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Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen
Ihmiset saavat armon aikaa niin kauan, kun seitsemännen enkelin ääni vielä kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan eli julistaessaan iankaikkista evankeliumia. ” Enkeli, jonka minä näin seisovan
meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi Hänen kauttansa, joka
elää iankaikkisesta iankaikkiseen, Hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on ja maan ja mitä
siinä on ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, paitsi niinä päivinä, jolloin
seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan Eloah´in salaisuus käy
täytäntöön niin kuin Hän on palvelijoillensa profeetoille ilmoittanut” ( Ilm. 10: 6, 7, ks. Aamos.
3: 7, Apt. 3: 21, Ilm. 11: 15).
Vähää ennen tämän maailman ajan päättymistä Eloah lähettää ihmisille vielä viimeisen kutsun ja
varoituksen mitä on tulossa ja mitä siitä seuraa, jos ihmiset eivät pelkää Eloah´ia ja anna Hänelle
kunniaa, sillä Hänen tuomionsa aika on tullut. ” Minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen
enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Hän sanoi suurella äänellä: Peljätkää Eloah´ia
ja antakaa Hänelle kunnia, sillä Hänen tuomionsa hetki on tullut ja kumartakaa Häntä, joka
on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka
sanoi suurella äänellä: Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin

otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Eloah´in vihan viiniä, joka
sekoittamattomana on kaadettu Hänen vihansa maljaan ja häntä pitää tulella ja
tulikivellä vaivattavan pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä” ( Ilm.14: 6, 7, 9, 10).
Tämä edellä ilmoitettu viimeinen kutsu kuuluu seitsemännen enkelin pasunaan, koska se on
viimeinen armon sanoma. Kun pasuunan ääni on vaiennut, on myös armon aika ihmisiltä
päättynyt lopullisesti, jota kuvaa ” Temppeli tuli savua täyteen Eloah´in kirkkaudesta ja Hänen
voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennen kuin niiden seitsemän enkelin
seitsemän vitsausta oli käynyt täytäntöön” ( Ilm. 15: 8). Välimies Jeshua Ha-Mashiach ylipappi
( Hepr.6: 20) on poistunut pyhäköstä.
Uuden liiton aikana on ollut erilaisia rangaistuksia ihmisille, mutta eivät lopullisia rangaistuksia.
Ne ovat olleet myös kutsuja, tehdä parannus Eloah´in sanan vastaisesta elämästä. Tämän maailman
ajan viimeiset tapahtumat vyöryvät ihmiskunnan ylle, seitsemän viimeisen vitsauksien aikana,
joka on pian edessä. Nämä vitsaukset ovat Eloah´in vihan maljat, joissa ei enää ole
armoa. ” Minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä,
joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Eloah´in viha täyttyy” ( Ilm.15: 1).
Tälle seitsemälle viimeiselle vitsaukselle on esikuvana Egyptin vitsaukset, vitsaus kohtasi vain
egyptiläisiä, eikä Israelin kansaa ( ks. 2 Moos. 8: 22, 23, 9: 6, 23, 26, !0: 22, 23).

Viimeinen vaino
Tämä viimeinen vaino nyt lopunaikana on yleismaailmallinen, joka kohdistuu Jeshua´n omia
vastaan. Alkuseurakunnan aikana vainoojat olivat aluksi Israelin omia kansalaisia ja myöhemmin
pakanallisia kansoja Rooman keisareiden johdolla. Kun pakanallinen Rooma kukistui tilalle tuli
katolinen kirkko paaveineen ( Dan. 7: 7, 8, Ilm.13: 2, 3, 17: 3)., joka jatkoi siitä, mihin
pakanallinen Rooma oli jäänyt. Perintönä tulivat ihmisopit epäjumalanpalveluksineen ja väkivalta
sekä vainoaminen toisinajattelijoita kohtaan sekä muinaisen Baabelin eli saatanan valtajärjestelmän
harhaopit.
Paavin valta ja sen kehittyminen sai vauhtia, kun pakanallinen keisari Konstantinus myönsi samat
oikeudet kristityille ja pakanoille n. v. 313. Vuonna 324 keisari julisti kristinuskon
valtionuskonnoksi. Alkuperäiseen apostoliseen oppiin sekoitettiin jo apostolien poismenon jälkeen
pakanallisia uskomuksia ja tapoja, näin syntyi kristityt eli kristillinen pakanuus ( Apt. 20: 29, 30,
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2 Piet. 2: 1). Sekä Danielin kirjassa että Ilmestyskirjassa tätä vainoavaa valtaa nimitetään pedoksi.

Ensimmäinen peto
Tämän kristillisen pedon syntymästä ja toiminnasta kerrotaan ( Ilm. 13: 1- 10 ) mm. seuraavasti:
Minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä ja sarvissansa
kymmenen kruunua ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä”, ” Lohikäärme antoi sille
voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan”, ” Minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin
kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui ja koko maa seurasi ihmetellen
petoa”, ” Se avasi suunsa Eloah´ia pilkkaamaan, pilkatakseen Hänen nimeänsä ja Hänen
majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat” ( Ilm. 13: 1, 3, 6).
Edellä puhuttiin, että peto pilkkaa Eloah´ia ja Hänen nimeänsä. Lohikäärme antoi pedolle voimansa
ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Peto sai kuolinhaavan, mutta parani sekä koko maa seurasi
ihmetellen petoa. Lohikäärmeen antama voima on pedolle toimintaa varten ja valtaistuin on silmin
nähtävissä kenen palvelija peto on. Saatanan valtaistuin oli aikaisemmin muinaisessa Babyloniassa ( Jes. 14: 4, 12 ) ja sen jälkeen Pergamossa ( Ilm.2: 13 ), mistä se siirtyi Roomaan ja
vatikaaniin ( Ilm.13: 1, 17: 3, Jes.14: 13). Kuolinhaava tarkoittaa paavia ja katolista kirkkoa.
Ranskan vallankumouksen yhteydessä Kenraalit Berthier ja Massena valloittivat kirkkovaltion ja
paavi vietiin vankeuteen Sienaan helmikuussa 1798 ja paavi kuoli elokuussa 1799 ja syyskuussa
1799 valittiin uusi paavi. Paavit olivat vuosisatojen vieriessä tapattaneet ja vanginneet miljoonia
ihmisiä ja nyt oli paavin vuoro tullut ” Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen
joutuu” ( Ilm.13: 10 ) Meidän aikanamme nähdään, että kuolinhaava on täysin parantunut ja
koko maailma kumartaa paavia eli ensimmäistä petoa.
Seuraavana puhumme toisesta pedosta, joka tulee toimimaan ja toimii jo yhdessä ensimmäisen
pedon kanssa. ” Minä näin toisen pedon nousevan maasta ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin
karitsan sarvet ja se puhui niin kuin lohikäärme” ( Ilm.13: 11). Tämä toinen peto antaa itsestänsä ulospäin lempeän kuvan, mutta sen puhe kuitenkin osoittaa, että se on saatanan palveluksessa,
koska se puhui niin kuin lohikäärme”.

Toinen peto
Toinen peto on protestanttisuus, joka alkoi nousta 1500- luvulla kun kolme protestanttista ryhmää
saavutti valtiokirkon aseman eri puolilla Eurooppaa: Luterilaiset, kalvinistit ja anglikaanit.
Seuraavana luterilaisen kirkon todistus siitä, että he kuuluvat ensimmäisen pedon valtaryhmittymään.
” Tämä on melko tarkka tiivistelmä oppimme sisällöstä. Siitä käy ilmi, ettei siinä ole
mitään, mikä on ristiriidassa katolisen kirkon tai Rooman kirkon kanssa. Koska
seurakuntamme ei missään uskonkappaleessa poikkea katolisesta kirkosta” ( Augsburgin
Tunnustus 2 painos Helsinki 1980 s. 23, 24).
” Minä näin toisen pedon nousevan maasta ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet ja se
puhui niin kuin lohikäärme. Se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja
saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava
parani. Se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten
nähden. Se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon
nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava
ja joka virkosi. Sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja
saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Se saa kaikki,
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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” ( Ilm.13: 11- 17). Näissä Raamatun kohdissa selitettiin hyvin
selkeästi ja tarkasti toisen pedon toimintaa. Tämän toisen pedon tuntomerkit ovat selvästi nähtävissä protestanttisissa porttokirkoissa, heidän oppinsa ei ole kaikilta osin Eloah´in sanan mukaista.
Kun vainon tulet syttyy, niin silloin nähdään myös inhimillisin silmin ja käytännössä kaiken
toteutuvan niin kuin Raamatussa oli ilmoitettu.

Seitsemän viimeistä vitsausta
Ensimmäinen vitsaus: ” Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Eloah´in vihan maljaa
maan päälle. Ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle ja tuli pahoja ja ilkeitä
paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa”
( Ilm. 16: 1, 2).

Toinen ja kolmas vitsaus: ” Toinen enkeli vuodatti maljansa mereen ja se tuli vereksi,
ikään kuin kuolleen vereksi ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli ja kolmas enkeli
vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin ja ne tulivat vereksi” ( Ilm. 16: 3, 4).
Se, mikä ennen tapahtui Mooseksen aikana Egyptin virrassa ( ks 2 Moos.7: 17,20,21) tapahtuu
tässä koko maailman merissä. Nykyinen Baabel ja yhdistynyt kristikunta porttokirkkoineen
ym. jotka eivät antaneet pyhien uskovien ostaa eikä myydä, koska pyhät eivät porttokirkkojen
asetuksia noudattaneet. Baabelin asukkaat saavat nyt itse kärsiä, kun eivät enää saa meristä kalaa
ravinnoksi. Lisäksi he ovat vuodattaneet pyhien uskovien verta vuosisatojen aikana kuin vettä, niin
he joutuvat nyt itse juomaan verta.
” Minä kuulin vetten enkelin sanovan: Vanhurskas olet Sinä, joka olet ja joka olit, Sinä Pyhä,
kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet ja verta Sinä
olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet. Minä kuulin alttarin sanovan: Totisesti,
JHWH Eloah Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat Sinun tuomiosi” ( Ilm. 16: 5-7).

Neljäs vitsaus: ” Neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon ja sille annettiin valta paahtaa
ihmisiä tulella” ( Ilm.16: 8). Uusi vitsaus lisää edellisten tuottamaa tuskaa. Ensin pahat paiseet,
jotka heikentävät heidän elinvoimansa. Kun he haluavat sammuttaa janonsa, mutta kaikkialla on
vain pahalle haiseva aine, joka on kuin kuolleen veri. Lisäksi auringon kuumuus polttaa, jonka
vuoksi paatuneiden ihmisten jano kohoaa äärimmilleen. Tämä saa heidät vain pilkkaamaan Eloah
´ia, eivätkä tee parannusta, että antaisivat kunnian Eloah´ille ( Ilm. 16: 9).

Pedon merkin aikana, oli vielä mahdollista tehdä oikea ratkaisu, mutta nämä
ihmiset tekivät väärän valinnan.
Neljässä ensimmäisessä vitsauksessa kerrotaan pedon palvelijoihin kohdistuneista rangaistuksista,
mutta samat rangaistukset ovat kohdistuneet myös itseensä petoon. Viides vitsaus kohdistuu
pedonvaltaistuimeen ja siellä oleviin. ” Viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle
ja sen valtakunta pimeni ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan
Eloah´ia tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa”
( Ilm. 16: 10, 11).
Pedon valtaistuin joutuu paksun pimeyden valtaan niin kuin kerran Egypti ( ks. 2 Moos.10: 20-23).
Kristilliset eri kirkkokunnat ja muut luopiouskovat sekä harhaoppiset hylkäsivät Eloah´in
antaman valon ja nyt, kun pedon valtakunta menettää myös luonnollisen valon, niin silloin
kaikki huomaavat, että he kuuluvat pimeyden valtakuntaan, jonka pääpaikka on

vatikaani Roomassa eli paavin valtaistuin.
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Kuudes vitsaus: on koota Eloah´in ja Hänen Poikansa Jeshua Ha-Mashiach´n vastustajat
paikkaan, jota nimitetään Harmagedon. ” Kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufratvirtaan ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Minä
näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajien henkiä, jotka tekevät

ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan
Eloah´in, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä” ( Ilm. 16: 12- 14).
Vaikka Eloah´in rangaistustuomiot Egyptin Faaraolle olivat silminnähtävissä, niin kokosi hän
kuitenkin sotajoukkonsa Israelin kansaa hävittämään, sillä JHWH paadutti Faraon sydämen
( ks. 2 Moos.9: 12).
Niin kokoontuvat nytkin maan kuninkaat valhehenkien vietteleminä sotaan suurena Eloah´in
päivänä ” Sillä Eloah on pannut heidän sydämiinsä, että he täyttävät Hänen aivoituksensa
yksimielisesti ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Eloah´in sanat täyttyvät” ( Ilm.17:
17). ” Sentähden Eloah lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että
kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen”
( 2 Tess. 2: 11, 12). Nämä saastaiset riivajien henget kokoavat kuninkaat eli eri maat sotajoukkoineen Harmagedon´iin. Virta kuvaa ihmisjoukkoja ja kansoja ( Jes. 8: 7). Eufrat- virran kuivuminen
tarkoittaa valtaa, joka kuihtuu, jolloin ei ole esteitä auringon noususta tuleville kuninkaille.
Edellä mainitut Lohikäärme, Peto ja väärä profeetta ovat: Lohikäärme on saatana
pakanauskonnon omaavissa maissa. Peto on paavi + katolisuus. Ortodoksinen kirkko on
katolisen kirkon sisarkirkko ja kuuluu samaan ryhmään. Väärä profeetta on protestanttisuus
ja he toimivat paavinvallan apuvoimina ( vasalleina). Nämä sammakon kaltaiset riivaajien
henget ovat myös yleisen mielipiteen muokkaajia ja vaikuttavat ihmisiin, valtioiden hallitsijoihin,
johtoasemassa oleviin ihmisiin, eri poliittisten puolueiden puhujiin, kirjailijoihin, maailman
viisaiden, eri alojen ihmisten puheisiin ja toimintoihin. Tämä on todella, kuin kuuluisi sammakoiden kurnutusta. Maailmaan halutaan kyllä saada rauha, koska muutoin edessä on katastrofi. Lähiitä ja varsinkin Israel ja siihen liittyvät asiat ovat tärkein tässä rauhanprosessissa. Tämä rauhan
suunnitelma ei ole Eloah´in sanan mukaista, siksi Raamatussa sanotaan: ” Julistakaa tämä
pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota. Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne
keihäiksi” ( Jooel. 3: 9, 10). Eloah ei halua kansoille rauhaa, vaan julistaa, että alkakaa sotimaan.
Miksi? Kansojen synninmitta on täyttynyt.
Kuten kerran valheenhenki kaikkien profeettain suussa yllytti kuningas Ahabia omaksi turmiokseen
lähtemään sotaan ( 1 Kun. 22: 6, 20- 22, 34), niin JHWH nyt viimeisenä aikana vaikuttaa, että
maailman kansat viekoitellaan taisteluun Israelia vastaan ”Sinä päivänä Minä tahdon hävittää
kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan ( Sakarja. 12: 9, ks. jakeet 2, 3,
Jooel. 3: 1. 2, 9- 17).

Seitsemäs vitsaus: ” Seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan ja temppelistä, valtaistuimelta,
lähti suuri ääni, joka sanoi: Se on tapahtunut. Tuli salamoita ja ääniä ja jylinää ja tuli suuri
maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on
ollut maan päällä. Se suuri kaupunki meni kolmeen osaan ja kansojen kaupungit kukistuivat ja se
suuri Babylon tuli muistetuksi Eloah´in edessä, niin että Hän antoi sille vihansa kiivauden
viinimaljan. Kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut ja suuria rakeita leiviskän painoisia,
satoi taivasta ihmisten päälle ja ihmiset pilkkasivat Eloah´ia raesateen vitsauksen tähden,
sillä vitsaus oli ylen suuri” ( Ilm. 16: 17- 21 ). Viimeinen vitsaus kohtaa ilmaa, tämän maailman,
elon elementtiä. Ilma huokuu nyt elämän sijasta kuolemaa. Ihmiset kärsivät edellisistä
vitsauksista, mutta yksi on vielä jäljellä suuret rakeet ja maanjäristys, jollaista ei ole ennen ollut.
” Oletko käynyt lumen varastohuoneissa ja oletko nähnyt rakeiden varastot, jotka Minä
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olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiväksi” ( Job. 38: 22, 23).
Kun leiviskän painoiset noin 58 kg rakeet alkavat tuhoamisen yhdessä maanjäristyksen kanssa,
niin maailman kaupungit tuhoutuvat.
Nyt suuri Babylon hajoaa kolmeen osaan, minkä kolme saastaista riivaajahenkeä ovat yhdistäneet
lohikäärme, peto ja valheprofeetta, kaikki on hävitetty. ” Sillä koston päivä oli Minun mielessäni
ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut. Minä tallasin kansat vihassani ja juovutin heidät
kiivaudellani; Minä vuodatin maahan heidän verensä” ( Jes. 63: 4, 6).
Kuinka käy Israelin kansalle, johon on liitetty myös muista kansoista todelliset uskovat ” JHWH
ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta
JHWH on kansansa suoja, Israelin lasten turva. Ja te tulette tietämään, että Minä olen
JHWH, teidän Eloah´inne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva
pyhä” ( Jooel. 3: 16, 17, ks. Matt. 24: 29- 31, 1 Kor.15: 50 - 54). ”Te näette jälleen, mikä on ero
vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Eloah´ia ja sen, joka ei Häntä
palvele” ( Mal.3: 18 ).

Lähde pois sen keskeltä, Minun kansani
Kun Jeshua Ha-Mashiach´n opetuslapset kysyivät Häneltä: ” Sano meille: milloin se tapahtuu ja
mikä on Sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Jeshua vastasi ja sanoi heille: Katsokaa,
ettei kukaan teitä eksytä” ( Matt. 24: 3, 4). Tässä Jeshua asettaa vastuun meille itsellemme,
joudummeko eksyttäjien verkkoihin. Jeshua jatkaa: ” Sentähden, että vääryys saa vallan, niin
rakkaus monessa kylmenee” ( Matt.24: 12). Mistä vääryydestä tässä on kysymys? Raamatussa
sanotaan, että ” koko maailma on pahan vallassa” ( 1 Joh. 5: 19), mutta eivät todelliset
uskovat. Edellä Jeshua puhuu niille uskoville, jotka uskovat Häneen ja ovat vaeltaneet totuudessa
eli Eloah´in sanan mukaan. Tämä vääryys tarkoittaa Eloah´in sanaa, kun sitä aletaan julistaa
väärin, niin silloin vääryys pääsee vaikuttamaan uskovissa ja heidän rakkautensa kylmenee.
Monet eivät enää välitä totuudesta eli alkuperäisestä sanasta.
Apostolien aikana alkoi vääryys eli laittomuus nostaa päätään, mutta silloin se ei vielä saanut
valtaa, koska apostolit olivat esteenä. Apostolit julistivat ihmisille koko Eloah´in sanan mukaisen
totuuden, niin kuin Apostoli Paavali sanoo: ” Sentähden minä todistan teille tänä päivänä, että
minä olen viaton kaikkien vereen. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea
Eloah´in tahtoa. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on
teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Jeshua´n seurakuntaa, jonka Hän omalla verellänsä
on itselleen ansainnut” ( Apt. 20: 26- 28).
Kun Apostoli Paavali ( Saul) oli nukkunut pois, niin heti alkoi vääryys vallata sijaa uskovien
keskuudessa ja nyt meidän aikanamme vääryys on kehittynyt lopulliseen päämääräänsä.
” Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen tulevan teidän keskuuteenne hirmuiset sudet, jotka eivät
laumaa säästä ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääryyttä puhuvat,
vetääkseen opetuslapset mukaansa” ( Apt. 20: 29, 30).
Nyt meidän aikanamme eksytykset ovat valtavat niin kuin Jeshua sanoo: ”Sillä vääriä messiaita ja
vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät jos
mahdollista, valitutkin: Katso, Minä olen sen teille edeltä sanonut” ( Matt. 24: 24, 25).
Surullista, mutta totta, monet uskovat hylkäävät alkuperäisen Eloah´in Jeshua´ssa antaman uskon ja
opin ja ottavat tilalle riivaajien opit. ” Henki sanoo selvästi, että viimeisillä ajoilla moniaat
luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja” ( 1 Tim. 4: 1).
Tällaisesta luopumuksesta ei ole enää paluuta, vaan eksytys vain pahenee, ” Tuo vastustaja, joka
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korottaa itsensä yli kaiken mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Eloah
´in temppeliin ja tekee itsensä jumalaksi. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta
valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä, niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta
totuuteen, voidaksensa pelastua. Sentähden Eloah lähettää heille väkevän eksytyksen, niin
että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta vaan
suostuvat vääryyteen” ( 2 Tess. 2: 4, 9-12).
Eloah´in temppeleitä eivät ole kirkkorakennukset eivätkä muutkaan huoneet ” Korkein ei asu
käsillä tehdyissä temppeleissä, niin kuin profeetta sanoo: Taivas on Minun istuimeni ja maa jalkaini astinlauta. Minkä huoneen te siis tahdotte Minulle rakentaa, sanoo JHWH tai mikä paikka
olisi Minun leposijani. Eikö Minun käteni ole tätä kaikkea tehnyt?” ( Apt. 7: 48- 50).
” Ettekö tiedä, että te olette Eloah´in temppeli ja että Eloah´in Henki asuu teissä” ( 1 Kor.3:
16). Pyhä Jeshua Ha-Mashiach´n oma on Eloah´in temppeli. Kirkot ja muut seurakunnat ovat
tällä hetkellä riivaajahenkien temmellyspaikkoja, koska luopumus on täydellinen, niin
anti- messiaan vallan huipentuma on alkanut.
Paavien käyttämät arvonimet itsestänsä todistavat sen, mistä jumalasta on kysymys, joka asettuu
jumalan temppeliin ja julistaa olevansa jumala. Paavien arvonimet: ” Jumalan Pojan viransijainen”, ” Yleismaailmallisen kirkon ylipappi”, ” Yleisen kirkon pää”, ”Jumala maan päällä”.
Vaikka paavi eli ensimmäinen peto ( Ilm.13: 1, 2 ) istuu vääränä messiaana saatanan hänelle
antamalla valtaistuimella. Saatana vaikuttaa kaikissa kirkkokunnissa ja niitten ihmisten sisimmässä
eli temppelissä, jotka ovat omaksuneet ” toisen evankeliumin”, ”toisen hengen”, joka tulee
jokaiseen ihmiseen, jotka eivät halua ajoissa tehdä parannusta, vaan edelleenkin käyttävät
Jeshua Ha-Mashiach´ta tätä väärää nimeä eivätkä myöskään hylkää kirkkokuntien vääriä
oppeja. Ilmeisesti näissä porttokirkoissa on vielä uskovia, joiden tulisi lähteä niistä pois.
Eloah´in kutsu ja kehoitus kuuluu seuraavasti: ” Miten soveltuvat yhteen Eloah´in temppeli
ja epäjumalat”. Sillä me olemme elävän Eloah´in temppeli, niin kuin Eloah on sanonut:
Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Eloah´insa ja he ovat
Minun kansani. Sentähden: Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo
JHWH, älkääkä saastaiseen koskeko; niin Minä otan teidät huostaani ja olen teidän
Isänne ( Ab) ja te tulette Minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo JHWH, Kaikkivaltias”
( 2 Kor. 6: 16- 18)., ” Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet ja maan
kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen
hekumansa runsaudesta. Minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: Lähtekää siitä ulos, te
Minun kansani ettette tulisi hänen synteihinsä osalliseksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti ja Eloah on muistanut hänen
rikoksensa” ( Ilm. 18: 3- 5 ).

