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Tuo Nainen Iisebel

NUHTELU

`
 Ilmestyskirja 2:20 “Mutta minulla on vähän sinua vastaan, sillä  

 sinä sallit (siedät) tuon naisen, Iisebelin, joka sanoo itseään 

profeetaksi, opettaa ja eksyttää palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja 

syömään epäjumalille uhrattua.”

 Haluan teidän nyt tämä jae mielessänne menevän jakeeseen 23 

nähdäksenne todisteen sille suurelle totuudelle, johon olen koko ajan 

kiinnittänyt huomiotanne. “Ja hänen lapsensa minä kuolemalla tapan, 

ja kaikki seurakunnat tulevat tuntemaan, että Minä olen se, joka tutkin 

munuaiset ja sydämet.” Olen sanonut koko ajan, että tosiasiassa on 

kaksi seurakuntaa, vaikka Henki puhuu niille molemmille jokaisessa 

ajanjaksossa, ikään kuin ne olisivat kuin yksi. Tässä on selvästi sanottu, 

että on seurakuntia ja aivan yhtä selvästi sanotaan, että jotkut noista 

seurakunnista mitä ilmeisemmin EIVÄT tiedä, että Hän on Se, Joka tutkii 

munuaiset ja sydämet. Hän on todistava heille, että näin on. No niin, 

mitkä seurakunnat ovat niitä, jotka eivät tiedä tätä totuutta? Tietenkin 

se on väärän viinipuun ryhmä, koska todelliset uskovat varmasti tietävät, 

että tuomio alkaa Jumalan huoneesta, ja he, ollen Jumalaa pelkääväisiä, 

tuomitsevat itsensä, ettei heitä tuomittaisi.

 Miksi nyt Jumala sitten kutsuu näitä seurakuntia seurakunniksensa, 

vaikka ne ovat väärä viinipuu? On tosiasia, että he ovat kristittyjä. Mutta 

he eivät ole kristittyjä Hengen mukaan. He ovat kristittyjä lihan mukaan. 

He kantavat tuota Nimeä turhaan. Markus 7:7: “Mutta turhaan he 

palvelevat minua opettaen oppeina ihmisten käskyjä.” Mutta he todellakin 

ovat kristittyjä, sillä mitä muuta he voisivat olla? Muhamettilainen on 

muhamettilainen. Se on hänen uskontonsa, riippumatta siitä, miten 

hän elää sen mukaan, koska hän hyväksyy teoriassa sen, mitä Koraani 

opettaa. Samalla tavoin kristitty on kristitty niin kauan kuin hän hyväksyy 

sen tosiasian, että Jeesus on Jumalan Poika, joka syntyi neitsyestä, 

ristiinnaulittiin ja kuoli ja nousi ylös, että Hän on ihmiskunnan Vapahtaja, 
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jne. (Tosiasiassa Laodikean seurakuntajaksossa tulee olemaan niitä, 

jotka kutsuvat itseään kristityiksi, koska he hyväksyvät Jeesuksen hienot 

ominaisuudet, varaten kuitenkin itselleen oikeuden kieltää Hänen 

Jumaluutensa. Kristillinen Tiede on tehnyt sen jo samoin kuin monet, 

jotka saarnaavat yhteiskunnallista evankeliumia.) Hän on nimikristitty ja 

kuuluu seurakuntaan. Mutta hän ei ole TODELLINEN tai hengellinen 

uskovainen. Sellainen uskovainen on se, joka on kastettu Kristuksen 

ruumiiseen ja on Hänen jäsenensä. Mutta siitä huolimatta on Jumalan 

järjestyksen mukaista, että lusteet kasvavat vehnän kanssa eikä niitä tule 

kiskoa juurineen ylös. Se on Jumalan käsky. Niiden yhteensitomisen ja 

polttamisen päivä on tulossa; mutta ei vielä.

 Niinpä Henki puhuu tälle sekalaiselle joukolle. Toisaalta Hän kiittää, 

ja toisaalta Hän nuhtelee. Hän on kertonut, mikä on oikein todellisen 

uskovan kohdalla. Nyt Hän varoittaa sanoen, mitä väärän viinipuun on 

tehtävä, jos se aikoo seisoa vanhurskautettuna Herran edessä.

TUO NAINEN IISEBEL

 Apostoli Jaakob osoittaa meille synnin etenemistavan. Jaakob 1:14-

15: “Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja 

houkuttelee; kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, 

mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.” Tässä on täsmällinen 

kuva siitä, mitä tapahtuu seurakuntajaksoissa. Niin kuin synti alkoi vain 

tunteena, samoin seurakunnan kuolema alkoi yksinkertaisilla, tuskin 

huomattavilla nikolaiittain teoilla. Teoista se eteni opiksi. Opiksi tulemisen 

jälkeen se sulki piiriinsä valtion voiman ja toi sisälle pakanuuden. Nyt 

tässä ajanjaksossa se etenee naisprofeettaansa (opettaja), ja niin se 

matkaa eteenpäin, kunnes se löytää itsensä tulisesta järvestä, sillä se on 

täsmälleen se paikka, missä sen loppu on, toisessa kuolemassa.

 Nyt Jumalan koko huuto tätä neljättä ajanjaksoa vastaan löydetään 

Hänen tuomitsevissa sanoissaan tätä naisprofeettaa, Iisebeliä, kohtaan. 

Ja ymmärtääksemme tarkalleen, miksi Hän tuomitsee hänet sillä tavoin, 

on meidän katsottava hänen historiaansa Raamatussa, ja kun me 

näemme, mitä hän teki siellä, me saamme tietää, mitä on tapahtumassa 

tänä aikana.
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 Ensimmäinen ja hyvin tärkeä asia, jonka me opimme Iisebelistä, 

on se, että hän EI ole Aabrahamin tytär, eikä hänen tulonsa Israelin 

heimoihin ollut hengellinen liittyminen niin kuin oli mooabilaisella 

Ruutilla. Ei varmasti. Tämä nainen oli Etbaalin, Siidonin kuninkaan tytär 

(Ensimmäinen Kuningasten Kirja 16:31), joka oli Astarten pappi. Hän 

oli saanut valtaistuimen murhaamalla edeltäjänsä, Feleksen. Niinpä me 

näemme heti, että hän oli murhaajan tytär. (Tämä varmasti muistuttaa 

meitä Kainista.) Ja tapa, jolla hän tuli osaksi Israelia, ei ollut niiden 

hengellisten kanavien kautta, jotka Jumala oli määrännyt pakanoiden 

sisääntulolle; vaan hän tuli sisälle AVIOLIITON kautta Ahabin kanssa, 

joka oli Israelin kymmenen sukukunnan kuningas. Nyt tämä liitto, 

kuten me olemme nähneet, ei ollut hengellinen; se oli poliittinen. Ja 

niin tällä naisella, joka oli epäjumalanpalveluksen kyllästämä, ei ollut 

pienintäkään halua tulla Ainoan Todellisen Jumalan palvelijaksi, vaan 

hän tuli paremminkin avoimin aikomuksin kääntää Israelin pois Herrasta. 

Nyt Israel (nuo kymmenen sukukuntaa) olivat jo tulleet tuntemaan, 

mitä oli palvella kultaisia vasikoita, mutta vielä he eivät olleet siirtyneet 

epäjumalanpalvelukseen, sillä Jumalaa palveltiin ja Mooseksen laki 

tunnustettiin. Mutta siitä hetkestä lähtien, kun Ahab solmi avioliiton 

Iisebelin kanssa, epäjumalanpalvelus eteni kuolettavalla tavalla. Silloin 

kun tästä naisesta tuli papitar temppeleihin, jotka hän pystytti Astartelle 

(Venus) ja Baalille (auringonjumala), Israel tuli elämänsä kriisikohtaan.

 Tämä mielessämme me voimme nyt alkaa nähdä, mitä Jumalan 

Henki on tuomassa julki tässä Tyatiran ajanjaksossa. Tässä se on.

 Ahab meni naimisiin Iisebelin kanssa, ja hän teki sen poliittisena 

toimenpiteenä vahvistaakseen kuningaskuntaansa ja turvatakseen 

sen. Tämä on tarkalleen se, mitä seurakunta teki, kun se avioitui 

Konstantinuksen aikana. He molemmat menivät yhteen poliittisista syistä, 

vaikka he antoivat sille hengellisen leiman. Kukaan ei voi saada minua 

vakuuttuneeksi siitä, että Konstantinus oli kristitty. Hän oli pakana, jolla 

näytti olevan kristillisiä piirteitä. Hän maalasi valkoisia ristejä sotilaiden 

kilpiin. Hän oli Kolumbuksen Ritareiden alullepanija. Hän pystytti ristin St. 

Sophian kirkontornin huipulle aloittaen siten perinnäissäännön.
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 Konstantinuksen tarkoitus oli saada kaikki yhteen: pakanat, 

nimikristityt ja todelliset kristityt. Ja vähän aikaa näytti siltä, että hän 

onnistuisi, sillä todelliset uskovat tulivat mukaan nähdäkseen, voisivatko 

he tuoda takaisin ne, jotka olivat ajautuneet pois Sanasta. Kun he 

näkivät, että he eivät voineet tuoda heitä takaisin totuuteen, oli heidän 

pakko irtautua tuosta poliittisesta rakennelmasta. Sitten kun he tekivät 

sen, heitä kutsuttiin harhaoppisiksi ja heitä vainottiin.

 Sallikaa minun sanoa juuri tässä, että meillä on menossa sama asia 

juuri nyt. Kaikki ihmiset ovat tulossa yhteen. He kirjoittavat Raamattua, 

joka on sopiva jokaiselle, olkoonpa sitten juutalainen, katolinen tai 

protestantti. Heillä on oma Nikean kirkolliskokouksensa, mutta he kutsuvat 

sitä Ekumeeniseksi Neuvostoksi. Ja tiedättekö, ketä vastaan kaikki nämä 

organisaatiot taistelevat? He taistelevat todellisia helluntailaisia vastaan. 

Minä en tarkoita organisaatiota, jota kutsutaan helluntailaisiksi. Tarkoitan 

niitä, jotka ovat helluntailaisia, koska he ovat täytettyjä Pyhällä Hengellä 

ja heidän keskuudessaan on tunnusteot ja lahjat, koska he vaeltavat 

totuudessa.

 Kun Ahab avioitui Iisebelin kanssa poliittisista syistä, myi hän 

esikoisoikeutensa. Kun sinä liityt organisaatioon, sinä myyt esikoisoikeutesi, 

veli, tahdoitpa uskoa sen tai et. Jokainen protestanttinen ryhmä, joka 

milloinkaan on tullut ulos siitä ja sitten mennyt siihen takaisin, on myynyt 

esikoisoikeutensa, ja kun te myytte esikoisoikeutenne, te olette aivan niin kuin 

Eesau - te voitte itkeä ja katua kaikkea, mitä haluatte, mutta se ei hyödytä teitä 

yhtään. On vain yksi asia, jonka te voitte tehdä, ja se on: “Lähtekää siitä ulos, 

te minun kansani, älkääkä enää olko osallisia hänen synteihinsä!” Nyt jos te 

ette usko minun olevan oikeassa, vastatkaapa tähän yhteen kysymykseen. 

Voiko kukaan elävä ihminen kertoa minulle, mikä seurakunta tai mikä 

Jumalan liike, jolla joskus on ollut herätys, on tullut takaisin sen jälkeen, kun 

se meni organisaatioon ja tuli kirkkokunnaksi? Lukekaa historioitanne. Te 

ette pysty löytämään yhtään - ette edes yhtä ainoaa.

 Se oli Israelille keskiyön hetki, kun se yhdistyi maailman kanssa ja 

jätti hengellisen poliittisen takia. Se oli keskiyön hetki Nikeassa, kun 

seurakunta teki saman asian. Nyt on keskiyön hetki, kun seurakunnat 

ovat tulossa yhteen.
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 Nyt kun Ahab avioitui Iisebelin kanssa, salli hän tämän ottaa valtion 

rahaa ja rakentaa kaksi valtavaa rakennusta Astarten ja Baalin palvontaa 

varten. Se, joka rakennettiin Baalia varten, oli riittävän suuri koko Israelin 

tulla sinne palvomaan. Ja kun Konstantinus ja seurakunta avioituivat, 

antoi hän seurakunnalle rakennuksia ja pystytti alttareita ja kuvia, ja 

organisoi hierarkian, joka oli jo ollut muodostumassa.

 Kun Iisebel sai valtiovallan taakseen, pakotti hän ihmiset omaksumaan 

uskontonsa ja tappoi Jumalan profeetat ja papit. Se meni niin pahaksi, 

että Elia, oman aikansa sanansaattaja, ajatteli, että hän oli ainoa jäljellä 

oleva; mutta Jumalalla oli vielä 7000, jotka eivät olleet notkistaneet 

polveansa Baalille. Ja juuri nyt noiden baptisti-, metodisti-, presbyteeri- 

jne. kirkkokuntien joukossa on joitakin, jotka tulevat niistä ulos ja tulevat 

takaisin Jumalan tykö. Minä haluan teidän tietävän, että minä en ole, 

en nyt, enkä koskaan ole ollut ihmisiä vastaan. Se on kirkkokunta - 

organisaation järjestelmä, jota vastaan minä olen. Minun on oltava sitä 

vastaan, sillä Jumala vihaa sitä.

 Pysähtykäämme tähän nyt hetkiseksi ja kerratkaamme se, mitä 

olemme tuoneet esiin jumalanpalvonnasta Tyatirassa. Sanoin, että he 

palvelivat Apolloa (joka oli auringonjumala) keisarin ohella. Tätä Apolloa 

kutsuttiin ‘pahan torjujaksi’. Hän käänsi pahan pois kansasta. Hän siunasi 

heitä ja oli heille todellinen jumala. Hänen uskottiin opettavan ihmisiä. 

Hän selitti palvontaa ja temppelirituaaleja, palveluksia jumalille, uhreista 

ja kuolemasta ja elämästä kuoleman jälkeen. Tapa, jolla hän teki tämän, 

oli naisprofeetan kautta, joka istui transsissa kolmijalkaisella tuolilla. 

Ohoh! Näettekö sen? Tässä on Iisebeliksi kutsuttu naisprofeetta, ja hän 

opettaa kansaa. Ja hänen opetuksensa viettelee Jumalan palvelijoita ja 

saa heidät harjoittamaan haureutta. Haureushan tarkoittaa ‘epäjumalan 

palvelemista’. Se on sen hengellinen merkitys. Se on laiton liitto. Ahabin 

liitto ja Konstantinuksen liitto olivat molemmat laittomia. Molemmat 

harjoittivat hengellistä haureutta. Jokainen haureudenharjoittaja päätyy 

tuliseen järveen. Jumala sanoi niin.

 Nyt sitten katolisen kirkon opetus (seurakunta on naispuolinen, 

se on nainen) kieltää Jumalan Sanan. Paavi, joka kirjaimellisesti on 

Apollo nykyaikaisena versiona, on opettanut ihmisiä liittymään yhteen 
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epäjumalien kanssa. Rooman kirkosta on nyt tullut väärä naisprofeetta 

ihmisille, koska se on ottanut Herran Sanan pois ihmisiltä ja antanut tilalle 

omat ajatuksensa siitä, mitä on syntien anteeksiantaminen, mikä tuo 

Jumalan siunaukset; ja papit ovat menneet niin pitkälle, että he sanovat 

ehdottoman varmasti, että heillä on valta, ei ainoastaan elämässä vaan 

myös kuolemassa. He opettavat omin päin, että on kiirastuli, mutta te 

ette voi löytää sitä Sanasta. He opettavat, että rukoukset ja messut ja 

raha saavat teidät pois kiirastulesta ja taivaaseen. Koko tuo järjestelmä, 

joka on perustettu sen opetukselle, on väärä. Se ei lepää Jumalan 

ilmestyksen varmalla perustuksella Hänen Sanassaan, vaan se lepää sen 

omien saatanallisten valheellisuuksien pettävällä, vajottavalla hiekalla.

 Seurakunta meni suoraan organisaatiosta kirkkokuntaan ja näin 

ollen väärään opetukseen. Niin se on. Roomalaiskatoliset eivät usko, 

että Jumala on Sanassaan. Ei todellakaan. Jos he uskoisivat, heidän 

täytyisi tehdä parannus ja palata takaisin, mutta he sanovat, että Jumala 

on seurakunnassaan. Se tekisi Raamatusta katolisen kirkon historian. 

Näin ei ole. Katsokaa, mitä he tekivät jo yksin vesikasteelle. He ottivat 

sen pois olemasta kristillinen kaste ja tekivät siitä pakanallisen kasteen 

arvonimiin. Sallikaa minun kertoa teille kokemuksesta, joka minulla oli 

erään katolisen papin kanssa. Eräs tyttö, jonka olin kerran kastanut, 

kääntyi katoliseksi, ja niin pappi halusi puhua minun kanssani hänestä. 

Hän kysyi, millaisella kasteella hänet oli kastettu. Kerroin hänelle, että olin 

kastanut hänet kristillisellä kasteella, joka tietääkseni on ainoa sellainen. 

Olin haudannut hänet veteen Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. 

Pappi huomautti minulle, että kerran katolinen kirkko teki niin. Kysyin 

häneltä heti, milloin katolinen kirkko teki niin, sillä olen lukenut heidän 

historiaansa, enkä ole löytänyt sitä, mitä hän sanoi. Hän sanoi minulle, 

että se löytyi Raamatusta, ja että Jeesus oli organisoinut katolisen kirkon. 

Kysyin häneltä, ajatteliko hän Pietarin todella olleen ensimmäisen paavin. 

Hän sanoi nimenomaan, että Pietari oli sitä. Kysyin häneltä, oliko messut 

toimitettu latinaksi, jotta taattaisiin, että ne olivat oikein eivätkä koskaan 

muuttuisi. Hän sanoi, että se oli totta. Kerroin hänelle, että ajattelin heidän 

ajautuneen kauas siitä, mitä heillä oli alussa. Tein hänelle tiettäväksi, 

että jos katolinen kirkko todella uskoi Apostolien Tekoihin, silloin minä 
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olin vanhanaikainen katolinen. Hän kertoi minulle, että Raamattu oli 

kertomus katolisesta kirkosta, ja että Jumala oli kirkossa. Olin hänen 

kanssaan eri mieltä, sillä Jumala on Sanassaan. Olkoon Jumala totinen, 

mutta jokainen ihminen valhettelija. Jos te otatte pois tai lisäätte tuohon 

Kirjaan, on Jumala luvannut, että Hän panee vitsaukset niiden päälle, 

jotka lisäävät jotakin ja ottaa pois heidän osansa Elämän Kirjasta, jos he 

uskaltavat ottaa siitä pois. Ilmestyskirja 22:18, 19.

 Sallikaa minun vain osoittaa, kuinka roomalaiskatolinen kirkko uskoo, 

että Jumala on kirkossa Sanan sijasta. Tässä on ote Paavi Johannes 

23:n päiväkirjasta. “Minun kokemukseni näiden kolmen vuoden aikana, 

jolloin olen ollut paavina, siitä lähtien kun minä ‘pelolla ja vavistuksella’ 

otin vastaan tämän viran puhtaassa kuuliaisuudessa Herran tahdolle, 

jonka minulle välitti Pyhä Kardinaalikollegio kardinaalien kokouksessa, 

on todisteena tälle ohjeelle ja on liikkeelle paneva ja kestävä syy minulle 

olla uskollinen sille; täydellinen luottamus Jumalaan, kaikessa mikä 

koskee nykyistä, ja täydellinen rauha tulevaisuuteen nähden.” Tämä 

paavi toteaa, että Jumala puhui kirkon kautta paljastaen tahtonsa. Miten 

väärää. Jumala on Sanassaan ja puhuu Sanansa kautta paljastaen 

tahtonsa. Hän myös totesi, että hän asetti täydellisen luottamuksen 

ihmisten sanaan ja sen kautta totteli sitä tyyneydellä. Se kuulostaa niin 

kauniilta, mutta se on niin väärin. Aivan niin kuin turmelus Eedenin 

puutarhassa.

 Menkäämme nyt Ilmestyskirjan 17. lukuun ja katsokaamme tätä 

naista, seurakuntaa, joka elää väärien profetioiden eikä Jumalan Sanan 

perustalla. Jakeessa 1 Jumala kutsuu häntä suureksi portoksi. Miksi hän 

on portto? Koska hän on epäjumalanpalveluksessa. Hän on pyydystänyt 

ihmiset mukaan samaan asiaan. Mikä on lääke epäjumalanpalvontaan? 

Jumalan Sana. Niinpä tämä nainen on portto, koska hän on jättänyt Sanan. 

Siellä hän istuu paljojen vetten päällä, mikä tarkoittaa kansanjoukkoja. 

Tämän täytyy varmasti olla väärä seurakunta, koska Jumalan seurakunta 

on pieni - harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

 Huomatkaa, millainen hän on Jumalan silmissä, riippumatta siitä, kuinka 

ihmeelliseltä tahansa hän näyttää ihmisten silmissä ja kuinka filosofiselta 

hän kuulostaa. Hän on saastainen juoppo haureudenharjoittamisessaan. 
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Nyt hän oli juovuksissa marttyyrien verestä. Aivan niin kuin Iisebel, joka 

tappoi profeetat ja papit ja hävitti Jumalan kansan, joka ei halunnut 

polvistua ja palvoa Baalia. Ja täsmälleen samoin katolinen kirkko teki. 

He tappoivat ne, jotka eivät alistuneet paavin valtaan. Ne, jotka halusivat 

Jumalan Sanan ihmisten sanojen sijasta, heidät surmattiin, tavallisesti 

julmilla tavoilla. Mutta tämä seurakunta, joka tappoi niin monia, oli itse 

kuollut eikä tiennyt sitä. Siinä ei ollut elämää eivätkä mitkään tunnusteot 

koskaan seuranneet sitä.

AIKAA PARANNUKSEN TEKOON

 Ilmestyskirja 2:21: “Ja minä annoin hänelle aikaa tehdä parannus 

haureudestaan, mutta hän ei parannusta tehnyt.” Tiedättekö, että tämä 

seurakunta oli tosiasiassa pahempi kuin Ahab? Tiedättekö, että hän 

katui jonkin aikaa ja vaelsi hyvin Jumalan edessä? Te ette voi sanoa 

sitä roomalaiskatolisesta kirkosta. Ei todellakaan. Se ei ole koskaan 

tehnyt parannusta, vaan on itsepäisesti hävittänyt jokaisen, joka on 

yrittänyt auttaa sitä tekemään parannuksen. Se on historiaa. Jumala ei 

herättänyt ainoastaan sanansaattajaa jokaiselle ajanjaksolle, vaan hän 

herätti joitakin ihmeellisiä avustajia noille sanansaattajille. Hän antoi 

jokaiselle ajanjaksolle joitakin ihmeellisiä Jumalan miehiä, ja he tekivät 

kaiken voitavansa tuodakseen seurakunnan takaisin Jumalan tykö. 

Jumala todella antoi sille mahdollisuuden ja apua parannuksen tekoon. 

Katuiko se koskaan ja osoittivatko sen hedelmät sitä? Ei todellakaan. Se 

ei koskaan katunut eikä koskaan tule katumaan. Se on juopunut. Se on 

menettänyt aistinsa hengellisissä asioissa.

 Älkää nyt hämmentykö ja alkako ajatella, että Rooman kirkko on 

katunut pyhien murhaamistaan, koska se yrittää yhdistyä protestanttien 

kanssa tehden uskontunnustuksensa protestanttisten uskontunnustusten 

kanssa yhdenmukaisiksi. Kertaakaan se ei ole milloinkaan pyytänyt 

anteeksi ja sanonut, että oli väärässä massamurhissaan. Eikä se tule 

tekemään sitä. Ja riippumatta siitä, kuinka hillityltä ja hienolta se näyttääkin 

tänä erikoisena aikana, tulee se vielä nousemaan tappaakseen, sillä 

murha on sen pahassa ja katumattomassa sydämessä.



9

PORTTOA VASTAAN LANGETETTU TUOMIO

 Ilmestyskirja 2:22-23: “Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, 

ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen 

ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; ja 

hänen lapsensa minä kuolemalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat 

tuntea, että Minä olen se, joka tutkin munuaiset ja sydämet; ja minä 

annan teille kullekin tekojenne mukaan.”

 Mitä? Tällä naisellako on lapsia? Ja hänkö on portto? Jos asia on 

niin, että hänellä oli lapsia haureuksistansa, silloin hänet on poltettava 

tulessa niin kuin Sana on sanonut. Tämä on täsmälleen totta. Se on 

hänen loppunsa, sillä hänet poltetaan tulessa. Hänen loppunsa on 

tulinen järvi. Mutta pysähtykääpä hetkeksi ajattelemaan näitä lapsia. 

Nainen on se, josta lapset tulevat. On ilmeistä, että tällä naisella oli lapsia, 

jotka tulivat hänestä, mutta he tekivät saman asian kuin hän. Näyttäkää 

minulle yksi seurakunta, joka koskaan on tullut ulos organisaatiosta, ja 

joka ei olisi mennyt suoraan takaisin siihen. Ei ole yhtään. Ei ainoatakaan. 

Luterilaiset tulivat ulos ja organisoituivat sitten heti takaisin ja tänään he 

ovat hyvää pataa tämän ekumeenisen liikkeen kanssa. Metodistit tulivat 

ulos ja he organisoituivat heti takaisin. Helluntailaiset tulivat ulos, ja he 

organisoituivat heti takaisin. Vielä on oleva yksi ulostuleminen, ja ylistys 

Jumalalle, he eivät tule organisoitumaan takaisin, koska he tietävät 

totuuden. Tuo ryhmä on oleva viimeisen päivän morsian.

 Nyt tässä sanottiin, että tällä portolla oli lapsia. Mitä he sitten olivat? He 

olivat tyttäriä, sillä he olivat seurakuntia aivan niin kuin hänkin. Tässä on 

nyt hyvin mielenkiintoinen kohta. Iisebelillä ja Ahabilla oli tytär. Tuo tytär 

avioitui Jooramin, Joosafatin pojan kanssa ja 2. Kuningasten Kirja 8:16 

sanotaan, että “Jooram vaelsi appensa teitä.” Hän meni suoraan takaisin 

epäjumalanpalvelukseen tämän avioliiton kautta. Hän johti Jumalaa 

pelkääväisen ja Jumalaa palvelevan Juudan epäjumalanpalvontaan. 

Tämä on tarkalleen se, mitä kaikki nämä tytärseurakunnat ovat tehneet, 

niin kuin olen osoittanut teille. He aloittavat totuudessa ja avioituvat 

organisaatioon ja jättävät Sanan perinnäissääntöjen, uskontunnustusten 

jne. takia. Sallikaa minun tehdä tämä ymmärrettäväksi. Hebrealaiskirje 
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13:7 sanotaan: “Totelkaa niitä, jotka hallitsevat teitä, jotka ovat puhuneet 

teille Jumalan Sanaa.” Sana hallitsee meitä, eivät ihmiset. Mieshän 

aviomiehenä on naisen pää. Hän hallitsee naista. Mutta seurakunta 

on myös nainen, ja hänen hallitsijansa on Sana. Jeesus on tuo Sana. 

Jos seurakunta hylkää Sanan ja ottaa jonkin muun johtajakseen, silloin 

hän on avionrikkoja. Nimetkää minulle nyt joku seurakunta, joka ei ole 

luopunut Sanasta perinnäissääntöjen ja uskontunnustusten takia. Ne 

ovat kaikki avionrikkojia - niin kuin äiti, niin tytärkin.

 Mikä on oleva porton ja hänen lastensa rangaistus? No niin, se 

on oleva kaksiosainen. Ensinnäkin Hän sanoi: “Minä syöksen hänet 

tautivuoteeseen.” Jakeen 22 jälkimmäisen osan mukaan se on oleva 

ahdistuksen vuode, tai suuri ahdistus. Tämä on täsmälleen se, mitä 

Jeesus sanoi Matteus 25:1-13. Siellä oli kymmenen neitsyttä. Oli viisi 

viisasta ja viisi tyhmää. Viidellä viisaalla oli öljyä (Pyhä Henki), mutta 

toisilla viidellä ei. Kun huuto kuului: “Katso, Ylkä tulee”, oli viiden 

tyhmän neitsyen juostava etsimään öljyä sillä aikaa, kun nuo viisi viisasta 

neitsyttä menivät häihin. Nuo viisi, jotka jäivät ulkopuolelle, jäivät suureen 

ahdistukseen. Tämä tulee tapahtumaan kaikille, jotka eivät mene ylös 

ylöstempauksessa. Tämä on se, mikä kohtaa porttoa ja hänen tyttäriään. 

Toiseksi sanotaan, että Hän tulee kuolemalla tappamaan heidät tai kuten 

sananmukainen käännös sanoo: “Tapettakoon heidät kuolemalla.” Tämä 

on outo sanonta. Saatamme sanoa: “tapettakoon ihminen hirttämällä, tai 

sähköllä teloittamalla tai jollakin muulla tavoin.” Mutta tässä sanotaan: 

“Tapettakoon heidät kuolemalla.” Kuolema itsessään on heidän 

kuolemansa syy. Nyt minä haluan teidän näkevän tämän selvästi, kun 

me katsomme jälleen kuvaa Iisebelin tyttärestä, kun tämä avioitui Juudan 

sukukuntaan ja vei heidät siten suoraan epäjumalanpalvelukseen ja sai 

aikaan sen, että Jumala luovutti Juudan kuolemaan. Bileam teki myös 

sen. Niinpä tässä oli Iisebel pakanuutensa kanssa. Siellä oli Juuda 

palvellen Jumalaa oikein ja eläen Sanan mukaan. Sitten Iisebel naittaa 

tyttärensä Jooramille. Sillä hetkellä, kun se tapahtuu, saattaa Jooram 

kansansa tulemaan epäjumalanpalvojiksi. Sillä hetkellä, kun tuo avioliitto 

solmittiin, Juuda kuoli. Hengellinen kuolema tuli sisälle. Sillä hetkellä, 

kun Rooman ensimmäinen seurakunta organisoitui, se kuoli. Sillä 
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hetkellä, kun luterilaiset organisoituivat, kuolema tuli sisälle ja he kuolivat. 

Helluntailaiset ilmestyivät viimeisinä, ja he organisoituivat. Henki poistui, 

vaikkakaan he eivät usko sitä. Mutta Hän lähti. Tuo avioliitto toi kuoleman. 

Sitten tuli valo Jumaluuden Ykseydestä. He organisoituivat ja hekin 

kuolivat. Sitten, sen jälkeen kun Jumalan tuli lankesi Ohio-joella vuonna 

1933, pyyhkäisi parantamisherätys yli maailmaan, mutta se ei koskaan 

tullut minkään organisaation kautta. Jumala meni helluntailaisryhmien 

ulkopuolelle, organisaation ulkopuolelle, ja se mitä Hän on tekevä 

tulevaisuudessa, on myös oleva organisaation ulkopuolella. Jumala ei 

voi työskennellä kuolleitten kautta. Hän voi työskennellä vain ELÄVIEN 

jäsenten kautta. Nuo elävät jäsenet ovat Babylonin ulkopuolella.

 Niinpä te näette: “Kuolema” tai “Organisaatio” tuli, ja seurakunta 

kuoli, tai tehdäksemme sen selvemmäksi, kuolema asettui asumaan 

sinne, missä vähän aikaisemmin vain ELÄMÄ hallitsi. Kuten alkuperäinen 

Eeva toi kuoleman ihmiskunnalle, samoin on nyt organisaatio tuonut 

kuoleman, sillä organisaatio on kaksinkertaisten turmelijain tuote, 

nimittäin Nikolaiittaisuuden ja Bileanismin, joita naisprofeetta Iisebel 

levitti. Eeva olisi tullut polttaa käärmeen kanssa heidän kauhean tekonsa 

tähden. Mutta Aadam tuli väliin ottaen hänet nopeasti itselleen, niin 

että hän pelastui. Mutta kun tämä saatanallinen uskonto on kulkenut 

kulkunsa aikakausien loppuun, ei ole oleva ketään välittäjää, ja hänet 

poltetaan viettelijänsä kanssa, sillä portto ja hänen lapsensa ja antikristus 

ja saatana tulevat kaikki löytämään paikkansa tulisessa järvessä.

 Tässä kohden minä menen ehkä hieman itseni edelle ja ehkä minun 

pitäisi säästää tämä viimeisen ajanjakson sanomaa varten, mutta näyttää 

aivan oikealta laittaa se nyt tähän, koska se käsittelee niin selvästi 

organisaatiota ja sitä, mitä sen kautta tulee tapahtumaan. Ja minä haluan 

varoittaa teitä. Ilmestyskirja 13:1-18: “Ja minä seisoin meren hiekalla ja 

näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän 

päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu 

pilkkaava nimi. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen 

jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme 

antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin 

yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen 
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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. 

Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin 

hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää 

miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Ja minä 

näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin 

karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea 

ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset 

kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se 

tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeaman maahan 

ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, 

joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; sanoen niille, jotka asuvat maan 

päällä, että heidän pitää tehdä sen pedon kuva, jossa oli miekanhaava ja 

joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon 

kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon 

kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat 

että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä 

tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on 

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.”

 Tämä luku näyttää Rooman katolisen kirkon vallan, ja mitä se on 

tekevä organisaation kautta. Muistakaa, että tämä on väärä viinipuu. 

Jos se mainitsee Herran Nimen, niin se tekee sen vain valheessa. Sen 

johtajuus ei ole Herrasta vaan saatanasta. Lopulta se on oleva täydellisesti 
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samaistunut pedon kanssa. Portto, joka ratsastaa purppuranpunaisella 

pedolla, osoittaa selvästi, että hänen voimansa on väkivallan jumala 

(saatana) eikä meidän Jumalamme, Herra Jeesus Kristus.

 Jakeessa 17 osoitetaan selvästi, että hän on saava maailman 

kaupankäynnin täydelliseen hallintaansa, sillä kukaan ei voi ostaa tai 

myydä hänestä erillään. Tämän vahvistaa Ilmestyskirja 18:9-17, joka 

osoittaa, että hän on kanssakäymisessä kuningasten, ruhtinaitten, 

kauppiaitten kanssa, kaikkien niiden, joilla on jotakin tekemistä Rooman 

ja kaupan kanssa.

 Ilmestyskirjan 13:14 me opimme, että peto levittää vaikutusvaltaansa 

sen kuvan kautta, joka rakennettiin sitä varten. Tuo kuva, joka on tehty, on 

maailmanlaajuinen Ekumeeninen Neuvosto, johon kaikki organisoituneet 

seurakunnat tulevat menemään yhdessä roomalaiskatolisten kanssa (he 

tekevät sitä jo nyt). On melko mahdollista, että tämä liitto muodostetaan 

pysäyttämään kommunismin valtaa. Mutta koska kommunismi on 

Nebukadnessarin tavoin nostettu esiin polttamaan porton liha, Rooma 

tulee voitetuksi ja hävitetyksi. Huomatkaapa, että kaikkialle, minne 

Rooman kirkko levisi, sitä on seurannut kommunismi. Sen täytyy olla niin. 

Ja sallikaa minun nyt varoittaa teitä, että ette ajattelisi, että kommunismi 

on teidän ainoa vihollisenne. Ei todellakaan. Myös katolinen kirkko on 

sitä, ja vieläpä enemmän.

 Lukekaamme nyt Ilmestyskirja 13:1-4, ja verratkaamme tätä 

Ilmestyskirjan 12:1-5 kanssa. Ilmestyskirja 13:1-4: “Ja minä seisoin 

meren hiekalla, ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli seitsemän 

päätä ja kymmenen sarvea, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja 

sen päissä oli pilkkaava nimi. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin 

näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. 

Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja 

minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin 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?’” Ilmestyskirja 12:1-5: “Ja näkyi suuri merkki 

taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja 
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hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana ja huusi 

synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki 

taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän 

päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua; ja sen 

pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan 

päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä 

nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti 

poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; 

ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa 

tykö.” Saatana ja hänen saatanallinen uskontonsa ovat molemmissa 

näistä pedoista. Ilmestyskirjan 14. luvussa peto, joka oli haavoitettu ikään 

kuin kuoliaaksi, mutta joka virkosi jälleen, on keisarillinen, pakanallinen 

Rooma, joka kaatui barbaarien ankaraan hyökkäykseen ja menetti 

siten maallisen valtansa. Mutta se sai sen jälleen takaisin paavillisessa 

Roomassa. Näettekö te sen? Kansakunta, joka hallitsi murskaamalla 

kaiken, ja josta tuli vahvin keisarikunta, mitä koskaan on tunnettu, 

haavoittui lopulta kuolettavasti. Sen fyysinen valta oli mennyt, mitä tulee 

hallitsemiseen armeijojen avulla jne. Mutta Konstantinuksen hallitessa se 

virkosi jälleen, sillä paavillinen Rooma on tunkeutunut koko maailmaan, ja 

sen valta on ehdoton. Se käyttää kuninkaita ja kauppiaita ja kuolettavassa 

uskonnollisessa ja kaupallisessa voimassaan se hallitsee tämän nykyisen 

ajan jumalattarena. Se on myös tuo lohikäärme, joka seisoi odottaen 

nielläkseen poikalapsen. Herodes yritti tappaa Herran Jeesuksen ja 

epäonnistui. Myöhemmin roomalaiset sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen, 

joka nyt on otettu ylös valtaistuimelle.

 Nyt sen lisäksi, mitä olen juuri sanonut, palauttakaamme mieliimme 

Danielin näky. Kuvapatsaan viimeinen osa, viimeinen maailmanvalta oli 

jaloissa. Se oli rautaa ja savea. Näettehän, rauta on Rooman keisarikunta. 

Mutta nyt se ei ole enää pelkkää rautaa. Siihen on sekoitettu savea. 

Kuitenkin se on siellä ja johtaa maailman asioita niin demokraattisesti 

kuin mielivaltaisestikin hallituissa kansakunnissa. Roomalainen kirkko on 

jokaisessa kansassa. Se on sekaantuneena niihin kaikkiin.

 Sallikaa minun sanoa jotakin raudasta ja savesta. Muistatteko, kun 

Hrutshev löi kengällään pöytää YK:ssa? No niin, siellä oli viisi itäistä 
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kansaa ja viisi läntistä. Hrutshev puhui idän puolesta ja presidentti 

Eisenhower lännen puolesta. Venäjäksi Hrutshev on savi ja Eisenhower 

on rauta. Kaksi maailman suurinta johtajaa, kaksi suurta rautaisen ja 

savisen jalan varvasta olivat vieri vieressä. Me olemme kaiken lopussa.

 Jakeessa 4 kysytään: “Kuka voi sotia petoa vastaan?” Juuri nyt 

maailmassa on joitakin suuria nimiä. On joitakin mahtavia kansoja, mutta 

juuri nyt Rooma on sanomassa, missä kaappi seisoo. Paavi on ajajan 

istuimella. Ja hänen valtansa tulee lisääntymään. Kukaan ei voi sotia 

häntä vastaan.

 Jae 6: “Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan.” (Opettaen 

oppina ihmisten käskyjä, pöyhkeitä, ylpeitä, nautintoja rakastavia, heillä 

on jumalisuuden muoto, mutta he kieltävät sen voiman.) Hän pilkkasi 

Jumalan Nimeä - vaihtaen tuon Nimen arvonimiin ja kieltäytyen 

tekemästä toisin.

 Jae 7: “Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan.” Vaino 

- kuolema todellisille uskovaisille ja kaikki Herran nimessä, niin että 

Jumalan Nimi tulisi pilkatuksi, aivan niin kuin on Venäjällä sen tähden, 

mitä tämä katolinen uskonto siellä teki.

 Jae 8: “Ja kaikki maan päällä asuvaiset (kaikki, joiden nimeä ei ole 

kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan maailman perustamisesta 

asti) kumartavat sitä.”

 Kiitos Jumalalle, lampaat eivät tule palvomaan sitä. Jokainen muu, 

paitsi todella valitut, tulevat eksytetyiksi. Mutta heitä ei eksytetä. Sillä he 

kuulevat Paimenen äänen ja he seuraavat Häntä.

 No niin, katsokaapa tätä, mitä olemme koettaneet osoittaa teille. 

Tämä kuoleman siemen, joka sai alkunsa ensimmäisessä ajanjaksossa 

- tämä organisaation siemen, on lopulta kasvanut puuksi, jossa jokainen 

saastainen lintu asuu. Huolimatta hänen väitteistään, että hän on elämän 

antaja, hän on kuoleman antaja. Hänen hedelmänsä on KUOLEMA. Ne, 

jotka ovat osallisia häneen, ovat kuolleita. Tämä valtava maailmankirkon 

järjestelmä, joka huijaa maailmaa sanoen, että hänessä on fyysinen ja 

hengellinen pelastus, eksyttää ja tuhoaa kansanjoukot. Mutta hän ei ole 

ainoastaan kuolema henkilöityneenä, vaan tämä kuollut raato itsekin 
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tullaan tappamaan kuolemalla, mikä on tulinen järvi. Oi, jospa ihmiset 

tajuaisivat, mikä heidän loppunsa on oleva, jos he jäävät häneen. “Tulkaa 

ulos hänestä, sillä miksi te kuolisitte?”

VIIMEINEN VAROITUS

 Ilmestyskirja 2:23: “Ja hänen lapsensa Minä kuolemalla tapan, ja 

kaikki seurakunnat saavat tuntea, että Minä olen se, joka tutkin munuaiset 

ja sydämet; ja Minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.”

 Jumala katsoo sydämeen. Se ei ole koskaan muuttunut. Eikä se tule 

koskaan muuttumaan. Täällä, kuten läpi kaikkien näiden ajanjaksojen, 

on kaksi ryhmää, jotka molemmat julistavat ilmestystänsä Jumalalta ja 

suhdettaan Jumalaan. “Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, 

ja siinä on tämä sinetti: Herra tuntee omansa.” Toinen Timoteuskirje 

2:19. “Herra tutkii munuaiset.” Sana ‘tutkia’ tarkoittaa ‘seurata’. Jumala 

seuraa meidän ajatuksiamme (munuaiset); Hän tietää, mitä meidän 

sydämissämme on. Hän näkee meidän tekomme, jotka ilmaisevat 

tarkalleen sen, mitä meidän sisimmässämme on. Sydämestä lähtee joko 

vanhurskaus tai pahuus. Meidän motiivimme, meidän tarkoituksemme - 

Hän tuntee ne kaikki, sillä Hän tarkkaa jokaista tekoa. Ja jokainen teko, 

jokainen sana tuodaan tuomiolle, kun tilinteko meidän elämästämme 

tapahtuu. Väärällä viinipuulla ei ollut minkäänlaista Jumalan pelkoa, ja 

sen he saavat maksaa kalliisti. Eläköön jokainen, joka lausuu Hänen 

Nimensä, niin kuin pyhien sopii. Me saatamme pettää ihmisiä, mutta me 

emme koskaan pysty pettämään Herraa. `
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