
Jumala antoi Israelille koko Raamatun matemaattisesti tarkimman profetian, 
jotta he tietäisivät sen päivän, jona Messias oli määrä esittää Israelille 
kansallisena lunastajana – koska muinainen Israel oli aina vaeltanut näkemisen 
perusteella, Jumala antoi heille lopullisen ”näkemisen profetian.” 

God Gave Israel THE Most Mathematically Precise Prophecy In The Entire 
Bible So They Would Know THE Day Messiah Was To Be Presented To Israel As
Their National Redeemer - Since Israel of Old Had Always Walked by Sight, 
God Gave Them The Ultimate "Sight Prophecy"

Silti Israel ei tiedostanut tuota päivää vetäen päällensä Jeesuksen vihan. Kristilliselle 
seurakunnalle ei ole annettu sellaista matemaattisesti tarkkaa aikataulua, mikä todistaa, että 
on korkeampaa vaeltaa uskossa, kuin näkemisessä.  

Isaac Newton sanoi, että Raamatun profetian kelpoisuus ja luotettavuus voidaan
todistaa tällä yhdellä uskomattomalla matemaattisella profetialla! 

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä UMJ 
todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen 
päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!

Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.

OLET NYT TERÄNSUULLA

Kuvaillessaan juutalaisen uskonnollista uskoa Apostoli Paavali ”löi naulaa naulankantaan”:
”koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta...” (1.Kor. 1:22)
Juutalaiset todella etsivät aina yliluonnollista merkkiä ja VT:ssa Jumala antoikin heille niitä 
runsaasti. Jokainen aikuinen mies ja nainen näki, kuinka Jumala ihmeellisesti jakoi Punaisen Meren 
vedet, he näkivät kuinka joki hetkessä kuivui ja he näkivät, kuinka faaraon koko armeija hukkui, 
kun Jumala toi vedet takaisin normaaliin tilaansa. 

Seuraavien 2000 vuoden aikana juutalaiset todistivat ihmeitä ihmeiden jälkeen. Kansan olisi pitänyt
olla luja kuin kallio hengellisessä uskollisuudessaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalalle! On 
vain surullista, että he eivät sitä olleet. Kun viimeinen ihme oli häipymässä heidän musitistaan, niin 
juutalainen kansa jo himoitsi pakanain epäjumalia. 

Yksi tärkeistä profetioista, joista juutalainen kansa oli niin kiinnostunut, oli Messiaan tulemus. 
Koko VT:n ajan kansa ja papit alinomaa ruikuttivat Jumalalle pyytäen häneltä konkreettista 
merkkiä, jonka avulla he tunnistaisivat Messiaan tulemuksen. 

Ja Jumala vastasi heidän rukoukseensa antamalla heille mitä uskomattomimman tarkan 
matemaattisen kaavan, jonka avulla juutalainen kansa tietäisi, milloin Messias esitettäisiin 
juutalaisille heidän Messiaanaan. Toisin sanoen Jumala kertoi juutalaisille tarkan päivän, jolloin 
Messias hyväksyttäisiin juutalaisille heidän kansallisena lunastajanaan. 

Silti, vaikka heidän olisi pitänyt tietää se tarkka päivä historiassa, jolloin Jeesus oli määrä esittää 
heidän Messiaanaan, he hukkasivat Hänet täydellisesti! Ja jälkeenpäin Jeesus valitti heidän 
tietämättömyttään siitä tosiasiasta, että juutalaiset olivat menettäneet Hänet Messiaanaan ja kirosi 
heidät väkevästi kirouksella, joka menneiden 2000 vuoden ajan on toiminut hirvittävästi Israelia 



vastaan.

Silti oli ryhmä miehiä, jotka tarkkailivat tätä profetiaa ja odottivat sen toteutumista. He tiesivät ja he
tulivat. Keitä nämä miehet olivat? He olivat ”kolme viisasta miestä”! 

Mistä viisaat miehet tiesivät, että heidän taivaalla näkemänsä tähti oli niin erikoinen, että lähtivät 
hyvin pitkälle matkalle kameleilla antamaan lahjoja tulevalle Kuninkaalle? Hetkinen! Kuka heille 
kertoi Kuninkaasta? Sitäpaitsi nämä miehet eivät olleet edes juutalaisia; he olivat pakanallisia 
Zoroasterin palvojia! 

Kuinka he saattoivat tietää mitään lähestyvästä juutalaisen Messiaan syntymästä, jota oli profetoitu 
niin monien vuosien ajan? Jos siirrymme ajassa 33 vuotta eteenpäin, niin näemme Jeesuksen 
itkemässä Israelin kansaa kiroten heidät, koska he eivät olleet tunnistaneet Häntä Messiaana. Jeesus 
sanoi: ”[nämä hirvittävät asiat tapahtuvat sinulle] sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut." (Lk. 
19:44)

Keskity hetkinen Jeesuksen käyttämään sanaan: ”etsikkoaikaasi.”

Osoitamme, että Jeesuksella oli kaikki oikeudet odottaa, että ihmiset tietäisivät tarkalleen, milloin 
Hän ilmestyisi, koska Hän oli ilmoittanut tuon kalliin salaisuuden yli 600 vuotta ennen syntymäänsä
profeetalle nimeltä Daniel. Jos Jeesuksen ajan juutalaiset olisivat olleet tietoisia tästä muinaisesta 
profetiasta, he olisivat heti tunnistaneet, että Jeesus oli juutalaisten Messias – aivan kuten viisaat 
miehet tiesivät lähtiessään katsomaan Jeesusta nähtyään ”tähden idässä.” 

Jos hengelliset silmäsi ovat avoimet ja vastaanottavaiset Hengelle, niin uskosi kasvaa 
dramaattisesti!

KOKO RAAMATUN TÄRKEIN PROFETIA

Se tosiasia, että Daniel oli Babylonin kuninkaallisen hallinnon korkea virkamies, on hyvin 
merkittävää tutkimuksessamme, koska vain korkeilla hallinnon virkamiehillä, tai uskonnollisilla 
johtajilla, oli pääsy kirjoihin. Tuohon aikaan ei ollut painokoneita. Kolme viisasta miestä olivat 
oppineita ja siksi heillä oli pääsy Danielin kirjoituksiin. Lisäksi kolme viisasta miestä kuuluivat 
mageihin, tietäjiin, joka oli pakanallisen meedopersialaisen zoroasterilaisuuden järjestö. (1) Magit 
olivat muinaisia unien selittäjiä ja olivat astrologeja (kuukausittaisia ennustajia), velhoja, noitia, 
taikureita. Kuningas kutsui heitä ”viisaiksi miehiksi,” koska he olivat saaneet hänet vakuuttuneeksi, 
että he voivat antaa hänelle parhaan neuvon ja selittää jokaisen unen. Tänä päivänä kuitenkin 
kutsuisimme heitä noidiksi. Milloin tahansa joku tuon ajan pakanallinen kuningas valloitti toisen 
maan, hän otti sen parhaat nuoret miehet ja parhaat ”viisaat miehet” hoviinsa neuvomaan itseään. 

Näemme heitä Raamatussa Babylonin kuninkaan Nebukadnessarin hovissa. Itseasiassa magit olivat 
aina arvostaneet Danielia suuresti, koska hän oli pelastanut oman aikansa magien hengen. Muistanet
tarinan: 

Kuningas Nebukadnessarilla oli ollut hirvittävä Jumalan hänelle näyttämä uni, uni, josta hän ei 
muistanut yksityiskohtia, eikä tiennyt, mitä se merkitsi. Kuningas kokosi kaikki ”viisaat miehensä,”
mukaan lukien Danielin ja vaati heitä kertomaan, mikä uni oli ja mitä se merkitsi. Hän uhkasi 
kaikkia viisaita kuolemalla, elleivät nämä osaisi kertoa hänelle, mitä hän näki ja mitä se merkitsi. 
Kun kuninkaan sotilaat olivat kokoamassa kaikkia viisaita miehiä tapettavaksi, niin Daniel pyysi 
yhden päivän jatkoaikaa. Tuona yönä, kun Daniel ja hänen kolme ystäväänsä Hananja, Miisael ja 
Asarja olivat paljon rukoilleet, että Jumala paljastaisi unen Danielille, Jumala tekikin sen ja 
kuningas Nebukadnessar säästi Danielin, hänen kolmen ystävänsä ja kaikkien magien hengen. 
[Daniel 2:1-19]

Tuosta hetkestä magit suuresti kunnioittivat Danielia ja Jumalan hänelle antamaa ymmärrystä. 
Heistä ei tullut uskovia Jumalaan ainoana maailmankaikkeuden jumalana; sensijaan he uskoivat 
Hänen olevan tuon aikakauden voimakkain jumala ja varmasti hyvin voimakas minä tahansa 
aikana. He pysyivät edelleen pakanallisina polyteisteinä. Itseasiassa he olivat legendaarisen 



Zarathustran palvojia, jonka monet saatanistit katsovat olevan Antikristuksen edelläkävijä (Lue 
NEWS1608 -- "Pope Always Wears White, Visitors Wear Black -- Zoroasterian Prophecy"). He 
pitivät itseään zoroasterilaisina. 

He tiesivät kuitenkin kaikista Danielin kirjoituksista ja epäilemättä heillä oli kopioita 
Danielinkirjasta ja he tunsivat profetiasta Daniel 9:24-27. Tähden ilmestymisen aikaan he tiesivät, 
että heidän elinaikanaan tämä profetia toteutuisi. Kun he näkivät Tähden, niin heidän tietonsa tästä 
hämmästyttävän tarkasta profetiasta sekä Pyhän Hengen kehotukset saivat heidät lähtemään hyvin 
pitkälle matkalle Israeliin osoittamaan kunnioitusta juutalaisten Messiaalle. 

Tarkastelkaamme nyt tätä hämmästyttävää profetiaa uskomattomasta Danielinkirjasta. 

Aiomme tutkia profetiaa, joka koskee Jeesuksen Kristuksen tulemuksen ajankohtaa, joka on annettu
uskomattoman tarkasti 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Näet, että Jumala ennusti sen tarkan 
päivän, jolloin Jeesus esitettäisiin virallisesti heidän kauan odotettuna Messiaanaan! [Kirjaimellinen
toteutuminen kerrotaan jakeissa: Matteus 21:1-11]

VERTAANSA VAILLA OLEVAN TÄSMÄLLINEN PROFETIA 

Daniel 9:24-26: ”Seitsemänkymmentä viikkoa (eli 490 vuotta) on säädetty sinun kansallesi ja 
pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja
iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin 
voidellaan.  Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava,
voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi 
vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita 
aikoja. Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan (surmataan) voideltu, eikä 
häneltä jää ketään....

"Seventy weeks of years, or 490 years are decreed upon your people and upon your holy city 
Jerusalem, to finish and put an end to transgression, to seal up and make full the measure of sin, to 
purge away and make expiation and reconciliation for sin, and to bring in everlasting righteousness,
and to seal up vision and prophecy and to anoint a holy of holies. Know, therefore, and understand, 
that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem until the coming of 
the anointed one, a prince, shall be seven weeks of years, and sixty-two weeks of years; it shall be 
built again with city square and moat, but in troublous times. And after the 62 weeks of years, shall 
the anointed one be cut off (killed) and shall have nothing and no one belonging to and defending 
Him..."

Jäljelle jäävä yksi viikko löytyy jakeesta 27 ja viittaa maaplaneetan historian viimeiseen seitsemään 
vuoteen, aikaan, jonka me tunnemme ”Suurena Ahdistuksena.”  

Käsite ”vuosiviikko” oli yleinen juutalainen käsite. Se tarkoitti kirjaimellisesti seitsemää (7) vuotta. 
Se tulee Jumalan käskystä 3.Moos. 25:3-4 viljellä maapalstaa vain kuusi vuotta antaen sen olla 
kesantona seitsemännen. Tämä seitsemän vuoden jakso tuli tunnetuksi ”vuosiviikkona.” Siten 
seitsemänkymmentä vuosiviikkoa on 490 vuotta. 

Huomaa, että tämä profetia sisältää kolme osaa:

1. 7 vuosiviikkoa (49 heprealaista vuotta) 

2. 62 vuosiviikkoa (434 heprealaista vuotta)

3. 1 vuosiviikko (7 heprealaista vuotta)

Täsmälleen sillä historian hetkellä, kun 7 + 62 vuosiviikkoa täyttyi, Israel saattoi odottaa Messiaan 
ilmoittavan itsensä Messiaana. Mikä suuri uutinen! Se merkitsi, että Israel ei voinut menettää 
Messiasta. 

Heidän tarvitsi vain laskea, olla tietoisia ajankohtaisista tapahtumista niiden paljastuessa ja olla 
tietoisia profetiasta. 



Tämä tutkimus osoittaa meille useita seikkoja:

1. Mistä viisaat miehet tiesivät, että Messiaan aika oli lähellä. 

2. Miksi Israel menetti Messiaan. 

3. Kuinka tämä soveltuu tähän päivään.  

Tarkastelkaamme nyt profetian tarkoitusta. 

I. Profetian kesto 

Tämä profetia edellytti, että Messias esitettäisiin Israelille ja surmattaisiin, kun 69 vuosiviikkoa olisi
kulunut ilmoitetusta ajankohdasta. Kun suoritamme kertolaskun 69 kertaa 7, niin ymmärrämme, 
että siihen sisältyvä aika vastaa 483 juutalaista vuotta. Koska juutalainen kalenteri sisältää 360 
päivää, niin voimme helposti ymmärtää, että Jumala puhuu tässä 173 880 päivästä. Voimme siis 
odottaa, että 173 880 päivää siitä, kun profetia käynnistyi, Messias esittäisi itsensä Israelille 
Messias-Kuninkaana. 

II. Profetian käynnistymisen ajankohta (Daniel 9:25a)

Tässä jakeessa Jumala sanoo, että profetia alkaisi ”siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on 
jälleen rakennettava...” Siihen aikaan, kun Jumala antoi tämän profetian Danielille, Israel oli 
Babylonin alainen orjakansa; Jumala oli kuitenkin ennustanut, että tämä orjuus kestäisi vain 70 
vuotta. Tämä 70 vuoden jakso oli nopeasti tulossa loppuunsa. Ei-juutalainen historia todella 
todistaa, että meedopersialainen hallitsija Artakserkses antoi sellaisen käskyn maaliskuun 14. 
päivänä 445 eKr. Siten 173 880 päivää tästä päivästä eteenpäin pitäisi tuoda meidät Jeesuksen 
elämässä johonkin merkittävään tapahtumaan, joka esittäisi Hänet Israelin kansalle Messiaana. 

III. Profetian matematiikka

A. Ensimmäiset seitsemän viikkoa (49 juutalaista vuotta)

Jos tutkit Nehemiankirjaa, niin löydät selostuksen juutalaisesta pyhiinvaelluksesta rakentamaan 
Jerusalemia kuningas Artahsastan käskyn jälkeen. Profeetta Nehemia ryhtyi valvomaan tätä 
jälleenrakentamisponnistusta, joka suoritettiin niin äärimmäisen vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, 
että rakentajilla oli miekat mukanaan, kun he rakensivat muureja. Siten toteutui täsmälleen profetia 
jakeen 25 lopusssa: ”...niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä 
ahtaita aikoja.”

Tämä ponnistus alkoi vuonna 445 eKr. ja päättyi vuonna 396 eKr., kestäen täsmälleen 49 vuotta, 
juuri kuten oli ennustettu. 

B. Toinen jakso (62 vuosiviikkoa, 434 vuotta)

Daniel 9:26 ennustaa, että ”voideltu” tulisi tämän jakson jälkeen ja sitten surmattaisiin. Useimmat 
konservatiiviset tutkijat ymmärtävät näiden sanojen viittaavan Jeesukseen Kristukseen, ei Hänen 
syntymäänsä, vaan Hänen esittämiseensä Messiasruhtinaana.(2) "Kristuksen elämässä oli vain kaksi
tapahtumaa, joissa Hänet virallisesti erotettiin. Toinen oli Hänen kasteensa ja toinen Hänen 
riemusaattonsa Jerusalemiin.” (3) Tämä jälkimmäinen tapahtuma on tullut tunnetuksi 
Palmusunnuntaina. Milloin sitten Palmusunnuntai oli? ”Messias (Jeesus) tuli Jerusalemiin 
Pääsiäisenä vuonna 32 jKr., joka oli huhtikuun 6. päivä.” (4)

C. Kaksi jatsoa yhdistettynä (7 + 62 = 69 vuosiviikkoa, eli 483 juutalaista vuotta, eli 173,880 
päivää).

* Kun laskemme maaliskuun 14. päivästä vuonna 445 eKr. huhtikuun 6. päivään vuonna 32 jKr., 
niin meillä on 477 vuotta ja 24 päivää. Meidän täytyy kuitenkin vähentää yksi vuosi, koska vuosien 
1 eKr. ja 1 jKr. välillä kuluu vain yksi vuosi. Se antaa meille 476 vuotta ja 24 päivää eli 173 764 
päivää.

* Sitten meidän täytyy lisätä 119 päivää laskeaksemme 119 karkausvuotta näiden 476 vuoden 



aikana (476 jaettuna neljällä). Nyt meillä on 173 883 päivää. 

* On kuitenkin pieni epätarkkuus, kun juliaanista kalenteria verrataan aurinkovuoteen. Lontoon  
Royal Observatory laskee, että juliaaninen vuosi on 1/128 päivää pitempi kuin juutalainen 
aurinkovuosi. Kun suoritamme kertolaskun 476 kertaa 1/128, niin siitä saamme kolme päivää. 
Vähentämällä em. luvustamme kolme, tulemme 173 880 päivään.(5) 

Siten aika kuningas Artahsastan käskystä vuonna 445 eKr. jälleenrakentaa Jerusalem 
Palmusunnuntaihin huhtikuun 6. päivänä vuonna 32 jKr. on täsmälleen 69 vuosiviikkoa (173 880 
päivää)!! Jumala ennusti päivälleen, milloin Messias esittäisi itsensä Israelille heidän 
Messiasruhtinaanaan. Tämä tapahtuma on kerrottu kohdassa Matteus 21:1-11. 

Nyt tulemme seuraavaan seikkaan: Jumala oli niin ihmeellisesti kertonut edeltä Danielille tarkan 
päivän, jona Messiaan oli määrä ilmoittaa itsensä Kuninkaana. Oppineet magit tiesivät varmasti 
Danielin profetiasta ja luotettavuuden maineesta sellaisissa asioissa. Siksi juuri ennen Jeesuksen 
syntymää heidän on täytynyt olla täynnä odotusta, koska he tiesivät, että tämä päivämäärä olisi 
heidän elinaikanaan (noin 30-40 vuotta). Jos jonkun oli määrä ilmoittaa itsensä Messiaana vain 30 
vuodessa, hänen olisi synnyttävä nyt. Siten magit etsivät merkkiä. Myöskään Pyhä Henki ei ollut 
jättämässä mitään sattuman varaan ja kehotti heidän mieliään odotukseen ja sen ymmärtämiseen, 
mitä he olivat havaitsemassa taivaissa. 

Jopa lahjat, joita magit toivat Jeesukselle, vihjaavat, että Danielin profetia oli saanut heidät 
liikkeelle. Ajattele näitä lahjoja: 

1. Kultaa--Daniel sanoo jakeessa 9.25, että Messias oli ”ruhtinas (engl. prince).” Tämä sana 
tarkoittaa kuninkaallista, kuningasta. Kulta oli täydellinen lahja kuninkaalle. 

2. Suitsuketta – Jumala määräsi 2.Moos. 30:34-36, että suitsuketta oli valmistettava 
”uhrisuitsuttamisen tarkoitukseen.” (6) Jeesus Kristus surmattiin Golgatalla täydellisenä uhrina, 
joka olisi kelvollinen Jumalalle ottamaan pois kaikkien niiden synnit, jotka vastaanottaisivat sen. 
Paljastiko Danielin profetia tämän uhriin liittyvän puolen? Kyllä!! Jakeessa 9.26 Jumala ilmoittaa, 
että Messias ”tuhottaisiin (KJV: cut off)” (surmattaisiin uhrina). 

On mielenkiintoista, että myös papit käyttivät suitsuketta uhritoimituksen aikana. Siten tämä 
suitsutuslahja saattoi myös osoittaa Jeesukseen Kristukseen lopullisena ylimmäisenä pappina, virka,
jonka Hän omaksui taivaaseenastumisensa jälkeen. 

3. Mirha – Juutalaiset käyttivät mirhaa ruumiin palsamoimiseen hautaamiseen valmistamiseen. (7) 
Jälleen em. jae olisi valmistanut mageja tuomaan tämän lahjan.  

On äärimmäisen mielenkiintoista, että kaksi niistä kolmesta lahjasta, joita magit lahjoittivat Jeesus-
vauvalle, liittyivät Hänen kuolemaansa ja hautaamiseensa. Danielin profetia sisälsi kaiken tiedon, 
mitä magit tarvitsivat, osatakseen tuoda nämä lahjat. 

HE HUKKASIVAT ”ETSIKKOAIKANSA"

Toinen kysymys on, miksi Israelin hengelliset johtajat menettivät tämän profetian, kun pakanalliset 
magit eivät. Vastaus on todella aika yksinkertainen. Useita satoja vuosia ennenkuin Kristus syntyi 
juutalaisten johtajat alkoivat uskoa ja levittää kahta vakavasti harhaista opetusta. Ensiksikin he 
opettivat, että pyhiä Kirjoituksia ei voitu ottaa kirjaimellisesti, koska ne eivät kokonaisuudessaan 
olleet Jumalan innoittamia ja siten sisälsivät virheitä. Toiseksi he opettivat, että profetioita ei tullut 
ottaa kirjaimellisesti, vaan hengellisesti. Danielinkirjan kaltaisia profeetallisia kirjoja ei enää edes 
opetettu, koska ne sisälsivät niin paljon profetiaa. Kun useita sukupolvia oli tullut ja mennyt, kukin 
uskoen tämän hölynpölyn, niin Jeesuksen ajan hengelliset johtajat olivat täysin tietämättömiä tästä 
profetiasta. Siten he olivat tietämättömiä ”etsikkoajastaan.” 

Tämän tutkimuksen merkitys tälle ajalle on sekä yksinkertainen että selvä. Sama väärä opetus 



koskien Raamatun innoitusta ja erehtymättömyyttä tulee esiin kaikkialla tässä maassa. Useimmat 
tänä päivänä ovat tietämättömiä, että yli 300 Jeesuksen toista tulemusta koskevaa profetiaa ovat 
toteutumassa, tai ovat jo toteutuneet. Nämä ihmiset eivät tiedä, että tätä ei ole tapahtunut koskaan 
ennen. Siksi monet menettävät Jeesuksen toisen vierailun ikuiseksi vaarakseen. 

Jeesus painotti, että me, joille profetia toisesta tulemuksesta on tuttu, pystyisimme tietämään, että 
Hänen tulonsa on lähellä oven edessä (Matteus 24:33). Jeesus myös sanoi meille millainen asenne 
meillä kristityillä tulee olla, kun näemme Hänen toisen tulemuksensa lähestyvän; jakeessa Markus 
13:37 Hän sanoo: ”Minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa!"  "What I say to 
you, I say to everybody: Give strict attention, be cautious, active, alert, and watch!" Tämä 
tarkoittaa, että kunkin meistä pitäisi aktiivisesti todistaa työtovereillemme ja ystävillemme, meidän 
pitäisi olla hyvin valveilla, mitä tulee maailman tapahtumiin, kun ne tulevat esiin ja meidän pitäisi 
tutkia Raamattujamme päivittäin, niin että Pyhä Henki voi pitää meidät uskollisina Jeesukselle 
Kristukselle, kun menemme tähän petolliseen aikaan.  

Meidän täytyy kuitenkin soveltaa vielä toistakin opetusta tästä profetiasta: Jumala on täsmällinen, 
mitä tulee Hänen profetioidensa toteutumiseen. Jumala sanoi meille: ”Etsikää Herran kirjasta ja 
lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - Sillä minun suuni on niin 
käskenyt. - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut.” [Jesaja 34:16] Ei yksikään Jumalan profetioista
petä, joten Hän on käskenyt meitä ”etsimään” sovellettavia profetioita, jotta olemme tietoisia niistä 
emmekä ylläty, kun ne toteutuvat.  

Edelleen Jumala toteuttaa lopunajan profetiansa samanlaisella tarkkuudella, kuin Hän osoitti tässä 
em. profetiassa; Jumala on kuitenkin päättänyt suuressa suvereenisuudessaan olla paljastamatta 
ihmiskunnalle Antikristuksen ilmestymisen täsmällistä aikataulua. Jeesus on sanonut meille vain, 
että me tiedämme likimääräisen ajan, kun näemme kaikkien lopunajan profetioiden toteutuvan 
yhdessä. Meidän tulee jättää tarkka ajoitus Jumalalle tässä lopunajassa. 

Silti ihmiset kaikkialla painostavat lopunajan palvelutyöjärjestöjä asettamaan päivämääriä. Olemme
niin innokkaita tietämään sen, mitä emme voi tietää, että todennäköisesti masennumme, kun väärä 
päivämäärä jollekin tapahtumalle ei toteudu. Meidän täytyy pysyä varuillamme ja valvovina ja 
aktiivisina Jeesukselle Kristukselle, kun näemme profetioiden toteutuvan, tai näyttämöä 
pystytettävän niiden toteutumiselle. Meidän täytyy kuitenkin olla kärsivällisiä ja antaa Jumalan 
toteuttaa se Hänen hyvässä aikataulussaan.

Päivämäärien asettaminen on lankeamista Saatanan ansaan. Hän tietää, että ihmiset masentuvat 
helposti ja hän tietää, kuinka innokasta Jumalan kansa on tulla temmatuksi taivaaseen. Siksi, jos hän
saa meidät tuskailemaan tiettyjen päivämäärien vuoksi, hän tietää saavansa meidät voimakkaasti 
masennetuiksi jopa siihen pisteeseen, että saa jotkut menettämään uskonsa. 

 Meidän pitää elää voitokkaasti arkielämäämme tämän ihanan runon olettamuksen mukaisesti siihen
saakka, kun Jeesus todella tulee.

FELLOWSHIP OF THE UNASHAMED (HÄPEILEMÄTTÖMIEN SEURA)

"I'm part of the fellowship of the unashamed. I have Holy Spirit power. The dye has been cast. I 
have stepped over the line. (Minä kuulun häpeilemättömien seuraan. Minulla on Pyhän Hengen 
voima. Arpa on heitetty. Olen ylittänyt viivan.)” 

"I won't look back, let up, slow down, back away, or be still. (En katso taakse, en hellitä, en hidasta,
en peräydy enkä vaikene.)” 

"My past is redeemed; my present makes sense; my future is secure. (Menneisyyteni on maksettu; 
nykyisyyteni on mielekäs; tulevaisuuteni on turvattu.)”

"I'm finished and done with low living, smooth knees, mundane talking, cheap living. (Minua ei 
enää kiinnosta alhainen elintaso, sileät polvet, maalliset jutustelut, halpa eläminen.)"

"I no longer need prosperity, position, promotions, or popularity. (En tarvitse enää varallisuutta, 



asemaa, ylennyksiä enkä suosiota.)"

"I no longer have to be right, first, recognized, praised or rewarded. (Minun ei enää tarvitse olla 
oikeassa, ensimmäinen, tunnustettu, ylistetty eikä palkittu.)"

"I now live by faith, lean on His presence, walk by patience, lift by prayer, and labor by power. 
(Minä elän nyt uskon kautta, nojaan Hänen läsnäoloonsa, vaellan kärsivällisyydellä, nostan 
rukouksella ja työskentelen voimalla.)"

"My face is set, my gait is fast, my goal is heaven, my road is narrow, my way rough, my 
companions few, my Guide reliable, my mission clear. (Menen vastavirtaan, vauhtini on kova, 
päämääräni on taivas, tieni on kaita ja kivinen, kumppanini harvat, Oppaani luotettava, tehtäväni 
selvä.)"

"I cannot be bought, compromised, detoured, lured away, turned back, deluded, or delayed.(Minua 
ei voi ostaa, sovitella, saada kiertoteille, houkutella pois, kääntää takaisin, pettää eikä viivyttää.)"

"I won't give up, shut up, let up, until I have stayed up, prayed up, paid up, preached up for the 
cause of Christ. (En luovuta, sulje suutani, hellitä, ennenkuin  olen seisonut, rukoillut, maksanut, 
saarnannut Kristuksen asian puolesta.)"

"I am a disciple of Jesus. I must go till He comes, give till I drop, and preach till all know. (Minä 
olen Jeesuksen opetuslapsi. Minun täytyy mennä, kunnes Hän tulee, antaa kunnes kaadun ja 
saarnata, kunnes kaikki tietävät.)"

"When He comes for His own my banner will be clear. (Kun Hän tulee omilleen, lippuni on 
kirkas.)"

AAMEN, TULE PIAN HERRA JEESUS!!

Me olemme niin kovin lähellä sitä hetkeä, kun Jeesus palaa seurakunnalleen viemään sen pois 
Suuresta Ahdistuksesta. Ellet innolla odota Hänen tempaustaan, niin ehkä se johtuu siitä, ettet ole 
todella pelastettu. Laita sydämesi oikeaan suhteeseen Hänen kanssaan tänään. 
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Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on 
tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään 
strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös 
käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut 
käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. 
Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle 
ikuisuutta varten.
Jos olet jo vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä 
hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä 
anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla.



Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan 
tutkimisessa. 
Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen 
todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen 
elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, 
olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit 
levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti. 
Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry Pelastuksen sivullemme nyt. Toivomme, että olet tullut 
siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he 
voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan – 
jokapäiväisissä uutisissaan  .
Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. 

Voitte lähettää meille  joko etana- tai sähköpostia. 

Jumala siunatkoon teitä!

http://www.cuttingedge.org/news/salvation.html
http://www.cuttingedge.org/news/email.html
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