1. LUE MITÄ UUTTA KRISTINUSKOON KUULUU LOPUN KYNNYKSELLÄ
Kristinuskon uutiset vuonna 2000 jKr. - Lopun aika ja lopun hetki ovat takana pian,
edessä on ahdistuksen aika ja tuhatvuotinen valtakunta.

Ennen elimme täysin materialistisessa maailmassa ilman Kristuksen ja Jumalan sanaa. Vain
enkelit olivat meitä opastamassa. Mutta emme itse tiedostaneet enkelten läsnäoloa. Tottelimme
kyllä usein heidän ohjeitaan, vaikka joskus niistä luovuimme. Ajattelimme, että enkelit kyllä ovat,
juuri niin kuin Kristus sen sanoi, mutta ilman suoraa yhteyttä Kristukseen ja Isään tunnemme
olevamme vain materialistisen maailman vankeja, huolimatta enkelten läsnäolosta.
Vuonna 1998 Saatana ja Pahat Henget heitettiin alas taivaasta maan päälle aiheuttamaan harmia ja
lietsomaan sotaa. Silloin kaikki muuttui. Materialistinen maailmamme muuttui henkiseksi. Jo ennen
vuotta 1998 useat naiset olivat ryhtyneet palvomaan ja palvelemaan pahoja henkiä, mutta vasta
vuonna 1998 miehillekin valkeni henkimaailma, kun Pahat Henget syöstiin maan päälle ja kun
Kristus ja Isä kertoivat meille mistä tässä kaikesta on kysymys Hengessään.
Pari vuotta takaperin Herra Kristus ja Jumala alkoivat puhua meille Hengessään ja selittämään
Pyhää Raamattua ja sitä aikaa, jossa me parhaillaan elämme. Saimme yhteyden suoraan Herraan
ilman enkelten välitystä. Herra Kristus kertoi meille, että kolmen ja puolen vuoden ajaksi vuosiksi
1998-2001,5 on Saatanalle annettu käyttöön sama valta kuin mikä ennen oli Jumalalla. Saatana
kykenee tuona aikana tekemään mitä tahansa sellaista mihin Jumala kykenee maan päällä. Niin
suuri valta Saatanalla on nyt maan päällä.
Pyhän Raamatun ennustukset kertovat tästä ajassa, jossa me elämme seuraavaa:
Joh. Ilmestys 12:7-18 (Ev. lut. 1992 käännös).
"Taivaassa syttyi sota, Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme
enkeleineen teki vastarintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukoille ollut enää sijaa taivaassa. Tuo
suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko
ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit . . ."
". . .Iloitkaa siis, taivaat ja te taivaiden asukkaat! Mutta voi maata ja merta - Saatana on laskeutunut
teidän luoksenne! Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt . . ."
". . . Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia
Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. Lohikäärme seisahtui meren rannalle."
Toinen kohta Pyhässa Raamatussa, joka tarkoittaa tätä aikaa, jossa me nyt elämme on Johanneksen evankeliumin
kuudestoista luku: ä ensin alussa kuvataan Vihan aikaa sesta jolloin inkvisitio teki Pyhien tappami ,(1470-980)
Sen jälkeen kuvataan .Pyhän toimituksen ,Pyhän SakramentinLopun aikaa joka jakantuu kahteen ,(1960-1470)
emme lainkaan nähneet Jeesusta ,Lopun aikana .(1960-1715)ja Vähä aika (1715-1470)Vähä aika :puoliskoon
.aen olemme saaneet nähdä Jeesuksenalk 1960Vasta vuodesta .keskuudessamme
Lopun Silloin alkoi .työn ja toiminnan keskuudessamme jälleenhetki / 2043-1960tunnin päivä tai 24 / 2001,5 -1960)
ja samalla alkoi (tunnin päivä 12Ahdistuksen aika. (Dan. 11:32-35, Dan. 11:36, Dan. 11.40-41, Dan. 12: ,

Dan. 12:9, 2. Tess. 2:6, 2. Tess. 2:).
Tuona Ahdistuksen aikana Jeesus selittää meille vertauskuvat ja kertoo kaiken Isästä(Joh. 16:25).

Nyt ahdistuksen aikana Jeesus puhuu meille avoimesti eikä enää vertauskuvin; kaikki

vertauskuvat selitetään.
Joh. Evankeliumi 16:25
"Olen puhunut teille tästä vertauskuvin. Tulee aika , jolloin en enää käytä vertauskuvia, vaan kerron teille
avoimesti kaiken Isästä."
On outoa, että tuo aika, jolloin vertauskuvat selitetään on juuri nyt kun Saatanalle on annettu niin suuri valta maan
päällä. Mutta ehkä niin on parempi, jotta uskomme ei koetuksissa sortuisi. Vasta silloin kun koko maailma on annettu
Saatanan valtaan puhuu Herra Kristus meille suoraan ja selittää meille kaiken, jotta uskomme säilyisi eheänä.Nyt on
Saatanan aika, mutta silti Kristus selittää meille vertauskuvia, valtakuntia ja aikoja , jotta emme luopuisi Hänestä.
Varmasti oli parempi, että Hän alkoi lohduttaa meitä vasta nyt kun hätä on kaikkein suurin. Edessä on Ahdistuksen Aika.
Tahdon nyt jakaa teille sen tiedon, jonka olen Kristuksen, Isän ja Pyhän Hengen kautta saanut ajoista, valtakunnista ja
vertauskuvista. Käytössäni on Evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottama Pyhän Raamatun suomennos
sekä kaksi aiempaa Pyhän Raamatun suomennosta vuosilta 1933/38 ja 1875 (painovuosi). ajat, valtakunnat ja
vertauskuvat käyvät ilmi kuitenkin juuri uusimmasta vuoden 1992 Pyhän Raamatun suomennoksesta, kun Herra Kristus,
Pyhä Henki ja Isä niitä meille selittävät, jotta emme luopuisi Heistä ja lankeaisi Saatanan virittämään ansaan nyt kun
Lohikäärme on hyökännyt raivolla Jumalan käskyt ja Kristuksen todistuksen pitäneitä ja pitäviä ihmisiä ja kansoja
vastaan vuosina 1998-2001,5 jKr., ja jo aiemminkin.
Vertauskuvien, aikojen ja valtakuntien selittämisen lisäksi on Isä nyt perustamassa uutta pakotietä ja pelastavaa
kirkkoa nimeltään SBTHOI. Sen toiminta jäänee kuitenkin vajavaiseksi johtuen odotettavissa olevista Kristittyjen
vainoista. Ja vielä on Herra itse ennustanut, että Saatana tekee ihmisten kääntymisen takaisin Jumalan ja Kristuksen
armon piiriin lähestulkoon mahdottomaksi. (Joh. Ilm. 9:20-21). saarnaa kuudennen enkelin sanomaa. Kuudes enkeli
on myös, jossain kohdin kolmas enkeli (Joh. Ilm. 14:9), ä kolme paimenta profeetta Sakarjan kirjan mukaan heitetään
pois Herran kasvojen edestä; enkelit ja valtakunnat numerot 1, 2 ja 3. (Sak. 10-11: "Paimenta ei ole', "Minä

rankaisen paimenia ja rankaisen lauman kellokkaita", "Kuulkaa paimenten valitusta, heidän rehevät
laitumensa on hävitetty", "Mutta yhden kuukauden kuluessa minä panin pois kolme paimenta, "Voi
kelvotonta paimenta, joka hylkaä lauman"). paimenta, jotka on laitettu pois Herran kasvojen edestä ovat
Roomalais-katolinen kirkko vuonna 1415 (Konstanzin kirkolliskokous), vuonna 1919 (Versaillesin
rauhansopimus) Evankelis-luterilainen, Anglikaaninen ja Kreikkalais-katolinen kirkko. Edellä mainituilla kirkoilla ei
enää ole pelastuksen kanssa mitään tekemistä. Heidän sijaansa saarnavat ikuista evankeliumia: Jehovan todistajat,
Helluntaikirkkoja SBTHOI.

Enkelien sanoma ja toiminta selitetään melko kattavasti Johanneksen Ilmestyksessä. Kuudenteen
valtakuntaan eli SBTHOI-kirkkoon kuuluu lähina Danin heimo ja sille osoitettu uuden testamentin
kirje on Filippiläiskirje. Apostoli Pietari kuului Danin heimoon.
Israelin kahdentoista heimon nimet, siunaukset, luonteenpiirteet ja tehtävät ovat Herran
selityksen mukaan horroskooppeihin rinnastettavia; ne ovat voimassa kaikkialla maailmassa; eivät
pelkästään Israelissa tai juutalaisten keskuudessa.
Dan on horroskooppimerkiltään Härkä. Suomessa Danin heimo asuu lähinnä Hämeessä (
1 Moos. 49:16-18), .5)Sebulonin heimo asuu Lapissa Moos. 33:18-19), heimo asuu Pohjanmaalla ( 1
Moos. .5)Benjaminin heimo Savossa ,Hämeessä -Uudellamaalla ja Etelä-Manassen heimo asuu Pohjois ,(4-3:Moos.
33:12), heimo Lounais-Suomessa (Pori & rannikkoalueet) jne. Osa heimoista asuu hajallaan
kaikkialla maassa oman kiivautensa (Leevi ja Simeon) kaupungistumisen vuoksi. Juudan heimon
jäseniä asuu esimerkiksi Hämeenlinnan ympäristössä. Nyt aikojen lopussa ovat Efraimin, Leevin,
Aaronin, Manassen ja Juudan heimot edustettuina erityisen paljon. (Sak 10:6-7, Sak 12:12-14).
Lisätietoja ja tarkempia tietoja SBTHOI:n toiminnasta saa osoitteesta: Tapio Kangasaho,

Linikkalankatu 19 B 22, 30100 Forssa. Kirjoita jakysytai tule käymään.
Minkä vuoksi sinun on tärkeää hakea pelastusta juuri nyt, vaikka olisit jo perehtynyt Saatanan
salaisuuksiin?
A. Koska SBTHOI kykenee epäjumalankuvien ,Valan vannojat :kirkkona armahtamaanainoana
taikojen tai ,murhaajat ,haureuden haijoittajat ,pahojen henkien palvelijat ja kumartajat ,palvojat
.noituuden harjoittajat ja varkaat"Niinpä minä annan sinulle äkeä Saatanan synagogasta, niitä
valehtelijoita, jotka sanovat itseään juutalaisiksi, vaikka eivät ole. Minä panen heidät tulemaan
luoksesi ja kumartumaan maahan jalkojesi edessä, ja he ymmärtävät silloin, että sinä olet minun
valittuni". (Joh. Ilm. 3:9). [Vrt. Joh. Ilm. 9:12-21]
B. Koska kaikki muut kirkot ovat täynnä. Jopa Jehovan todistjat laskevat, että niistä
144 000:sta valitusta on jäljellä enää 8 000. He laskevat aikaa jo taaksepain siihen hetkeen, jolloin
viimeinen Pyhä nukkuu pois. Vasta sen jälkeen voi Jeesus saapua.
C. Koska yleinen luopumus ja pedolle vannominen on tapahtunut; eikä löydy kelvollista
paimennettavaa eikä paimenta; on kelvottoman ja hullun paimenen aika (Ps. 14) lauma on
hajallaan maailmalla. (Profeetta Sakarjan kirja 11:1-17).
Aina vuodesta 1960 lähtien ovat ihmiset langenneet ja uinahtaneet sekä joutuneet Saatanan valtaan
siina määrin, että muuta pelastajaa ei heille ole enää perustettu kuin SBTHOI. Tämä kirkko on
ainoa, joka voi pelastaa haureen ihmisen ja muut vakaviin synteihin hukkuneet, sillä kolme
paimenta on laitettu pois, ja Saatana on saanut luvan seuloa ihmisiä kuin viljaa.
D. Koska Jumala on uhannut, että on kaksi aikaa, joista ei pelastu yksikään ihminen: Vihan aika
(980-1470) ja Lopun aika (1470-1960). Lyhennetyn ajan ja ahdistuksen ajan (1960-) pelastetut ovat
valittuja; sillä tuo aika lyhennetään juuri siksi, että valitut voisivat pelastua.

TÄMÄ VALTAKUNNAN EVANKELIUMI JULISTETAAN KAIKKIALLE MAAILMAAN,
KAIKILLEKANSOILLE TODISTUKSEKSI JA SITTEN TULEE LOPPU. (Matt. 24:14,
Joh. 12:28. Joh. 14:28. Joh. 16:12-16. Joh. 17:22-23. Joh. 21:, Joh. 21:14)
Monet meistä ovat jo ihmetelleet minkä vuoksi ei loppu ole vielä tullut, vaikka evankeliumi on
saarnattu kaikkialle maailmaan. Herra sanoo: "Kahden tai kolmen todistajan todistus on pätevä" ( II
Kor. 13:1-4). vuoksi evankeliumi saarnataan kolmeen kertaan kaikkialle maailmaan ja vasta sen
jälkeen tulee loppu. Tämä "valtakunnan evankeliumi" se viimeinen evankeliumi, joka saarnataan
kaikkialle maailmaan. Ennen tätä on saarnattu "Paavalin evankeliumi" (Room. 2:16, Gal. 1:5-24,
Gal. 2:1-5) "ikuinen evankeliumi" ( I Tim. 1:11, Joh. Ilm. 14:6-7, Joh. 17:1-26); Nyt "valtakunnan
evankeliumi", on kaikkialle maailmaan evankeliumi eli hyvä uutinen (Matt. 24:14, Joh. 16:25, Ilm.
14:13).
Pyhän Raamatun korit eli "taivasten valtakunnat" ja ihmisten niihin lajittelu (Matt. 13:47-50), on nyt
edessämme. Olemme saaneet Herralta Jeesukselta, Isälta ja Pyhältä Hengeltä täyden vastauksen
rukouksiimme: "Mitä taivasten valtakunnan vertaukset tarkoittavat"?
Matteuksen evankeliumin kolmannestatoista luvusta lähtien ään vertauskuvin yhteensä eri taivasten
valtakuntaa. Emme ennen tienneet mitä nuo vertauskuvat tarkoittavat, mutta nyt ne on meille avattu Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen toimesta. Jeesus sanoo: "Minun Isäni tekee yhäti työtä". myös SBTHOI kirkko on Isän
toimesta perustettu Jerusalemiin tehdyn pyhiinvaellus- ja rukousmatkan jälkeen syys- talvella Herran vuonna

1997.
inEsitän lyhyesti osan noista Matteuksen evankelium"taivasten valtakunta Mikäli haluat tarkemman .vertauskuvista-"
Ta .selon muista vertauskuvista nän ota yhteyttä edellämainittuun osoitteeseenpio Kangasaho, Linikkalankatu 19 B

22, 30100 Forssa).
.1 ) .jonka vihamies kylvi ,(lusteesta)Vertauskuva vijapellosta ja rikkaviljasta Matt. 13:24-30).
vaikka sangen usein siitä käytetään myös ,katolinen kirkko-Pelto on roomalais H) .nimitystä vertauskuvissa-viinitarhaes. 17:) käy ilmi Kleemensin kirjeestä Korinttilaisille,
ja se on Liiton enkeli, jonka Jeesus näki sinkoutuvan taivaasta kuin salaman. Se on sama
enkeli, joka mainitaan profeetta :kolmannessa luvussaMalakian kirjan"Ja aivan äkkiä tulee
temppeliinsä Valtias, jota te odotatte ja Liiton enkeli. jota te kaipaatte." se vihamies on
myös sama enkeli, jonka kuritettavaksi Herra jätti Israelin kansan erämaavaelluksen aikana
silloin kun koko Israelin kansa luopui Herrasta. Jeesus käyttää juuri Liiton enkelistä nimitystä
Saatana. (Mark 4:26-29, Matt 10:34, Joh. 14:30, Luuk. 10:18, Mal 3:1-2, II Moos.

23:21).
- .Dan)l alussa -1800Liiton enkeli sortui Napoleonin sodissa 11:22, Joh. 12:31-32, 2. Tess.
2:), aina siitä lähtien tähän päivään asti on laittomuus lisääntynyt maailmassa: Valokuvat,

patsaat, peilit, raamattukritiikki, valat, kanallisarmeijat, pilkkaaminen, avioerot,
haureus, rikollisliigat jne.
,Valkoinen hevonen :katolisen kirkon enkeli ja symbolina on-Johanneksen Ilmestyksen I enkeli on Roomalais
.jousi ja voitonseppele(Joh. Ilm. 6:1-2, Joh.Ilm. 8:7, Joh. Ilm. 16:2)
Rikkavilja(1uste) harhaoppisiin, pakolaisiin, luopuneisiin, kirkosta eronneisiin yms.
jotka elävät erossa katolisesta kirkosta ja ,ryhmiin .kimppu eli lyhde viittaa erilaisiin jengeihin yms-Rikkavilja Kristuksesta(vrt. USA, jossa jokaisella jengillä on oma tarkoin määrätty katu ja alue). enkelit kykenevät
erottamaan lusteen vehnästä, siksi juuri luste kasvaa rinnan vehnän kanssa aina maailman loppuun asti, ilman että sitä
korjataan; maailman lopussa luste sidotaan kimpuiksi eli lyhteiksi: Valat sitovat lyhteen yhteen sekä haureus ja ihmisten
nimittely ja kiroaminen; Jengi (lyhde) olla yhtä hyvin Poliisin ja esivallan joukossa kuin kadulla. Napoleonin sodat ja
maailmansodat saivat aikaan paljon pahaa eri valtioiden sisällä:

(Mannermaasulkemus, boikotit, salakauppa, salakuljetus, jengiytyminen, isättömyvs, katkeruus, laittomuus,
haureus, armottomuus jne.). ja jo koulut ja sairaalat ovat ;Kurittomuuden ja jengiytymisen on annettu jatkua pitkälle
että rakkaus on sadoilta ,Laittomuus on niin suurta .joissa ihmisiä ja heidän uskoaan koetellaan tosissaan ,paikkoja
.Ja maailma on Pahan vallassa .Elämme Lopun Hetkeä ja Ahdistuksen Aikaa .miljoonilta ihmisiltä kylmennyt

Sa :Siionismin vertauskuvana tällä kirkolla on -karja 1:8-17
Darwnin .Vrt) .ttää Jumalan sanaa ihmisen kuolemaksikäärme seli ;Saastaisena henkenä tällä kirkolla on naturalismi jotka käärme yrittää selittää ,(krusifiksit)ja epäjumalten patsaat ;Maailmankaikkeudesta :Lucretius =oppi -evoluutio
R) .Jumalan sanan mukaisiksioom. 1:22-32).
Manasse :Edustetut heimot ovat -(Kirje Roomalaisille, Kirje Kolossalaisille, Kirje heprealaisille), ,

Efraim, Dan, Juuda jne.
- "Autuaita ova hengellisesti köyhät". ("Autuaita ovat hengellisesti köyhät,
Autuaat ovat hengellisesti vaivaiset; Onnellisia ovat ne, jotka ovat tietoisia
hengellisestä tarpeestaan; Blessed are poor in spirit, Happy are those who
know they are spiritually poor").
[UT 1992, (UT 1938, UT 1776, UMK [(GNB ,KJV ,1995
- Joh. Ilm. 2:1-7 (tarkoitettu myös kaikkille muille seurakunnille).
Pois laitettuna paimenena seurakunta kuuluu nykyisin seitsemännen "taivasten valtakunnan" . Heillä ei ole enää alkuajan rakkautta tehdä
lähetystyötä "kuumana" innolla. (Joh. Ilm. 3:14-22).
- :Heidän tulee ostaaTulessa puhdistettua kultaa eli uusi opetus Jehovan todistajilta, valkoiset vaatteet
eli uusi kaste Helluntaiseurakunnalta silmävoidetta SBTHOI-kirkolta voidakseen työskennellä
jälleen Kristuksen nimessä. [Joh. Ilm. 3:18-20]

2. Vertauskuva sinapinsiemenestä, joka kylvetää puutarhaan, ja siitä kasvaa niin suuri puu, että
se tukahdutaa puutarhan muita kasveja. Taivaan linnut tulevat ja pesivät puun oksille ja sen
) .varjoonMatt. 13:31-32, Mark. 4:30-32 Luuk 13:18-19).
- Sinapinsiemen on Evankelis-luterilaiset kirkot eli kansankirkot. Varsin usein käytetään
.puuta Vanhan testamentin profetioissa-vertauksena myös Setri(Esim. Hesekiel 17:1-24).
luterilaisten kirkkojen eli apostolisten kirkkojen -Johanneksen ilmestyksen II enkeli on Evankelis mentin profetioissa punaruskea enkeli ja symbolina on tulipunainen hevonen tai vanhan testa
Sakarjan) .hevonenkirja 1. Luku) ä yhtenä symbolina toimii myös Aita (Matt. 21:33) ä Iso miekka
(Joh. Ilm. 6:4).
,kauppiaisiin Taivaan linnut viittaavat pakolaisiin ja vaelteleviin kansoihin sekä harhaoppisiin ja karkoitettuihin sekä .jotka pesivät noiden puiden oksilla ja varjossa(Sak 6:8, romaanit?).
H) .Myös Egyptin ja Persian valtakunnista käytetään usein vertauskuvana puuta -esekiel 31, Dan. 4:7-14).

- Areiolaisuus on eräs harhaoppi, jonka vaikutus germaaneihin on ollut suuri. Areiolaisuuden
perustana on Egyptin faaraon asema Jumalan poikana. Areiolaiset ihmettelevät voiko olla niin, että
Jumalalla on vain yksi poika: Jeesus Kristus; eikö Jumalalla ole muitakin poikia? Kuten Faarao,
Keisarit jne. Usein areiolaiset pitävät itseään ja poikiaan kaikkia jumalina ja jumalten poikina. He
eivät voi uskoa, että Jeesus oli ainoa Jumalan Poika; vaan korottavat itsensä.
a voisivat jott ,että voisivat vannoa sotilasvalan ja ,katolisesta kirkosta sen vuoksi-Kansankirkot erosivat Roomalais .joka ei ole neitsyt ,avioitua jopa sellaisen naisen kanssa

- Jeesus pyytää lopun ajan merkkinä katsomaan mitä tahansa puuta:
Kun senlehdet varisevat maahan on jo syksy ja kun uudet silmut ilmaantuvat kesä jo lähellä. Ja vielä
on ennustettu, että kansat Israelin oikealta ja vasemmalta puolelta syö tuli (Juudan heimon
vertauskuva). Niin on nyt käynytkin: Somalia, Eritrea, Etiopia, Jugoslavia, Valko-Venäjä ovat
levottomuuksien kourissa ja useissa muissa tämän: Suomi-Egypti-Etelä-Afrikan Tasavalta linjan
(30. pituuspiirin) on sisäisiä levottomuuksia.
Sakarja :Siionismin vertauskuvana tällä kirkolla on -2:1-4
teismi Saastaisena henkenä tällä kirkolla on -kieltää Jumalan Hengen olemassaolon missään muussa kuin
ihmisessä, vaikka Jumalan Henki on vuodatettu kaiken luodun yli. (Siir. 1:1-10).
- Edustetut heimot ovat: Manasse, Juuda, Efraim, Dan, Gad, Asser, Naftali, Leevi, ja
myös kaikki muut heimot.
-"Autuaita ovat murheelliset" ("Autuaita ovat murheelliset, Autuaat ovat murheelliset, Onnellisia
ovat ne, jotka surevat, Blessed are they that mourn, Happy are those who mourn")
[UT 1992, (UT1938, UT1776, [(GNB ,KJV ,1995UMK
-Joh. Ilm. 2: 8-11.
Pois laitettuna paimenena seurakunta kuuluu nykyisin seitsemännen -"taivasten valtakunnan" . Heillä ei ole
enää alkuajan rakkautta tehdä lähetystyötä "kuumana" ja . (Joh. Ilm. 3:14-22).
luterilainen kirkko yrittää jouduttaa Kristuksen tulemusta ja -että esimerkiksi täällä Suomessa evankelis ,On jopa niin Jumalanpalvelus on .htaaseen jumalanpalvelukseenHerran päivän tulemusta estämällä ihmisiä osallistumasta pu
.Vrt ..saastutettu naispappeudella ja täydellisellä lain ja käskyjen hylkäämisellä sekä krusifikseillaII Tess. 2:3, Dan.

11:35. ä yritetään saada luopumaan uskosta, Herran päivä tulisi pian, sillä ennen sitä päivää
tapahtuu täydellinen uskosta luopuminen Pyhän Raamatun mukaan. Vrt. KJV / II Tess.
:Heidän tulee ostaa -Tulessa puhdistettua kultaa eli uusi opetus Jehovan todistajilta, valkoiset vaatteet
eli uusi kaste Helluntaiseurakunnalta silmävoidetta SBTHOI-kirkolta voidakseen työskennellä
jälleen Kristuksen nimessä. [Joh. Ilm. 3:18-20]
- Antikristuksen Henki , joka kieltää profetoimisenja uskonnollisen hartauden sekä
Vuodesta .osallistumisen sakramentteihin on tämän kirkon keskuudessa voimakas
luterilaisia kirkkoja -on valtio aktiivisesti taistellut kaikkia Evankelis lähtien 1873
avioliiton .johon liittyy mm ,Tuon taistelun .ja se on ottanut ne haltuunsa ,vastaan
sakramentin kumoaminen ja Herran sanan julistusoikeuden kumoaminen aloitti

Kr) 1873a Preussin valtio vuonnistinuskon historia 2000- Uskonpuhdistuksesta
nykypäiviin II os. s. 150-165, Weilin+Göös, 1999,
Saksank.alkuteos?, Chronik Verlag).

.3 jotka sekoitetaan ja ,hapatteesta ja kolmesta vakallisesta jauhoja ,Vertauskuva naisesta
M) .ntaikinavalmistetaan hapaatt. 13:33-34)
- Kreikkalais-katolinen kirkko eli ortodoksinen kirkko.
joka liittyy ortodoksiseen kirkkoon ja Venäjän valtakuntaan on ,Toinen symboli -"Jumalan vihan viinikuurna" ja
pata. (Hes. 24:2-14, Joh. Ilm. 14:18-20).
- :joka sanoo ,Johanneksen Ilmestyksen III enkeli on Ortodoksisen kirkon enkeli
"Öljyyn ja viiniin älä koske." on musta hevonen ja vaaka. "[Yksi] Mitta vehnää
denaarilla, ohraa kolme mittaa [denaarilla]". Eräs ortodoksisen kirkon symboleista on
Mittanuora (Joh. Ilm. 6:5-6, Joh. Ilm. 8:10-11, Joh. Ilm. 21:9-27, Sak. 2:5-9, Joh.
Ilm.
11:1-2).
[Joh. Ilm. 16:4-7: III enkeli = ortodoksinen kirkko, Vesien enkeli = Apollyon eli Viides valtakunta,
Alttari=Anglikaaninen kirkko eli kahdeksas "taivasten valtakunta".. Vrt Joh. Ilm. 9:11 ja Joh. Ilm.
8:3).]
Hapate viittaa harhaoppeihin ja filosofioihin sekä
josta kerrotaan ,Eräs suuri pakolaisvirta alkoi Niniven tuhosta) .pakolaisiin
joka kannetaan maanpakoon ,kaupungin jumalatar :profeettaNahumin kirjassa
Vuorilinnojen =Taivaan kuningatar=Isis=Artemis=Astarte on luultavasti
.40-19:23t .Ap .vrt ,ja pakopaikka on ehkä Efesos ,.Ishtar jne-jumala
ja ,jolla on rautainen valtikka ,synnytti pojan (Astarte)Myöhemmin nainen
.Ilm .Joh :(622vuonna ehkä)ksi päiväksi :1260nainen pakeni itse autiomaahan
.(6-12:5
(622+1260=1882)
Siionismin vertauskuvana tällä kirkolla on: Sakarja 2:5-9.
ateismi Saastaisena henkenä tällä kirkolla onloukkaantuu siihen, että Jumalan ei huomaa heitä ja he
väittävät olevansa irrallaan Jumalasta. He ovat tehneet syntiä; eivätkä halua vielä rangaistusta. Itse
asiassa he noudattavat Jumalan sanaa, mutta pyrkivät kovakorvaisuutensa ja epäuskonsa takia
elämään erossa Herrasta, jotta eivät joutuisi muuttamaan elintapojaan tai luopumaan
omaisuudestaan (mammonan palvonta). "Ei kenelläkään voi olla kahta Herraa. Te ette voi palvella
sekä mammonaa, että minua."
Edustetut heimot ovat: Juuda (Efeso), Simeon (Smyrna, Galatalaiskirje), Gad (kirjeet
Tessalonikalaisille), Manasse kirje Roomalaisille, Kirje Kolossalaisille, Heprealaiskirje) jne.
"Autuaita ovat kärsivälliset". ( "Autuaita ovat hiljaiset, Autuaat ovat siviät, Onnellisia ovat
lempeämieliset, Blessed are the meek; Happy are those who are humble")
[UT 1992, (UT1938, UT1776, UMK 1995, KJV, GNB)]
koska ,nta erilaista käännöstä on yhdestä sanastaNäin mo
teeskentelijöitä ja tekokristittyjä on paljon tässä joukossa tai sitten he täyttävät
Kolmas .että täytyy olla jokin tapa erottaa sukupolvet toisistaan ,lain niin hyvin
parempana oppina sKastajanopetustaJohanne että he pitävät ,vaihtoehto on
.Tämä on ehkä Elian kirkko .kuin mitä on Jeesuksen opettama oppi ;itselleen
Luterilainen kirkko on -Katolinen kirkko on Kristuksen kirkko ja Evankelis)
Mooseksen kirkko

(Esra 6:3-4, Matt 17:3).
(Apokryfisen Paavalin ilmestyksen engianninkielisessä tekstissä käytetään sanaa: Meek heikko,
voimaton, aseeton, lempeä, kesy; Blessed are the meak)
Joh. Ilm. 2: 12-17.
Pois laitettuna paimenena seurakunta kuuluu nykyisin seitsemännen "tai- vasten
valtakunnan" piiriin. Heillä ei ole enää alkuajan rakkautta tehdä lähetystyötä "kuumana "ja innolla.
(Joh. Ilm. 3:14-22).
Heidän tulee ostaa: Tulessa puhdistettua kultaa eli uusi opetus Jehovan todistajilta, valkoiset
vaatteet eli uusi kaste Helluntaiseurakunnalta ja silmavoidetta SBTHOI-kirkolta voidakseen
työskennellä jälleen Kristuksen nimessä. [Joh. Ilm. 3:18-20]

4. Vertauskuva miehestä, pellosta ja peltoon kätketystä aarteesta, jonka mies löytää, peittää
uudelleen maahan, iloissaan myy kaiken minkä omistaa ja ostaa sen pellon.
Joku on ehdottanut tähän myös Myöhempien alkojen .Jehovan todistajat mutta kyseinen kirkko on mielestäni yksi ,Jeesuksen Kristuksen Pyhien kirkkoa
sepistä(Smith), mainitaan Sakarjan kirjan toisessa luvussa. ät liittyvät
Siionistiseen liikkeseen, joka alkoi vuonna 1722, seitsemän vuotta Danielin
kirjassa mainittujen .ajanjakson päättymisen jälkeenkolmen ja puolen Ajan
.(jKr 1715-1470 ,ja Puoli aikaa .jKr 1470-490Kaksi aikaa ;jKr 490-0 ,Yksi aika)
ja (Adam Smith)Kapitalismi ,(Smith)Puritaanit :Muut sepät ovat .(12:7 .Dan)
perustajan Mormonikirkon Myös .(Wesson&Smith)imperialismi/Miiitarismi
.nimi oli Smith
.Siionistiseen liikkeeseen liittyvät jossain määrin esimHerrnhutilaisuus (Herrnhut=Herran koti
=Siion), perustettiin vuonna 1722, sekä Evankelinen liike ja Herrännäisyys, perustuvat
Korinttolaiskirjeisiin ja Luukaan evankeliumiin. Luukkaan evankeliumissa ja Korinttolaiskirjeissä
ei puhuta niinkään "Taivasten valtakunnista" (Sak. 11:10), "Jumalan valtakunnasta" (Sak. 11:14).
aika päättyi vuonna 1960.
koska ,Varmuudella tämän neljännen valtakunnan on kuitenkin tarkoitus olla Jehovan todistajat neljännen"taivasten valtakunnan" symboli on: Vartiotorni. (Matt. 21:33: Tässä
roomalais-katolisen kirkon symboli on Viinitarha: Evankelis-luterilaisen kirkon symboli on Aita;
Ortodoksisen kirkon Symbolina on Viinikuurna ja Jehovan todistajien symbolina on
Vartiotorni: Vrt. Kahdestoista "Taivasten valtakunta.")
a on tuhkanharmaa Johanneksen Ilmestyksen IV enkeli on Jehovan todistajien enkeli ja symbolin Siksi monet ihmiset pelkäävät .Kuolema ja Tuonela :Täman enkelin perässä ratsastaa .hevonen
:mutta ,heitä"Meri antoi kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät
tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tamä on toinen
kuolema: tulinen järvi. " (Joh. Ilm. 20:13-14).
(Hes. 3:16-21, Hes. 18:1-32). (Joh. Ilm. 6:7, Joh. Ilm. 8:12, Joh. Ilm. 16:8-9).
Vartiotorni :Tuhkanharmaan hevosen lisäksi sybolina on -(Hes. 3:16-21), ja Päähine. Vrt. Matt.
21:33-43, Luuk 20: 9-18, Profeetta Sakarja 3:1-10.
Ja vielä tähän neljännen -"taivasten valtakunnan" kilpailijaksi voidaan asettaa Ristiretki-ritarikunnat ja
erilaiset "Temppelinrakentajat."
- Hapatteena Jehovan todistajilla toimii ehkä Gnostilaisuus, johon kääntyneitä ovat Jehovan
todistajien lisäksi yrittäneet pelastaa mm. Justinus Marttyri (135), Klemens Aleksandrialainen,

Origenesja Eusebios.
Kri)stinuskon historia 2000 -Alkukirkosta renesanssiin, Weilin+Göös, 1999, Saksank alkuteos?,
Chronik Verlag)
S :Siionismin vertauskuvana tällä kirkolla on -akarja 3:1-10
- Edustetut heimot ovat: Manasse, Efraim, Dan, Gad, Asser, Leevi jne.
- "Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano" ("Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat
vanhurskautta, Autuaat ovat, jotka isoovat ja janoovat vanhurskautta, Onnellisia ovat ne, jotka
tuntevat vanhurskauden nälkää ja janoa, Blessed are they which do hunger and thirst after
righteousness, Happy are those whose greatest desire is to do what God requires)
[UT 1992, (UT 1938, UT 1776, UMK [(GNB ,KJV ,1995
- Joh. Ilm. 2:18-29
- Jehovan todistajien saarnaajatehtävät perustuvat pitkälle profeetta Hesekielin kirjan varoituksiin
Ja vielä se perustuu .sekä Paavalin kirjeisiin Timoteukselle ja TitukselleJohanneksen evankeliumin
seitsemänteentoista lukuun. (Hes. 3:18-19, Hes. 3:21, Luuk. 8:16-18, Luuk. 8:38, Luuk 16:16-18,
Joh. 17).
Tämä neljäs valtakunta on myösJohanneksen Ilmestyksen neljännentoista luvun äinen enkeli,
joka julistaa "ikuisia evankeliumia" kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille... (1. Tim. 1-11,
Joh. Ilm. 14:6-7). on laitettu pois kolme paimenta (Sak. 10:2-3, Sak. 11:1-17) kuuden paimenen
sijasta on jäljellä enää kolme jälkimmäistä paimenta (Jehovan todistajat, Helluntaiseurakunta ja
SBTHOI); yksi julistaa ikuistaevankeliumia, julistaa Babylonin porton kukistumista, ja yksi Pedosta,
pedon kuvasta ja valojen vannomisesta luopumista sekä "taivasten valtakunnan evankeliumia".
(Joh. Ilm. 14:6-13, Matt. 24:14).
;Kuudennen"taivasten valtakunnan evankeliumin" jälkeen tulee vielä viesti: "Autuaita ne, jotka
tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan,
sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. "[Tuon viestin saarnaa ehkä seitsemäs valtakunta].
Kaikki neljä edellämainittua kirkkoa ja"taivasten valtakuntaa" Luterilaiset ,Katolinen kirkko]
kuuluvat jossain määrin Liiton enkelin eli [Ortodoksinen kirkko ja Jehovan todistajat ,kirkot
:niin kuin on säädetty ,tHeillä on käytössä ihmisuhri .Saatanan hallintaan
"Jumalan temppeli Jerusalemissa, se temppeli rakennettakoon paikaksi. jossa uhreja uhrataan.
Sen perustukset laskettakoon lujiksi, sen korkeus olkoon kuusikymmentä kyynärää ja leveys
kuusikymmentä kyynärää.
Siinä olkoon aina rinnakain kolme kivikertaa suuria kiviä ja yksi hirsikerta uusia hirsiä ja
kustannukset suoritettakoon kuninkaan hovista". (Esran kirja 6: 3-4).
joka on alunperin ollut ,mainittujen kirkkojen kilpailija on Muhamettilainen kirkkoEdellä
Koska katolinen ja ortodoksinen kirkko ryhtyivät rakentamaan Jumalan .Efeson seurakunta
valtakuntaa maan päälle(vrt. Kirkkoisä Augustinus: De civitate ), ja koska he haalivat itselleen
maallisia rikkauksia, erosivat idän kristityt heistä ja perustivat oman uskonnon. Muhamettilainen
uskonto perustuu köyhyyteen, tuhatvuotisen valtakunnan odotukseen ja ruumiin ylösnousemuksen
odotukseen. Ja lisäksi heidät voi lukea niiksi neljäksi sarveksi, jotka
.jos juutalaiset luopuvat sapatin vietosta ,hajottavat juutalaiset ympäri maailmaa(Profeetta Sakarjan
kirja 2:)
mutta se on joko Liiton enkeli tai toinen ,Tarkkaa tietoa ei Muhamettilaisten enkelistä ole

.Vrt .is eli Artemismahdollisuus on Astarte eli IsApostolien teot 19:23-40. "Efesolaiset!" än huusi.
"Kaikkihan tietävät, että Efesoksen kaupunki on pantu vaalimaan suuren Artemiin temppeliä ja
hänen taivaasta pudonnutta kuvaansa. Tätä ei kukaan voi kiistää. Pysykää siis rauhallisina, älkää
tehko mitään harkitsematonta." (Ap.t. 19:35-36). . Kaaban Pyhä taivaasta pudonnut musta kivi.
Mahdollista oli kuitenkin myös, että Efeson seurakunnan enkeli on Muhamettilaisten enkeli vielä
tänä päivanäkin Jos haluat lisätietoa Muhamettilaisista lue Efesolaiskirje, Apostolien teot,
Ignatioksen kirje Efesolaisille (Apostoliset Isät) Koraani.
Aikojen lopussa Koraanin mukaan muhamettilaiset seisovat Kristittyjen kanssa yhdessa tuomiolla ja heitä vertaillaan
Suuri osa .almujen antamista ja rikkautta ,dän moraaliaanheidän vaimojaan ja lapsiaan ja hei ;keskenään
,Simeonin ,muhamettilaisista kuuluvat LeevinJuudan, ja Danin heimoihin, mikäli heimoja käsitellään

horroskooppimerkkien tapaan. Efesolaiskiije on tarkoitettu erityisesti Juudan heimolle.
Vanhassa testamentissa Muhamettilaisista käytetään nimitystä: Eedom tai Eesau.
Muhamettilaiset käyttävät Luukkaan evankeliumin köyhyyden opetuksia hyväkseen elämässään
L)jotka mainitaan Luukkan evankeliurnissa ,ja he ovat toinen niistä miekoista ,ja uskossaanuuk
22:35-38). evankeliumin lisäksi Muhamettilaiset tuntevat suuren osan Apokryfisistä kirjoituksista,
joita useimmat meistä Kristityista eivat tunne lainkaan Toinen miekka oli apostoli Paavali (Jes.
63:1-6). noista miekoista ovat kyllä taistelleet monet muutkin tahot: Paavit, Keisarit,
Ristiretki-ritarit, Luostarilaitokset (dominikaanit), Sosialistit ja Fasistit. Aina yksi sosialismin
(vasemmisto) edustaja ja yksi fasismin (oikeiston) edustaja kerrallaan:
Fasismi
apostoli Paavali
Paavit
Ristiretki-ritarit
Fasistit
Suonistit

Sosialismi
Muhamettilaiset
Keisarit
Luostarit
Sosialistit
?

jotka uhkuivat kostoa kaikkia maailman ,ja kostointoilu sai alkunsa Essealaisten parissa -Miekka
vansa nopeuttaa Herran He toivoivat voi .kansoja kohtaan juutalaisia kohdanneen tuhon jälkeen
päivän tulemista tuhoamalla ihmisiä viinikuurnallisen kerrallaan jokaisen kansan parissa(Jes.
63:1-6, 1QM1, 1QM II:6-15, 1QM XVII:I4-17, 1QM XVIII:1-6)
[Sollamo, Raija: Qumranin kirjasto - valikoima teoksia; Yliopistopaino, 1997]. sseaiaisilta E
.miekan perivät apostoli Paavali ja Rooman kirkko
Essealaisten parista on saanut alkunsa myös lopun ajan odotukseen liittyvät pasuunoiden ja
ovat jatkaneet muhamettilaiset ja Johanneksen Ilmestyksen Tuota perinnettä .trumpettien äänimerkit
Koraanin .enkelitsuura-sana tarkoittaa samaa kuin pasuuna.
.Essealaiset käyttivät pasuunoita sotatoimiensa johtamisen ääni merkkeinäVrt. 1QM II:16-17, 1QM III:1-12,
1QM XVI:1-17. [Sollamo, Raija: Qumranin kirjasto - valikoima teoksia; yliopistopaino, 1997]). on
pasuuna-sanan tilalla suura-sana, ainakin jossakin määrin voidaan Qumranin "Sotakäärön" ja
Koraanin suuria nimiensä puolesta vertailla keskenään: Vrt. Esim. Koraanin: Riviin järjestettyjen
suura ,(.37)Joukkojen suura (39.), Anteeksiantavan suura ,(.40)Erottelemisen suura ,(.41)ja
Neuvonpidon suura (.42)[su-u-ra] Qumranin Sotakäärön pasuunat: Sotahuudon ,
Taistelujärjestyksien , Koollekutsuvat pasuunat, Väijytyksen pasuunat, Takaa-ajon pasuunat ja
Paluun pasuunat..

Itse asiassa Koraanin suurien järjestys vastaa tässä kirjoituksessa esitettyä Matteuksen
evankeliumin"taivasten valtakuntien vertauskuvien" ärjestystä. Ensimmäinen suura on tarkoitettu
Roomalais-katolisen kirkon (I taivasten valtakunta) tuomiopäivänä, toinen suura on tarkoitettu
Evankelis-luterilaisen (II taivasten valtakunta) , kolmas suura on tarkoitettu Kreikkalais-katolisen
(III taivasten valtakunta) tuomiopäivänä Suurat .jneneljännestätoista äin on tarkoitettu
Johanneksen Ilmestyksessä (Joh. Ilm 19:4-10) 24:lle vanhimmalle (paatriarkat), Abrahamista.
Tässä on kyseessä Karitsan hääateria eli taistelu siitä kuka pääsee tuhatvuotiseen valtakunaan.
Patriarkoista voidaan käyttää myös nimitystä "hanif". . (Luuk.13:25-30, Matt. 8:10-13).

Hän .kallisarvoisen helmen ,joka etsii kauniita helmiä ja löytää yhden ,Vertauskuva on kauppias .5
) .myy kaiken minkä omiistaa ja ostaa senMatt. 13:45-46)
– myös muiden Babtistien Jotkut ovat pitäneet tätä valtakuntaa .Helluntaikirkko
.(.Adventtikirkko jne ,Babtistit)eli uudestikastajien valtakuntana
.Ef)Uudellenkastaminen perustuu Efesolaiskirjeeseen 4:23-24) Apostolien
tekoihin (Ap. t. 19:1-7) erityisesti Juudan heimoon, jossa Efesolaiskirjeen
mukaan vaikuttaa "avaruuden henkivaltojen hallitsijan henki". ä puhuu
Sakarjan kirja erityisestä yhdestä suuresta Pyhän Hengen vuodatuksesta, joka
tapahtuu juuri ennen tuhatvuotista valtakuntaa Jerusalemissa ja, joka koskee
Juudan heimoa (Sak 12:9-10). ää Raamattua myöhemmin ilmestynyt
Mormonien kirja (1-2. Nefin kirja) ä osittain kumoaa tuon yhden suuren Pyhän
Hengen vuodatuksen ja vahvistaa sen, että Herra tosiaankin tulee kuin varas
yöllä; silloin kun kukaan ei osaa sitä aavistaa. Helluntaiseurakuntien jäsenistä
suuri osa, vaikka eivät ehkä kaikki, kuuluvat Juudan heimoon tai ovat esikoisia.
[myös Naftalin ja Gadin heimon jäseniä kuuluu Helluntaikirkkoon].
He saarnaavat: "Kristus on Herra". Heille on kirjoitettu Efesolaiskirje ja
Jaakobin kirje sekä Ignatioksen kirje Efesolaisille (Apostoliset Isät,
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 163, Jyväskylä, 1989,
2p)
jota ,valkeavaate ja Johanneksen Ilmestyksen viidennellä enkelillä on "taivasten valtakunnalla"Symbolina viidennellä Juudan heimoa koskee nimittäin uusi kaste ja Pyhän Hengen kasteen he saavat .etaan uudestaankäytetään kun heidät kast
.(11-6:9 .Ilm .Joh ,5-3:4 .Ilm .Joh ,:12Profeetta Sakarja ) .vasta tuhatvuotisen valtakunnan alussa Jerusalemissa
on myös "taivasten valtakunta"Viides -Johanneksen ilmeslyksen neljännentoista luvun enkeli, jonka

tehtävänä on julistaa Babylonin porton tuhoutumisen sanomaa. (Vrt. Joh. Ilm. 14:8, Joh. Ilm. 17-18,
Hes. 26-28).
- ,kuten Libanonia ;Babylonin porton nimitys koskee useita eri maita
.28-26Hesekiel .Vrt .Britanniaajne-Iso jaRoomaa ,Armeniaa ,Karthagoa
mainittu Tyyros voi olla sama kuin Johanneksen (Hesekielin kirja)Tässä
myös Kahdeksas vertauskuva .Vrt .ilmestyksessä mainittu Babylonin portto
ja kahdeksas valtakunta(Anglikaaninen kirkko).
vaan he ovat Profeetta Habakukin kirjassa ,ysvallat sen sijaan eivät ole Babylonin porttoAmerikan Yhd
jotka uhraavat pyydyksilleen ,mainittuja kaldealaisia(Coca Cola, Elokuvat, Musiikki, Huumeet, Tietokoneet
jneaalii luokseen kaiken maailman rikkaudet ja aarteet sekä vaan h ,Babylonin portto ei nimittäin myy aarteitaan .(.
.välittää kansainvälistä kauppaa(Vrt. Joh. Ilm. 18:10-24).
Hapatteena viidennellä "taivasten valtakunnallaMontanuksen ja naisprofeetta 135 .toimii Frygiassa v "
on yrittänyt saada (190)kirkkoisä Tertullianus .jota mm ,ustama Montanolaisuusper (24-16:19 .Kor 1 .vrt)Priscan
.takaisin Kristikunnan piiriin

marttyriuteen painostaminen ja Vanhan ,askeesi ,Kristuksen paluun odotus ,Naisprofeetat :Montanolaisilla oli
hylkääminen testamentin lain ja juutalaisuuden.(Kristinuskon historia 2000 - Alkukirkosta renesanssiin,
s.41, Weilin+Göös, 1999, Saksank. alkuteos?, Chronik Vertag)Edellämainittu teos kertoo myös kuinka .
marttyyriStefanuksenLahkolaiset .lleja harhaopeillekivittäminen antoi alkusysäyksen kaikille niin sanotuille lahkoi
.He valitsivat Kristuksen nimen ainoaksi suojakseen .halusivat täysin erota juutalaisista ja Vanhan testamentin Jumalasta
MarttyyriStefanusjonka tehtävä Mooseksen kirjojen mukaan oli kertoa ,saattoi olla Naftalin heimoa
.tauskuvallisesti Exoduksesta eli juutalaisten matkasta autiomaan halki Luvattuun maahanver(Ap.t. 6:8-15, Ap.t.

7:).
Toisena syyna lahkolaisuuteen oli pakanakristittyjen leskien ja orpojen
ynä oli Kolmantena sy .syrjiminen verattuna juutaliisiin leskiin ja orpoihin
että juutalaiset kiroavat kristittyjä synagoogissaan ja ,väitteet siitä
.ilmiantavat heitä vainoojille
Varsinainen katolinen kirkko hylkäsi juutalaiset vasta Nikean kirkolliskokouksen aikoihin v. 325,
luopumalla pääsiäisen viettämisestä kokonaan. Varsin monet kirkkoisät ovat yrittäneet turhaan
saada lahkolaisia palaamaan takaisin emokirkon piiriin.
Sakarja :Siionismin vertauskuvana tällä kirkolla on -4:1-14, Sakarja
4:6b-10b, . Myös Sak 11:11.
- Edustetut heimot ovat: Juuda, Naltali, Gad jne.
–
"Autuaita ovat ne, jotka toisia armahtavat" ("Autuaita ovat laupiaat,
Autuaat ovat laupiaat, Onnellisia ovat armolliset, Blessed are the merciful, Happy are those
who are merciful to others") . [Luuk 10:25-37].
[UT 1992, (UT 1938, UT 1776, UMK [(GNB ,KJV ,1995
-Joh. Ilm. 3:1-6
- armeijan -Viidennen valtakunnan piiriin kuuluu myös outo heinäsirkka
=) lyon-l(e)-po-kuningas nimeltään ALeijona Jumalassa). (Joh. Ilm. 9:11). .
Herra Sheba-oth = Leijona-härkä, She ba thi oth = Leijonan patsas kohden
Härkää = sfinksi=vartijakerubi). Leijona=Juudan heimon symboli.
Yhtenä sybolina on myös -"syvyyden kuilun avain" "taivaasta pudonnut tähti".
(vrt. Langennut enkeli) ä kultainen seppele. (Joh. Ilm. 9:1-12, Joona 2:4-7).
Vertaa myösJoh. Ilm. 16:4-7, on nnankolmannenvaltaku(Ortodoksinen
kirkko) yhdessä valtakuntaviides(vesien enkeli, Apollyon, Helluntaikirkko,
Babtistit, Aaventtikirkko) valtakuntakahdeksas(alttari, Anglikaaninen kirkko) ,
että marttyyyien murhajien saama tuomio on oikea.

6. Vertauskuva on Nuotta, joka lasketaan mereen (kansojen sekoituksen mereen) ja
joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan,
istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin, mutta viskasivat huonot pois. Samoin
käy maailman lopussa: enkelit tulevat, erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät
heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. (Matt. 13:47-50, Joh.
21:1-14).
- t opilliset ja sillä on pitkä 1997Tämä kirkko on perustettu vuonna .SBTHOI
apostoli ,jotka juontavat juurensa apostoli Pietarista ,perinteet
ja (156)Smyman seurakunnan piispa Polykarpoksesta ,Johanneksesta
P) .Filippin seurakunnastaolykarpoksen kirje filippiläisille ja Polykarpoksen
marttyyrio, jotka löytyvät teoksesta Apostoliset Isät, Suomalaisen teologisen

kirjallisuusseuran julkaisuia 163, Jyväskylä, 1989, 2.p) tuo opillinen
perinne aina Lyonin piispa Irenaeukseen (178), Pelagiokseen (390),
Nestorilaisiin (430) ja Kataareihin (1140), rnarttyyri Thomas Becketin
(1155), Pyhän Nikolauksen (1417) sekä uskonnonfilosofi Sören
Kierkegaardin (1841) kautta tähän päivään asti. (Lähteitä: 1) Kristinuskon
historia 2000 - Alkukirkosta renesanssiin, Weilin+Göös, 1999, Saksank.
alkuteos?, Chronik Verlag.
2) Olavi Tarvainen: Kaksitoista kirkkoisää, Kirjaneliö, Helsinki, 1992, 2.p, s.
85-86, s.113-.
3) Sören Kierkegaard: Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus; WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva, 1992).
Tehtäväksi Filippin seurakunnalle annettiin -"Elämän sanan" Pyhän
Raamatun kirjoitusten ja kaanonin esilläpitäminen. Seurakunta on Kristukseen
uskova, mutta kuitenkin apostoli Paavali asetti sen tärkeäksi tehtäväksi
kuunnella Isää, Jumalaa. (Fil 3:14-15, Fil 2:14-16)
- Clarendonin valtakunnankokouksesta, joka pidettän Englannissa vuonna 1164,
lähtien SBTHOI on vastustanut.valan vannomista keisareille ja maallisille
kuninkaille. Clarendonin valtakunnankokouksessa päätettiin kuninkaan
toimesta seuraavat asiat:
-Paikalliset perinnäissäännöt ovat lain veroisia (tuomioperusteena muoti).
-Pappien tuomarina toimii kuningas.
-Roomaan saa vedota vain kuninkaan suostumuksella.
-Kirkolla ei ole oikeutta rangaista kuninkaan vasalleja.
-Piispan-ja apotinvaalit toimitetaan kuninkaan kappelissa.
-Piispojenja apottien on vannottava uskollisuudenvala
1999, Saksank.. alkuteos?, Chronik Verlag)
- Valan vannomisen karttamisen lisäksi SBTHOI opettaa välttämään naispappeutta(I Kor.
14:26-40) vaatimaan papiston puhtautta.
Se on toiminut usein läheisessä yhteydessä Aaronin ja .Tähän kirkkoon kuuluvat Danin heimon jasenet
Aaronin ja Simeonin .Apostoli Pietari oli Danin heimoa ja apostoli Johannes oli Aaronin heimoa .Simeonin heimoihin
sta seitsemännen vertauskuvan osoittamaan kirkkoonheimoista suuri osa kuuluu kuitenkin va(Pelastusarmeija).
Joitakin Juudan ja Leevin heimon jäseniä tahtoo välttämättä kuulua tähän kirkkoon ja se itse toivoo seuraansa
Matti Loiri -Pentti Saarikoski ja Vesa ,inoEino Le .Naftalin heimoon on Suomessa kuulunut mm .Nafialin heimon jäseniä
joka käänsi kreikankielisestä alkutekstistä ,Ja muualla Salvador Dali sekä kirkkoisä Hieronymus .(ehkä kuitenkin Aaron)
i velvoitetaan Jeesuksen Kuitenkin Juudan heimon jäseniä erityisest .Näin syntyi Vulgata .Pyhät kirjoitukset latinaksi
.Kristuksen nimeä tunnustamaan ihmisten edessä ja vasta sen jälkeen he voivat rukoilla viisautta ja Pyhän Hengen lahjaa
:Melkein kalkki Juudan ja Naftalinkin heimon jäsenet kuuluvat siis viidennen valtakunnan päriinHelluntaikirkko,

Adventtikirkko ja Babtistit
lle tärkeämpää kuin Kristuksen nimen :Elämän sanan esillä pitäminen on SBTHOI
Leevin .vaikka he esimerkin vuoksi todistavat Kristuksen nimeä ihmisten edessä ,todistaminen
) muihin kirkkoihin heimon jäsenistä suuri osa kuuluu Jehovan todistajiin jaPelastusarmeija);
niinkään tähän kuudenteen valtakuntaan. Myös luostareissa on paljon Leevin heimon jäseniä.
Kirkkoisä Origenes esimerkiksi kuului Leevin heimoon.
Gadin heimon jäsenille on omat kirjeensä Uudessa testamentissa; nimittäin Tessalonikalaiskirjeet,
mutta heitäkin voi kuulua kuudennen valtakunnan piiriin.
Vaikea on kuitenkin sanoa sopeutuuko tähän kuudenteen"taivasten valtakuntaan": ei vanno, ja joka ei palvo

ja kumarra naisia, muiden heimojen jäseniä lainkaan. Sen osoittaa vain aika.
- lähtien tämä kirkko on saanut tehtäväkseen ottaa takaisin Kristinuskon piiriin niitä 1997Vuodesta
ja jotka ovat vannoneet valan pedolle tai jotka ovat ,jotka ovat Kristinuskosta luopuneet ,ihmisiä
kirkolla on oikeus vapahtaa-THOISB .väsyneet ja nukahtaneet ja tehneet syntiä
"kuolemansynnistä", jopa Saatanan vallasta ihmisiä "Erehdysuhrin" (4. Moos. 15:22-29) oikean
opetuksen avulla, joka liittyy aina oikeaan kasteeseen. (Matt 28:18-20). ämän käskyn me olemme
varmuudella saaneet Herralta, vaikka mitä puhuttaisiin kertakaikkisesta uhrista. Sillä erehdysuhri
koskee myös muukalaisia, ja se on voimassa :Jos siis olet syntiin ajautunut .sukupolvestatoiseen
nin tai vanhempiesi synnin vuoksi voit vapautua esivallan laiminlyön ,Kirkon väärän opetuksen
vaan sinun tulee myös erota ,Pelkkä erehdysuhri ei kuitenkaan riitä .siitä erehdysuhrin avulla
.joka opettaa oikein ,kirkkoon-väärin opettavista ihmisistä ja liittyä SBTHOI
[Vrt. myös I Joh. 5:10, I Joh. 5:15, I Joh. 5:16-17; Jumala ja Henki eivät valehtele. Siten ei
myöskään ole Mooseksen kirjan Erehdysuhri mikään vale. Se on voimassa sukupolvesta toiseen ja
myös muukalaisten keskuudessa: Joka tekee Jumalasta valehtelijan ei tule perimaan iankaikkista
elämää; Matt. 5:17-20, I Joh. 5:7, Ilm. 14:5, Ilm. 21:7, Ilm. 22:14-15].
) Kuitenkin on pienten profetioiden kirjojen mukaan osa samarialaisistaEfraim, Manasse,
Gad, Leevi yms.), myös Juudan heimosta vastuussa itse omista
synneistään. Jumala ei ota niistä vastuuta. Heitä ei voi
johon liittyy ,vannoneet valan He ovat .vapauttaa Erehdysuhrin avulla"Lupausuhri" pantti. [Hoos.
13:12].
johon ei liity ,tai lupaus ,Vala"Lupausuhria" kumottavissa mikäli ihminen tunnustaa sydämessään
tehneensä Erehdyksen. Erehdyksen ei tarvitse olla oma, vaan se voi olla esivallan tekemä erehdys
(vrt. Lutherin katekismus, joka opettaa vannomaan valoja ja halveksimaan sapatin päivää)
vanhempien tekemä erehdys. Mutta vala, johon littyy toisen ihmisen uhraaminensellainen teko, jota ei
voi laskea enää erehdyksen piiriin kuuluvaksi, vaan siitä joutuu tekemään tiliä.
Ihmiset, jotka ovat myyneet toisen ihmisen elämän eivät voi vapautua erehdysuhrin avulla, mutta
muut ihmiset voivat. Sellaisille ihmisille, jotka ovat tahallaan vahingoittaneet lähimmäistään
Kristus oli kertakaikkinen uhri.
mutta ihmisen poika ,Jeesus teki omalla uhrillaan ja opetuksellaan kaikista valoista mitättömiä
vaan ,Kristus itse ei tuomitse ketään .annetaan aina ihmisten käsiin ja ihmiset tuomitsevat hänet
toisen ihmisen antama tuomio on kyseessä on aina tuomiossa(opetuslapsen), eivät taivaalliset
voimat voi enää purkaa. Mutta Kristuksen veri ja oman elämänsä uhraaminen Kristuksen nimen
todistamiselle on aina ylitse opetuslasten tuomioiden; sillä eivät opetuslapset voi kumota Herran
sanaa (Joh. Ilm. 20:4, Luuk 9:49-50). olet tahallasi uhrannut toisen ihmisen elämän oman etusi
vuoksi, niin muuta mahdollisutta pelastukseen ei ole kuin oman elämänsä uhraaminen Kristuksen
nimelle ja Jumalan sanalle. (2.Tim. 4:1-5).
jotka ovat vannoneet ,tIhmise(2. Tim. 4:1-5) Kristuksen nimeä eli papit kuuluvat myös erehdysuhrin
piiriin. Kristus itse kielsi vannomasta ja opettamasta ketään väärin. (Matt. 5:33-37, Matt. 18:3-6).
Katsomme, että kaikki ihmiset ovat Kristuksesta ja Pyhän Raamatun Sanasta luopuneita ja
tarvitsevat pelastusta, jonka vain SBTHOI voi tarjota. SBTHOI voi tarjota pelastuksen jokaiselle,
joka on kirottu jonkin toisen Kristillisen uskontokunnan toimesta. Ja se toimii osittain apostoli
Pietarin saamin valtuuksin:
"Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun

Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan
kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet.
Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa; ja minka sinä vapautat maan päällä, se on
myös taivaissa vapautettu."
(Matt. 16:17-19)
- Apostoli Pietarin oudosta käyttäytymisestä ilmestysvuorella on lähtöisin yhteensä yhdeksän eri
kirkkoa eli majaa; kolme Kristukselle, kolme Moosekselle ja kolme Elialle, joista osaa ei ole vielä
edes perustettu. Jeesus itse ei tahtonut kirkkoja perustaa, mutta Isä on sen tehnyt. Jeesus lähetti
opetuslapsensa matkaan Luukkaan evankeliumin ja Korinttolaiskirjeiden valossa tähdentäen
keskinäistä yksimielisyyttä ja yhteyden pitämistä.
"Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: "Herra, on hyvä, Että me olemme täällä. Jos
tahdot, teen tänne kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." (Matt. 17:3, Miika 6:4)
- Johanneksen ilmestyksen VI enkeli on SBTHOI, joka jatkaa apostoli Pietarin, apostoli
Johanneksen ja Filippin sekä Filadelfian seurakuntien perinteitä. Danin heimon jäsenet eivät kuulu
niiden 144 000 joukkoon, jotka muodostetaan Israelin heimoista; sillä Vanhan Testamentin mukaan
Danin heimoa ei luettu Israeliin
Israeliin kuuluvaksi, vaan muukalaisheimoksi. He ovat uskollisia Kristukselle, mutta
tottelevat kuitenkin enemmän Isää, kuin Kristusta. Sekaannus on ilmeinen, kun he
paljon todistavat Kristusta ja kuitenkin ovat uskolliset Isälle.
- Johanneksen Ilmestyksen neljännessätoista luvussa mainittu kolmas enkeli on myös
.joka varoittaa vannomasta valoja ja kumartamasta petoa ,SBTHOI
ennustukset Egyptin Faaraota kohtaavasta Osittain Hesekielin kirjan ) .aikaan-n toiminta:onnettomuuksista saattavat liittyä SBTHOIHesekiel 29-32).
Egypti saattaa tarkoittaa myos sosialismia.
- Kuudennen valtakunnan symboleita ovat: Viikunapuu, Kirja, Kaksi tai kolme Ristiä, Kirjakäärö ja
Kallio sekä Vuori.
- Pyhän Raamatun kirjoitukset: Kirje Filippiläisille, Apostolien teot, Johanneksen Ilmestys ja
Pietarin kirjeet. Naftalin heimolle on apokryfinen Tobiaan kirja, Hermaan paimen jne. Oikeastaan
kaikki Pyhän Raamatun kirjoitukset ja muut opettavat kirjoitukset ovat esillä tässä kirkossa.
:Siionismin vertauskuvana tällä kirkolla on -Sakarja 5:1-4
- Edustetut heimot ovat: Dan, Naftali, Gad jne.
- "Autuaita puhdassydämiset" ("Autuaita ovat puhdassydämiset, Autuaat ovat
puhtaat sydämestä, Onnellisia ovat puhdassydämiset, Blessed are the pure in heart,
Happy are the pure in heart")
[UT 1992 (UT 1938, UT 1776, UMK 1995, KJV, GNB)]
-Joh. Ilm. 3:7-13
kenellä on Vaikka apostoli Pietari sai taivasten valtakunnan avaimen maan päällä on kysymys siitä *
,että sen on perinyt Jaakob ,Monet arvelevat .huoneen avain vielä ratkaisematta (kuningas)Daavidin
että ,Monet arvelevat .Jaakob kuului Juudan heimoon .Jeesuksen veli ja Hänen äitinsä Maria

mutta varmuutta ,akobin ja Marian hallustaDaavidin avaimen on perinyt Paavi ja Rooman kirkko Ja
.tuosta ei ole(Joh. Ilm. 3:7, Ap. t. 12:1-3).
.ne ovat Jeesuksella Kristuksella ;Sen me tiedämme kenellä on kuoleman ja tuonelan avaimet hallussaan *(Joh.Ilm.
1:17-18).
oollisen malja tai sen osa hallussaanMutta kenellä sitten on se viimeisen eht *(Luuk. 22:17); kahdellatoista
opetuslapsella? Vai ottiko Jeesus sittenkin sen maljan itse haltuunsa aterian päätteeksi.(Luuk.
22:20).
Leijonanpentu .Danin heimoon liittyviä muita symboleita ovat mm -(V Moos. 33:22)
pässi ja Basanin lehmä (Aam. 4:1-3) ä Pylväs (Joh. Ilm.
3:12).
- Danin heimoon kuuluu kolme erilaista ihmistyyppiä:
=) .30.4-.20.4 .horroskoopeissa s ;Juuda+Dan (aBasanin pässi)
1 .horroskoopeissa s ;Dan (b..- .. (= Leijonanpentu)
c) Dan+Leevi; horroskoopeissa s. 10.5.-20.5. (=?).
:josta puhutaan ,Erehdysuhri on sama -Joh. Ilm. 3:18:
Tulessa puhdistettu kulta tarkoittaa Jehovan todisiajien opetusta.
Valkoiset vaatteet tarkoittaa Helluntaikirkon uutta kastella. Silmävoide
tarkoittaa SBTHOI:n nuhtelua ja kuritusta.
,joka on yhteydessä kuudenteen valtakuntaan jossain määrin ,Vertauskuva kertoo valtakunnasta .7
sillä kuudennen valtakunnan tehtävänä on pitää esillä"Elämän sanaa". seitsemäs vertauskuva
"taivasten valtakunnasta" : "Jokainen lainopettaja, josta on tullut taivasten vahakunnan
opetuslapsi, on kuin Isäntä, joka runsaasta varastostaan ottaa esiin sekä uutta, että vanhaa." (Matt.
13:51-52). ähän valtakuntaan liittyy kaikki kohdat Matteuksen evankeliumista, joissa puhutaan siitä:
Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?
) .on lasten kaltainen "taivasten valtakunta" joissa puhutaan siitä kuinka ,Ja myös ne kohdatMatt.

18:1-14, Matt. 20:
20-28, Luuk. 22:24-30 / Sebedeuksen pojat; Jaakobj a Johannes ovat heimohaan Leevi ja Aaron.)
Samoin .kuksen evankeliumi on myös tarkoitettu tälle valtakunnalleLastenevankeliumi eli Mar
:Luukkaan evankeliumin lopussa oleva lähetyskäskyLuuk 24:13-53 (Emmauksen Ilmestyminen).
ämän valtakunnan lainaukset Pyhästä Raamatusta voivat olla esim. "Joka nöyrtyy tämän lapsen
kaltaiseksi on suurin taivasten valtakunnassa" tai "Antakaa lasten tulla minun tyköni" tai "Joka
ottaa luokseen yhdenkin näistä pienimmistä ottaa luokseen minut" tai 'Joka viettelee yhdenkin
näistä pienimmistä parempi olisi hänelle. . .". (Matt. 18.)
Joh. 1:45-51; Natanael (? Ruuben).
josta on tullut taivasten ,Lasten kaltainen taivasten valtakunta ja lainopettajan valtakunnan opetuslapsi kaltainen taivasten valtakunta on tämä seitsemäs taivasten
ja sitä edustavat ,valtakuntaPelastusarmeija, Evankelinen liike Rauhanyhdistys. ämä
kirkko on suoraan Kristuksen Ilmestymisen innoittama Emmauksessa (Luuk
24:13-53), ja ä on oikeus tarjota Pyhiä Sakramentteja aina Herran ehtoollisesta
lähtien; paitsi ei viiniä. Koska tähän kirkkoon kuuluu Aaronin heimon jäseniä, jotka
olivat pappeja on heillä oikeus tarjota Pyhiä Sakramentteja. Lisäksi Simeonin heimo
(Smyrna) ja Leevin ja Juudan ja Efraimin ovat jossain määrin edustettuina tässä
seitsemännessä valtakunnassa.
Sillä on laajat perinteet Essealaisten luostariliikkeessä -(vrt. Johannes Kastaja), en :

opetuslapsen matkaan lähettämisessä(Luuk 10:1-24), (1200-1), niin edelleen.
:Tähän seitsemänteen -"Kuka on suurin taivasten valtakunnassa? "- liittyy vielä
paljon muitakin liikkeitä ja uskontoja kuten: Calvinismi, Metodismi, Vapaakirkko,
Sosialismi, Adventtikirkko, Buddhalaisuus, Taolaisuus; Kungfutselaisuus, Hugenotit,
NMKY, Merimieslähetystyö jne. Se on tienraivaaja ollut aina lähetystyössä, vaikka
sillä on pyrkimys pysyä jo rakennetun kirkon yhteydessä tai rakentaa oma uusi
temppeli niille seuduille, joille se sopii.
- Kirjoituksia: Markuksen evankeliumi ja Luukkaan evankeliumi sekä Korinttolaiskirjeet.
seitsemännen ,Erityisesti tässä kohdin -"taivasten valtakunnan" ä voisi vielä mainita
sen erityisen "Valtakunnan perijät ja perilliset" liikkeen, josta Jeesus puhuu
Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa. (Matt. 8:5-13, Luuk 13:22-30).
Kutsutaan sitä vaikka Johannes Kastajan (portot ja publikaanit) Corneliuksen
(sotilaat) . Muhamettilaisilla on erityinen sana, joka kuvaa tämän "paikkaamista
kaipaavan vaatteen "ja "vanhan leilin" (Luuk. 5:32-39, Ap.t. 10:1-15, Matt.
21:28-32, Luuk 3:10-14). käyttävät nimitystä "Hanif" äistä ihmisistä. (Koraani;
Imranin perheen suura). esim. Abraham ja Nooa olivat "hanifeja'.'.
että ,Jeesus sanoo"ei uutta viiniä voi kaataa vanhoihin leileihin" ä tarkoittaa sitä,
että eiuuttaoppiavoi saarnaataniille joillajo ennestään on
.hyväjakäyttökelpoinenvanha oppi"Ei kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä halua
uutta. Hänen mielestään vanha on hyvää." (Luuk 5:39). Jeesus voinut saarnata
samaan aikaan, jo Johannes Kastajan ja Essealaisten saarnaamaa paasto-katumusta
(vanha oppi) Isältä saamaansa Herran riemuvuotta (uusi oppi, Jes. 58:1-14).
biaan kirja kuvaaVanhan Testamentin apokryfisistä kirjoista To'Hanifin"
,Varmasti monet ovat valmiit erottamaan Johannes Kastajan saarnaajana .Tobias kuului Naftalin heimoon .elämää
mutta juuri sotilaille ja pubiikaaneille ,erikseen sotilas Corneliuksesta(1ahjusten, tullien, verojen ja

suojelurahojen kiristäjiä) Kastaja saarnasi ja suositteli omaa elämäänsa esimerkiksi, vaikka olikin
näennäisesti heidän alapuolellaan. Johannes Kastaja paastosi ja eli erakkona (Jes. 57:14-21, Jes.
42:1-17).
Voi sinua Korasin, Kapernaum ja Betsaida ja voi sinun viisauttasi. Jos kaikki
ne ihmeteot, jotka Jeesus teidän keskellänne teki olisivat tapahtuneet
Sodomassa ja Gomorrassa niin ne olisivat jo aikaa sitten kääntyneet. Viisaita
ovat Sebulonin ja Naftalin heimo, mutta mitä viisaus heitä auttaa.
Matt. 4:12-17, Matt. 11:7-30, "Sebulonin maa (Lappi) ja Naftalin maa
(Kainuu-Karjala), Meren tie (Isaskar, Efraim, Pori), Jordanin takainen maa
(Ruuben, Gad, Manasse, Gilead, Pohjanmaa) ja muukalaisten Galilea
(roomalaiset, kreikkalaiset, helleenit, Kapernaum). Luuk. 8:16-18, Matt.
19:23-26, Luuk. 10:13-16, Luuk 10:21-24 (vrt. 2. Kor. 12:1-5, Apokryfiset
kirjoitukset, Ap. t. 1:3-9).
Jos tahdotaan tästä pakolais-, sotilas- ja kulkuriliikkeestä voidaan vetää
lankoja myös luostariliikkeeseen, ristiretki-ritarikuntiin ja siionistiseen
liikkeeseen, ja jopa muhamettilaiseen uskoon. Vrt. Valtakunnat 10-11.

että myös Johannes Kastaja vaati rippiä ihmisiltä ja ,On huomattavakasteen sakramenttia; pelkästään Jeesus.
(Vrt. Esim. Word and Revelation of Esdras, The holy prophet and beloved of god. - Esdrasin
ilmestys)
opetuksista on lainaus yhdennentoistavaltakunnan eli Johannes Kastajan"yhdennentoista korin" Lue .yhteydessä
.myös se

joista suuri osa on ennen ,akunta pitäsi jakaa moniin eri alakoreihinEhkä tämä seitsemäs valt
kulkenut"harhaoppien" ä. Kaikki nuo pitäisi jakaa vielä omiiin alakoreihinsa. Ortodoksinen
kirkko, jolla on hapate käytössään on jo kauan luetteloinut eri harhaoppeja, joita he löytävät
jopa yli sata. Esimerkiksi Pohjois-Afrikassa vaikuttanut donatolaisuus on ehkä yhteydessä
Simeonin, Efraimin ja Aaronin heimihin. Donatolaiset olivat Roomasta paenneita Kristittyjä,
jotka olivat myyneet omaisuuteensa. Vainojen jälkeen he eivät suostuneet liittymään takaisin
Rooman kirkkoon, joka väitti kaikkia vainoista eloon jääneitä luopioiksi. Rooman kirkko
vaati kaikkia eloon jääneitä siunattavan uudella siunauksella tai "kastettavan uudella
kasteella" kuin heidät voisi hyväksyä takaisin kirkon piiriin. Lisäksi vainoista eloon jääneiden
olisi suostuttava elämään alistettuina, orjan asemassa kirkon piirissä. Tähän eivät donatolaiset
suostuneet, vaan he väittivät olevansa alkuseuraunnan perinteitä jatkava Kristuksesta
luopumaton, tosiuskova ja katolinen seurakunta. Donatolaiset vaikuttivat vuosina 255-314
Karthagon piispa Cyprianuksen alaisina. Vuonna 314 Arlesin synodin päätöksellä sekä
Rooman että Idän kirkot alkoivat vainota heitä. Aina näihin päiviin saakka on kaikkilla
Kristillisillä kirkoilla ollut vaikeuksia päätellä: Mitä tehdä niille ihmisille, jotka ovat
langenneet syntiin? Tai niille, jotka ovat luopuneet kirkosta? näihin kysymyksiin vastaa
kuudes ja seitsemäs "taivasten valtakunta".
(Kristinuskon historia 2000- Alkukirkosta renesanssiin, Weilin+Göös, 1999, Saksank
alkuteos?, Chronik Verlag)

-

- :Siionismin vertauskuvana tällä kirkolla onSakarja 5:5-11
Edustetut heimot ovat: Leevi, Simeon, Efraim, Juuda, Aaron, Dan jne.
"Autuaita rauhantekijät" ("Autuaita ovat rauhantekijät,
Autuaat ovat rauhan tekijät, Onnellisia ovat rauhantekijät, Blessed are the
peacemakers, Happy are those who work for peace")

[UT1992, (UT 1938, UT 1776, UMK [(GNB ,KJV ,1995
- Joh. Ilm. 3:14-22
- .inen Elian kirkko ortodoksisen kirkon jälkeenTämä on to
"Totisesti: näin vahvaa uskoa en ole tavapulut yhdelläkään israelilaisella.
Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät
aterialle yhdessä Abrahamin, lisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne. joiden oli määrä periä
valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita." (Matt. 8:10-12)
Näillä sanoilla Jeesus varoittaa meitä Kristittyjä muistamaan Jerusalemista) itään ja länteen
kansat, jotka eivät tunnusta Kristuksen nimeä, mutta joilla silti on mahdollisuus periä Kristityiltä
"taivasten valtakuntien "ja "Jumalan valtakunnan "perintöitselleen pelkän uskon ja

He kun ovat ;tottelevaisuuden vuoksitottelevaisia kurinalaisia: Kiina, Intia, Taiwan, Filippiinit,
Burma, Vietnam, Iran, Meksiko, Väli-Amerikka; Buddhalaiset, Taolaiset, Shintot, Hindut,
Muhamettilaiset, Kungfutselaiset jne.).
:Johannes Kastaja sanoi"Älkää ruvetko ajattelemaan: Olemmehan me Aabrahamin lapsia. Minä
sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä". (Luuk 3:8).
Vrt. Myös Matt. 5:17-20.
"Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte
ovelle ja huudatte: "Herra, avaa meille!", hän vastaa: "Keitä te olette? En tunne teitä." Silloin te
alatte selittää:
"Mehän söimme ja joimme sinun kanssasi, ja sinä opetit meidän kaduillamme. "Mutta hän sanoo:
"Keitä te olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät."
"Siellä te itkette hammasta purren, kun näette Abrahamin ja Isakin ja Jaakobin ja kaikki profeetat
Jumalan valtakunnassa mutta huomaatte, että teidät itsenne on suljettu ulos. Idästä ja lännestä,
pohjoisesta ja etelästä tulee ihmisiä, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa. Monet viimeiset
ovat silloin ensimmäisiä, monet ensimmäiset viimeisiä." (Luuk 13:25-30)
"Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka
nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa". (Matt. 18:3)
"Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat
Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa
seuraavat heitä".
(Joh. Ilm. 14:13)
Elämme maailman tuhoutumisen ja Harmageddonin taistelun läheisyyden aikaa - Seitsemän
ukkosta jyrähtää perä jälkeen: sodissa. vallankumouksissa ja sensuroiduissa opeissa ja teorioissa.
(Boom 1, Boom 2, Boom 3, Boom 4, Boom 5, Boom 6, Boom 7; merkkeinä ovat salamat ja
merkkitorvet; Hoos. 5:7-13, Hoos. 8:1-6, Hab. 1:2-4, Hab. 2:1-4; Hes. 21: Höyrypillit ja
merkkitorvet ovat Tehtaanpillit, veturit, laivat, autot, Stuka-lentokoneet, Hälytyssireenit lauantaisin,
Jehovan todistajat jne.). Herätkää ja valvokaa! Hes. 33:3; Joh. Ilm. 10:1-11.

Seitsemänteen - -"taivasten valtakuntaan,"' myös ne, jotka eivät vielä ole heränneet huomaamaan sitä,
että maailma on tuhoutumassa: Esimerkiksi Amerikan intiaanit. ihmiset pitävät mielessä kyllä sen,
että Herra Nooalle
,ja että Hän laittoi sateenkaaren pilviin merkiksi siitä ,lupasi maan pysyvän polvesta polveen ä maa pysyy. Mutta
nuo samat ihmiset eivät tunne Herraa eivätkä Pyhää tarpeeksi hyvin ymmärtääkseen, että Herra
muuttaa omia suunnitelmiaan. Jeesus sanoi: "Mitä tahansa te pyydätte sen te saatte". sama lause
merkisee sitä, ä Herra voi ihmisen pyynnöstä tehdä muutoksia muiden ihmisten ja jopa kansojen
elämään ja tulevaisuuteen.

- - MuttaJohanneksen Ilmestyksen kymmenes luku siitä, että tuo "ikuinen liitto" kanssa on
mitätöity, ja tämä nykyinen maa todellakin tuhoutuu. Jäljellä on ainoastaan uusi liitto
Kristuksessa. Johanneksen Ilmestyksen kymmenennessä luvussa tuhotaan kaikki unelmat,
lupaukset ja utopiat pysyvyydestä ja varmistetaan kaikille kansoille se tosiasia, että maa

todellakin on tuomittu tuhoutumaan. Siksi enkeli, joka puhuu on ottanut puvukseen pilven,
kruunukseen sateenkaaren asukseen tulen ja kirkkauden, koska sateenkaarella Nooan liitto on
mitätöity. Sateenkaari on nyt enkelin kruununa enää; ei enää merkkinä ikuisesta liitosta
taivaan pilvissä sateen jälkeen. Maa tuhoutuu tuleen.
(I Moos. 8:21-22, I Moos. 9:11-17, Dan.11:31, Dan. 12:11-12, Sef. 1:2-3, 2. Piet. 3:8-13,
Joh. Ilm. 10:1-11, Joh. Ilm. 14:14-20, Joh. Ilm. 20:11-15).
- - Seitsemän ukkosen puhe ja sinetöidyt kirjakääröt (Joh. Ilm. 10:1-11) vat niitä -symbolisoi ,
jotka haluavat ylläpitää unelmaa maailman säilymisestä ennallaan. Ja niitä voimia, jotka
tahtovat estää maailman tuhoutumisen. Kaikki julistukset ja kirjaset, joissa peräänkuulutetaan
maailman tuhoutumisen estämistä tai tasa-arvoisen utopian rakentamista maan päälle,
ihmisten kesken ovat usein sensuroidut: Amerikan Intiaanien luonnonsuojelupuheet,
Perustuslait, Ihmisoikeuksien julistukset, Greenpeace, Rooman klubi, Hiljainen kevät,
Sotilaspassien polttaminen, Maon pieni punainen kirja, VapausVeljeys ja
Tasa-arvo-julistukset, Eläinsuojelu-liikkeet, Sosialistiset julistukset, Marxismi, Utopiat,
.Vallankumousjulistukset jne ,Kommunistiset manifestit ,Rauhansopimukset ,PyhäAllianssi
.jne
n alulle paneman:Esitän tässä esimerkkinä Venäjän tsaarin Aleksanteri IPyhän Allianssin
liittosopimuksen vuodelta 1815. (Lähde: Jokamiehen maailmanhistoria s. 1039-1052, WSOY, 1943). [Vrt. Dan. 11:28-45]
"Pyhän Kolminaisuuden nimeen! Viime vuosien suurten tapausten johdosta sekä
niiden hyvien töiden tähden, joita jumalallinen kaitselmus on osoittanut niille
valtioille, jotka ovat asettaneet toivonsa yksin Jumalaan, ovat Venäjän tsaari,
Itävallan keisari ja Preussin kuningas tehneet järkahtämättömän päätöksen
tästä lähtien sekä omien valtakuntiensa hallitsemisessa että suhtautumisessaan
vieraisiin valtioihin noudattaa ainoastaan evankeliumin pyhiä totuuksia,
oikeuden, rakkauden ja rauhan käskyjä. Tosi veljeyden yhdistäminä Heidän
Majesteettinsa tahtovat kaikkialla auttaa toisiaan, pitäen itseään kansojensa ja
armeijoittensa isinä sekä kaikkia toisia saman Kristillisen perheen jäseninä.
Heidän Majesteettinsa kehottavat sen tähden kansojansa päivä päivältä
vahvistumaan niissä periaatteissa ja niiden velvollisuuksien täyttämisessä, jotka
Jumalallinen Vapahtaja on ihmisille opettanut. .(1815)"
"Pyhään Allianssiin liittyivät järjestäin kaikki Euroopan mahtavimmat kristityt ruhtinaat
Englannin kuningasta lukuun ottamatta. Hän ei saanut allekirjoittaa valtiollisia asiakirjoja
ilman parlamentin suostumusta. Paavi, joka katsoi Jumalan nimenomaan määränneen
katolisen kirkon sulkemaan koko ihmiskunnan omaan pyhään liittoonsa, jäi myös
ulkopuolelle."

joka oli viekas mies salli ,Itävallan keisarin neuvonantaja ruhtinas von Metternich
mutta Itävalta ei todellisuudessa aikonut pitää ,keisarinsa allekirjoittaa sopimuksen
:taa evankeliuminheillä ei ollut todellista aikomusta toteut ;sopimusta itseään velvoittavana
Amerikan Yhdysvallat vastasi Pyhään Allianssiin .käskyjärakkauden jarauhan .Oikeuden
joka teki Amerikan mantereesta Eurooppalaisilta suljetun ,1823Monroen opilla vuonna

mantereen("Amerikka amerikkalaisille',).
ja sen ,(1815-1800)sekä Napoleonin sodista (1789)alkunsa Ranskan vallankumouksesta Pyhä Allianssi oli saanut
Kreikan :että se olisi tuonut rauhan ja onnen Eurooppaan tai maailmaan seurasi sitä joukko ristiriitoja ja sotia ,sijaan
.vrt) 1856-1854Turkin sota ,1848ikuun vallankumous Helm ,1830Heinäkuun vallankumous ,1821vapaussota Dan.

11:29-30), sisällissota 1861-1865, Ranska-Saksan sota 1870-1871, Kuuban sota 1895-1898,
Buurisota 1899-1902, Boksarikapina 1900, Venäjä-Japanin sota 1904-1905, Armenian
kansanmurhat 1878-1915, I maailmansota 1914-1919, II maailmansota 1939-1945, Korean sota
1950, Vietnamin sota 1968 ja Persianlahden sota 1991 jne. jne. Vallankumouksia on ollut myös
l900-luvulla: Venäjän vallankumous 1917, Fasisitinen vallankumous 1933, Sosialistinen
vallankumous 1948 ja Opiskelija-vallankumous 1968 sekä vuonna 1998 jälleen levottomuuksia.
(vrt. Matt. 24:7; "Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen
pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei ole loppu käsillä. Kansa nousee
kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja
maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.").
Varmasti emme koskaan enää voi käyttääsanoma-sanaa mitään muuta aikakautta
maailmanhistoriassa tai tulevaisuudessa, kuin sitä ajanjaksoa, joka alkoi Turkin (Balkanin)
sodista 1821-1919 ja, joka on jatkunut tämän päivän satelliitteihin ja Internettiin asti:
Morse/Lennätin 1838-, "Ja se Oolannin sota oli kauhia... 1854-", ö 1860-, Bell/Puhelin
1876-, Marconi/radiosähkötys 1895-, Titanic/laivojen radiosähkötys 1912-,
Kenttälennätinpataljoona 1919-, Radio 1930-, Televisio 1950-, Satelliitit 1960-, Internet
1980-, ISDN 1980-, Kännykät 1990-, Kaapelitelevisio 1990-. Nän paljon tuona ajanjaksona
(1821-2000) on kehitetty välineitä sanomien älittämiseen enemmän kuin minään muuna
aikana maailmanhistoriassa, että voimme siitä päätellä tämän ajan olevan juuri se aika, jossa
sanomat sodista uutta ja mullistavaa.
Toista sellaista ajanjaksoa .taso-joka oli ensimmäinen TV ,esimerkiksi Vietnamin sota .Vrt"sanomien" , kuin mitä
olivat vuodet 1821-2000 ei voi enää koskaan tulla neitseellisenä. Niin kuin ei voi tulla toista
Kristusta enää, sillä meille on nyt selitetty Pyhä Raamattu lähestulkoon kokonaan; niin että kukaan
toinen ei voi sitä enää selittää paremmin.
Afrikassa ,1868Suomessa ,Irlannissa .mm :Nälänhätiä on ollut tuona samana ajanjaksona
mutta sodista ,Nälänhädistä emme ole paljoa saaneet tietoa ja sanomia .ja Aasiassa -1960
) kohdin evankeliumia niin kuin tässä ,sitäkin enemmänMatt. 24) luvattu.
mutta niistäkin saamme viestejä paljon vähemmän kuin mitä saamme ,Maanjäristyksiä on ollut myös melko paljon
.jne 1988Armenia ,1908Sisilia ,1906San Francisco :sanomia sodistaNäistä kaikista onnettomuuksista ovat

meitä tiedottaneet Jehovan todistajat jo pitkän aikaa, mutta kuten tiedämme Jeesus tulee kuin varas
yöllä ja lisäksi kaikki edellämainittu on vasta syrinytystuskien alkua.
,viha.vaino ,Taloudellinenahdinko :äettä seuraavana ovat vuorossa Kristityill ,s luku kertoo:24Matteuksen evankeliumin
valtakunnanevankeliumi julistetaan ,rakkaus kylmenee ,laittomuus lisääntyy ,väärät profeetat ,kavaltajat.luopumus
turmion ,(valtakunnan evankeliumiIkuinenevankeliumi on eri evankeliumikuin .huom)todistukseksi kaikille kansoille
) .väärät Messiaatjne ,suuri ahdinko .,ilietyspvsytytetäänpyhään paikkaaMatt. 24:8-14).

Ikuista evankeliumia saarnaa enkeli, joka lentää korkealla taivaan laella. (Joh.Ilm. 14:6) Vrt.
ilmapallojen 1783-, Zeppeliinien 1889-, lentokoneiden 1890-, rakettien 1936-, avaruus

rakettien 1957- ja avaruussukkuloiden 1981- keksiminen ja aikakausi. (1900-luku).
ei pelkästään ;Pyhä Allianssi johti kuitenkin myös voimakkaisiin rauhanpyrkimyksiin

:sotiinSosialismiin1848-, Kansainliittoon 1919-, Kirkkojen maailmanliittoon 1919-,
Yhdistyneisiin kansakuntiin 1948- ja Kirkkojen maailmaneuvostoon 1948-. ovat kaikki Pyhän
Allianssin perillisiä. Ja kaikkien edellämainittujen organisaatioiden työ: Rauhan, keskinäisen
armon ja keskinäisen sovun aikaansaamiseksi on ollut mittavaa.
(Vrt. 10-11: Kun "armon liitto" kumoutui vuonna 1919 Versaillesin
rauhansopimukseen ja kun paimenta laitettiin pois; perustettiin pakotieksi: Kansainliitto ja
"Kirkkojen liitto" Yhdistyneet kansakunnat, Kirkkojen maailmanneuvosto ja ekumenia).
joka suo lohdun ja toivon silloin ,Näin Herra varustaa meidät aina pakotielläkun paimenta
Ja onhan edellämainittujen .ja kun olemme hajallaan kaikkialla maailmassa ,ei ole
"paimenten" äksi vielä kolme jäljellä olevaa Kristillistä paimenta: Jehovan todistajat,
Helluntaikirkkoja SBTHOI.
oli Juutalaisille I maailmansodan jälkeen luvatun oman Israelin 1919Syynä kolmen paimenen poislaittamiseen vuonna
valtion perustamisen estäminen(30 hopearahaa, Sak. 11:12), Saksan )keskinäiset sodat "taivasten valtakuntien"
sekä sisällisodat (Ranskan katoliset ja Venäjän ortodoksit ,luterilaiset vastaan Britannian anglikaanit(Venäjä, Suomi

jne.). äksi on tietenkin Sakarjan kirjan luvuissa 10-11 mainitut muut syyt kuten: Epäjumalten kuvat,
kotijumalat (tv, tv:n saippuaoopperat,
Kauniit ja rohkeat), paimenten ahneus ja pelkka kyllästyminen.

ukkosta Seitsemän(vääjäämättömän lopun symbolina) puheensa l700-luvulla; silloin
alettiin ensi kerran miettiä: Tuhoutuuko maailma ihmisten välinpitämättömyyden takia?
Silloin saivat alkunsa Malthusin väestöteoriat ja muut sellaiset teoriat, joissa ihmetellään
ateistisesta näkökulmasta: "Kestääkö länsimainen ihminen ja kestääkö luonto meitä kaikkia?"
joista ,kolme saastaista henkeä äästi valloilleen nep 1789 ,Ranskan vallankumous .luvulla tapahtui muutakin-700Mutta l
puhutaan Johanneksen ilmestyksessä(Joh. Ilm. 16:13-14, "Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta pedon

suusta ia väärään pro feetan suusta lähti kolme saastaista henkeä jotka olivat sammakon näköisiä.
Ne ovat pahoja henkiä; jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat
taisteluun, joka käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä").
Alkunsa tuo .darwinismi Ensimmäinen saastainen henki oli naturalismi ja siihen liittyvä
jossa käärme alkoi selittää Jumalan sanoja toisin ,,naturalismi sai jo Eedenin puutarhassa
mitä Jumala itse ne sanoi ,kuin( I Moos. 3:3-5). itsessään on pelkkä kopio, jo Antiikin
aikaisesta teoriasta, jonka mm. Lucretius esitti teoksessaan: Maailmankaikkeudesta.
Naturalismi lähtee lohikäärmeen Pilalle päässyt länsimainen ihminen oli alkanut .suusta
,löytöretkien jälkeen kaivata alkuperäisissä kansoissa ilmenevää puhdasta moraalista ryhtiä
länsimainen ihminen vajosi saastaisten ,äkään sitäettä olisi päässyt lähell ,mutta sen sijaan
.ja yhä syvemmälle syntiin ,sekasorron hengen ja haureuden hengen pauloihin ,henkien
Sillä on alkunsa myos jo .pedon suusta jonka lähtee ,Toinen saastainen henki oli teismi
,aikojen takanaNimrod assa ja metsästäjässähallitsij( I Moos. 10:8-9), noita perinteitä
jatkoivat Assyrialaiset ja muut sen alueen kansat. Zarathustralaisuuden ja Nietzschen
yli-ihmisopin kautta teismi on aina näihin päiviin saakka. (Tarzan, Hitler, John Wayne,
Marlowe, Morgan Kane, Mike Hammer jne.). ä on juurensa myös enkelien ja eli 'jumalten
poikien" ökkäyksessä maahan ja muinaisaikojen heeroskertomuksissa. ( I Moos. 6:1-4). Vrt.
myös I Moos. 4:8-9, I Moos. 4:23-24.
Teismillä yhteytensä myös Babylonin porttoon eli Tyyrokseen (Hes. 28:2, Hes. 28:14-16).

:Petoja on yhteensä neljäLeijona, jolla on kotkan siivet, Karhu, jolla on kolme kylkiluuta
hampaittensa välissä, Pantteri, jolla on neljä linnunsiipeä selässään ja neljä päätä sekä

Pelottava / Kauhistuttava Väkevä kymmensarvinen, pronssikyntinen ja rautahampainen
peto neljäntenä. Tämä neljäs peto Syö / Ruhjoo / Tallaa jalkoihinsa kaiken. (Dan. 7, Joh.
Ilm. 13:1-10).
Perinteenä ateismilla .väärän profeetan suusta joka lähtee ,Kolmas saastainen henki on ateismi
aabelin tornin rakentaminen ja ihmiskunnan yhdentymispyrkimykseton B(I Moos. 11:1-9), vielä
kertomukset Egyptin faaraosta ja hänen paatumuksestaan sekä kymmenestä vitsauksesta, kun Faarao
ei päästänyt Israelilaisia pois Egyptistä, Goosenin maasta, Luvattuun maahaan. (2. Moos. 7:1-14). .
esim. Berliinin muuri, joka esti Itä-Saksalaisilta päysyn länteen, ja Venäjän perustuslaissa oleva
kielto poistua maasta ilman erityistä lupaa. Väärä profeetta voi olla myös Amerikan Yhdysvallat
(kaldealaiset). (V Moos. 13, V Moos. 17:1-7, V Moos. 18:9-22, Hes. 13, Joh. Ilm. 10).
harjoittamaan henkien ,Väärä profeetta yrittää saada ihmiset palvomaan vieraita Jumalia tai luopumaan Jumalasta
saastaisen hengen ja ,feetanVäärän pro .harjoittamaan taikuutta tai koettelemaan ihmisten tuskan kestävyyttä ,manausta
epäjumalien tuomio tapahtuu yleensä ihmiselämän(aion) 30:en vuoden iässä ja, niin myös odotetaan

epäjumalten tuomiota tuhatvuotisen valtakunnan puolivälissä tapahtuvaksi, joidenkin Pyhän
Raamatun käännösten mukaan.
Väärät profeetat vaativat viattoman veren vuodattamisen tähden tilille sitä .etta tekee patsaita ja kuviaVäärä profe
Jos joku .Esimerkiksi Niniven tuhosta sai alkunsa monen väärän profeetan tie .joka on vuodattanut viatonta verta ,kansaa
tan ennustusten vuoksi uskostaan ja Jumalastaan niin kaikki sen asukkaat määrätään kaupunki luopuu väärän profee
.Näin saadaan hyvitys viattoman veren vuodattamisesta .surmattavaksi(Sak 13:2-6, Sak 10:2, Luuk 10, Jer. 10).
:Myös Egyptin tuhoutuminen .Vrt)Hes. 30-32, Hes. 31:10-12, Hes. 32:32). liittyviä oppeja / uskontoja

ovat esimerkiksi sosialismi ja kommunismi.

Kolmea saastaista henkeä symbolisoi myös kertomus siitä kuinka Ranskan lippu eli"'trikolori"
(kolmivärinen) ähti kiertämään ympäri maailmaa: (Jokamiehen maailman- historia, s.944, WSOY,
1943)
"Seuraavana päivänä Bastilji revittiin maan tasalle. Sen paikalle muodostettiin suuri
tori. Bastilijin päivästä, heinäkuun 14:nnestä, tehtiin Ranskan kansallispäivä.
Saksalaiset ja sveitsiläiset rykmentit olivat sillä aikaa olleet leirissä Marskentällä
kaupungin edustalla. Mutta vapaudenaatteet olivat päivä päivältä yhä enemmän
tarttuneet heihinkin, ja he kieltäytyivät ampumasta kansaa. Sen vuoksi heidät vietiin
pois Pariisista samana päivänä kun Bastilji valloitettiin. Sen sijaan Pariisin porvarit
muodostivat järjestyksen ylläpitämistä varten kansalliskaartin, jonka lippuna oli
trikolori - Pariisin kaupungin väreihin, punaiseen ja siniseen lisättiin Bourbonin
suvun valkoinen väri. Päälliköksi valittiin markiisi Lafayette, Amerikan vapaussodon
nuori sankari ja kansalliskokouksen innokas jäsen. Prinssi Kaarle ja muut hovissa
olevat uudistusten viholliset pakenivat ulkomaille. Mutta kuningas, jonka hyvä sydän
taas pääsi oikeuksiinsa, lähti ilman sotaväkeä ja ilman vartioita Pariisiin sopimaan
pääkaupunkinsa kanssa. Kansa, joka oli alkanut pelätä rangaistusta, vastaanotti
hänet riemuiten. Kansalliskaartin etunenässä Lafayette ojensi hänelle trikolorin.
"Ottakaa se, Sire, hän sanoi. "pian se on aloittava kiertokulkunsa kaikkialle
maailmaan". .Trikolori on lippuna täna paivänä mm) .(kolmivärinen=Trikolori)

,Belgia ,Azerbaidzan ,Armenia ,Andorra ,Alankomaat ,Afganistan :seuraavilla mailla
,Iran ,Irak ,Intia ,Guinea ,Ghana ,Gabon ,Etiopia ,Egypti ,Ecuador ,Bulgaria ,Bolivia
,Mali ,Luxemburg ,Liettua ,Kroatia ,Kamerun ,Jugoslavia ,Jemen ,Italia ,tiIrlan
,Moldova ,Meksiko

,gal -Sene ,Saksa ,Ruanda ,Romania ,Ranska ,Paraguay ,Norsunluurannikko ,Niger ,
Slovakia, Slovenia, Unkari, Uzbekistan, Venezuela, Venäjä, Viro jne.)
Ja kun saastaisia henkiä yritetään poistaa taikun ne karkotetaan seuraa siitä seitsemän vielä
pahempaa henkeä. (Matt. 12:43-45).
Noita vielä henkiä ovat useat 1900-luvun alussa voimistuneet Pyhän Raamatun vastaiset : Nudismi,
Spiritismi, Feminismi, Dualismi, Sadismi, Masokismi, Gomorrismi
(joukko-murhaaminen=co-murder= go-morra=jengiytyminen), Seksismi, Kannibalismi, Nekrofiilia,
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, Sukulaisten väliset sukupuolisuhteet, Eläimiin sekaantuminen,
Militarismi, Imperialismi, Valapakko, Valehtelu ammattina, Noituus, Valhe-ennustelu, Pahojen
henkien palvonta, Haureus, Lesbous, Homous, Avioerot ja monet muut Egyptin synnit, joita
luetellaan esimerkiksi Mooseksen kirjoissa (3. Moos. 18) Tuomaan apokryfisessä evankeliumissa.
-että huolimatta kaikista päinvastai ,en ilmestyksen kymmenes luku kertoo siis senJohanneks
-Kaikki kirjaset ja lento .sista yrityksistä ja kaikista rauhanpuheista maailma todellakin tuhoutuu
tuhoutumisen vuoksi joiden avulla yritetään lohduttaa tai lievittää hätää maailman ,lehtiset
jos ne otetaankin vastaan ja jos ,sensuroidaan tai ne käyvät ennemmin tai myöhemmin karvaiksi
.niitä noudatetaan(Sak 10:2, Paimenta ei ole).[Joh. Ilm. 10)
Nuo kirjat ja julistukset kyllä käydään yksi kerrallaan lävitse ja ne -"syödään", ne karvastelevat
vatsassa sen jälkeen kun niitä yritetään toteuttaa, sillä Herra on päättänyt tuhota koko maailmaan, ja
luoda uuden taivaan ja uuden maan.
"En minäkään enää säästä maanpiirin asukkaita, sanoo Herra. Minä annan ihmisten
käydä toistensa kimppuun ja joutua kuninkaittensa mielivallan alle. Vaikka he
hävittäisivät koko maailman, Minä en pelasta ketään heidän käsistään." (Sak 11:6).
"Enkeli, jonka näin seisovan meren ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta
kohti ja vannoi hänen nimeensä, joka elää aina ja ikuisesti, hänen, joka on luonut
taivaan, maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Hän vannoi: "Aika on lopussa. Kun
tulee päivä, jolloin seitsemäs enkeli kohottaa torvensa ja puhaltaa, on Jumalan
salattu suunnitelma viety päätökseen, sen mukaisesti kuin hän on palvelijoilleen
profeetoille ilmoittanut" (Joh. Ilm. 10: 5-7)
"Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: "Kirjoita autuaita ne, jotka tästä lähtien
kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä
vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä." (Joh. Ilm. 14:13)

---

viimeisenä niistä kuudes eli ;Edellämainitut seitsemän kirkkoa ovat nyt kaikki perustetut
Jäljellä olevat .SBTHOI"taivasten valtakunnat"; ottamatta kahdeksatta (Anglikaaninen kirkko), on
jo perustettu, ovat vielä perustamatta.
"Taivasten valtakuntiin" pubiikaaneja ,kahdeksannesta valtakunnasta eteenpäin kuuluu porttoja
jotka ovat syyllistyneet konnantöihin tai lain ,ja sotilaita

valan vannoneita (keisarille)Ja samoin noihin valtakuntiin kuuluu muita hallitsijalle .rikkomuksiin
fariseukset ,hallitusmiehet kuuluvat myös 13-8Valtakuntiin .ihmisiä ja palkkapaimenia
,u myös Luukaan evankeliuminOsa edellämainituista ihmisistä kuulu .saddekeukset ja lainopettajat
apostoli Paavalin ja Johannes Kastajan saarnaamaan"Jumalan valtakuntaan joka on kuin ,"
"vanhaa viiniä vanhoissa leileissä."
Heitä koskevat huudot. (Jes. 5:8-25, Jes. 10:1-4, Jes. 17:12-14, Matt. 23:13-36).
inLuukkaan evankelium"Jumalan valtakunta" usein myös seitsemännen "taivasten
valtakunnan" kuuluvaksi: "Autuaita ovat rauhantekijät" kolmannen taivasten valtakunnan piiriin
kuuluvaksi: "Autuaita ovat heikkovoimaiset, lempeät ja aseettomat". evankeliumin mukaan
"Jumalan valtakunnan" on kuitenkin yleensä vain: "Autuas se, joka ei minua torju" "Autuas se,
joka ei minuun loukkaannu".
Näitä valtakuntia 8-13 koskee myös erityisesti Jeesuksen nimen todistaminen ihmisten edessä
sekä vanhurskaana, Jumalan sanaa tarkasti noudattaen, eläminen.
--8. Vertauskuva"taivasten valtakunnasta" armottomasta palvelijasta ja tämän armottoman palvelijan
omasta palvelijasta sekä armollisesta kuninkaasta.
(Matt. 18:23-35).
- Kahdeksas kirkko on Anglikaaninen kirkko, Armenian kirkko ja muut juhlallisen
messun omaavat kirkot.
Tämä vertaus koskee erityisestiEfraimin, ja Asserin heimoja. Ja ehkä myös Juudan ja Leevin
heimoja. Ensiksi mainituille on tarkoitettu Juudaksen kirje, jossa heitä kehotetaan väistämään ja
välttämään tuomareita: Leeviä ja Dania ja muita. Leevin heimolle on tarkoitettu kirjeet
Timoteukselle ja Titukselle. Juudan heimolle Jaakobin kirje ja kirje Efesolaisille.
Lisäksi Matteuksen evankeliumissa puhutaan heille paljon vertauskuvin ja
ihmeteoin.
- ja sen ,Johanneksen ilmestyksen kahdeksas enkeli on tämän valtakunnan enkeli
kultainen alttari ja suitsutusuhri ja sen ,symboleina ovat kultainen suitsutusastia
.savu(Joh. Ilm. 8:3-5).
Britanniassa asuu paljon edellämainittuihin heimoihin kuuluvia ihmisiä; Skotlannissa asuu
ehkä Danin heimo. Osa Britannian asukkaista kuten Leevi, Aaron ja muitakin on karkoitettu muihin
maihin.
) Britanniaa symbolisoi LibanoninFoinikian) ja Sveitsiä Libanonin (Foinikian) . Sveitsissä on
vaikuttanut uskontona Leeviläisten perustama Calvinismi. Danielin kirjan yhdennessätoista luvussa
kerrotaan paljon "kadonneen kullan metsästyksestä", saattaa omalta osaltaan liittyä Iso-Britanniaan.
Myös"Babylonin portto" ä on joskus yritetty

soveltaa lso-Britanniaan.
.joka on suurempi kuin jopa Danielin viisaus on joskus yhdistetty myös Foinikian Tyyrokseen ja Siidoniin ,Viisaus .roksen tuhoutumistaennustaa TyyHesekielin kirja .Vrt .Siellä nimittäin asui vuorella yksi langennut enkeliHes

28:2-5, Hes. 28:13-16
Tätä valtakuntaa koskee myös opetus olla vetämättä ketään oikeuteen ja opetus siitä, että ei pidä
syyttää, vaan ennemmin kärsiä taloudellista tappiota.
:Siionismin vertauskuvana tällä kirkolla on -Sakarja 6:1-8
:Edustetut heimot ovat -Efraim, , Juuda, Isaskar, , Dan jne.
- "Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan," ("Autuaita ovat
ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, Autuaat ovat, jotka
vanhurskauden tähden vainotaan, Onnellisia ovat ne, joita on vainottu
vanhurskauden tähden, Blessed are they which are persecuted for
righteousness, Happy are those who are persecuted because they do what
God requires")
[UT 1992, (UT 1938, UT 1776, UMK [(GNB ,KJV ,1995
- Joh. Ilm. 8:3-5, Joh. Ilm. 14:18, Joh. Ilm. 16:5-7
Kahdeksannessa vertauskuvassa kerrotaan kuninkaasta, joka vaatii palvelijoiltaan
tilikirjat ja silloin hänen eteensä tuodaan yksi palvelija, joka on 10 000 denaaria velkaa.
Palvelijan puolesta anotaan armoa ja hänelle myönnetään armo. Hänellä oli kuitenkin
itsellään palveluksessa oma palvelija, joka oli hänelle 100 denaaria velkaa. Tämäkin pyysi
armoa isännältään, joka oli juuri saanut armon kuninkaalta, mutta isäntä ei antanut armoa
hänelle, vaikka oli itse saanut armon.
Palvelija heitettiin vankilaan. Muut palvelijat kantelivat tästä kohtelusta kuninkaalle. Kunigas kutsui
armottoman palvelijan luokseen ja heitti tämän ikuiseen vankeuteen.
jopa kuolemansynnit ,Tassa vertauksessa meitä kehotetaan antamaan anteeksi kaikki synnit
Vasta silloin kun voimme tämän .mitään kaunaa tuntematta ketään kohtaan ,a sydämestäkaikest
.tehdä meidän taivaallinen Isämme annahtaa meidätAnna anteeksi kaikesta sydämestä kaikki synnit,
jopa kuolemansynnit. Älä kanna kaunaa yli auringon laskemisen. (Matt. 18:23-35).

Vertauskuva .9"taivasten valtakunnasta" rikkaasta miehestä, joka on noudattanut kaikkia
käskyjä nuoruudesta asti, mutta joka ei lähde seuraamaan Kristusta kun tämä pyytää.
Vertauksessa käytetään esimerkkinä kamelia ja neulansilmää. "Helpompi on kamelin äydä
neulansilmän lävitse kuin mitä on rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Tätä valtakuntaa "
.koskee myös Jeesuksen puhe naimattomuudesta(Matt. 19). on kaikki sadat käskyt kyllä
muistissa ja hän niitä noudattaa ja kantaa mukanaan, kuin kameli vettä kyttyröissään, mutta
hän lankeaa kahdessa kaikkein tärkeimmässä kohdassa. Jeesus sanoo: "Joka häpeää tai
kieltää minun nimeni ihmisten edessä, sen minä olen kieltävä Isän enkelien edessä". Jeesus
sanoo: "Älkää vannoko", "Älkää naiko miehensä hylkäämää naista" "Älä kutsu ketään
nimellä: Sinätyhjänpäiväinen, sinä hullu". ä Jeesus sanoo: "Älkää vietelkö ketään näistä
pienimmistä "ja "Älkää ottako avioeroa".
- Ylpeys käy lankeemuksen edellä kuuluu vanha sanonta.

Yhdeksäs -"taivasten

valtakunta" lähinnä Manassen Leevin heimoja

Se koskee myös ehkä Juudan, Benjaminin, Simeonin ja Naftalin sekä Ruubenin ja
Sebulonin heimoja.
- Siihen voidaan ehkä katsoa lukeutuvan myös osa sosialisteista sekä kaikki
suurkapitalistit. Erityisesti tämä valtakunta kuuluu miljonääreille, lahjotuille ja
palkatuille esikuville, sekä niille, jotka ovat saaneet tehtävän olla paljon haltijat sekä
niille, joiden haltuun on uskottu paljon omaisuutta muiden ihmisten ja Jumalan
toimesta.
Tähän tai edelliseen valtakuntaan saattaa kuulua myös entisiä Ristiretkiritarikuntalaisia ja
temppelinrakentajia.
- :Siionismin vertauskuvana tällä kirkolla onSakarja 6:9-15.
:Edustetut heimot ovatManasse. , Leevi, Naftali ja Juuda.
- "Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä
valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa," ("Autuaita olette te, kun ihmiset minun
tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista
pahaa, Autuaat olette te, koska he pilkkaavat ja vainoovat teitä, ja puhuvat
kaikkinaista pahuutta teitä vastaan, valhetellen minun tähteni, Onnellisia olette te,
kun ihmiset minun tähteni häpäisevät teitä ja vainoavat teitä ja puhuvat teistä
valehdellen kaikenlaista pahaa, Blessed are ye, when men shall revile you and
persecute you and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake,
Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil
lies against you because you are my followers".)
[UT 1992, (UT 1938, UT 1776, UMK [(GNB ,KJV ,1995
:Rikkaan pelastumisesta Jeesus sanoo vielä -"Ihmiselle se on mahdotonta. mutta Jumalalle on
kaikkimahdollista". (Matt. 19:16-26).

-

- eli Rafael "Mahtava enkeli'Tämän valtakunnan enkeli on (Joh. Ilm. 10). tarkoittaa
suurikokoista. Rafael on pakolaisten, matkustavaisten ja majatalojen suojelusenkeli.
(vrt. YMCA, Gideon jne.)
- Joh. Ilm. 7:2-3, Joh. Ilm. 10:1-11, Joh. Ilm. 18:21, Matt. 18:4-6
- t edustavat Myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko eli Mormoni
Tähän .Mormonien kirjan mukaan Joosefin heimoa eli Manassea ja Efraimia
yhdeksänteen"taivasten valtakuntaan" paljon jäseniä juuri Manassen heimosta.
:Saastaisena Henkenä tällä kirkolla onSekasorron Henki.

Vertuskuva .10"taivasten valtakunnasta" isännästä, työmiehistä, viinitarhasta ja yhden denaarin
päiväpalkasta ä viidestä eri kutsusta lähteä töihin puutarhaan.
(Matt. 20).
- Tämä valtakunta kuluuu sotilaille, jotka ovat valtion palveluksessa ja, jotka ovat kuin
palkkasotilalta ja toisaalta se kuuluu myös luostareihin vetäytyneille ihmisille.
1. Kutsu /(60 .v) .Paavali ja Cornelius ;Aamuvarhain lähti töihinEssealaiset

- 2. Kutsu .keisari Konstantinus sotilaineen ja kirkolliskokoukset ;Kolmannella tunnilla lähti töihin
1 /(300 .v)Egyptin erakot ja luostarit, Pakomios
- 3. Kutsu:
.v) .Muhamettilaiset ;Kuudennella tunnilla lähti töihin600) / Benedictus; Benediktiinit, .
- 4. Kutsu: (Otto I)ja keisarit (Kaarle Suuri)Frankit ,Viikinkit ;Yhdeksännellä tunnilla lähti töihin
.v) .ritarit-sekä ehkä Ristiretki900) / Franciscus, Franciscaanit

- 5. Kutsu: / .lähtee töihin ehkä jälleen joku keisareista (2001 .v)Yhdennellätoista tunnilla
- Tähän valtakuntaan kuuluu jäsenia esim. Leevin, Aaronin, Simeonin, Efraimin ja Juudan
heimoista.
.Vrt .Kaikille on luvattu sama päiväpalkka eli yksi denaari -Tuhatvuotinen valtakunta (viidestoista
vertauskuva / yksi talentti).
että edellämainitut ,Useat luostarilaitokset ovat perustetut myös juuri kyseisillä vuosisadoilla ja pelkään pahoin käännyttäjät joutuvat kilpailemaan-miekka"taivaaseen pääsystä" äljenpänä mainittujen luostareiden,

munkkien, nunnien ja erakkojen kanssa.
- "Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi" ehkä tämän valtakunnan elämänohjeeksi sopiva. Rakasta
lähimmäistä samassa määrässä kuin mitä itseäsi. Ja vielä "Millä mitalla sinä mittaat, sillä mitalla
sinulle mitataan".
joka rakastaa totuutta ja joka elää totuudessa on turha mennä ,että ihmisen ,nutPakomios on sano :Luostarilaitoksen isä Luostareihin ei koskaan ole olleet tervetulleita asumaan sellaiset .jossa kadutaan syntejä ,Luostari on paikka .luostariin
jät valitsevat luostarielämän pelastuakseenMonet jälleensynty .jotka elävät totuudessa ,ihmiset(Joh. 3).

älleensyntyjät ovat syntyneet vastoin Herran lupaa ja ovat siksi juuri niitä, joita kutsutaan Saatanan
lapsiksi (I Joh. Kirje). ovat usein jumalattomia, kykenemättömiä mihinkään hyvään ja
kykenemättömät ylistämään ja kiittämään taivaan, maan ja meren Luojaa, koska he ovat
jälleensyntyneet Saatanan avulla; eivät Jumalan. Luostareissa on keskeisellä sijalla
tunnustautuminen Jumalan ja Kristuksen omiksi ja taivaan, maan ja meren Luojan kiittäminen,
ylistäminen ja kunnioittaminen Daavidin Psalmein sekä Jeesuksen rukouksin. "Jeesus Kristus,
Jumalan Poika, Armahda meitä!"

joista toinen lähti viinitarhaan ,Vertauskuva taivasten valtakunnasta on vertaus kahdesta pojasta .11
Jeesus asettaa .mutta ei silti mennyt ,ja toinen sanoi lähtevänsä ,ntöihin ensin kieltäydyttyää
jotka lähtivät heti aamun sarastaessa töihin ja ,kummankin pojan rinnalle portot ja publikaanit
) .jatkoivat työtä yömyöhään astiMatt. 21:28-32).
etetaan myös seuraava eli kahdestoista verTämän valtakunnan rinnalle vertailussa astauskuva
"taivasten valtakunnasta", neljä kirkkoa tekee yhdessä työtä ekumenian ä (Katolinen kirkko,
Evankelis-luterilainen kirkko, Ortodoksinen kirkko ja Jehovan todistajat).
- Jeesus viittaa Johannes Kastajan opetuksiin näille ihmisille, vaikka Johannes Kastajan opetus
oli tarkoitettu portoille, sotilaille ja virkamiehille sekä veronkerääjille. Nämä, jotka kuuluvat
tähän valtakuntaan puolestaan kuuluvat esim. Benjaminin ja Simeonin heimoon ja ,Aaronin
kun heidän ,aikeassa asemassaovat siksi vpitäisi alentua tasolle kuin portot, publikaanit ja
muut, vaikka he ovat rikkaita ja ulkonaisesti puhtaita sekä lainkuuliaisia.
"Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia
ja saddukeuksia, han sanoi heille:
"Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää,
jossa kääntymyksenne näkyy! Älkää luulko, että voitte ajatella: "Olemmehan me Abrahamin lapsia.

"Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Kirves on
jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen."
(Matt. 3:7-12).
"Ihmiset kysyivät häneltä: "Mitä meidän sitten tulee tehdä?" Hän vastasi heille: Jolla
on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei

ole yhtään. Jolla on ruokaa tehköön samoin. "Myös publikaaneja tuli
kastettavaksi, ja he kysyivät Johannekselta: "Opettaja mitä meidän tulee
tehdä?" Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enenpää kuin on säädetty. "Sotilaatkin
kysyivät häneltä: "Entä me, mitä meidän tulee tehdä? "Hän sanoi heille: "Älkää
ryöstäkö, älkää kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne." (Luuk
3:10-14).
liittyvät tähän Myös kaikki vertauskuvat hyvästä hedelmästä ja pahasta hedelmästä :valtakuntaan sekä ihmetekoViikunapuun kiroaminen, joka ei anna hedelmää silloin kun sitä
pyydetään? (Matt. 21:18-22). äässä Vanhan testamentin profetiassa kyllä kielletään antamasta
hedelmää muutoin kuin silloin kun on oikea aika ja oikea hetki, mutta Jeesus oletti, että
viikunapuun tulee antaa hedelmä pyydettäessä.
- Matt. 20:20-28, Matt. 20:30, Matt. 20:34, Luuk 18:39-43;
- Mark. 14:47, Mark 14:51-52
- III Moos. 10:8-10, IV Moos. 18:8
Vertauskuva .12"taivasten valtakunnasta": Isäntä, viinitarha, aita, viinikuurna kalliossa,
vartiotorni sekä viininviljelijät.(45-21:33 .Matt) .
- Tämä kuvaa ehkä Siionismin epäonnistumista, kun Juutalaisille ei perustettu
Jo aiemmin oli .Palestiinaan 1919lupauksista huolimatta omaa valtiota vuonna
mutta ei silloin ollut ,luvulla-1000estetty ristiretket Pyhän maan vapauttamiseksi järj
vaan kristityt aikoivat pitää ,aikomustakaan luovuttaa Pyhää maata juutalaisille
.Pyhän maan itsellään silloinkin(Vrt. Sak 11:9-17).
- ja industrialismi sekä (Smith)li kapitalismi Toinen samanlainen epäonnistuminen o
mista -jotka nekin oli tarkoitettu alunperin juutalaisvaltion perusta ,automaatio
Eikä juutalaisille annettu luvattua .mutta hedelmän veivätkin muut tahot ,varten
palkkaa(Sak 2).
orjuuajan lähestyessä eivätettä k ,Niin on käyvä nytkinvuokraviljelijätvaan ,suostu luopumaan sadosta

:pitävät sadon itsellään

- Ensin isäntä lähettää palvelijat perimään uutissatoa, mutta nämä:
Vangitaan, piestään, tapetaan tai kivitetään[20:31 .Joh] .
Seuraaville palvelijoille käy samalla tavoin, vaikka heitä nyt
on suurempi
joukko kuin mitä oli aiemmin. [Joh. 17:3]
Lopulta isäntä lähettää oman poikansa, mutta hänen päänsä menoksi ja
perinnön
ryöstämiseksi tehdään suunnitelma, hänet vangitaan, raahataan
ulos viinitarhasta ja tapetaan.
[Mark. 16:15-18]
Neljä ensimmäistä kirkkoa ja vertauskuvan valtakuntaa toimivat tässä
yhteistyössä
juutalaislähetystyön parissa, mutta eivät onnistu edellämainituista seikoista johtuen. [Mutta ...

Luuk. 24:45-49]
Neljään ensimmäiseen kirkkoon kuuluu jäseniä seuraavista heimoista:
Manasse, Juuda, Naftali, Leevi, Simeon, Dan, Efraim jne.
Luukkaan evankeliumissa on saman tapainen vertauskuva
Tämä Luukkaan evankeliumin .jotka toimivat yhteistyössä ,neljästä eri kirkosta
,kuvat viittaa ehkä Kirkkojen ulkopuoliseen Siionistiseen liikkeeseenvertaus
Herännäisyydestä ,Evankelisesta Liikkeestä ,Herrnhutilaisuudesta :joka koostui
Mutta eivät juutalaiset saa koottua satoa .ja muista sellaisista liikkeistä
vaan ,heiltäkäänviinitarhan vuokraajat (kristityt) pitää sadon ja työn hedelmän
itsellään luopumatta edes uutisista ja esikoisista. (Vrt. Luuk. 20:9-19).
Ensimmäinen palvelija piestään ja lähetetään
pois tyhjin käsin.

Toinen palvelija piestään, raiskataan ja lähetetään pois tyhjin käsin.
Kolmas palvelija hakataan verille ja ajetaan tiehensä.
Viimein Isäntä lähettää oman poikansa, mutta hänet tapetaan perinnön vuoksi.
Tähän toiseen ekumeeniseen; Siionistiseen liikkeeseen, joka on saanut alkunsa apostoli
Paavalin Korinttolaiskirjeistä kuuluu jäseniä Ruubenin, Gadin, Asserin, Isaskarin, Sebulonin ja
Benjaminin heinioista.
Kun he eivät ole valmiit tunnustamaan Kristuksen nimeä on heidän vaikea antaa"keisarille" veromarkkoja kenellekään, vaan he ovat maallisen
esivallan orjia; eivät Kristuksen orjia.
(Luuk 20:45-47)
- Joh. 4:21-22;
vuori Siion, Jerusalem-temppeli, kirkko, Pelastaja=
Kristus.
- Miika 4:7, Miika 4:13; maailman valtias=liiton enkeli, saatana, keisari,
Joh. 14:30, Joh. 17:16, Joh. 18:36-38

Vertauskuva .13"taivasten valtakunnasta", , joka järjestää häät omalle poj-alleen, ja lähettää
.kutsut saapua häihin häävieraille[Vrt. Karitsan hääateria]. (Matt. 22:1-14).
jotka joutuvat vetoamaan ,Tämä koskee erityisesti Juudan heimoa sekä kaikkia niitä Heidän ei tule saattaa Jeesusta häpeämään .meen eli pappeja ja saarnaajiaJeesuksen ni
Älä" :Toinen käsky kuuluu .itseän Karitsan hääateriallaturhaan käytä Herran, sinun
Jumalasi nimeä, sillä Herra ei pidä viattomana sitä, joka Hänen nimeään turhaan
käyttää". ämä valtakunta saatta koskea myös Muhamettilaisia ja Benjaminin heimoa,
mutta erityisesti kuitenkin Juudan heimoa, jonka on tunnustettava Kristuksen nimeä
edessä, jotta voisivat saada Pyhän Hengen lahjan.
että ,aihetta ja kaikkien häävieraiden tulee olla selvillä siitä Häävieraiden kesken ei saa olla enää häissä mitään riidan Häävieraat eivät saa kahdehtia sulhasta tai etsiä itselleen uutta morsianta .on vain yksi sulhanen ja vain yksi morsian
.häävieraiden joukostaMatt. 5:23-26, Matt. 5, Joh. Ilm. 19:9, Joh. 22:14

- Ensimmäinen kutsuttu joukko: Eivät halunneet härkiä ) ;Eivät tahtoneet tulla
.(ja syöttövasikoita elävinä mukaan
-Toinen kutsuttu joukko: äävieraita kutsuvat palvelijat on vaihdettu uusiin; sellaisiin, jotka
miellyttävät enemmän kutsuttuja, ja härät ja syöttövasikat on nyt kaikki teurastettu. Kaikki on
valmiina. Tulkaa nyt häihin! :Mutta kutsut menivät tälläkin kertaa kuka minnekin
Yksi pois, toinen pellolle, kolmas kaupoille jne. Eräät kutsutuista
puolestaan vangitsivat häävieraita kutsuvat palvelijat, pieksivät ja tappoivat
heidät.
vaan kuningas vihastuu häävieraiden ,Kolmatta kutsua ei lähetetä heti penseyteen ja lähettää sotajoukkonsa surmaamaan murhamiehet ja
sillä kutsutut eivät olleet ,polttamaan maan tasalle heidän kaupunkinsa
:Kuningas sanoo palvelijoille .isiahääjuhlan arvo'Menkää nyt teille ja
toreille ja kutsukaa häihin keitä vain tapaatte." Ja palvelijat menivät ja
keräsivät kaikki, jotka he tapasivat.
- ,Paikalla oli kuitenkin mies .eistaNiin häähuoneeseen tulivat niin pahat kuin hyvät ja häähuone täyttyi aterialle tull
.Hänen kätensä ja jalkansa sidotaan ja hänet heitetään ulos pimeyteen .jolla ei ollut hääpukua

[Joh. Ilm. 22:14, "Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa... - viittaa ehkä
uuteen kasteeseen ja Herran ehtoolliseen sekä Kristuksen nimen
tunnustamiseen"]. [vrt. myös Joh. Ilm. 20:4]. Ehkä jokaisen täytyy ansaita
uusi kaste mikäli aikoo

päästä tuhatvuotiseen valtakuntaan ja iankaikkiseen valtakuntaan.
Tuom. 14-16, Tuom. 15:10, Tuom. 15:12-13
n loppuvat Matteuksen evankeliumin vertauskuvat varsinaisista tämän Tähä
maailman"taivasten valtakunnista". seuraavaa Matteuksen evankeliumin vertauskuvaa
"taivasten valtakunnista" tuhatvuotista valtakuntaa ja sen aikojen tapahtumia. On hyvä
kuitenkin pitää mielessä, että Herralle: "Tuhat vuotta on, kuin yksi päivä" (II Piet. 3:8). on
olemassa se mahdollisuus, että tuhatvuotinen valtakunta kestää vain yhden päivän.
Luukkaan evankeliumissa on lisää vertauksia"taivasten valtakunnista", en ole
saanut kunnollista selitystä. Nämä Luukkaan evankeliumin vertauskuvat
:jotka saarnaavat ,käsityöläisiin ja kaikkiin liikkeisiin ,liittyvät ehkä köyhyyteen"Vain
vähän tarvitaan tai vain yksi." Nämä noudattavat ehkä suurelta osin Johannes Kastajan opetuksia
sekä Luukkaan evankeliumia ja Korinttilaiskirjeitä; eivät niinkään Jeesuksen saarnaamaa
opetusta. Luukkaan evankeliumissa puhutaan enemmän "Jumalan valtakunnasta" (Siionin vuori)
kuin mitä puhutaan "Taivasten vaitakunnasta" (Uusi Jerusalem, temppeli). (Miika 4, Joh. 4:20-24).
Luukkaan evankeliumin Jumalan valtakunta perustuu palkan maksamiseen
joita on Juutalaisten ,Tuohon valtakuntaan ovat liittyneet kaikki ne .edeltäkäsin ja kostoon
ahdolliset ja joille Herra on tahtonut maallisesti edeltäkäsin hyvittää kaikki m ,takia sorrettu
se kestää ;Tuo hyvitysaika on kuitenkin rajallinen .joita heitä kohtaan on ollut ,sortotoimet

Kun Luukkaan evankeliumin Isä meidän rukouksessa .asti 2043Eli vuoteen .vuotta 2000
:sanotaan"Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme päivästä päivään" oitetaan päivällä
tuhatta vuotta. Juuri vuonna 2043 on määrä alkaa "Ahdistuksen ajan", on täynnä taloudellista
ahdingoa ja kurjuutta ja juuri tuohon vuoteen asti (2043) kestää Luukkaan evankeliumin Isä
Meidän rukouksen pyyntö "Anna meille leipää päivästä päivään (=2000 vuotta)" . (Luuk
11:3, Luuk. 6:21-26, 2. Tess. 1:4-7 (Gad), Ps. 84 ja muut Psalmit sekä Job).
jo edeltäkäsin palkkansa saaneita ihmisiä kutsutaan mukaan ,Myös näitä"taivasten valtakuntiin" todistamaan
Kristuksen valtaa ja kunniaa taivaassa ja maan
Vertauskuvallisena symbolina .päällä"Jumalan valtakunnalla" Siionin vuori, yms. sekä
sanonnat: "Polvesta polveen, ajasta aikaan, ilosta iloon, uskosta uskoon, kirkkaudesta
kirkkauteen, päivästä päivään".
(Job. 17:5, Job. 17:10, Job. 41:3, Job.34:12-15, Job. 30:1-26, Dan. 2:20, Ps.
90, Ps. 93, Aam. 8:4-8, Miika 6)
Osa näistä"Jumalan valtakuntaan" ihmisistä on jälleensyntyjiä tai ainakin
henkien manaajia. He eivät ole vielä valinneet selkeästi Kristusta lukuun ottamatta Gadin
heimoa.

1000-vuotinen valtakunta ja "taivasten valtakunnat" (Matt. 24:45-50, Matt. 25:1-30)
Tuhatvuotisessa valtakunnassa tulee olemaan uskollinen ja viisas palvelija sekä kelvoton
palvelija. Yhteensä kolme palvelijaa. Lisäksi siellä on kymmenen morsiusneitoa; viisi viisasta
ja viisi tyhmää. Neljästoista ja viidestoista vertauskuva kertovat tuhatvuotisesta valtakunnasta.
14. Vertauskuva kymmenen morsiusneitoa (5+5). Toisella joukolla on öljyastia (yhteinen), mutta
toisella joukolla ei ole öljyastiaa lainkaan; vaan he lähtevät kaikki kauppaan ostamaan kukin omaa
öljyastiaa itse kullekin, mutta sillä välin sulhanen jo saapuu.

15. vertauskuva kolme palvelijaa, joista yhdellä on viisi talenttia hopeaa, toisella kaksi hopeaa
ja kolmannella yksi talentti hopeaa. Vielä tuhatvuotisessa valtakunnassakin kaksi palvelijaa:
Uskollinen ja viisas pyrkivät voittamaan ihmisia Kristuksen puolelle. Kelvoton palvelija puolestaa
kätkee oman talenttinsa ja silti hän syö Isännän pöydästä ruokaa.
- Sak. 13, Joh. Ilm. 20:1-6
Ikuinen valtakunta (Matt. 25:31-46).
Ikuinen valtakunta on ollutvalmiina jo maailman luomisesta asti: ä sitä tarvitse enää luoda.
Sen perivät ne Isän siunaamat lampaat; jotka antoivat ruokaa nälkäiselle, juotavaa janoiselle, kodin
kodittomalle, vaatetta alastomalle ja jotka kävivät katsomassa sairaita ja vangittuja. Mutta "pukit"
eivät sinne pääse. Eli tämä on .ikuinenvaltakunta,kuudestoista valtakunta
joka luodaan ,teen maailmaanJohanneksen Ilmestyksessä viitataan kuitenkin vielä yhteen uu
Ikään kuin olisi olemassa .ja joka ei ole ollut valmiina maailman luomisesta alkaen ,erikseen
.joissa Kristityt ja muut valitut ihmiset asuvat ,tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen kaksi eri maailmaa

(Joh. ilm. 21:). on olemassa yksi uusi maailma, joka on ollut valmiina maailman luomisesta asti
sitten sen rinalla on vielä toinen maailma, joka luodaan varta vasten ensimmäisen maan ja
ensimmäisen taivaan katoamisen jälkeen.
.astajoka laskeutuu taiva ,Ja vielä kolmantena on Uusi Jerusalem(Joh. Ilm. 21:9-27).
Jerusalemiin pääsevät totuuden palvelijat, mutta ei ainutkaan valheen palvelija.
---

---

---

---

Tämä oli se opetus"taivasten vahakuntien" , jonka olen Hengessani saanut Isältä, Pojaltaja
Pyhältä Hengeltä. Vielä paljon muutakin opetusta olen saanut; SBTHOI-kirkkoa varten, mutta se
opetus jääköön käytännössä toteutettavaksi.
että tuo opetus uutta kirkkoa varten perustuu pitkälle Luukaan ,Sen verran voin sanoa
,ja rauhanaatteeseen sekä sovintoon ja sopuun -yhyysEli kö .evankeliumiin ja Korinttolaiskiijeisiin
Tähän päivään asti .jotka ovat välttämättömät ennen Karitsan hääateriaa ja Uutta Jerusalemia
vaan ainoastaan Matteuksen ja ,minulla ei ole ollut oikeutta lukea Luukkaan evankeliumia
mutta mikäli Herra ja muut kirkot sen suovat tullaan SBTHOI ,mejaJohanneksen evankeliu
ja silloin ovat Luukaan evankeliumin opetukset tärkeä pohja kaikelle ,perustamaan aikanaan
jopa ,Voidaan puhua .joka perustuu vanhurskauteen ja sovintoon ,kirkolliselle diakoniatyölle
että ,vaan niin ,Ei pyhien jalkojen pesusta .kuten jalkojen pesusta ;skauden sakramenteistavanhur
.vihamiehet ja toistensa kadehtijat pesevät toinen toistensa jalat("Vanhurskas harjoittakoon
vanhurskautta edelleen"). ämä on yksi puoli SBTHOI-kirkkoa; vanhurskaat.
Siitä on tarkoitus .kirkolla on kuitenkin aikomus edustaa myös pyhiä ja pyhyyttä-SBTHOI
että Pyhien seurakunnissa ei suvaita ,Pyhyys eroaa vanhurskaudessa siinä .muodostua Pyhä kirkko
) .naispappeutta eikä naisten puheoikeutetta seurakunnan kokouksissa1.Kor. 14:26-40). harjoittavat
kirkot sen sijaan tukevat naisia ja naisprofeettoja ja naispappeutta. Mutta ("Pyhä edetköön pyhyyden
tiellä"). ei ole soveliasta tukea naisia. (Joh. Ilm. 22:10-11).

Pyhä eivät vanno, pyhät eivät tuomitse ulkonäön mukaa, pyhät eivät vie oikeuteen,
pyhät eivät uhraa ennen kuin ovat sopineet riidat, pyhät eivät vetoa Herran nimeen ennen
kuin ovat sovinnossa kaikkien ihmisten kanssa, pyhät eivät katso lähimmäisen puolisoon,
pyhät eivät salli avioeroa, pyhät eivät nai miehensä hylkäämää vaimoa, pyhät eivät kosta,
pyhät antavat ennemin viitan päältään kuin, riitelevät tai vievät asiaa oikeuteen, pyhät
eivät harjoita pyhyyttä ihmisten katsellessa tai tutkiessa heitä, pyhät rukoilevat niiden
puolesta juuri, jotka heitä vainoavat, pyhät eivät kiroa jne. (Matt. 5:17-). Tämä on toinen
Jeesuksen Vuorisaarnan opettaminen ja noudattanimen on .Pyhät ;kirkkoa-puoli SBTHOI
avainKaritsan hääaterialle. opettaminen ja noudattaminen liittyy
.Jeesuksen antamaan kastekäskyynMatt. 28:18-20. vasta nyt vuonna 2000 jKr alkaa
varsinainen Kristillinen lähetystyö, joka perustuu oikeaan opetukseen ja oikeaan

kasteeseen.
jotka tekevät vanhurskautta ja palvelevat ,sellaisia ;Pelkästään vanhurskaita kirkkoja
t lähestulkoon kaikki muut kirkot paitsi jäseniään vanhurskain teoin vanhurskaudessa ova
Vanhurskaissa kirkoissa ovat .SBTHOI tänä päivänänaiset etusijalla, Pyhissä kirkoissa ei
naista aseteta etusijalle, vaan nainen on vaiti ja kuuntelee.
,en piirissä ei ole naisilla lainkaan vaikutusvaltaakoska s ,SBTHOI on ainoa Pyhä kirkko ja seurakunta tänä päivänä
profetia ja ,Missä naiselle annetaan vaikutusvaltaa sieltä katoaa Herran uusi ilmoitus .vaan ainoastaan miehillä
.I) .Jumalallinen järjestysKor. 14:26-40).

Mikäli haluat lisätietoja SBTHOI-kirkosta, joka on perustettu v.1997
Jerusalemiin tehdyn rukous-ja pyhiinvaellusmatkan jälkeen ota yhteyttä kirjeitse tai tule
käymään: Osoite on: Tapio Kangasaho, Linikkalankatu 19 B 22.30100 Forssa.

Neljä petoa ja Kelvoton paimen ovat saaneet ,aSaatan ,jossa Antikristus ,Elämme aikaa
Pian neljäs peto tuhotaan .jopa kirkoissa ,vallan kaikkialla maailmassa(Dan. 7:) ikuinen
valtakunta perustetaan. Sen vuoksi Kristityt nyt rohkeasti kohottavat päätänsä ja saarnaavat
jälleen oikeaa, terveellista oppia . Olet tervetullut mukaan tuohon terveellisen opin
saarnaamiseen, jos vain tahdot saarnata Kristuksen nimeä ja pelastuksen sanomaa ja uutta
kastetta ä ruumiin ylösnousemusta.
.on valan vannominen pedolle ja pedon kuvan kumartaminen sekä Kristittyjen vainoja jälleen että edessä ,Pelkäämme
Tässä maailmassa Kristus .että ei ole helppo valita Kristuksen nimeä eikä sen nimen saarnaamista ,Sen vuoksi kerromme
mutta jos et pelkää niin olet tervetullut tukemaan ,stittyjen vainot loppuisivatettä Kri ,ei ole vielä hallitsija siinä määrin
.n työtä.SBTHOI"Korkeimman Pyhiä" Danielin kirjan mukaan aina aikojen loppuun asti; vielä 1715

vuotta; 3,5 aikaa (Dan. 7:25).
.niin harjoita sitten vanhurskautta ,Jos et ehkä tahdo olla Pyhä .sissäVanhurskauden tekijät sen sijaan ovat hyvissä kä
.Pyhässä Raamatussa sanotaan"Paha on kykenemätönhaijoittamaan vanhurskautta", "Paha on

kykenemätön tekemään mitään hyvää kenellekään toiselle ihmiselle" (Ps. 14). riemuvuonna 2000
sinulle tarjoutuu varmasti monia tilaisuuksia tehdä hyvää. Jos et voi olla Pyhä, ole vanhurskas!
Vanhurskas harjoittaa vanhurskautta jatkuvasti. "Vain vähän tarvitaan, tai vain yksi".

- Antikristuksen Henki: uhumasta joka estää sinua p ,Antikristuksen Henki on Henki
estää sinua lahjoittamasta varoja ,estää sinua tekemästä hyvää ,Kristuksesta
,estää sinua keskustelemasta sellaisen ihmisen kanssa ,hyvään tarkoitukseen
Antikristuksen .joka puhuu Kristuksesta ja jotka tarjoavat Hyvää Sanomaa
amasta vastaan Sanaa ja AntikristuksenHenki estää sinua ott

.jotka saamaavat sanaa ,Antikristuksen Henki saa sinut epäilemään lukemaasi tai kuulemaasi Sanaa tai niitä ihmisiä
malanpalveluksen pitävä vaikka et itse olisikaan sapatin ja ju ,Antikristuksen Henki saa sinut koettelemaan profeettoja
.ihminenKahdentoista apostolin opetus 11:7, Apostoliset Isät, Suomaialaisen teologisen

kirjallisuusseuran julkaisuja 163).
Kun saarnaat Kristuksen nimeä Antikristuksen Henki kertoo Saatanan vallassa

oleville ihmisille, että sinä olet harhaoppinen ja, että sinä saarnaat Kristuksen Hyvää
sanomaa ja tuo antikristuksen henki kieltää ihmisiä ottamasta vastaan sinua ja Hyvää
sanomaa.
.Antikristuksen Henki koettelee sinun uskoasi ja käyttää Pyhän Raamatun sanoja kumotakseen sinun opetuksesi
pukeutumisestasi ja menneisyydestäsi ja estää ihmisiä uskomasta sinuun kun ,Antikristuksen Henki etsii vikoja sinusta
.Useat Juudan heimon jäsenet ja useat esikoiset ovat täysin Antikristuksen hengen vallassa .saaanaat Hyvää sanomaa

(Vrt. Efes. 2, Ap. t. 20:23-30, I Kor. 14:26, I Kor. 14:31-33).
Antikristuksen Henki yrittää saada jokaisen Kristityn, joka saamaa Kristuksen nimeä huonoon
valoon: Ylensyömään, pukeutumaan sopimattomasti ja nauramaan vastoin tahtoaan, esiintymään
kömpelösti, punastumaan jne. Mutta muista sinä, että Jumala ei tuomitse ulkonäön mukaan, vaan
Hän tuomitsee oikean tuomion.
Antikristuksen Henki yrittää saada sinut epäilemään Jeesuksen uskollisuutta sinua kohtaan ja Pyhän
Raamatun sanojen luotettavuutta. Ja vielä Antikristuksen Henki yrittää saada sinut ja sen ihmisen,
jonka kanssa puhut häpeämään Kristuksen nimeä.
Antikristuksen Henki sai suuren vallan kaikkialla maailmassa Ranskan
joka kumosi ,Preussin valtio teki lain 1873ja vuonna 1789 .vallankumouksen myötä v
avioliiton sakramentin ja Kirkon tarpeellisuuden ,soikeudenHerran sanan julistu
Italian valtio riisti Paavilta Kirkkovaltion ja aina siitä 1870Vuonna .pelastumiseen
lähtien on Paavi elänyt"Vatikaanin vankina". luvun lopussa Pyhästä Raamatusta joista etenkin Siirakin kirja oli suuri este avioeroihin ja ,poistettiin Apokryfiset kirjat
lähtien on 1873-1870Ja aina vuosista .avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin
.Antikristuksen Henki voimistunut maailmassa yhä enemmän ja enemmän
-Saaatana: .kuin salama ,joka syöksyi alas taivaasta ,Liiton enkelistä Jeesus käytti Saatana nimeä
jotka eivät ,jotka eivät pidä Sapattia tai ,joka uhraa ihmisiä ,Liiton enkeli on enkeli
Myös Saatana vetoaa Pyhään .noudata lakia joiltakin osin yhtä hyvin kuin muut
,Kristus yhdessä erottavat ihmisiä kirkosta-ana ja AntiSaat .Raamattuun tuomioissaan
Pyrkivät ottamaan kirkon hallintaansa ja lähettävät miehiä ,estävät Pyhät sakramentit
) .sotiin tai kuolemaanMatt. 11:12). ös apostoli Pietaria Jeesus on nimittänyt kerran
Saatanaksi, koska tämä yritti estää Jeesuksen luovuttamisen Ihmisten käsiin ja ajatteli
siten vain omaa näkemystään; eikä Jumalan pelastussuunnitelmaa. "Ihmisen poika
jätetään ihmisten käsiin, ja nämä tekevät Hänelle Mitä tahtovat". ihmistä tuomitse
korkein voima, vaan toinen ihminen. Eikä ihmistä pelasta korkein voima, vaan toinen
ihminen.
- Vuorilinnojen Jumala: Vuorilinnojen Jumala on jäänne"Jumalten poikien" jättiläisten
hyökkäyksestä, ja vallasta maan päällä. Se viittaa lesbouteen, miesten uhraamiseen
sodissa ja yhden naisen moniavioisuuteen (yksi nainen pitää montaa aviomiestä).
Tämä naisjumala levittää "haureuden henkeä", "sekasorron henkeä", "eksytyksen
henkeä"

henkeä" ja "antikristuksen henkeä " Myös .ja saa aikaan homoutta ja lesboutta
Saattaa olla .malan käyttämiin aseisiinhuumaavat aineet kuuluvat tämän JuIsis=A
starte=Artemis=Taivaan kuningatar=Ishtar= Siionin vuori=Samarian

epäjumala=Paholainen = Saatana =Babylonin portto . [Joh. Ilm. 12, Joh. Ilm. 17, I
Joh. ] n Samarian epäjumalan Suuri osa maailman kaikista ihmisistä on tämä .
Jumalan 153maailmassa olisi enää 2000että nyt vuonna ,On ennustettu .palvelijoita
.ihmistä olisivat Saatanan lapsia 000 000 000 6ja kaikki loput noin ,lasta[Hes.
14:12-23, Jer. 4:19-31, Jes. 1:8-20, Joh. 21:11]. . Efeson seurakunta, muhamettilaiset,
Babylonin portto jne.
Vuorilinnojen Jumala on myös sama Jumala kuin mikä on Samarian epäjumala
Hän on myös Luukkaan evakeliumin .tai Siionin vuori (4-3Miika ,4 .Joh)"Jumalan
valtakunnan" "sovun liiton" . Kun taas oikea Jumala on Matteuksen evakeliumin
"taivasten valtakuntien" . Apostoli Johannes käyttää tästä Jumalasta nimitystä Saatana
(IJoh. Kirje). ja Luukkaan evankeliumin mukaan tämän naisjumalan valta kestää maan
päällä 2000 vuotta, eli "Päivästä päivään (1 päivä=1000v)" tai ajasta aikaan. Eli
käytännössä vuodesta 43 vuoteen 2043. Sen jälkeen alkaa Harmageddonin taistelu,
josta käytetään myös nimeä Ahdistuksen aika tai Lyhennetty aika.
Ahdistuksen ajan jälkeen seuraa tuhatvuotinen valtakunta. Aivan maailman lopussa on tämä
Samarian Jumala tulimuuri Uuden Jerusalemin ympärillä; kun taas Jumala on valo Uudessa
Jerusalemissa ja Kristus on Uudessa Jerusalemissa lamppu.

- Kelvoton paimen: Sakarjan kirjan lopussa(Sak. 10-11) paimen, joka nousee paimentamaan
laumaa sen jälkeen, kun kolme paimenta on laitettu pois ja kun "armon liitto kaikkien kansojen
kanssa" kumottu. Tämä tapahtui vuonna 1919, I:sen maailmansodan seurauksena. Jo Napoleonin
sodissa ja Krimin sodassa taistelivat Kristityt valtakunnat toisiaan vastaan, mutta vasta I:sen
maailmansodan seurauksena kävi ilmeiseksi, että Kristityt eivat enää voi olla yhtä toistensa kanssa
liian suuren verivelan vuoksi. Täällä Suomessakin papisto menetti arvovaltansa vuosien 1918-1919
sisällisodan seurauksena kokonaan suuren osan kristityistä silmissä.
Pakotieksi"kelvottoman paimenen" ä perustettiin Kansainliitto ja Kirkkojen liitto" (Koinonia
ton Ekklesion). (Johdatus ekumeniikaan s.72: Risto Saarinen; Kirjaneliö, Helsinki, 1994).

- Pedot (4 petoa): .Pedoista kerrotaan tarkemmin Danielin kirjan seitsemännessä luvussa
Toinen peto on .(Kreikka ,Espanja)jolla on kotkan siivet ,(Rooma)Ensimmäinen peto on leijona
Venäjä)karhu 1 ), jolla on kolme kylkiluuta (Suomi, Puola, Armenia) hampaittensa välissä. Kolmas
peto on pantteri (Europa), jolla on neljä linnunsiipeä selässään (Portugali, Irlanti, Kreikka, Puola?)
ja neljä päätä (Saksa, Ranska, Italia, Englanti), ja tälle kolmannelle pedolle annettiin valta. äs peto
on erilainen kuin, mitä muut pedot ovat ja sillä on kymmenen sarvea ja pronssiset kynnet ja rautaiset
hampaat ja se syö ja ruhjoo kaiken ja tallaa tähteet jaikoihinsa. Elämme juuri aikaa, jolloin neljäs
peto on saamassa tuomiotaan. Neljäs peto koostuu kaikista kolmesta ensin mainitusta pedosta,
joista:
A) yksi syö; tämä on pelottava peto; Rooma.
B) yksi ruhjoo; tämä on kauhistuttava peto; Bysantti, Venäjä.
C) yksi tallaa jalkoihinsa; tämä on väkevä (voimakas) peto; Europa.
vrt. Dan. 7, Joh. Ilm. 13:1-10

- Leijona, tuli = Juudan heimon symbolit
- Kotka = Leevin heimon symboli
- Karhu = Simeonin heimon symboli
- Pantteri = Eftaimin heimon symboli
- Lohikäärme: joka on tähdätty ,Lohikäärme on symbolinen nimitys Paholaisen ja Saatanan liitolle
.yhdessä Herraa vastaan (ardukM)Liiton enkeli + (Astarte)Eli Isis .Jumalaa vastaan
Se on :Lohikäärmeen tuntomerkkeinä ovat sen vaikutukset ihmisissä ja sen tapa puhua
.Syyttäjä +ihmiskunnan Eksyttäjä (Joh. Ilm. 12:3, Joh. Ilm. 12:9). äärme voi olla esimerkiksi
kirkko, jonka hyökkääjä on riistänyt omiin käsiinsä (Matt. 11:12), varsinaisesti Lohikäärme
Johanneksen Ilmestyksen mukaan vaikuttaa taivaasta käsin vuodattamalla maan päälle
haureuden ja sekasorron henkeä. Lohikäärmeellä on palveluksessa luopuneita enkeleitä.
[Ovatko Rooman kirkko+Muhamettilaiset Lohikäärmeen palveluksessa sitä on vaikea sanoa?]
-Pedon

kuva = Lohikäärmeen kuva, Maanpäällinen kopio Lohikäärmeestä. valta, jonka valta
perustuu vannottuun valaan, virkoihin ja patsaisiin. Jos lohikäärme on kirkko, niin silloin keisarit ja
kuninkaat edustavat Lohikäärmeen kuvaa eli pedon kuvaa. Vrt. Paavi ja Otto 1 sekä inkvisitio,
investituura ja simonia kiista (980-1470). (Joh. Ilm. 13:1-10).
-Toinen (eräs) peto = Toinen lohikäärme, Peto, on kaksi karitsan sarvea, mutta joka puhuu samoin
kuin Lohikäärme (eksyttää, syyttää, kiroaa) , joka laittaa ihmiset kumartamaan ja vannomaan valan
pedon kuvalle eli lohikäärmeen maanpäälliselle kuvalle eli maalliselle hallitusvallalle. Saa ihmiset
tekemään patsaan (vrt. Dan. 2:31-45, Dan. 3:1-7) kuvan kunniaksi. Estää vapaan ostamisen ja
myymisen. (Joh. Ilm. 13:11-18, Dan. 8). (Kaksisarvinen pässi).
.sillä alttarin päissä oli aina kaksi sarvea ,Sarvi tarkoitta alttariaSarvi=alttari, temppeli, kirkko.
puhutaan kahdesta sarvesta tarkoitetaan, että kyseisessä valtakunnassa on kaksi kukkoa (alttaria,
sarvea) saarnaamassa Herran sanaa. Vrt. Amerikan Yhdysvallat (yksi alttari puritaanit (babtistit),
toinen alttari=katoliset).
jonka ,vityksen iljetystä eli alttariaKun puhutaan yhdestä suuresta sarvesta tarkoitetaan Danielin kirjassa mainittua hä
joka on rakennettu toisen kirkon päälle ,Eli kyseessä on kirkko .päälle on rakennettu toinen alttari(I Makk 1:54-59).

= jolla on yksi suuri sarvi ,Vuohipukki -Yhdysvallat, Manasse. Dan. 8.
- Sfinksi, Iljetys: the shee ba thi oth; Se leijonan patsas kohden härkää; Härkä ja leijona. Kun
Aatami ja Eeva olivat langennet syntiin teki Herra heille vaatteet nahasta. Ennen vaatteiden
tekemista täytyi Hänen tietenkin tapaa kaksi eläintä (leijona ja härkä) saadakseen nahat vaatteisiin.
Noiden tapettujen eläinten henget Hän asetti vartioimaan tietä Eedeniin. Tästä on ollut seurauksena
monet sfinksi kertomukset (Oidipus jne.) ja myös monet kertomukset siitä kuinka ihminen yrittää
löytää tietä takaisin Eedeniin ja Elämän puun luokse. Gilgames, Cain ja Abel jne.
Monet ovat kautta aikojen uhranneet patsaalle (ba-al = patsas-jumala) aina Aabelista ja Cainista
lähtien.
- Ruhtinas, taivaan tähti, taivaan joukot, kymmenettuhannet, jumalten pojat = enkeli, enkelit. Lopun
hetkellä kymmenettuhannet eli enkelit sortuvat ja heidät syöstään maan päälle, Dan. 11:41,
Qumran: sotakäärö 1QMI: 9-11)
- Ruhtinaiden ruhtinas=liiton enkeli.
- Mahtava = Manasse, Rafael.

- Belial = Ba-el-i-al = patsas-jumala-alttarissa=Bel =Ba-el= patsas-jumala, hävityksen kauhistus,
iljetys, sfinksi.
= = = = = = = =
.(petoa 4)MAALLISET PEDOT JA (puoluetta 4)MAALLISET PUOLUEET
jotka koskevat ,En kerro paljoa Pyhän Raamatun vertauskuvista ja puolueistamaallista valtaa. ös
ne on selitetty, mutta me tiedämme, että ne koskevat lähinnä sotilasvalaa, naimisoikeutta ja
maallista rikkautta, joten niihin ei tarvitse paljoa puuttua.
että Jeesus vahvisti keisarin määräysvaltaan kaiken sen mikä keisarille kuuluu ja Jumalan määräysvaltaan ,Tiedämme
Kuitenkin Jeesus itse on Kuningaiden kuningas ja Herrojen Herra ja Daavidin .alalle kuuluukaiken sen mikä Jum
kuninkuuden(maallinen kuninkuus) äpuolella. (Luuk 20:20-44).
:Daavidille eli kuninkaalle kuuluivat lähestulkoon kaikki mitä maa päällään kantaa eliVaimot, orjat, raha, sotilaat

. (I Sam. 8:11-18). ihmisen henki ja eläimen henki kuuluu Jumalalle. Ketään ei saa tappaa mistään
syystä. Esran kirja ja muut aikaiset profetiat kertovat selvästi, että Jumala päätti jo ennen vuotta 500
eKr. antaa kaiken maallisen vallan kuninkaille ja keisareille. (II Aik. 36:23, Esra 1:1-2).
.5)Itse asiassa jo Pyhä maa annettin Juudan käsiin Moos. 1:36) Efraimin jaettavaksi (5. Moos. 1:38) ä lasten
tuli taistella olemassaolostaan siellä (5. Moos. 1:39). äin kerrotaan viidennessä Mooseksen kirjassa.
Ei kaikilla heimoilla siis ollut samaa asemaa edes Israelin heimojen kesken. Paljon riitaa on kautta
aikojen aiheuttaneet kaikki jaot, joita on tehty. Uskovaisen ihmisen kannalta on tärkeää tietää, että
huolimatta perustuslaeista ja julistuksista (vapaus, veljeys, tasa-arvo) on myöntänyt lähestulkoon
kaiken vallan; niin ihmiset, eläimet kuin omaisuuden ja rikkauden kaiken maan päällä kuninkaiden
ja keisareiden hallintaan.
Vain ihmisen henki on enää Jumalan, jopa ihmisen ruumis on alistettu toisen ihmisen valtaan.
Kristus sanoi, että Hänen valtansa ei ole tästä maailmasta ja, että hänellä ei ole mitään osaa tähän
maailmaan ja tämän maailman ruhtinaaseen.
.5 :Kunikkuudesta on kyllä olemassa lakiMoos. 17:14-20, sitä harvemmin noudatetaan. Enemmän
noudatetaan profeettojen välittämiä oikeuksia.
että Kristityt ja korkeimman pyhät elävät hajaannuksessa aina aikojen loppuun asti ,Kaikesta edellämainitusta ja siitä
Ehkä tuo .a koko luomansa maailmanettä Jumala on jo varsin aikaisessa vaiheessa päättänyt tuhot ,voimme päätellä
.kun Cainille annettiin vapaat oikeudet riistää muita ihmisiä ,päätös tehtiin jo siina vaiheessa(I Moos. 4:15).

Varmaa vain on, että ei yksikään Kristitty ole tästä maailmasta, vaan he odottavat sitä maailmaa,
joka on ollut valmiina heitä varten jo maailman luomisesta lähtien.
Ehkä on parasta ottaa tämä nykyinen maailma pelkkänäHalo-kantena, ihmistä koetellaan, vaan meitä painaa
suuri ahdistus siitä, että kaikki pelastuisivat; niin kuninkaat kuin tavalliset ihmisetkin. Sillä ne, jotka
eivät pelastu joutuvat iankaikkiseen kidutukseen ja piinaan. Luukkaan evankeliumi on suuressa
määrin tarkoitettu kaikkille tämän maailman hallitsijoille ja virkamiehille. Samoin on Johannes
Kastajan opetus tarkoitettu heidän pelastustaan silmällä pitäen. Vielä meitä lohduttaa hieman jo
edellä mainittu Pyhä allianssi, jättivät allekirjoittamatta: Iso-Britannia, Paavi ja Amerikan
Yhdysvallat, mutta jonka monet Euroopan valtakunnat allekirjoittivat.
Usein näyttää siltä kuin hallitsijoille suodut oikeudet olisivat: Aikaan, hallitsijaan, temppeliin ja
hallitsijasukuun sidotut ja, että vain laki ja Jeesuksen sanat säilyisivät voimassa polvesta polveen.

:Neljä puoluetta ovat -Hallitsijat,

Fariseukset, Saddekeukset, Lainopettajat.
* Fariseukset olivat Essealaisten tapaisia lain ankaria noudattajia ja sotilaita.

*
Saddekeukset olivat enkeleihin ja Persian uskontoihin viehtyneitä sekä
jälieensyntymisoppeihin viehtyneitä juutalaisia.
*
Lainopettajat olivat konservatiivisia juutalaisia, jotka hyväksyivät sen, että Luvattu maa oli
annettu lapsille ja kahdelle heimolle. He tahtoivat opettaa lapsia lain antamin valtuuksin, mutta
eivät tahtahtoneet muuten puutua mihinkään kiistoihin tai politiikkaan.
(V Moos. 1:34-39, V Moos. 6:6-9, V Moos. 4:10).
*
Hallitsijat kuuluivat Juudan, Benjaminin ja Efraimin heimoihin. Heistä kertovaa ja heille
tarkoitettua asiaa löytyy paljon pienten Profeettojen kirjoista, joissa myös kerrotaan maailman
tuhoutuvan.
- Vanhan testamentin Apokryfisista kirjoista käy ilmi, että suurin osa juutalaisista luopui
Isiensä uskosta jo Hellenismin aikaan, ennen Kristuksen syntymää ja he ryhtyivät palvomaan
vieraita jumalia ja odottamaan Messiaan saapumista. Messiaan oli tarkoitus tehdä
maailmasta sopiva paikka juutalaisille palvella omaa Jumalaansa. Aina Kristuksen syntymää
edeltäneestä ajasta tähän päivään asti juutalaiset ovat odottaneet maailman tuhoutumista ja
Messiaan tulemusta.

Neljä kuningaskuntaa patsaan muodossa -(Dan. 2:31-45, Dan. 12:7) :
,490-0 (kultainen pää)Rooma -Aika.
,1470-490 (hopeinen rinta ja käsivarret)Bysantti -Kaksi aikaa
- Europa - Saksa, Ranska, Britannia, Italia (pronssinen vatsa ja reidet)
980-1470
,1715-1470 (rautaiset sääret)Muhamettilaiset -Turkki -Puoli aikaa
,1960-1715 (osaksi saviset ja osaksi rautaiset jalat)Muhamettilaiset ,rkkiTu -Israel ,Siionismi -Pyhän kansan
yhden osan hajaannuksen loppuminen.
- Rock 'n Roll 1960-

Mikäli haluat lisää tietoa maallisista pedoista ja hallitsijan vallasta niin ota yhteyttä, mutta elämme
aikaa, jossa neljäs peto on kukistumassa ja ikuista valtakuntaa
.ollaan pystyttämässä(Dan. 7). surua ja riitaa ja hajaannusta on tämä kysymys maallisesta
vallasta aiheuttanut myös uskovien ihmisten keskuudessa.
Uskovien ihmisten keskellään elää niitä ihmisiä, jotka kuvittelevat kirkon olevan paikka,
jossa pyritään kunniasijoille ja on ihmisiä, jotka kuvittelevat vielä Karitsan häissä ja
tuhatvuotisessa valtakunnassa olevan varaa taistella parhaista paikoista ja kunniasijoista.
:Osoite oliTapio Kangasaho, Linikkalankatu 19 B 22, 30100 FORSSA.
on ehtiä mukaan tunnustamaan 2000että tärkeää tänä päivänä vuonna ,Muistathan
Kristuksen nimeä ehyin sydäniin ihmisten edessä jonkin"taivasten valtakunnan " ä, sillä
seuraavana tulee enkeli, joka kuuluttaa: "Autuaita ovat ne, jotka tästä lähtien kuolevat
Kristuksen omina". ärkeää on löytää kirkko, jonka kanssa voi vietää sapatin ja osallistua
Pyhiin sakramentteihin.

ELÄMME AJASSA, JOSSA IHMISET LAJITELLAAN ERI VALTAKUNTIIN JA TUTKIMME
PYHÄÄ RAAMATTUA SIINÄ VALOSSA - IHMISTEN LAJITTELU
Kuvittelimme ennen tätä päivää kaikkien Pyhän Raamatun lupausten koskevan kaikkia ihmisiä,
jopa enkelit meille vakuuttivat, että pelkkä kaste riittä; eikä muuta tarvita, mutta nyt luemme Pyhää
Raamattua eri tavalla ja kuuntelemme kuinka Isä, Poika ja Pyhä Henki selittävät sitä meille
Hengessämme.. Jaottelemme ihmisiä eri ryhmiin:
Jumalan lapset Saatanan lapset .1[Jumalan lapset kykenevät tunnustamaan syntinsä
eli ripittäytymään, Saatanan lapset eivät kykene tunnustamaan svntejäan tai
harjoittamaan vanhurskautta. Usein saatanan lapset ovat jälleensyntyneitä vrt.
Joh. 3. Jälleensyntyneet elävät pimeydessä, piilossa muiden ihmisten näköpiiristä,
eivätkä he saarnaa Kristuksen nimeä. Jeesus itse puhuu Hengellisestä
uudestisyntymisestä; jälleensyntyneitä hän nimittää lihaan syntyneiksi. Saatanan
lapsilla ei ole omaatuntoa, vaan he jatkavat synnissä elämistä ja he rakastavat
syntiä ja synnin tekemistä.] (I Johanneksen kirje)
.saastaiset ,jumalattomat ,vanhurskaat ,Pyhät .2[Joh. Ilm. 22: 10]. ät etenevät
pyhyyden tiellä ja saavat uutta Herran Sanaa ja profetioita. Vanhurskaat harjoittavat
jatkuvasti hyvän tekemistä ja Jumalattomat pysyvät ennallaan; he ovat yhäti
jumalattomia. Jumalattomat eivät kykene harjoittamaan vanhurskautta lainkaan;
eivät kykene lahjoittamaan edes yhtä penniä hyväntekeväisyyteen. Jumalattomien
ymmärrys ei enene, koska he ovat kyvyttömät opettamaan muille ihmisille itse
oppimiaan taitoja ja viisauksia. [Ps. 14, Luuk. 8:16-18]
Saastaiset rakastavat synnissa elämistä ja syntiä; he harvoin edes ajattelevat
kääntyvänsä uskoon.
Myös .VrtMatt. 13:3-9 ja Matt. 13:18-23: Tien oheen (ojaan) pudonnut siemen
tarkoittaa Saastaisia. joilta Paholainen tulee heti ottamaan sanan pois ennen kuin
se ehtii juurtua, Kallioiseen paikkaan kylvetty siemen tarkoittaa Jumalattomia,
jotka iloitsevat hetken sanasta, mutta kohta kun tulee vaino he luopuvat.
Ohdakkeisiin kylvetty tarkoittaa Pvhiä, joiden ympärillä kasvaa vain ohdakkeita
eli Sanan tukahduttavia ihmisiä, ja lopulta kun ohdakkeet kasvavat liikaa eivät
Pyhät voi saada enää Jumalan Sanan valoa ja ymmärrystä. Hyvä maa tarkoittaa
Vanhurskaita jotka liikkuvat ympäriinsä tehden vanhurskautta, ja jotka tuottavat
satoa.

n seurakuntaa ja KuusitoistaSeitsemä .3"taivasten valtakuntaa" ä Kaksi miekkaa,
Neljä sarvea ja neljä seppää. Jeesus sanoi: "Minun Isäni tekee yhäti työtä". niin nyt
onkin perustettu useita kirkkoja ja kirjoitettu useita uusia pyhiä kirjoituksia:
Koraani, Mormonien kirja jne.

- Seurakunnat:
1. Efeso - Juuda (Efesolaiskirje, Jaakobin kirje)
2. Smyrna - Simeon (Galatalaiskirje)
3. Pergamon - Naftali (Vrt. Stefanus, Antipas, Prisca)
4. Tyatira - Gad (Tessalonikalaiskirjeet)
5. Sardes 6. Filadelfia - Dan, Aaron (Filippiläiskirje)
7. Laodikea - seurakunnat 8,9 jne., luopuneita, harha-oppisia
8. Korintti - Isaskar, Ruuben, Efraim, Siion - Juudaksen kirje
9. Rooma - Juuda (Jaakobin kirje), Leevi (Kirjeet Timoteukselle, Tiitukselle),
Manasse(Kolossalaiskirje, Roomalaiskirje, Heprealaiskirje)
- Taivasten valtakunnat ovat:
:Pelto ja luste .1Roomalais-katolinen kirkko
:puutarha ja linnut ,Sinapinsiemen .2Evankelis-Luterilaiset kirkot
3. Nainen, Hapate, 3 vakkaa jauhoja: Kreikkalais-katolinen kirkko
:kätketty aarre ,Pelto .4Jehovan todistajat
5.Kauppias, kallisarvoinen helmi:Helluntaikirkko
:enkelit ,korit ,nuotta ,Kalastajat .6SBTHOI
:lapsi ,Lainopettaja .7Pelastusarmeija
8. Kuningas, palvelija, palvelija, velat, vankila:Anglikaaninen kirkko
9. Kameli, neulansilmä (luotilanka), rikas mies:Mormonit, Manasse
10. Puutarha, 5 työmiesjoukkoa, hetket, 1 palkka: Luostarit, Ristiretki-ritarit, Miekkakäännyttäjät.
11. Kaksi poikaa, joista toinen menee töihin,ei: Aaron, Tuomas
12. Vartiotorni, Aita, Viinikuuma, Viinitarha:Ekumenia
:Kuninkaanpojan häät .13Siionistit, Benjamin yms.
:Kymmenen morsiusneitoa .141000-vuotinen valtakunta
:Kolme palvelijaa .151000-vuotinen valtakunta
:vanhurskaat teot ,lampaat ,Pässit .16Ikuinen valtakunta.
- Kaksitoista Israelin heimoa
1.
Ruuben
2.
Simeon
3.
Leevi
4.
Juuda - Nuolenpääkirjoitus
5.
Dan - Sanakirjoitus, Ravia (tavuina: ra-vi-a,
pyörä-viisi-maa)
6.
Naftali
7.
Gad - Tavukirjoitus, Ne-bu-ka-d-ne-sa-r
8.
Asser
9.
Sebulon
10.
Isaskar
11.
Joosef
- Manasse - Kuvakirjoitus, hieroglyfit, vertauskuvat.
– Efraim - Nuolenpääkirjoitus, Lisääntyy-vähenee, rytmi: Oik-vas, vas-oik, oik-vas, vas-oik
–

12. Benjamin

niin ota ,joihin ihmisiä nyt lajitellan ,Mikäli tahdot saada lisää tietoa niistä eri koreista

:yhteyttäTapio Kangasaho, Linikkalankatu 19 B 22, 30100 Forssa.
Pyydän anteeksi jos olemme liittäneet vääriä nimiä tai kirkkoja vääriin koreihin, mutta
SBTHOI:n työ on vasta alkuvaiheessa. Toivomme, että kukaan mainittu henkilö ei suutu
mikäli näkee nimensä väärässä korissa. Tehtävämme on lajitella kukin "kala" oikeaan
koriin, mutta kuten aina "kalat" tahtovat hyppiä takaisin veteen tai vaihtaa koria.
Apostoli Paavalin saarnaama"Siionin vuoren-evankeliumija Jehovan todistajien "
saarnama"Ikuinen evankeliumi" nyt vuonna 2000 loppusuoralla. Vielä on jäljellä kolmas
todistus eli "Valtakunnan evankeliumi.ja sen jälkeen tulee loppu "
:ennustama 1960Edessämme on Rooman klubin vuonna Ahdingon

ja ahdistuksen aika, joka on valittujen

tähden lyhennetty.
Tämä kirjoitelma on tehty aikana, jolloin en ollut lukenut Raamattua juuri lainkaan yli 20 vuoteen.
Avasin Raamatun uudestaan vuonna 1999 ja henki ohjasi lukemistani ja selitti sitä. Sen vuoksi tästä
kirjoitelmasta käy ilmi perehtymättömyyteni Jumalan Sanaan. Se sisältää naiveja kommentteja ja
päätelmiä. Vuonna 2001 loppui kirjastojen kirjojen läpi käyminen hengen ohjauksessa ja myös
Raamatun lukeminen väheni ja keskittyi lähinnä pelkästään Danielin kirjaan, josta en mitään
ymmärtänyt. Sitten avasin Raamatun uudestaan vuonna 2004, josta lähtien olen lukenut ja tutkinut
sitä säännöllisesti Jehovan todistajien materiaalin avustuksella. Tietoni ovat lisääntyneet siinä
määrin, että en tämä kirjoitelma ei innosta itseäni kovin paljon enää. En tiedä onko siitä mitään apua
kenellekään?
Alunperin kirjoitin tämän tekstin parissa päivässä Hengen ohjauksessa vuonna 1999. Joskus
2000-luvun alkuvuosina jaoin noin viisi kappaletta pois: Jehovan todistajat, Helluntaikirkko,
Evankelis-Luterilainen kirkko, kaksi yksityishenkilöä. Tarjosin kirjoitusta lisäksi Ortodoksiselle
kirkolle, mutta heitä ei asia kiinostanut. Adventtikirkko ilmoitti hengessään haluavansa kopion tästä
kirjoitelmasta, mutta en toimittanut sitä heille. Myöhemmin 2000-luvun puolivälin jälkeen lainasin
kopion tästä vielä muutamaksi viikoksi Vapaakirkolle.
Annoin oikeuden kopioda ja toimittaa kopioita kirjoitelmasta noille kahdelle yksityishenkilölle sekä
Vapaakirkolle myöhemmin.
Jehovan todistajille lupasin toimittaa parannellun version eli uusimman painoksen kirjoitelmasta
myöhemmin, jos Herra suo. Heidän saamansa kappale oli erilainen kuin tämä nykyinen. Tämä on
siis toinen uudistettu painos. Vielä pitäisi uudistettuja painoksia tehdä lisää sillä tietoa on kertynyt
tänä viitenätoista vuotena valtavasti lisää.
Kirjoitelma voi olla avuksi raamatun lukemisessa, mutta en usko, että sen varassa voidaan
ekumeniaa mitenkään lisätä tai tiivistää. Kirjoitelma ei olisi ollut avuksi myöskään 2011-2013
arabikevään jälkeisissä Ilmestyskirjan sodissa.
Kirjoitelman avulla on helppo jäsentää erilaisia luetteloita sekä tutkia mikä vanhoista kirjoituksista
on jäsennetty käyttäen juuri tätä samaa jäsennystä. On paljon vanhoja kirjoituksia, joiden
sisällysluettelo noudattaa tässä esitettyjä jäsennyksiä. Ne saattavat olla eräänlaisia pyhien
kirjoitusten selitysteoksia tai lukemisen aputeoksia.
Kun Danielin kirjassa puhutaan: Tulee loppu kun pyhän kansan yhden osan hajaannus on ohitse;

niin voidaan katsoa, että tuo hajaannus on tämän kirjoituksen valossa ohitse juuri näinä
vuosikymmeninä. Mikäli tuo pyhän kansan yksi osa tarkoitti kristillistä kirkkoa. Mikään ekumenia
tuskin voi milloinkaan tiivistää kirkkoa yhdeksi tässä esitettyä jaottelua turhaksi tehden. Kirkko
tulee ilmeisesti aina koostumaan noin 16 ruumiinosasta eikä kokonaisuutta voida tehdä sen
tiiviimmäksi.
Paljon on tapahtunut vuoden 1998 Ihmisen Pojan äänen ilmestymisen jälkeen sekä vuoden 1999
jälkeen jolloin tämä kirjoitelma kirjoitettiin. Vuonna 2003 Jehova, Kristus, Abraham, Kolmas taivas
ja Neitsyt Maria ilmestyivät Suomessa ilmestyksenä. Myöhemmin ilmestyi vielä Herra Sebaoth ja
vuoden 2011 arabikevään sotien jälkeen alkoi myös Karitsa esittää ajatuksiaan koskien omaa
rooliaan maailman tapahtumissa.
On tapahtunut ylöstempauksia, taivaassa ja helvetissä käyntejä, aikamatkoja menneisyyteen ja
tulevaisuuteen, uusien maailmoiden luomista, julmaa sadonkorjuuta sotien muodossa, alistamista,
orjuuttamista, aivopesua, Lohikäärme on kukistanut pyhät. On tapahtunut tuonelassa käyntejä,
Daavidin sortuneessa majassa käyntejä, Daavidin valtaistuimen valtakunnassa käyntejä.
On ollut taikakeinoja, noituutta, kybernetiikkaa, tieteen edistymistä harppauksin, ufoja ja pilviin
tehtyjä näkymättömiä ilma-aluksia. On ollut mikrosiru implanttien kokeilemista, äänen kulun
estämistä, identiteettivarkauksia, raiskauksia, murhia, kidutusta, vartaloiden ja kasvojen
muuntamista toiseksi taikakeinojen avulla, salaista ja näkymätöntä sotaa ja alistamista, hurjia
visioita tuomiopäivän luonteesta, telepatiaa jne. jne.

Itselleni on päälimmäiseksi jäänyt mielikuva islamin odottamasta Kalifi Imaami Mujaddid Mahdista
ja hänen tuomastaan seitsemänvuotisesta luonnon kukoistuksesta ja yltäkylläisyydestä.
Se on toivo, joka on jäänyt jäljelle kun monet ovat luopuneet jopa uskosta Kristukseen.
Onhan toki muitakin toivon kipinöitä ja jopa toivo paluusta Kristukseen, mutta oma logiikkani
kertoo, että joka ei nyt odota Kalifi Mahdia ja Isaa sekä Jumalan valtakuntaa on ollut peto, joka on
käyttänyt muita sadistisesti hyväkseen. Tietenkin myös Ha Messiah Jeshuan eli Joosuan panos on
merkittävä ja häntä myös sopii odottaa. Toisten toivossa ja toisten pelossa ja häpeässä.
Mikä on Herra Sebaotin ja Jehovan panos sekä tosi Jumalan panos on tietenkin se, että heille tullaan
perustamaan temppeli ja kaikkien kansojen rukoushuone ja tabernaakkeli. Olen sen itse kokenut,
että jos lähestymme heitä itse omana henkilönä varmasti sairastumme ja kuolemme pois. Kuka ikinä
näkee Jumalan siitä hänen kuntonsa heikkenee ja hän kuolee pois. Sen vuoksi tarvitsemme
välittäjää.
Tässä muutamia hätäisesti kyhättyjä mielikuvia ja ajatusrakennelmia. Kaikkea sitä mitä nyt tapahtuu
ei kukaan kykene kielillä puhumaan, profetoimaan tai selittämään. Pitäisi olla kaikilla täsmälleen
samat kokemukset ja elämänvaiheet ja luetut teokset, jotta voisi edes yrittää ymmärtää.
Uusia tiedostoja syntyy päivittäin lisää, mutta niistä ei ole paljoa apua mihinkään suuntaan. Liitän
niistä parhaat samaan hakemistoon tämän tiedoston kanssa.
Loppu.

