvitsivat paljon ruokaa, joten he söivät
ihmisten ruoat ja sitten ilmeisesti tappoivat tavallisen
kokoiset ihmiset aterioikseen.

Aiheuttaako se, jos luopuu Jumalasta ja nai naisen, että
jälkeläinen on jättiläinen. Ei. Lankeemuksen myötä Jumalan
pojat olivat kiinnostuneet yliluonnollisista asioista!

Näillä tavoin pahuus kasvoi kasvamistaan. Kun väkivalta eri
muodoissaan oli tullut suureksi, olivat sen lisäksi Jumalan
pojat luopumuksensa kautta tulleet erittäin pahoiksi ja he
aikaansaivat varvuillaan, kasveista, juurista, oksista ja muista
kasvien kemikaaleista saamiensa aineiden avulla vaikuttaneet
sen, että ne vaikuttivat naisten raskauksiin tuottaen
jättiläiskasvuisia olentoja. Siinä oli Jumalan luomistyö
saatettu piloille. Vaikka jatkossa ei olisi tullut lisää jättiläisiä,
kuinka ihmisrotu saattoi olla varma, että siitä ei olisi jäänyt
geeniperimään mutaatioita. Sellaiset eivät olleet Jumalan
luomistyötä ja ne oli syytä hävittää.

Jumalasta luopuneet ihmiset alkoivat käyttää epänormaaleja
keinoja synnytysten yhteydessä. Raamattu ei sellaisesta
paljon mainitse mutta koska Jumala päätti tuhota ihmiset, on
ilmeistä, että jättiläisten myötä geeniperimään oli tullut niin
paljon sellaista, mitä Jumala ei ollut siihen alun perin
laittanut, että kysymys ei ollut enää Hänen luomistyöstään.
Eräät vanhat kirjoitukset kertovat tämäntapaisesta geenien
manipuloinnista seuraavasti: “And they (son of God) took
wives themselves and everyone chose for himself one each. And
they began to go in to them and were promiscuous with them.
And they taught them charms and spells, and showed to them
the cutting of roots and trees. And they became pregnant and
bore great giants, whose height was three thousands cubits...”

Mutta ei tässä kaikki. Geeniperimän tuhotyö ulottui ihmisten
ohella myös eläimiin. Jumala totesi, että kaikki liha oli
turmellut vaelluksensa maan päällä. Ei vain ihmisten liha
vaan myös eläinten, karaeläinten, kalojen, metsäneläinten,
lintujen jopa käärmeiden.

Toisin sanoen taivaan pojat valitsivat parhaimmat neitoset
hankkiakseen itselleen jälkeläisiä. Ja he yhtyivät heihin eläen
säädyttömästi. He opettivat heille (valitsemilleen tyttärille)
loitsuja ja taikakeinoja ja leikkelivät puiden juuria
7

Raamattu ei mainitse sekasikiöitä, satyyreja tai muita
sellaisia. Kuitenkin on syytä nähdä, että kierous ja pahuus
olivat tehneet vahinkoa myös eläinkunnassa, sillä tuskin
Jumalan olisi tarvinnut tuhota kaikkea lihaa, kuten
Raamatun teksti ilmoittaa: “Ja Herra sanoi: Minä hävitän
maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että
karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne
tehneeni.” (1. Moos. 6:7)
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Pahuutta eri
muodoissa
“So they (angels or sons of God) married of them (human
females) whoever they chose. They gave birth to children for
them and these were giants. Wickedness increased on the earth.
All fles corrupted its way - from people to cattle, animals, birds
and everything that moves about on the ground. all of them
corrupted their way and their prescribed course. <they began to
devour each other, and wickedness increased on the earth.
Every thought of all mankind´s knowledge was in this way
continually evil.”

Kun Nooa sai armon Jumalan silmissä, kysymyksessä oli
mitä ilmeisimmin Jumalan mielen mukainen mies eikä
geeniperimässä ollut valmiiksi sellaisia virheitä, jotka
tuottaisivat jälkeläisissä muistumia sekasikiöistä

Siis suurinpiirtein sitä, että ihmiset turmelivat itsensä ja
eläinkunnan raiskaamalla ja siittämällä ja epänormaaleja
keinoja käyttämällä saivat aikaan epänormaaleja jälkeläisiä.
Niinpä ei voi välttyä ajattelemasta lopputulosta, johon he
tulivat. Näemme niistä kuvia Egyptissä ja muissa vanhoissa
kulttuureissa, eläinten ja ihmisten sekasikiöt. Ilmeisesti ne
eivät olekaan pelkkää ihmisten mielikuvistusta vaan kaikkea
niitä versioita, joita ihmisen paha ja sairas mielikuvitus
saattoivat tuottaa geenimanipuloinnin kautta. Mahdollisesti
langenneet ihmiset olivat yhteydessä demoneihin.

Voi myös olla, että tuollaiset ihmiset olivat saatanan
välikappaleita tai demonisten voimien vallassa niinkuin nekin
Jumalan pojat, jotka tulivat yhdessä saatanan kanssa
Jumalan eteen valittamaan hurskaasta Jobista.

Kun jättiläisiä syntyi myöhemmin, oli silloimkin
kysymyksessä Jumalan poikien ja ihmisten tyttärien yhteiset
siitokset. Nähtävästi joihinkin piireihin oli jäänyt
geenimanipulaation tiedon rippeitä menneiltä sukupolvilta.

Evoluutioon uskovat ihmiset tuskin ajattelevat, että ihmiset
olisivat olleet joskus niin viisaita, että olisivat osanneet
manipuloida geenejä. Tällaiseen virhearvioon tullaan, kun
uskotaan ihmisen kehittyvän yhä paremmaksi ja
viisaammaksi ja valikoituvan huippuyksilöiksi.
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LUKU 2
lintupäinen
ihmisvartalo

LUKU 2
eräs eläinpäinen
ihmisvartalo
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Siitä syystä Jumala oli huolestunut uudesta ihmiskunnasta,
joka oli kasvanut vedenpaisumuksen jälkeen ja se oli toista
sataa vuotta myöhemmin jälleen kurkottamassa taivaisiin
Baabelin tornin rakentamisen yhteydessä.

LUKU 2

Pahuutta eri
muodoissa

Vain asiaa tuntematon ihminen kuvittelee, että tuolloiset
ihmiset olivat niin tyhmiä, että he luulivat pääsevänsä
taivaaseen rakentamalla korkean tornin. Tornin
rakentamisessa oli kysymys ihmisen hybrisestä halusta
nousta Jumalaa suuremmaksi. Ja siinä he halusivat päästä
samojen voimien lähteille, joista olivat esi-isät ammentaneet
manipulointiin tarvittavat tiedot; se on yhtä kuin pitää
yhteyttä demoneihin ja langenneisiin enkeleihin.

Ihminen ei ole minkään kehityslinjan tulos. Sellainen ei ole
edes mahdollista, koska geeniperimä osoittaa rappeutumista
mutta ei kehittymistä eikä DNA: ta synny ilman DNA: ta.
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ei liskoksi, kalaksi tai
ameebaksi. Kaiken sellaisen väittäminen on silkkaa Jumalan
pilkkaa. Näin ajattelevien kohdalla on viitattava Paavalin
kirjeen sanoihin:“Sillä hänen näkymätön olemuksensa
(Jumalan), hänen iankaikkinen voimansa ja
jumalallisuutensa, ovat, kun niitä tarkataan, maailman
luomisesta asti näh nähtävinä, niin etteivät he voi millään
itseään puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan,
eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet,
vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän
ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan
viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet.” (Room. 1:20-22)

Jumala tiesi, että sukukunta ennen pitkää pääsisi jälleen
samoihin vahingollisiin tekoihin ja siksi Hän sekoitti
Baabelissa heidän kielensä niin, etteivät he ymmärtäneet
toisiansa; tiedon kumuloituminen hidastui oleellisesti.
Se oli viivytystaistelua Jumalan puolelta, sillä Hän halusi
toteuttaa oman visionsa pelastuksesta. Sitä suunnitelmaa
voisi vahingoittaa ihmisen toiminta, josta Jumala totesi:
“Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä on yksi kieli, ja tämä on
heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole
mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.” (1. Moos. 11:6.)

Jumala tiesi ihmisten suunnattoman kapasiteetin, aivojen
neurokytkimien ja tietoverkon koon, joka ylittää jokaisissa
normaaleissa aivoissa maailman tietoverkon kapasiteetin.

Se siitä menneen ajan ihmisten viisaudesta.Se oli pahan
palveluksessa.
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LUKU 3

∏
VEDENPAISUMUS
Maailmassa on runsaasti jälkiä
luonnonmullistuksesta, joka sopii
vedenpaisumukseen. Tässä ei ole
tarkoitus niitä esitellä. Jokainen
halukas voi tutustua mm. Immanuel
Velikovskyn teoksiin “Earth in
uppheavel” ja “World in collision”
joissa on runsaasti esimerkkejä
eläimistön ja kasviston
sekasortoisista kerrostumista. Myös
A. E. Nordenskiöldin “Vegan matka
Asian ja Euroopan ympäri” kertoo
mammuttien ja muun
luonnonaineksen suurista
kasaantumisista Jäämeren
rannoilla.

LUKU 3

Egyptiläiset olivat lahjakkaita
kuvittamaan. Niinpä vedenjumala Nun on sininen ja
aaltojen kirjavoima.

Vedenpaisumus
Evoluutiouskovaiset sanovat, että maapallo on noin 4,7
miljardia vuotta vanha. sen meret useita satoja miljoonia
vuosia vanhoja ellei miljardinkin ikäisiä.

Alakuvassa vedenjumala
pelastaa kahdeksan ihmistä
tulvasta.

Mihin tässä uskomuksessa liittyy järjen käyttö?. Maaainekset olisivat nykyisen eroosion vallitessa huuhtoutuneet
mereen vähintäin 15 miljoonan vuoden kuluessa. Ja sinne ne
sopisivatkin, sillä jos kaikki maa-aines olisi tasoitettu merien
pohjaan, olisi veden keskisyvyys pari kilometriä.

Sittisontiainen 8 ihmisen keskellä kuvaa olemassaoloa tai
eloonjäämistä.

Monilla kansoilla on vastaavia vedenpaisumuskertomuksia
kuin on Raamatussa. Raamatussa tulvan syy on ihmisten
pahuus. Arkissa pelastettiin puhtaita lajeja seitsemän paria
kutakin ja saastaisia lajeja yksi pari kutakin. Ihmiset lienevät
olleet näiden keskivaiheilla, koska heitä pelastettiin neljä
paria, Nooa ja hänen vaimonsa (Polyen) sekä pojat ja heidän
vaimonsa, kullakin yksi.
Muinaisessa Egyptissä palvottiin useita jumalia. Yksi niistä
oli veden jumala, jonka nimi oli Nun. Nimi muistuttaa varsin
paljon Nooaa, joka hepreassa kirjoitetaan litteroituna Noah.
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LUKU 3

∏
KIINAN KIELTÄ

•

Toinen esimerkki on kiinan kielestä. Siinä kirjoitusmuoto kertoo samalla
raamatunhistoriaa, kuinka suuressa veneessä oli kahdeksan suuta eli ihmistä, jotka
pelastuivat.
Siihen aikaan kun tuo kiinan teksti on ensi kertoja kirjoitettu, kiinalaiset palvoivat
yhtä jumalaa, joka oli luonut taivaan ja maan. ja kuinka kaksi ensimmäistä ihmistä
oli asetettu paratiisiin, jossa heidät oli houkutellut lankeamaan pois heidän
jumalansa neuvosta viekas käärme, paholainen. Kiinan kielen merkkien kertomus
on ainakin Baabelin torniin asti sama kuin Raamatun kertomus paitsi, että
kiinalaisten mielestä he lähtivät sieltä itään niinkuin he ilmeisesti lähtivätkin.
Vedenpaisumuksessa on viestiä ihmiskunnalle. Lopun aikaan sisältyy samoja
viitteitä kuin oli vedenpaisumuksen edellä.
Jeesukselta nimittäin kysyttiin hänen toisen tulemisen merkkejä. Jeesus vastasi:
“Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä
myöskään Poika, vaan Isä yksin. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen
Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen
vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, kun
Nooa meni arkkiin, eivätkä tietäneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät
kaikki, niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla,
toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä,
toinen korjataan talteen ja toinen jätetään.” (Matt. 24:37-41)
Evankelista Luukas lisää aiheeseen vielä tämän: “Sillä niinkuin salaman leimaus
loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä
oleva...sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja
toinen jätetään.
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LUKU 3

myös Jumala poikien ja ihmisten tyttärien keskinäiset
siitokset, joissa saatiin aikaan jättiläisiä.

Vedenpaisumus

Silloin oli myös se, että Jumalan pojat näkivät tyttäret
ihaniksi ja he ottivat niistä kenet halusivat. Lyhyesti
sanottuna he ohjautuiva omien himojensa vetäminä.

Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta
toinen jätetään.” (Luuk 17:24-35)

Tätä ei tarvitse selostaa. Nykypäivä on juuri tällaista. Suuret
määrät ihmisiä roikkuu päivästä toiseen internetin
pornosivujen äärellä tätä tarkoitusta varten.

Muutama huomio näistä sanoista.

Ja kun “ihan tavallinen” seksi ei riitä, harrastetaan insestiä,
eläimiin sekaantumista ym. Ja kas jotkut huomaavat ruveta
käyttämään kantasoluja sikiöiden kasvatuksessa ja niin
päästäänkin samalle viivalle kuin Nefilit olivat, Mikään
itsekkään seksin tyydyttäminen ei ole enää vierasta, kaikkea
harrastetaan ja siitä tulee niin yleistä, että niiden harrastajat
suojataan lainsäädännöllä.

Jeesus tulee salamanleimauksen nopeudella. Siitä syystä
voidaan mainita, että samaan aikaa jotkut ovat jauhamassa
käsikiviällä tai työssä pellolla kun samaan aikaan ollaan myös
nukkumassa. Jeesus on siis nähtävissä yhtä aikaa joka
puolella maapalloa, samanaikaisesti. Yö ja päivä.
Joku voi nauraa ja todeta, että pitäisiköhän Raamatun teksti
päivittää vähän uudempaan versioon, sillä tuskin kukaan
nykypäivinä jauhaa käsikivillä. Se saattaa tuntua hieman
arkaaiselta, menneen maailman touhulta. On kuitenkin
huomioitava, että ennen Jeesuksen toista tulemista käydään
hirvittäviä sotia. Niissä käytetään ydinaseita ja valtava määrä
infrastruktuuria katoaa olemattomiin. Silloin voivat jopa
museoista mahdollisesti löytyvät käsikivet olla kullan
arvoisia.

Eräs tärkeä seikka on myös syytä huomioida, mitä oli
niinkuin oli ennen vedenpaisumusta. Jumala sanoi: “Minun
henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän
on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä
vuotta.” (1. Moos. 6:3)
Sata kaksikymmentä vuotta. Se ei tarkoita ihmisen elinikää
vaikka jotkut siihenkin määrään pääsevät. Ihminen elää
keskimäärin 70 tai 80 vuotta aivan kuten Jumala toisaalla on
ilmaissut. 120 vuotta tarkoittaa aikaa, jonka Jumala antoi
kansalle aikaa tehdä parannusta samaan aikaan kun Nooa

Näiden huomioden lisäki jäljellä on vielä sanat, että Ihmisen
Pojan tulemisen edellä on niinkuin oli Nooan aikana.
Kokolailla tavanomaiselta tuntuvia asioita. Mutta silloin oli
14
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Vedenpaisumus
rakensi arkkia. Jumala siis varoitti kaikkea kansaa ja antoi
Nooallle arkin rakentamisen ohella muistuttaa Jumalan
tahdosta, raittiista elämästä jne.
Hyvin arvata saattaa, että Nooalle vain naureskeltiin ja
epäilemättä pidettiin jopa höperönä, kun alkoi rakentaa
laivaa kuivalle maalle; ei ollut edes satanut ennen
vedenpaisumusta. Kuulostaa tutulta, nythän yleinen
mielipide mediankin avulla osoittelee samaan tapaan
Jumalaan uskovia.
Nyt on siis se aika, jolloin meitä varoitetaan suunnilleen
saman pituisen ajan puitteissa, että ollaan tulossa hetkeen,
jolloin Ihmisen Poika tulee toisen kerran maan päälle.
Onko nyt jokin arkin rakentaminen käsillä?
Arkkia ei tehdä uudelleen, sillä maailman tuho tulee palon
kautta, ei enää veden kautta. Nyt sen sijaan korjataan
Daavidin sortunut maja ennalleen. Sortuneen majan
korjaamisen aikana valmistetaan ihmistä ottamaan pedon
luku käteensä tai otsaansa.
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LUKU 4

∏
DAAVIDIN

SORTUNUT MAJA
Maja viittaa lehtimajanjuhlaan
Israelin kansan keskuudessa. Se oli
kahdeksanpäiväinen juhla, sapatista
sapattiin.
Lehtimajanjuhlaa vietettiin uuden
vuoden juhlana ja sadon-korjuun
juhlana. Juutalaisen kalenterin
mukaan sen aika oli Tishri- kuussa
alkaen 15. päivä.
Se oli ilon ja riemun juhla
orjuudesta pääsyn muistoksi ja
sadon saamisen merkeissä. Sadon
merkeissä juhlilla käytettiin paljon
hedelmiä.
Myös sovitusuhrit kuuluivat juhlan
ohjelmaan.

Kuitenkin hänen uskonsa oli syvää ja kestävää. Hän koki
ihmisten ja vieläpä oman sukunsa raadollisuuden vaikka
hänen poikansa Salomosta tulikin uusi kuningas. Kuitenkaan
Daavidin kuninkuus ei loppujen lopuksi merkinnyt sitä, että
hän oli vain maallisen Israelin kuningas.

LUKU 4

Daavidin
sortunut maja

Vuosituhat myöhemmin, kun kuninkuus Daavidin suvusta
oli hiipunut, säilyi jonkinasteinen kuninkuus maallisesti, ja
siitä suvusta syntyi Jeesus Kristus.

Raamatussa on useita kohtia, jotka viittaavat siihen, että
Daavidin maja on sortunut ja Herra pystyttää sen uudelleen.

Patriarkka Jaakob oli ennustanut Juudasta näin: “Juuda on
nuori leijona; saaliilta olet poikani, noussut. Hän on
asettunut lepäämään kuin leijona, kuin naarasleijona - kuka
uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä
hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän,
jonka se on ja jota kansat tottelevat.”

Siksi on hyvä tietää, mikä on se maja, sillä se liittyy
oleellisesti lopun aikaan.
Daavidin majana lehtimajan juhla muistuttaa meitä siitä,
kuinka Jumala antoi Daavidille lupaukset ikuisesta
kuninkuudesta, joka ei väisty Daavidin suvusta.

Rooman valta oli käytännössä vienyt varsinaisen
hallitusvallan paikallisilta kuninkailta niin kuitenkin vasta
Jeesuksen aikana Knesset oli menettänyt esimerkiksi luvan
teloittaa kapinallisia.

Ensimmäisen kerran sen lausui Samuel Jumalan sanoina:
“..mutta minun armoni ei poistu hänestä (Daavid), niinkuin
minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi.
Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti,
ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva.” (2. Sam.7:15,16.)

Paljon ennen Jeesuksen syntymää lehtimajanjuhla oli
menettänyt sisällöllistä merkitystään ja oli kaiketi monille
pelkkä seremonia Sen uskoa vahvistava sisältö oli häivytetty
eivätkä kuninkaatkaan sitä kohentaneet. Tässä merkityksessä
lehtimajanjuhla oli Daavidin sortunut maja, sen hengellinen
ulottuvuus.

Kuinka Daavid liittyy erityisesti lehtimajan juhlaan. Sillä
tavoin, että vaikka Daavid halusi rakentaa Herralle
temppelin, Herra esti sen sanomalla, että Daavid on soturi ja
vuodattanut liikaa verta. Mutta Daavid vietti lehtimajan
juhlaa pitäen sitä Herran temppelinä. Ja niin hän palveli
Jumalaa ja oli siinä vahva vaikka sortuikin synteihin.
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Daavidin
sortunut maja
Daavidin sortuneen majan korjauksesta ennustettiin useita
kertoja. Kun Jeesus luki Nasaretin syngogassa Jesajan
tekstin, hän sanoi sen juuri sinä päivänä käyneen toteen:
“herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut
minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt
minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sikeille
näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,
saarnaamaan Herran otollista vuotta...Tänä päivänä tämä
kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen.” (Luuk.
4:18,19,21.)
Tästä lähtien juutalaisuuden kuninkuuden valtikka siirtyi
Daavidin suvulle. Herodekset eivät olleet Daavidin sukua
eivätkä edes juutalaisia vaan idumealaisia.
Jeesuksen kuninkuus on tae siitä, että Daavividin kuninkuus
on ikuista, onhan Jeesus Daavidin suvun vesa. Hänelle
kuuluu kuninkuus ja hänen kanssahallitsijansa ovat kaikki
kristityt, sillä heistä Pietari sanoo, että he ovat
kuninkaallinen papisto, jossa Kristus on kuninkaana.

Kuinka jatkuu Daavidin sortuneen majan restauronti. Onhan
selvää, että kaikki juutalaiset ja israelilaiset eivät ole
seuranneet Jumalaa eivätkä hänen Poikaansa Jeesusta
Kristusta. Siis Messiasta, kuninkaaksi voideltua.
“Katso, Herran, Herran silmät ovat syntistä valtakuntaa
vastaan, ja minä hävitän sen maan pinnalta; kuitenkaan en
minä Jaakobin heimoa kokonaan hävitä, sanoo Herra. Sillä
katso, minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain
seassa, niinkuin seulalla seolotaan; ei jyväkään putoa
maahan.” (Aamos 9:8,9)
Kun Israelia ja Juudaa rangaistiin niiden ollessa vielä
valtioita, ei niitä seulottu kaikkien kansojen seassa. Se on
tapahtunut vasta Jerusalemin valloituksen ja Hadrianuksen
Israelin hävittämisen jälkeen. Siitä saakka juutalaiset ovat
olleet maankiertäjiä kaikkien kansojen seassa, joskin monesti
hyvissäkin asemissa mutta yhtä kaikki heitä on seulottu ja
usein ovat olleet vainottuina.
Kun Aamos sitten sanoo seuraavaa: “Sinä päivän minä
pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen
repeämät ja pystytän sen luhistumat ja rakennan sen
sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä...” (Aamos 9:11)
Tästä alkaa Israelin kunnostaminen Daavidin majana, jota
hän hallitsi. Kun juutalaisia on seulottu ympäri maailmaa, he
viimein ovat saaneet oman valtion ja kansana itsekin
koettavat korjata sitä juutalaisena valtiona. Siis juutalaisten
uskon mukaisena.
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Tiedämme historiasta, koska Israelin itsenäisyys alkoi, mutta
varmaa alkuvuotta, koska sortuneen majan korjaaminen
Israelin osalta alkoi, emme voi määritellä.
Lehtimajan juhlan ajankohta antaa viitteitä Jeesuksen
syntymään. Lehtimajan juhlaa vietettiin seitsemännen kuun
puolivälissä juutalaisen kalenterin mukaan. Se on
gregoriaanisessa kalenterissa syyskuuta.
Eräiden pappien vuoroja laskettaessa päästään samoihin
ajoituksiin, että Jeesus olisi syntynyt tuohon aikaan. Vielä
tarkempi ajoitus saadaan Ilmestyskirjan luvusta 12, jos sitä
pdetään tähtitaivaan ilmiönä. Silloin saadaan Jeesuksen
syntymän ajankohdaksi 11.9 vuonna 3 eaa.
Asian voi katsoa videolta, joka on näillä samoilla sivuilla
(kaikkienaikojensanoma.net) aiheenaan Jeesuksen syntymä.
Syntymän ajankohdan vuoksi täytyy tehdä myös muutamia
tarkennuksia Herodeksen kuoleman ajoituksessa sekä
keisarin verolle panomääräys. Myös Itämaan tietäjien
saapumisen ajankohta ja tähden opastus vaatii
tarkennuksen. Näistä kaikista on oma videonsa samoilla
sivuilla.

Seitsenhaarainen menora on Israelin vaakunassa ja tämä
patsas lähellä Knessetiä Jerusalemissa. Menoran sanotaan
kuvaavan Moosekselle ilmestynyttä Jumalaa, joka oli
palavassa pensaassa, joka ei kuitenkaan palanut.
Menora on siis varhaisempi symboli kuin Daavidin
kaupunki Siion ja Daavidin kuninkuus.
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Tänä päivänä kaikki tähän asti on käynyt toteen ja vieläpä
juuri kuten ennustukset ovat sanoneet. Mutta vielä ei olla
lopullisessa päämäärässä. Sortunut Daavidin maja ei ole vielä
valmis, mutta maita rakennetaan ja puita istutetaan. Siinä
tapahtuu vasta ennustuksen ensi osa, josta Jesaja on
sanonut: “Jaakob juurtuu ja Israel kukkii ja kukoistaa ja
täyttää maanpiirin hedelmällänsä.” (Jes. 27:6)

LUKU 4

Daavidin
sortunut maja

Jaakob sen sen huijarin nimi, joka osti halvalla
esikoisoikeuden ja sitten pakeni. Mutta hän kääntyi lopulta
Herran puoleen. Ennen kuin hän kääntyi kokonaan Herran
puoleen, oli hänen nimensä Jaakob. Siksi se mitä Israel nyt
tekee, on juuri sitä että Jaakob juurtuu eli Israelin heimo
juurtuu omaan maahansa tuntematta vielä Kristuksen
kuninkuutta, joka on Daavidin kuninkuutta parempi jatko.

Kaksi varhaista sortuman nousun alkamisajankohtaa ovat
Siionismin nousu, joka alkoi ensimmäisestä sionistisesta
kongressista, joka pidettiin vuonna 1897. Ja toinen
merkkipaalu oli ensimmäisessä maailmansodassa, kun
brittiläiset valloittivat Palestiinan ja Jerusalemin vuonna
1917.
Nämä kaksi tapahtumaa olivat sysäyksiä sille, että yleensä
Israelin valtio saattoi syntyä. Siis Daavidin sortuneen
maallisen majan osuuden korjaaminen saattoi alkaa.

Mutta sekin aika vielä tulee. Nehemian kirjan kuvaus
varhaisesta, puhdashenkisestä lehtimajanjuhlasta on kuvaus
myös siitä, millainen se tulee lopussa olemaan.

Siitä vaiheesta profeetta Aamos kuvaili seuraavasti: “Katso
päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin kyntäjä tavoittaa
leikkaajan ja rypäleitten polkija siemenkylväjän, jolloin
vuoret tiukkuvat rypälemehua ja kaikki kukkulat kuohkeiksi
muuttuvat. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon,
ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he
istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät
puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät
omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa,
jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun
Jumalasi.!” (Aamos 9:13-15)

“”...ja että kaikissa heidän kaungeissaan ja Jerusalemissa oli
julistettava ja kuulutettava näin: ´Menkää vuorille ja tuokaa
öljypuun lehviä tai (ja) metsäöljypuun lehviä sekä myrtin,
palmupuun ja muiden tuuheiden puiden lehviä, ja tehkää
lehtimajoja, niinkuin on säädetty.” (Neh. 8:15)
Nyt meidän tarvitsee vain tietää, mitä tämä tarkoittaa.
Ensinnäkin Paavali kuvaa oikeita israelilaisia öljypuun
oksiksi. Samalla hän kuvaa pakanoita metsäöljypuun
lehviksi. Näitä molempia on tuotava lehtimajanjuhlaan,.
20

vanhurskaus Jeesuksessa Kristuksessa on maja, jota ei ole
käsillä tehty ja johon me saamme siirtyä asukkaiksi täällä
ajassa. Ja kun se valtaa sekä israelilaiset etää pakanakristityt,
saammekin olla yhdessä, Immanuel, Herra kanssamme.
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Mutta nyt vielä Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Se ei
vielä näe selvästi. Mutta Jumala avaa sen silmät, kuten
profeetta Sakarja on kirjoittanut: “Ja minä vuodatan
Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle
armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka ovat
lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan
ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin
murehditan katkerasti esikoista.” (Sak. 12:10)

Lehtimaja juhla on vertauskuvallista kerrontaa. Varsinaiset
jäsenet siinä ovat pakanoista kääntyneet kristityt ja ne
Israeln kansan jäsenet, jotka uskovat Jeesukseen
Kristukseen omana Vapahtajanaan.

Rajun sodan, jossa israelilaisia tapetaan ja raiskataan, jäljelle
jääneet israelilaiset joukolla kääntyvät katsomaan ristillä
lävistämäänsä Jeesukseen. Siitä koituu suuri siunaus
maailmalle. Juuri nyt on niin, että Israel on kuin Jaakob:
Jaakob juurtuu. Eli se kolttosten tekijä Jaakob, joka ei vielä
uskonut Jumalaan, se juurtuu nyt Israelissa. Mutta kun he
katsovat Jeesukseen sodan jälkeen, silloin Israel kukkii ja
kukoistaa ja sen hedelmät leviävät kaikkialle. Israelin
herääminen on siunaus kansakunnille evankeliumin
leviämisen aallon myötä. Tosi hedelmä.

Monikaan israelilaisista ei ole vielä syvällisesti omaksunut
lehtimajan juhlan sisäisintä olemusta. Se nimittäin on kuvaus
siitä, kuinka Jumala tulee oman kansansa keskuuteen. Siitä
syystä Jeesuksen pitikin saada nimi Immanuel, Jumala
meidän kanssamme; että hän yhdistäisi kansansa.
Tässä on lehtimajanjuhlan pääasia.
Yhdistäminen ei tapahdu ulkonaisten puitteiden ansiosta.
Paavali kirjoitti krinttilaisille: “Sillä me tiedämme, että
vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin
maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja
taivaissa, joka ei ole käsin tehty.” (2. Kor. 5:1)

Tähän on enää hetki aikaa. Lopun ajalle Jeesuksen mukaan
on annettu samanpituinen varoituksen aika kuin oli ennen
vedenpaisumusta; 120 vuotta. Sitä aikaa on eletty, kun
Jaakob on juurtunut Luvatussa maassa.

Lehtimajaakaan ei tehty käsin tehdyistä oksista vaan ne
olivat Jumalan aikaansaannoksia. Niinpä hengellinen maja,
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∏
LÄNSIMAIDEN
PERIKATO

Ennen kuin Daavidin sortunut maja
on kokonaan uudistettu ja sen
repeämät korjattu, on Länsimaiden
kuljettava alennuksen tie.
Daavidin sortunut maja korjataan
siis fyysisessä funktiossa Israelin
kansalaisten suhteen ja hengellisesti
lopullisesti, kun Jeesus tulee toisen
kerran, todella olemaan kansansa
kanssa, Immanuel.
Ja sitä ennen Israel kokee suuren
sodan, jonka kohteena se on ja loput
eloon jääneistä tekevät elämänsä
parannuksen ja kääntyvät Jeesusta
rukoilemaan.

Muinainen Babylonin kapunki on hävitetty eikä sen tilalle ole uutta
noussut, kuten Raamatun ennustus kertoo Sitä vaihetta edeltää Googin
sota, jossa erityisesti Länsimaat saavat ansioidensa mukaan. Länsimaita
usein verrataan Babyloniaan eli muinaiseen Baabeliin. Sen yksi vaihe oli
silloin, kun Jumala hajotti sen kansan ja jakoi heidät kielellisiin ryhmiin.
Myöhemmin Babylon oli suuri ja mahtava kaupunki mm. Nebukadnessarin
ajalla ja sitä se oli vielä hänen pojanpoikansa Belsassarin ajalla.
Nebukadnessar oli valloittanut Jerusalemin ja tuonut sieltä arvioimansa
valioväen pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan ja sen eri kaupunkeihin.
Nebukadnessar oli ryöstänyt Jerusalemin temppelin hopea- ja kultaesineet
ja tuonut ne Babylonian kammioihin valtansa ja suuruutensa osoituksina.

Kuvituskuva paikasta jossa ei
enää ole kaupunkia.

LUKU 5

∏

•
•

Hepreankieliset sanat ovat
Danielin kirjan luvusta 5
jakeesta 25: “Ja tämä on
kirjoitus, joka on tuonne
kirjoitettu: Mene, mene, tekel,
ufarsin.”

•

Sanat ovat arameaa, joka oli
Danielille tuttu kieli
Jerusalemissa ollessaan.

•

Sanat ovat itse asiassa
painomittoja; mina, sekeli ja
puolisekeli. Kirjainten
merkitys määrää sen että
kahden ensiksi kirjoitetun
sanan konsonantit merkitsevät
laskea ja kolmannessa
sanassa punnita.

•

Näistä sanoista Daniel tulkitsi
Jumalan viestin Belsassarille.

Länsimaiden perikato
Belsassar piti kemuja palatsissaan ja oli kutsunut sinne 1000 alaisuudessaan olevaa
silmää tekevää. Vähän samaan tapaan kuin Suomessa itsenäsyyspäivän vastaanotot
ovat. Belsassarin pidoissa kallisteltiin ahkerasti viinilaseja ja Danielin kirja kertoo,
että kun viini alkoi maistua makeimmalta, Belsassar haetutti Jerusalemin
temppelistä tuodut pyhiin toimituksiin vihityt kulta- ja hopea- astiat ja he käyttivät
niitä, juomalla viiniä niistä päihtymistarkoituksessa. Eli häpäisivät pyhät kalut.
Belsassarin oli turvallista juhlia; Babylon oli vahvasti rakennettu kaupunki.
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LUKU 5

∏
•

Babylonin nimi oli Bab ilu eli
se tarkoittaa jumalten porttia.
Babylonialaiset eivät olleet
uskonnottomia vaan heillä oli
omia jumalia, joita he palvoivat
aivan niinkuin on
Länsimaisssakin, kuten
evoluutio, kauppa, taiteet,
porno, koulutus,
lastenkasvatus ja jopa kirkko
jne. Näissä on otettu haltuun
johto etupäässä niille, jotka
eivät usko Raamattuun.

Länsimaiden perikato
Babylonin kaupunki oli ympäröity korkealla muurilla. Hyvin korkealla muurilla,
muurin harjalla ympäri koko muurin oli niin leveä kivetty kulkuväylä, että siinä
pystyi ajamaan kaksilla valjakoilla rinnatusten, joissa kumpaakin valjakkoa oli
vetämässä neljä hevostä. Nämä seikat olivat yksi painava syy Belsassarin
turvallisuuteen; kukapa tänne voisi hyökätä.
Mutta sitten yhtäkkiä ilmestyivät nuo sanat seinälle vain pelkän käden
kirjoittamina. Ne pystyi vain juutalainen Daniel Jumalan avulla tulkitsemaan
kuninkaalle ja ne tarkoittavat: “Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on
tehnyt siitä lopun, sinut on vaa’alla punnittu ja köykäiseksi havaittu, sinun
valtakuntasi on pirstottu ja annettu meedialaisille ja persialaisille.” (Dan. 5:26-28)
Kuinka oli käsitettävä, että niin vahvasti varustettu kaupunki joutuisi jonkun toisen
vallan tai kuninkaan käsiin. Se ei voinut mahtua mitenkään kuninkaan päähän.
Ehkei sinne sillä erää enempää mahtunutkaan, koska se oli jo viiniä täynnä. Mutta
niin vain kävi, että persialaiset Kyyroksen johdolla kaivoivat Eufrat. joen sille
haaralle, joka kulki kaupungin läpi, toisen kanavan, johon he johtivat joen veden ja
kun veden pinta oli laskenut riittävän alas, niin he tunkeutuivat kaupunkiin
kuivuvan vesiuoman jättämästä aukosta ja valloittivat kaupungin hetkessä. Samassa
yhteydessä he surmasivat Belsassarin ja kaupunki joutui persialaisten haltuun. Näin
voidaan sanoa, että Babylonian valta ja mahti tuhoutui sisältäpäin.
Tämä tapahtui vuonna 539 eKr.
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Kun vuonna 2001 muutamat terroristit tuhosivat New
Yorkin maineikkaat kaksoitornit, nuo terroristit saivat
tuhoamisvälineinä käyttämänsä koneet melko yksinkertaisetn
ja halpojen työkalujen avulla.

LUKU 5

Länsimaiden perikato

Näin he pystyivät osoittamaan, että Länsimaiden ylpeillessä
omalla osaamisellaan ja tieto-taidollaan, he niitä hyväksi
käyttämällä saattoivat tuhota merkittiä monumentteja.
Tämä oli aivan kuin iskevät sanat Babylonian kuninkaan
näyttötaululla: mene, mene, tekel, ufrasin. Ja siitä saakka
Yhdysvallat ja eräät muut Länsimaat ovat jahdanneet
terroristeja ympäri maailmaa.
Ja kuitenkin tässäkin tapauksessa aivan kuin Babylonian
yhteydessä, valta ja mahti syödään ja tuhotaan sisältäpäin.
On totta että New York ja monet muut läntisten maiden
suurkaupungeista tuhotaan tulevissa sodissa fyysisestikin
mutta varsinainen rappio ja tuho tapahtuu sisältäpäin.
Tuhon siemen on siinä, että on luovuttu kristillisyydestä.
Muslimit voivat pilkata länsimaista kristillisyyttä sanomalla,
että missä sitä on, eivät he näe, ihmiset eivät elä eivätkä toimi
uskonsa mukaan. Muslimit näkevät oikein..
Länsimaisten ihmisten sielu on ollut kadotuksen kuilun
reunalla jo pitkään. Jumalan ja Jeesuksen sijaan elämän
täyttää raha, maine, omien mielihalujen mukainen elämä.
Kaikki yhtymäkohdat kristillisyyteen on sysätty syrjään, että
voidaan elää vapaasti pelkän lihan himon tahdossa.
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Tässä heikkouden tilassa ihminen kehittelee itselleen
säädöksiä ja lakeja ja yrittää niillä vahvistaa mm.
seksuaalisesti poikkeavat mielihalunsa ja siten ikäänkuin
varmistaa, että laki ja yhteiskunta ovat hänen mielihalujensa
takuumiehinä. Samalla tehdään raamatullisen
tunnustuksellisuus vaikeaksi, jopa lainvastaiseksi.

Nyt ollaan siis siinä lyhyessä jaksossa, joka kestää
korkeintaan 120 vuotta ennen loppua. WTC- tornien
romahdus oli yksi ohimenevä kirjoitus Länsimaiden seinällä:
Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on tekevä
siitä lopun, sinut on vaa’alla punnittu ja köykäiseksi havaittu
ja sinun valtakuntasi on pirstottu ja jaetaan pedoille ja
yököille..

Raamattu tuntee ihmismielen läpikotaisin. Sen sanat ”kuka
hyvänsä muovatkoon jumalan ja valakoon kuvan, ei se
mitään auta” (Jes. 44:10), kysymys ei ole kivisistä,
vaskisista, puisista jumalista. Ehkä vähän niistäkin mutta
pääasiassa kysymys on mistä tahansa ihmiselle jumalaksi
tulevasta, joka on eri kuin Raamatun Jumala.

Jumala-vastaisuus valtaa alaa kaikkialla Länsimaissa.
Päättäjät, media, eivätkä tavalliset ihmisetkään ymmärrä, että
Israel on edelleen Jumalan valittu kansa. Siksi kaikissa
maissa kohistaan Israelia vastaan ja lopulta käy niin, että
Googin sodassa Israeliin on mukana osa Länsimaista.

Erilaisten tasa-arvojen, aviolittojen solmiminen samaa
sukupuolta olevien kanssa, laajojen ihmisryhmien hillitön
pornon hyväksikäyttö, Jumalaa kunnioittamattomien lakien,
kaikenlaisten huuhaajuttujen kuten evoluution ylivallan
hyväksyminen ja sosiaalidarwinistinen seksuaalinen
vallankumous kaikilla sektoreillaan on seurausta siitä, että on
hylätty Jumala ja hänen viisaat ohjeensa ihmisen elämää
varten. Kaikki muu kelpaa mutta ei Raamatun Jumala.

Mukaan menijät on juuri sellaisia kuin Jesaja heistä sanoo:
“Eivät he tajua, eivät ymmärrä mitään, sillä suljetut ovat
heidän silmänsä, niin etteivät näe, ja heidän sydämensä, niin
etteivät käsitä.” (Jes. 44:18)
Väkivalta kasvattaa väkivaltaa. Aikaisemmin, joitakin
kymmeniä vuosia sitten oli omantunnon kysymys, jos joku
hankki abortin. Sikiöiden surmaaminen ei enää riitäkään, nyt
vaaditaan ns. armokuolemia vanhuksille, jopa
pitkäaikaissairaille, epänormaaleille tai kehityshäiriöisille.
Seuraavaksi halutaan päästä eroon muista tuottamattomista
kuten työttömät ja matalamman tason eläkeläiset, jotta tilaa
tulee nuorille ja eteenpäinmeneville.

Ilman Jumalaa ja hänen osoittamaansa moraalia mennään
kohti jotakin muuta, joka vie väkivallan tielle. Tässä
suhteessa ollaan jo nyt pitkällä siinä samassa, missä olivat
ihmiset ennen vedenpaisumusta. He turmelivat Jumalan
luoman ihmisen geeniperintöineen ja heidät oli hukutettava
pois pilaamasta enemmän Jumalan luomaa elämää.

Ja sitten otetaan myös ohjailuun seksuaalinen toiminta.
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Siinä punavirheillä, varsinkin nuorilla on rankat tavoitteet
kaikenlaisen seksuaalisen kanssakäymisen vapauttamiseksi.
Kaikkien ihmisten välillä yksilöinä, pareina, ryhminä ja
heidän seksuaaliset viettinsä myös eläinten kanssa ja sitä
myötä myös biologiset hoidot ja korjaukset sukupuolissa ja
mahdollisesti lääketieteen keinoin jatkossa sellaisia
geenimanipulaatioita kuin harrastettiin ennen
vedenpaisumusta.

kuningas ja hallitsee ikuisesti.

Osa näistä on toteutunut. Toivottavasti Jumala puhaltaa
pelin poikki ennenkuin enempää tapahtuu. Hetki sortuneen
majan korjaamiselle on lähellä.
Mutta vielä on mahdollista muuttaa elämäänsä. Moni ei
halua, he saattavat sanoa kuin jotkut, joita ei ole huvittanut
lopettaa tupakanpolttoa eikä juomista ja he sanovat, että
parempi railakkaasti ja vaikka lyhyeen kuin kituen ja
pitkään.

Länsimaat ova auringonlaskun maita. Myös Kristusaurinko on siellä laskemassa, varjot pitenevät ja kohta on
yö, pakanuuden yö, ellei herätystä tule.

No. Jo vanhat kreikkalaiset sanoivat, että jumalatkaan eivät
voi mitään tyhmyydelle.

“Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun
kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan..
Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.
Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta
syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle
kaupunkiin. Ulkopuolella ovat huorintekijät ja murhaajat ja
epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta
rakastavat.” (Ilm. 22:12-15)

On siis jokaisen yksilön mahdollisuus käydä parannuksen
läheteille voittaakseen ikuisen elämän. Jos se tuntuu pitkältä
kitumiselta niin ehkä kituminen iankaikkisesti vaivoissa on
sitten lyhyt.
Joka tapauksessa Daavidin sortunut maja kohotetaan jälleen
kunniaan ja silloinsekä juutalaiset että pakanakristityt
yhdessä iloitsevat valtakunnasta, jossa Jeesus Kristus on
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Pedon luku

LUKU 6

∏
ILMESTYSKIRJAN?
PETO

•

Kirjoitus on arabiaa;
Bismillah eli Allahin nimeen.
Kirjoitusmerkit muistuttavat
kreikkalaista
kirjainyhdistelmää 666.

•
•

Kysymys pedon luvusta on joka
tapauksessa ihmisen luku ei
uskonnon tai ideologian. Se on
Kristuksensijainen eli
antikristus.

Pedon hallitusvaltaa valmistellaan kaikissa Länsimaissa. Se tapahtuu monella
tasolla.
Mielipiteitä muokataan keskeisten medioiden kautta. Lanseerataan uusia käsitteitä,
kuten vihapuhe. Sellaisten avulla hoidetaan valtaa vastustavia tukkimalla heidän
suunsa, kun joistakin asioista vain saa esittää kriittisisä mielipiteitä mutta ei toisista
samanarvoisista, samalla tasolla olevista. Vihapuheesta ja muista samanpataisista
käsitteistä muokataan lyömäaseita vastustajien vaientamiseksi.
Tarkoitus on eliminoida toisinajattelijat demokratiassa = yksinvalta.
Mihin tällaisilla todellisuudessa pyritään?
Kysymys on muokata mielialaa uudelle maailmanjärjestykselle. Siitä Ilmestyskirja
antaa lyhyen kuvauksen:
“Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon
nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli
miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että
pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon
kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät,
sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei
kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on pedon merkki; pedon nimi tai
sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun;
sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” (Ilm.
13:14-18)
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“kotipaketteja” kunkin ihmisen itse hankittavaksi ja
käytettäväksi. Rikolliset ja vallanhimoiset piirit ovat yleensä
toimeliaita tällaisilla rintamilla. Näin ollen se, mitä
julkisuudessa tiedetään ei ole se viimeinen sana.

LUKU 6

Pedon merkki

Tämäntasoinen juttu on on mahdollista, kun peto tarjoaa
oman merkkinsä ottamista ihmisille. Tosiasiassa tämä
tapahtuu porton ohjailemana, sillä portto istuu pedon selässä.
Toisin sanoen kysymyksessä ovat kaupalliset demokraattiset
Länsimaat. Noissa maissa johdatellaan ihmiset tai
valmistellaan ottamaan tällainen merkki, geenipaketti
“vapaaehtoisesti” sillä tavalla, että sitä ei ole pakko ottaa
mutta jos ei ota, ei saa myydä eikä ostaa. Siis kaupallinen
foorumi.

Poliittisesti useassa Länsimaiden valtiossa ollaan menossa
samaan suuntaan. Yleistä mielipidettä ohjaillaan ja
muokataan niin, että lainsäädäntö ja käytäntö irtaantuu
kristillisiltä juuriltaan.
Tämä valmistelee tietä pedon vallan vastaanottamiselle.
Kuten tuossa Ilmestyskirjan lainatussa kohdassa, peto tulee
esittämään taikatemppuja niin, että se saa ihmiset
kiinnostumaan itsestään.

Pedon geenipaketin ottaminen ei suinkaan ole useimmille
mikään vastenmielinen toimnepide, päinvastoin. Ihmset ovat
jo ennen päätöstään hullaantuneet kaikkiin niihin
ihmetekoihin, mitä peto on tehnyt. Kaikkein vähiten he ovat
hullaantuneet uuteen uljaaseen mahdollisuuteen muokata
omaa genomiaan istuttamalla siihen uusia ominaisuuksia.

Yksi tällainen loistava temppu on geenimanipulaatio. Tämä
tapahtuu eläville ihmisille, sillä tekniikka siihen on jo
olemassa. Ihmisen genomiin voidaan lisätä miltei mitä
tahansa digitaalisessa muodossa olevaa, runoja, kuvia,
videoita jne.

Tuolloin ihmiset todella kuvittelevat olevansa uutta uljasta
ihmisrotua. He alkavat entistä enemmän halveksimaan
Jumalaa. Tämän myötä, uusilla geenitekniikoilla voidaan
eliminoida sellaiset ihmiset kokonaan pois, joista ei piitata,
jotka eivät miellytä, koska tilalle voidaan tehdä uusia ja
“parempia” ihmisiä juuri halujen ja tarpeiden mukaan.

Esimerkiksi crispr-cas9. menetelmän avulla voidaan ottaa
jostakin kohtaa solukkoa, poistaa geenistä jokin osa ja laittaa
toinen tilalle ja sijoittaa tämä solukko takaisin ihmiseen.
Tämä menetelmä on hiukan hidas eikä sovellu
massatuotantoon. Mutta aivan epäilemättä tällaisesta
geenimuuntelusta on joillakin tahoilla paljon pidemmälle
meneviä sovelluksia niin, että he voivat piakkoin tarjota
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Niin mihin piirtyy silloin raja, milloin olento on vielä
ihminen.

LUKU 6

Entäpä sitten tällaisten muunneltujen ihmisten uudet
jälkeläiset. Millaisia kasvustoja niihin tulee? Kun nyt
ihmiskunta laajasti otaksuu, että he saavat tehdä itselleen
mitä haluavat, niin ulottuuko se myös sellaisiin tapauksiin,
jossa saadaan ihmiseen aikaan geenimanipulaation
seurauksena haitallisia mielensairaauksia, joiden seurauksena
esimerkiksi kouluampumiset ovat ko. henkilön pakkomielle.
Tai kun alkaa kasvaa ihmisiä, joilla on eläimen jäseniä jne.
Ovatko nämä toteutukset myös sitä, että itselleen saa tehdä
mitä vain ja aiheuttaa jälkeläisissä tällaisia ennalta
arvaamattomia muutoksia tai suorittaa valtaisia terroritekoja
ydinaseiden käyttöä myöten. Mihin piirretään raja, mitä
ihminen saa itselleen tehdä. Nytkin ihminen on ottanut tässä
suhteessa oikeuden omaan käteen abortoidessaan sikiöitä.
Vaikka sikiö on kohdussa, ei hän ole äitinsä ruumis vaan oma
yksilö, aivan ainutlaatuinen yksilö.

Pedon merkki
Pedon merkki on ihmisen luku 666. Toisin sanoen peto saa
aikaan sen, että ihminen niinsanotusti “luo oman nahkansa”
saamalla geenimanipulaation seurauksena uusia
ulottuvuuksia itseensä. Tämä on hybrinen vaihe ihmisen
historiassa.
Mutta mitä seurauksia tästä on?
Suhteessa Jumalaan sillä on samat seuraukset kuin oli
ihmisillä ennen vedenpaisumusta. Silloin ihmiset olivat
etäntyneet Jumalan luomasta ihmismallista ja olivat
turmelleet kaiken lihan niinkuin Mooseksen kirjassa
sanotaan. Tuho oli seuraus silloin; vedenpaisumus.
Tästä seuraa myös se, että onko geenimanipuloitu ihminen
enää ihminen. Täytyykö siitä käyttää omaa kuvausta vai
riittääkö siihen, että hän on ihminen mutta ei Jumalan kuva.
Ja käytännön tasolla, pitääkö ihmisten hankkia uusi
identiteetti entisen sijaan. Näinhän voisi luulla, jos geeniin
ruiskutetut solut alkavat muokata ihmiseen uutta kasvustoa,
sormenjäljet häviävät, silmien väri muuttuu ja vaihtuuko
sukupuoli tai muuttuuko se kenties kaksineuvoiseksi jne.

Yksi syy, mistä voidaan päätellä, että lopun ajalla pedon
merkin ottaneet eivät ole sellaisia ihmisiä, joita ilman merkkiä
olevat ovat. Todennäköisesti merkin eli geneettisen koodin
muuttaneet ihmiset eivät kykene palaamaan entiseen
olotilaansa vaikka haluaisivatkin. Todennäköisesti he eivät
halua vaan vastustavat silloinkin Jumalaa. Näitä ilman
toivoa olevia henkilöitä kuvataan Raamatussa seuraavasti:
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jääneet kääntyneet Kristuksen puoleen ja siinä yhteydessä
Daavidin sortunut maja rakennetaan lopulliseti ja Kristus
tulee olemaan omiensa kanssa. Kristus noutaa omansa pois ja
luodaan uudet taivaat ja uusi maa, jossa vanhurskaus asuu.
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Tilanne on siis menossa kaikkialla Länsimaissa siihen
suuntaan, että ihmiset ilman Jumalaa tulevat ottamaan vallan
ja tuhoamaan kristityt mutta samalla tuhoavat omat
mahdollisuutensa ikuiseen elämään. He eivät kuitenkaan voi
mitään sille, että heissä on Jumalan antama elämä, joka on
ikuinen ja he joutuvat miettimään tekojaan ikuisesti
kadotuksessa. Viisaan ihmisen valinta?

“Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja
rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät
luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille:
Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen
kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan
vihalta!” (Ilm6:15-16.)

Tällaistako elämää siis monet punavihreät ja liberaalit
poliitikot sekä liberaalit kirkonihmiset ovat tuomassa
kotinurkillemme. Ajatelkaapa asiaa!

Näyttää siltä, että sen verran on ihmisyyttä jäljellä noilla
ihmisillä, että he tuntevat tehneensä väärin, koska pelkäävät
Karitsan vihaa. Tosiasiassa Karitsa on uhrikaritsa eikä vihaa
ketään vaan ottaisi jokaisen vastaan, joka katuu ja tekee
parannuksen. Mutta tuomion hetkellä hän sanoo, että ei
tunne heitä. Ilmeisesti geenitekniikan johdosta pedon merkin
ottaneet ovat pilanneet inhimillisen puolensa eivätkä kykene
palaamaan. Tullessaan toisen kerran, Jeesus on tuomari.
Tämä on siis ihmisen tarina ja merkki on ihmisen merkki.
Ihminen toteuttaa langenneen ihmisen ohjelmaa ja siinä hän
eksyy yhtä kauas kuin ennen vedenpaisumusta olevat
ihmiset: he turmelevat kaiken lihan.
Lopun ajalla on siis samanlaista kuin oli ennen
vedenpaisumusta. Kun Googin sota on käyty, on Israeliin
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LUKU 7

∏
LOPPUSANAT
“Jos kuka vankeuteen vie, niin hän
itse vankeuteen joutuu; jos kuka
miekalla tappaa, hänet pitää miekalla
tapettaman. Tässä on pyhien
kärsivällisyys ja usko.” (Ilm 13:10)
“Mutta joka viettelee yhden näistä
pienistä, jotka uskovat minuun, sen
olisi parempi, että myllynkivi
ripustettaisiin hänen kaulaansa ja
hänet upotettaisiin meren
syvyyteen.” (Matt. 18:6)
“Mutta jos meidän evankeliumme on
peitossa, niin peite on niissä, jotka
kadotukseen joutuvat.” (2. Kor. 4:3)
“Tehkää siis parannus ja kääntykää,
että teidän syntinne pyyhittäisiin
pois.” (Ap. t. 3:19)

