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Pahamaineinen kartta, jossa maailma jaettiin eri alueisiin, laadittiin ja 

julkaistiin vuonna 1942, sen jälkeen kun Pearl Harbor'iin oli hyökätty ja 

Yhdysvallat oli liittynyt toiseen maailmansotaan. Sodanjälkeisen uuden 

maailmankartan luonnoksen (Outline of the Post-War New World Map) laati ja

itse-julkaisi 25. helmikuuta 1942 Maurice Gomberg Philadelphia PA:sta. 

"Gomberg, puolalainen juutalainen Yhdysvaltoihin emigroitunut mies, loi 

kartan henkilökohtaisena projektinaan, eikä hänestä tiedetä juuri muuta. Siinä

esitetään ehdotettu maailman poliittinen jako toisen maailmansodan jälkeen 

liittoutuneiden voittaessa, jossa hallitsisivat Yhdysvallat, Yhdistynyt 

Kuningaskunta ja Neuvostoliitto sekä Kiinan tasavalta. Kartta sisältää 

manifestin, jossa kuvataan 'Uusi maailman moraalinen järjestys' sekä 

lainauksia Roosevelt'in puheesta Neljä vapautta." Lisää tästä ja 

karttaehdotuksesta löytyy tästä (Outline of the Post-War New World Map – 

Wikipedia).

Rooman klubi perustettiin vuonna 1968 senjälkeen, kun tiedemiehiä, 

poliitikkoja, valtionpäämiehiä, rahoittajia ja teollisuusmiehiä kymmenestä eri 

maasta tapasi David Rockefeller'in yksityistilalla Bellagio'ssa, Italiassa. 

Perustettaessa siihen kuului 75 merkittävää eliitin jäsentä 25 eri maasta ja 

monet johtajista ovat NATOsta. Rooman klubi toimii taloudellisten, poliittisten 
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ja sosiaalisten ongelmien tutkimuslaitoksena ja väittää, että "sivilisaation 

tulevalle selviytymiselle ei ole muuta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa kuin 

uusi globaali yhteisö yhteisen johdon alaisuudessa".

Rooman klubi (C.O.R ) julkaisi 17. syyskuuta 1973 raportin nimeltä 

"Regionalized and Adaptive Model of the Global World System (Globaalin 

maailmanjärjestelmän alueellinen ja mukautuva malli)". Tämä 

mallisuunnitelma yhdistäisi koko maailman yhden hallintomuodon alle 

jakamalla sen 10 poliittiseen / taloudelliseen alueeseen. Nämä 10 aluetta 

olisivat: Pohjois-Amerikka, Länsi-Eurooppa, Itä-Eurooppa, Japani, 

Latinalainen Amerikka, Lähi-itä, Afrikka, Etelä- ja Kaakkois-Aasia, Kiina ja 

muu kehittynyt maailma. Raportissa väitettiin, että "näiden kriisien ratkaisua 

voidaan kehittää vain globaalissa kontekstissa, jossa tunnustetaan täysin ja 

nimenomaisesti kehittyvä maailmanlaajuinen järjestelmä ja joka on 

pitkäaikainen. Tämä edellyttäisi muiden muutosten ohella uutta maailman 

talousjärjestystä ja globaalia resurssien jakojärjestelmää."

Vuonna 1976 C.O.R. julkaisi toisen raportin nimeltä "Reshaping the 

International Order (Kansainvälisen järjestyksen uudistaminen)”, jossa 

kehotettiin luomaan uusi kansainvälinen järjestys, johon sisältyisi myös 

varallisuuden taloudellinen uusjako. He vaativat myös väestön vähentämistä 

sterilisaation, abortin, ehkäisyn, kansanmurhan ja nälkiinnyttämisen kautta 

luomalla nälänhätiä ja tauteja. Taylor Caldwell kirjoittaa vuonna 1976 

ilmestyneessä romaanissaan Syyttömien seremonia (Ceremony of the 

Innocent), että "piinatussa maailmassa ei tule olemaan rauhaa, vain 

ohjelmoitu ja järjestelmällinen sarja sotia ja onnettomuuksia - kunnes 

juonittelijat ovat saavuttaneet tavoitteensa: uupunut maailma, joka on valmis 

alistumaan suunnitelmalliseen marxilaiseen talouteen sekä totaaliseen ja 

nöyrään orjuuteen - rauhan nimissä".

 



Vuodesta 1973 kuluneiden 50 vuoden aikana on tehty useita alueellisia 

kauppasopimuksia kahden tai useamman hallituksen / maan välillä kauppaa 

ja kaupankäyntiä varten, kuten EU (Eurooppa), CSME (Karibia), EAEU (Post-

Neuvostoliitto), GCC (Arabi-valtiot) Mercosur (Etelä-Amerikka), SICA (Keski-

Amerikka), AU (Afrikka), ASEAN (Kaakkois-Aasian maat) ja NAFTA, joka 

tunnetaan nykyään nimellä USMCA (Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada). Myös 

lukuisia sotilasliittoja on muodostettu, kuten NATO (Yhdysvallat, Kanada, 

Eurooppa), NORAD (Yhdysvallat ja Kanada), CSTO (Venäjä ja useat 

Neuvostoliiton jälkeiset valtiot), ANZAC (Australia ja Uusi-Seelanti), AU 

(Afrikka) ), jne.

30 vuotta sitten, 1. marraskuuta 1993, perustettiin ensimmäinen 

ylikansallinen liitto, kun Euroopan Unioni muodostettiin. Ylikansallinen liitto tai

hallitus määritellään monikansalliseksi liitoksi tai yhdistykseksi, jossa 

jäsenmaat luovuttavat vallan ja suvereniteetin ainakin joissakin sisäisissä 

asioissa ryhmälle, jonka päätökset sitovat sen jäseniä. Ylikansallinen 

organisaatio merkitsee suurempaa valtion suvereniteetin siirtoa tai 

rajoittamista, kuin muunlaiset kansainväliset järjestöt. EU:lla on syvä 

poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen integraatio, johon kuuluvat 

yhteismarkkinat, yhteinen rajavalvonta, korkein oikeus ja säännölliset vaalit. 

Heillä on oma parlamentti, yhdistetty sotilasyksikkö ja jopa oma valuutta.

Nyt vuonna 2023 uskon, että olemme todistamassa toista (kymmenestä) 

ylikansallisen liiton / hallituksen alkamista muodostua, USMCA-liittoa, 

Amerikan Yhdysvaltojen, Kanadan, Meksikon ja Keski-Amerikan välille. 

Puhuessamme maa-, ilma- ja merihyökkäykset heikentävät kansallista 

suvereniteettiamme. 30330-miehen Joe Bidenin ja hänen kulissien takana 

olevien käsittelijöidensä (sekä ihmisten että demonisten) ansiosta meillä on 

nyt maa ilman rajoja. Maa ei tietenkään ole maa, jos sillä ei ole rajoja. 

Rajamme Meksikon ja Kanadan kanssa ovat avoimet ja maahan tulee 
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siirtolaisia kaikkialta maailmasta. Tämän maailmanlaajuisen massamuuton 

seuraukset raha-, kulttuuri-, terveys- ja hyvinvointiin sekä turvallisuuteen 

(sekä kansalaisille että siirtolaisille) ovat erittäin tuhoisia sen kansalaisille. 

eikä sitä voida ylläpitää pitkään, jos maa haluaa säilyttää kansallisen 

suvereniteettinsa.

Näimme juuri kiinalaisen vakoilupallon, joka ylitti suuren osan Yhdysvaltojen 

mantereesta, ennenkuin se lopulta ammuttiin alas. Tämä oli kansallisen 

ilmatilamme räikeä loukkaus vieraan maan toimesta vakoilutarkoituksessa, ja 

silti presidentti Biden ja armeija antoivat sen tapahtua, ennenkuin lopulta 

ryhtyivät toimiin. Uskon, että ainoa syy, miksi he tunnustivat sen ja ampuivat 

sen alas useiden päivien jälkeen, oli se, että siviilit huomasivat sen ja 

raportoivat tiedotusvälineille. Heidän olisi pitänyt tietää siitä ja ampua se alas 

sen ollessa vielä Tyynenmeren yllä, ennenkuin se saapui Alaskaan. Mitä olisi 

tapahtunut, jos tässä ilmapallossa olisi ollut hyötykuormana EMP-ydinpommi, 

jonka oli määrä räjähtää Amerikan taivaalla? Ovatko Yhdysvaltain hallitus ja 

armeija valmistelemassa tarkoituksella tämän maan sortumista?

Se panee varmasti ihmettelemään heidän heikkoja ja epäpäteviä toimiaan.

"Pentagon julkaisi äskettäin kartan, joka näyttää Venäjän ja Kiinan laivaston 

alusten matkareitit tärkeiden merenalaisten kaapelien ohella osana vuoden 

2021 kansallisen puolustusvaltuutuslain pyyntöään, jota kutsutaan yleisesti 

puolustusministeriön (DoD) budjetiksi. Kartasta näkyy selvästi sekä Atlantin 

että Tyynenmeren raskas liikenne, kun venäläiset sukellusveneet tunkeutuvat 

Amerikan itärannikolle ja kiinalaiset sukellusveneet hiipivät lännessä. DoD-

kartta näyttää, että venäläiset ja kiinalaiset sukelluskoneet ovat epämukavan 

lähellä – Sandboxx  

Hyökkäys kansallista suvereniteettiamme vastaan maitse on itse aiheutettu, 
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koska sallimme maahanmuuttajien (ja joidenkin terroristien) eri puolilta 

maailmaa tulla laittomasti maahamme. Se, että annamme armeijamme 

keskittyä heränneisyyteen (wokeness) sotilaallisen valmiuden sijasta ja 

osoittamme voiman sijaan heikkoutta (maalla, ilmassa ja merellä) 

vihollistamme kohtaan, rohkaisee heitä testaamaan meitä. Maamme 

keskittyminen Venäjään suurimpana uhkana Kiinan sijasta on arvioni mukaan

valtava virhe. Teollisuutemme puute ja riippuvuutemme Kiinan viennistä 

tekevät meistä erittäin haavoittuvia sodankäyntikyvyssämme. Maittemme 

välinen sota lamauttaisi pohjimmiltaan kummankin talouden.

Vastuussa olevat eivät tietenkään halua, että Yhdysvallat säilyttää kansallisen

suvereniteettinsa. Se on hyvin ilmeistä heidän tahallisessa 

tuhopolitiikassaan. Kukaan ei voi olla noin epäpätevä. "Eliitit" (omassa 

mielessään) haluavat muodostaa toisen ylikansallisen liiton ja hallituksen, 

joka perustuu Euroopan Unioniin ja koostuu Pohjois- ja Keski-Amerikasta. 

Saatanan yhden maailman jumalattomat "rakentakaa takaisin paremmin 

(Baabelintorni)" -pelinappulat haluavat luoda 10 valta-aluetta Rooman klubin 

ihanteellisen uuden maailmanjärjestyksen mukaan. Jokaisella alueella on 

oma hallitus ja valuutta, mutta se todennäköisesti ottaa direktiivinsä 

EU:sta, josta Antikristus lopulta tulee. Etelä-Amerikka, Afrikka ja Kaakkois-

Aasian maat seuraavat USMCA:n esimerkkiä sulauttamalla suvereeneja 

valtioita ylikansallisiin hallituksiin, kunnes kaikki 10 aluetta on muodostettu, 

juuri kuten Raamattu kuvailee.

Uskon, että Tempaus nopeuttaa suuresti kohtien Dan. 7:7-8, 23-25 ja Ilm. 

17:12-14 mainitseman Pedon (kymmenen sarvea/kuningasta) valtakunnan 

muodostumisprosessia. 10 hallitusta muuntuvat lopulta 

maailmanhallitukseksi, jossa on 10 kuninkaan oligarkia. Myös 

maailmanvaluutta otetaan käyttöön. Lisäksi tulee olemaan yksi valtion 

hyväksymä / pakottama uskonto. Pedon valtakunnassa tulee olemaan 



sosialistinen / kommunistinen hallitus ja maailman kansalaiset on delegoitu 

orjiksi. Planeetan massiivinen väestön vähentäminen (keinolla millä 

hyvänsä) on 10 kuninkaan hallituksen päätavoite. Nämä ovat WEF:n 

Great Reset -aloitteen ja YK:n vuoden 2030 Kestävän Kehityksen 

Tavoitteiden (ilmastonmuutos jne.) lopulliset tavoitteet.

En yllättyisi, jos Danielissa ja Ilmestyskirjassa ennustetut 10 tulevaa 

kuningasta osallistuisivat WEF:n vuosikokoukseen Sveitsin Davosissa 

tammikuussa 2023. Yksi näistä 10 muodostettavasta alueesta on USMCA ja 

yksi kymmenestä kuninkaasta hallitsee Pohjois-Amerikassa. Jos olisin 

vedonlyöntimies, löisin vetoa Barack Obama'n puolesta, joka sanoi kerran 

(ehkä profeetallisesti) Valkoisen Talon kirjeenvaihtajayhdistyksen illallisella 

vuonna 2016, että "tasavallan loppu ei ole koskaan näyttänyt paremmalta". 

Sen minkä Barack Obama aloitti, Joe Biden ja demonisesti kontrolloidut 

demokraatit (ja jotkut nimellisesti republikaanit) ovat päättäneet saattaa 

päätökseen.

Mooseksen ja Eksoduksen aikana vahvistettiin laki todistajista. Laki sanoi: 

"Kahden tai kolmen todistajan suulla asia ratkaistaan" (5. Moos. 19:15). Asia, 

josta keskustelemme, on Jumalan pyhän sanan mukaan ihmiskunnan 

lopunajat. Daniel, joka edustaa Vanhaa Testamenttia (Danielinkirja), ja 

Johannes, joka edustaa Uutta Testamenttia (Ilmestyskirja), ovat kaksi 

todistajaa, jotka tarvitaan tämän totuuden määrittämiseen. Tutkikaamme, 

kuinka ne kietoutuvat yhteen ja täydentävät toisiaan.

Danielin luvussa 7 enkeli selittää Danielille näyn neljästä pedosta. Useimmat 

tutkijat uskovat, että se on Daniel 2. luvun perusteellisempi tarkastelu koskien

kaksimetallista kuvaa eli patsasta, joka edustaa neljää maailman (Välimeren 

alueen) valtakuntaa. Ensimmäinen valtakunta edusti Babylonia, jolla oli 

leijonan (petojen kuningas) ja kotkan (lintujen kuningas) kuninkaallinen loisto. 



Toinen valtakunta edusti Meedo-Persian valtakuntaa. Sillä oli suuri voima, 

kuten karhulla, mutta ei Babylonin kuninkaallisia ominaisuuksia. Persian 

suurempaa voimaa verrattuna meedialaisiin osoittaa karhu, joka nousee 

toiselta kyljeltänsä. Sen suussa olevat kolme kylkiluuta viittaavat kolmeen 

Babylonian, Persian ja Meedian maakuntaan, joita he hallitsivat.

Kolmas valtakunta oli Kreikka, jota edusti leopardi. Sillä oli kaikki leopardin 

ominaisuudet, joka iskee saaliiseensa suurella nopeudella ja raivolla. Neljä 

siipeä ja neljä hallitsevaa päätä viittaavat Aleksanterin neljään kenraaliin, 

jotka ottivat valvontaansa Aleksanterin valtakunnan hänen kuoltuaan. Kolmas

ja neljäs valtakunta tunnistetaan nimillä luvussa 8 (20-21). Jae 12 sanoo, että 

kolmelta ensimmäiseltä valtakunnalta otettiin valta, mutta niiden elämän 

pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. Tämä viittaa siihen tosiasiaan, 

että kukin valtakunta sulautui seuraavaan.

Neljättä valtakuntaa ei nimetä, mutta se toteutui historiallisesti Rooman 

valtakunnassa. Se murskasi ja söi valloittamansa maat. Jakeessa Dan. 7:7 

Danielille kerrotaan, että kymmenen sarvea edustavat kymmentä 

kuningasta, jotka lopulta nousisivat tästä konglomeraattisesta Rooman 

valtakunnasta. Ne mainitaan myös Ilmestyskirjassa (Ilm. 17:12-14). Yksi 

kymmenestä sarvesta edustaa tulevaa Rooman valtakuntaa (EU), joka 

ilmestyy uudelleen lopun aikana.

Jakeiden Dan. 7:8,24 mukaan eräs muu "pieni sarvi" nousee kymmenen 

sarven jälkeen ja kukistaa eli valloittaa kolme kuningasta (ja/tai valtakuntaa),

Tämä pieni sarvi on Antikristus, jota kuvaillaan erilaisena kuin 10 kuningasta, 

luultavasti viitaten siihen, että hän hankkii valtakuntansa väkisin. Tällä 

hetkellä loput seitsemän kuningasta antavat voimansa ja valtansa pedolle 

(pienelle sarvelle eli Antikristukselle) Ilm. 17:13 mukaan: "Näillä on yksi ja 

sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle." Tämä tapahtuu 



seitsenvuotisen Ahdistuksen puolivälissä (keskellä Danielin 70. viikkoa).

 

Dan. 9:27 mukaan Ahdistus alkaa, kun "tuleva ruhtinas" (Antikristus) 

vahvistaa liiton monien (mukaan lukien Israel) kanssa "yhdeksi viikoksi" eli 

seitsemäksi vuodeksi. Seurakunnan Tempaus tapahtuu ennen tätä liiton 

"konfirmointia" (vahvistusta). Uskon, että Tempauksen jälkeen voi kestää 

useita vuosia, ennenkuin Antikristus nousee kymmenen kuninkaan jälkeen 

(Dan. 7:24) toteuttamaan tämän tärkeän ja historiallisen (ja profeetallisen) 

tapahtuman.

  

Tätä seitsenpäistä petoa, jolla on kymmenen sarvea ja kymmenen kruunua, 

kuvataan tarkemmin luvussa Ilm. 13. "Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin 

näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja 

lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan." (Ilm. 

13:2). Tällä pedon valtakunnalla on kaikki luvussa Dan. 7 mainittujen kolmen 

maailmanvallan (Kreikka, Meedo-Persia ja Babylon) sotilaalliset 

ominaisuudet. Lopullinen maailman hallitsija kokoaa valtakuntaansa kaiken 

muinaisten hallitsijoiden ja heidän alueidensa voiman ja lopulta  hallitsee koko

planeettaa, mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut.

Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, 

mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he

kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja 

kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä 

vastaan?" Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille 

annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. Ja se avasi 

suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen 

majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa 

pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja 

kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat 



sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, 

hamasta maailman perustamisesta. (Ilm. 13:3-8). 

Daniel kuvailee petomaisen Antikristuksen toimia seuraavasti: ”Hän puhuu 

sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii 

muuttamaan ajat ja lain ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi 

ajaksi ja puoleksi ajaksi” (Daniel 7:25). 

Tässä mainitut "pyhät" ovat Jumalan valittu kansa, juutalaiset. Aika, kaksi 

aikaa ja puoli aikaa viittaa kolmeen ja puoleen vuoteen, Danielin 70. 

vuosiviikon viimeiseen kolmeen ja puoleen vuoteen (Dan. 9:24-27), joka 

tunnetaan myös nimellä Jaakobin vaiva tai Suuri Ahdistus. Raamattu viittaa 

Ahdistuksen viimeisiin kolmeen ja puoleen vuoteen kolmella eri tavalla. 

Mainitsin ensimmäisen kuvauksen "aika, ajat ja puoli aikaa" jakeessa Dan. 

7:25. Se löytyy myös jakeista Dan. 12:7 ja Ilm. 12:14. Toinen kuvaus on 

”neljäkymmentäkaksi kuukautta” ja se löytyy jakeista Ilm. 11:2 ja Ilm. 13:5. 

Kolmas tapa viitata kolmeen ja puoleen vuoteen on "tuhat kaksisataa 

kuusikymmentä päivää" ja se löytyy jakeista Ilm. 11:3 ja Ilm. 12:6.

Kaikista näistä kuvauksista vain Ilm. 11:3 viittaa (oletettavasti) 

seitsenvuotisen Ahdistuksen ensimmäiseen puoliskoon. Jos tämä jae ei olisi 

Uudessa Testamentissa ja Dan. 9:27 (viitaten yhteen viikkoon/seitsemään 

vuoteen) Vanhassa, niin luulisi, että Ahdistuksen kesto on vain 3 ½  vuotta 7 

vuoden asemesta. Uskon, että näitä kolmea ja puolta vuotta eli 1260 päivää 

ei ole laskettu jonkinlaisesta "profeetallisesta kalenterista" (360 päivää 

vuodessa), vaan ne viittaavat juutalaiseen kalenteriin, jossa on 1260 päivää 

Nisan-kuun 10. päivästä (profeetallinen päivä, jolloin Jeesus ratsasti 

Jerusalemiin juutalaisten kuninkaana) Tishri-kuun 1. päivään, pasunansoiton 

juhlaan, kun Jeesus palaa maan päälle kuninkaiden Kuninkaana ja herrojen 

Herrana.



Monet Raamatun profetioiden tutkijat ovat esittäneet kysymyksen: ”Onko 

Yhdysvallat Raamatun profetioissa?” Vaikka Yhdysvaltoja ei mainita nimeltä, 

eikä sitä ole määrätty näyttelemään merkittävää roolia lopunajan 

tapahtumissa, uskon, että maamme löytyy joistakin kirjoituksista, joista 

olemme keskustelleet. Se ei kuitenkaan ole nykyisessä muodossaan 

suvereeni kansakunta nimeltä Amerikan Yhdysvallat, vaan se tulee olemaan 

uudessa muodossaan ylikansallisena liittona / alueena nimeltä USMCA 

Union, tai jotakin vastaavaa. USMCA-unioni tulee olemaan yksi kymmenestä 

kuninkaasta, jotka mainitaan luvussa Dan. 2 (yksi raudan ja saven varpaista),

luvussa Dan. 7 ja luvussa Ilm. 17 ja jotka hallitsevat maailmaa, kunnes 

luovuttavat valtansa Antikristukselle seitsenvuotisen Ahdistuksen puolivälissä.

Antikristuksen absoluuttinen monarkia, jossa hän hallitsee planeettaa, kestää 

vain 3 ½ vuotta - sama kesto kuin Jeesuksen palvelustyöllä. "Ja sille annettiin

suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 

neljäkymmentä kaksi kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan,

pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa 

asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja 

sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. 

Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole 

kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman 

perustamisesta" (Ilm. 13:5-8).

Antikristusta auttaa hänen maailmanvalloituskampanjassaan toinen peto, joka

"nousee maasta" (mahdollisesti juutalaisesta sukulinjasta). Hänellä kuvaillaan

olevan kaksi sarvea kuin karitsalla ja hän puhuu kuin lohikäärme (Ilm. 13:11). 

Hän on uskonnollisen kultin, jota kutsutaan Salaisuus Babyloniksi, pääpappi 

(Ilm. 17). Hänen kaksi sarveaan voisivat edustaa krislamin muotoa, 

luopiokristinuskon ja islamin yhteensulautumista. Sen jälkeen kun 10 sarvea 



tuhoavat tämän luopiokirkon (ja kaupungin, jossa se asuu - Rooman), toinen 

peto, joka tunnetaan vääränä profeettana, saa maan kansat palvomaan 

Antikristusta jumalana. Hän asettaa pedon kuvan vasta rakennettuun 

kolmanteen temppeliin Jerusalemissa ja vaatii jokaista kumartamaan sitä.

“Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin

ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne 

tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä 

vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei 

kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai 

sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon 

luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä 

kuusi” (Ilm. 13:15-18). 

 

Profeetta Daniel puhuu tästä hävityksen kauhistuksesta 70 vuosiviikkoa 

koskevassa profetiassaan: “Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden 

vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja 

ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun 

säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse." 

“Then he shall confirm a covenant with many for one week; But in the 

middle of the week He shall bring an end to sacrifice and offering. And on 

the wing of abominations shall be one who makes desolate, Even until the 

consummation, which is determined, Is poured out on the desolate” (Daniel 

9:27, NKJV). 

Tämän Israelille kauhistuttavan tapahtuman jälkeen tämän "suurmiehen" 

todellinen luonne paljastuu ja sellaiseksi, kuin hän todella on, "laittomuuden 

ihminen.” Jeesus puhui tästä tragediasta Öljymäen puheessaan: ”Kun te siis 

näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin 

kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin



ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko 

alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön 

palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä 

päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä 

sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut 

maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä 

olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät 

lyhennetään” (Mt. 24:15-22). 

Raamatussa numero 12 edustaa hallituksen täydellisyyttä, erityisesti 

suhteessa Israelin 12 heimoon. On mielenkiintoista, että sekä Daniel 12 että 

Ilm. 12 puhuvat Israelista lopun aikoina, jotka tunnetaan Jaakobin 

Ahdistuksena tai Suurena Ahdistuksena, viimeiset 3½  vuotta Danielin 70. 

vuosiviikosta. Vertailkaamme lukua 12 näissä kahdessa kirjassa.

Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun 

kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei 

ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta 

siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. 

Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään,

toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, 

niinkuin taivaanvahvuus loistaa ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, 

niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat 

ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys 

lisääntyy” (Ilm. 12:1-6). 

“Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä 

vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren

kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa 

häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen 

näkyvistä. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niinkuin virran, 



saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi 

suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ja lohikäärme 

vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, 

jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus” (Ilm. 12:13-17). 

Tietenkin tiedämme, mitä tämä kuva edustaa. Nainen on Israel ja hänen 

lapsensa (jonka piti hallita kaikkia kansoja rautaisella valtikalla) on 

Jeesus Kristus. (Kaikki amerikkalaiset “prophecy puff'it” tuntuvat olevan sillä 

kannalla, että Poikalapsi, Manchild, on Jeesus. Suomen helluntaissa 

Hartonen ja Viksten sanoivat, että poikalapsi on 144000 merkittyä Israelin 

sukukunnista. Suom. Huom.)” Lohikäärme edustaa Saatanaa. Muut naisen 

jälkeläiset ovat juutalaisia. 1260 päivää alkavat Ahdistuksen (hävityksen 

kauhistuksen) puolivälin jälkeen, kun juutalaiset pakenevat Petraan Bosrassa 

(Etelä-Jordania), ja päättyvät, kun Jeesus palaa maan päälle.

Toisin kuin Danielin ennustuksessa, jossa enkeli käskee Danielia sulkemaan 

sanat ja sinetöimään kirjan lopun aikaan asti, enkeli sanoo Johannekselle: 

"älä sinetöi tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä.” Tietenkin me 

kristittyinä tiedämme, kuinka tämä kaikki päättyy, sillä kaksi todistajaa 

kertovat meille. Spoilerivaroitus: Maailman eliitti ei kuvittele näin. Heidän 

pahin painajaisensa on toteutumassa. Se on heidän pahin painajaisensa, 

joka toteutuu (sen lisäksi, että heillä on ikuinen asunto tulijärvessä). Lopulta 

he ymmärtävät, että kristityt olivat lopulta oikeassa ja Jeesus on todella 

Jumalan Poika ja koko maan tuomari.

Danielin luvussa 2 kerrotaan: Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei 

ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja 

savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, 

hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei

ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan 



murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan” (Dan. 2:34-35). Jeesus on

ilman käsiä hakattu kivi. Pedon kuva on pakanakansat, jotka liittyvät  yhteen 

maailmanhallitukseen. Tämä hallitus ja valtakunta tuhotaan kokonaan ja 

Jeesus ja Hänen pyhiensä valtakunta hallitsevat sitten maailmaa.

”Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja 

tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken 

taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa

on iankaikkinen valtakunta ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle 

alamaiset" (Dan. 7:26-27). Antikristuksella on vain hyvin lyhyt hallituskausi, 

kun taas Jeesuksella ja Hänen pyhillään on ikuinen valtakunta.

“Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen 

selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii 

vanhurskaudessa. ... Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän 

sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan 

ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä 

profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne,

jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; 

ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne 

muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen 

suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa” (Ilm. 19:11, 19-

21).

Kun Jeesus on tuhonnut maanpäälliset ja demoniset vihollisensa, Hän 

perustaa valtakuntansa, joka kestää tuhat vuotta. Todellinen Great Reset ja 

Uusi Maailmanjärjestys (teokraattisella maailmanhallituksella) alkavat siitä. 

Saatana on sidottu suurella kahleella ja heitetty syvyyden kuiluun tuhanneksi 

vuodeksi ja sitten vapautetaan vähäksi aikaa. Hän villitsee monet kansat 

kaikkialla pakanakansoissa kootakseen heidät taistelemaan juutalaisia ja 



Jerusalemia vastaan. Jumala lähettää välittömästi tulen alas taivaasta ja 

tuhoaa heidät kaikki. Saatana heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa peto ja 

väärä profeetta ovat "... ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti." 

(Ilm. 20:10).

Sitten Jumala tuomitsee epäuskoiset kuolleet kaikilta aikakausilta. Tämä 

tunnetaan suuren valkoisen valtaistuimen tuomiona. Heidät kaikki todetaan 

syyllisiksi synteihinsä ja heitetään tuliseen järveen. ”Ja Kuolema ja Tuonela 

heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei 

ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen” (Ilm. 20:14-15).

“Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, 

kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää 

hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa 

alle". Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä: "kaikki hän on 

alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", 

niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja 

kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen 

valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki 

kaikissa”

(1.Kor. 15:24-28). 

Sen jälkeen kun Poika Jeesus on voittanut Saatanan ja kuoleman, 

tuhatvuotinen valtakunta on tullut päätökseen. Kaikki on nyt asetettu 

täydellisesti Messiaan alaisuuteen. Kuten Raamattu sanoo: "Sinä olet 

alistanut kaiken hänen jalkojensa alle. ”Sillä, asettaessaan kaikki hänen 

valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta” (Hepr. 2:8). 

Kaikki, mikä on alistettu on nyt alistettu Isälle Jumalalle, että Jumala olisi 

kaikki kaikessa.



"Tässä näemme Kristuksen lopullisen voiton kaikesta pahuudesta, kaikesta 

vallasta ja Pojan luovuttavan Isälle tämän maailman valtakunnan, jonka Hän 

ihmisyydessään voitti Isälle, kuten myös itselleen. Kristus, joka laskee 

voitetun maailman saaliin Isän valtaistuimen juurelle, osoittaa tällä 

korkeimmalla uhrautuvalla teolla, että Lunastajan virassaan Hän ei tullut 

tekemään omaa tahtoaan, vaan Isän tahdon. Tässä mielessä itse Poika, 

Lunastajana, on "asetettu Hänen alaisekseen" – Jumala on kaikki kaikessa.

Jumalan kaikkien luotujen suora hallinto on viimein saavutettava. Kaikki 

vallan ja voiman väliintulot, jotka ihmisen lankeemus teki välttämättömiksi, 

ovat nyt tarpeettomia, kun Kristuksen täydellinen voitto tulee. Siten 

ihmiskunta, joka on vuosisatojen ajan jakanut langenneen Aadamin tilan, 

palautetaan lopulta lankeamattoman Aadamin tilaan. Ihminen tulee 

näkemään Jumalan ja Jumala hallitsee häntä kasvotusten." {1}

Jumalan ikuinen valtakunta alkaa nyt uudella taivaalla ja uudella maalla, 

sillä ensimmäinen taivas ja maa ovat kadonneet. Johannes näki näyssään 

vilauksen uudesta taivaasta ja maasta. Uudessa maassa ei ollut enää merta 

(valtamerta). Hän näki myös pyhän kaupungin, Uuden Jerusalemin, 

laskeutuvan taivaasta Jumalan luota, valmistettuna, kuin morsian miehellensä

kaunistettu. ”Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, 

Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he 

ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän 

Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä 

kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää 

oleva, sillä kaikki entinen on mennyt” (Ilm. 21:3-4).

Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän 

sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet". Ja hän sanoi minulle: 

"Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle 



elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen 

oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani (Ilm. 21:5-7). Nämä 

ovat Herran Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Sanan alfan ja omegan, itse 

Jumalan sanat! Niinkuin Jeesus on Jumalan poika, niin mekin olemme 

Jeesuksen poikia.  “...me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, 

niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen 

kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me 

yhdessä myös kirkastuisimme” (Room. 8:16-17).

Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi 

Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla 

puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka 

kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä 

mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä 

oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja 

hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he 

tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva 

heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti” (Ilm. 22:1-5).

”Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, 

Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen” (Ilm. 

22:20-21).
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Endnotes: 

{1} 1 Corinthians 15:24 Then the end will come, when He hands over the kingdom to God 

the Father after He has destroyed all dominion, authority, and power. (biblehub.com)

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiblehub.com%2F1_corinthians%2F15-24.htm&data=05%7C01%7C%7C9e2ca08392c649a5302608db09432830%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638113956272408486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qoF7JlMN46Z8HHhyXi67Ot64CyzSDSEVmH%2FVnmduqmM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiblehub.com%2F1_corinthians%2F15-24.htm&data=05%7C01%7C%7C9e2ca08392c649a5302608db09432830%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638113956272408486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qoF7JlMN46Z8HHhyXi67Ot64CyzSDSEVmH%2FVnmduqmM%3D&reserved=0
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