
 

1. 

Adventus Domini = Herran tuleminen. Seppo Myyryn kirjoitelma kokoukselle Suomalaisella, Outokummussa 
15.12.2018  

HERRA TULEE, OLETKO VALMIS?  

1. adventtisunnuntain kirkolliset tekstit liittyvät varsinaisesti Kristuksen 1:een tulemiseen. Kun taas 2. 
adventtisunnuntain tekstit on liitetty Kristuksen 2. tulemisen ympärille. Huomenna on jo 3:s 
adventtisunnuntai, jonka tekstit liittyvät Johannes Kastajan ”tienraivaukseen” Jumalan Luomakunnan- ja 
Maailmanhistorian Suurimmalle Henkilölle, joka ikinä on maan päällä ollut. Alennustilaan ihmiseksi 
syntyneen Jumalan, Immanuelin (Jumala on meidän kanssamme) varsinainen kutsumanimi nimi on Jeshua 
eli Herra (JHWH) Pelastaa, Vapahtaa.  

Mikä oli Johannes Kastajan ”perussanoma”? Se on tämä: Huutavan ääni kuuluu; ”Valmistakaa Herralle tie 
erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme” (Jes 40:3). Ja ”Kaikki liha on kuin 
ruoho…ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme Sana pysyy iankaikkisesti. Nouse 
korkealle vuorelle Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi Jerusalem…” (Jes 40:6-9). Ja: ”Jo 
on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää hakataan pois ja heitetään 
tuleen” (Mt 10). Mutta Johannes osoitti parannuksen tekijöille myös armollista Jumalaa: ”Katso Jumalan 
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin” (Joh 1:29).  

”Johannekselainen sanoma” tälle ajalle:  

Tämän päivän Eurooppa ja koko maailma elää jo nyt käsittämättömän suuren luopumuksen alla. Jos 
Johannes Kastajan pitäisi saarnata Suomen kansalle, Euroopalle tai koko maailmalle, hän aloittaisi varmaan 
tähän tyyliin:  

”Te huoruuden- ja vihan viinistä päihtyneet viimeisten päivien kansat (pakanakansat)”. (Ilm 18:3). Te olette 
hukkumassa synteihinne ja Jumalan nopeasti lähestyviin tuomioihin, jotka ovat vertaansa vailla! Te vietätte 
kallista Armon aikaa tämän maailman hekumassa sekä näkyvissä että näkymättömissä (salaisissa) 
synneissä, joista jo mainittaessa esi-isämme olisivat punastuneet läpipunaisiksi (useimmat heistä eivät olisi 
uskoneet tai ymmärtäneet, että jotakin niin järkyttävää voi vielä tapahtua maan päällä)! Ellette kuule ettekä 
tottele voimallisesti huutavien viimeisten päivien Johanneksia ja tee todellista parannusta synneistänne, 
niin te sokaistutte vielä enemmän ja ”kuolette synteihinne” (Jh 8:24; Lk 13:3, 5; 2 Tess 2:9-12)! Löytyykö 
enää yhtään Jumalan 10. käskyn kieltämää julkisyntiä, jota ei rikottaisi tässä maassa?! Eikä kohta ole 
sellaisia syntejä, joita ei olisi perustuslakiin tehdyillä muutoksilla laillistettu!? Juuri äskettäin Sexpo-säätiö 
vaati kaikenlaisten (Baabelin porton) seksitöiden ”lakisääteisten” esteiden purkamista…(Ei siis vaadittu 
porttoloiden hävittämistä ja julkisen huoruuden lopettamista, vaan huoruuden töiden lisäämistä 
työvoimalakiin vedoten?!) Jer 6:1-19.  

Julkisissa synneissä jatkuvasti elävän häpeähän näkyy usein kasvojen lävitse ja silmistä yms. Tällaiset kasvot 
erottaa varsinkin sellainen ihminen, joka itse elää synnit anteeksi saatuina ja sydän puhdistettuna 
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan Verellä. Kyseinen ilmiö näkyy esimerkiksi aikamme ”julkkiksissa”, 
epäpuhdasta huvielämää edustavien kasvoilla. Eräs norjalainen H.N Haugen aikalainen on ennustanut, että 
viimeisinä aikoina ihmiset tulevat elämään Pohjoismaissakin niin avoimesti synnissä, että heidän kasvonsa 
ovat kuin ”koiran kasvot” (Jes 3:9). He eivät tunne häpeää, koska syntiä tehdään syvällä paatumuksessa, 
mutta se erottuu kasvoista Herran Hengen valaisemana. Nyt jos koska olisi päästävä ymmärtämään, että 
me elämme pakanakansojen viimeistä etsikkoaikaa ennen kuin Herramme tulee! (Rm 11:25; 1 Kor 16:22).  

 



 

2. 

Jeesuksen 1. tulemisen ajan Rooman valtakunta:  

Jo muinaisessa Rooman valtakunnassa Kristuksen ensimmäisen tulemisen aikoihin oli samankaltainen 
kehityskulku, kuin nyt on täällä Euroopassa ja Läntisessä maailmassa. Keisari Octavianus eli Augustus (63 
eKr – 14 jKr) julisti valtakunnassa ns. ”Pax Romanan” eli Rooman rauhan ajan (maailmanrauha). Siihen 
liittyi valtiollinen, poliittinen, sotilaallinen, taloudellinen ja uskonnollinen yhtenäisyys eli unity. 
Valtakunnassa vallitsi kansojen ja kulttuurien yhteensulattamisprosessi. Ajatelkaapa vain Euroopan Unionia, 
jossa pitäisi vallita rauha ja yhtenäisyys tämän ajan kansojen ja kulttuurien yhteen sulattamisprosessissa, 
mutta sen sijaan alkaa olla vallalla moni-ilmeinen ”turbulenssi”, jonka jäljet ovat johtamassa 
hallitsemattomaan sekasortoon. Rooman valtakunnassa puhuttiin tuolloin jo ”uudesta 
maailmanjärjestyksestä”?! Tuossa suuressa Valtakunnassa vallitsi yhtenäinen oikeusjärjestys (vrt. EU:n 
Tuomioistuin Haagissa) ja yhtenäinen raha-, mitta- ja painojärjestelmä sekä yhtenäinen maailmankauppa ja 
maailmanliikenne.  

Sanonta kuului: ”Kaikki tiet johtavat Roomaan” eli keisarilla piti olla kaikki langat käsissään koko suuressa 
imperiumissa. Mutta oikeastaan vain Augustus kykeni pitämään näitä lankoja lujin ottein käsissään niin 
kauan, kuin hallitsi eli yli 40 vuotta.  

Rooman ”kotkan siipien alla” korostettiin erityisesti ”hellenistisessä hengessä” neljää pääpyrkimystä:  

1. Yhtenäisyyttä, mutta toisaalta korostettiin yksilöllisyyttä (individualismi), joka ilmeni itsekeskeisyytenä ja 
omien mielihalujen toteuttamisena. Eli siis uskottiin ihmiseen itseensä. Samalla kuitenkin vaalittiin kaikkien 
Rooman kansalaisten yhteenkuuluvaisuutta (vrt. Paavali ruoskittavaksi oikaistuna, Apt. 16:35-40).  

2. Uutta maailmanjärjestystä, joka lähti siitä, että ”kaikki Välimeren ympäristön kansat” pyrittiin 
sulattamaan yhden pään- eli Rooman keisarivallan alle. Tällainen prosessi toistuu Jeesuksen 2. tulemisen 
edellä eli meidän aikanamme maailmanlaajana ilmiönä, Antikristuksen valtakuntana (Tästä enemmän 
artikkelin lopulla).  

3. Uutta ihmisyyttä, jonka mukaan ihminen oli vapautunut kaikista kansallisista, yhteiskunnallisista ja 
uskonnollisista rajoituksista! Huomaa tässä erityisesti Euroyhteisön tavoitteet ”Rooman mallin mukaan”.  

4. Maailmankansalaisuutta, johon kuului ns. kosmopoliitti-ajattelu / ”One World”-pyrkimys: ”Kaikkien on 
oltava yhtä ja puhallettava samaan hiileen”. Mutta silloin, kun Raamatun Jumala sivuutetaan, niin 
kaikenlainen tällainen ”massojen yhteensulattaminen” johtaa pedon valmistamaan salakavalaan ansaan, 
vastakristuksen valtakuntaan, jonka hallintoa ilmaistaan mm. luvulla 666 (Ilm 13:16-18 ; 2 Tess. 2.)!  

Roomalaisten ”tärkeimmät jumalat” olivat Augustuksen aikana Jupiter (pääjumala), Mars (sodanjumala), Sol 
Invictus (Auringonjumala) eli ”Voittamaton Aurinko”, jonka juhlaa vietettiin 25.12 (aikamme joulunvieton 
vastine). Muuten Valtakunnassa vaikutti synkretismi eli uskontojen sekoitus. Kansojen, kulttuurien ja 
uskontojen väliset rajat olivat epäselvät ja osittain hävinneet kokonaan. Huomatkaamme, että juuri 
tällainen Danielin kirjan ”neljännen pedon” toiminta etenee näinä päivinä kaikilla rintamilla pelottavan 
laajasti ja syvästi erityisesti Euroopassa, USA:ssa ja Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuuluvissa maissa!  

Tältä pohjalta voisimme kysyä, mitkäs sitten ovat tämän nykyajan ”pääepäjumalat”? Me teemme artikkelin 
lopuksi lyhyen luettelon Euroopan Unioniin kuuluvien valtioiden ”pakanallisista epäjumalista”, joita esiintyi 
siis jo muinaisessa Roomassa:  

 



 

3. 

Koska olen aiemmin puhunut Raamattuluennoilla tämän ajan uudesta globaalista maailmanjärjestyksestä, 
joka on parasta aikaa ”kaatumassa yli maan piirin”, totean vain yhteenvedonomaisesti siihen liittyviä 
pääasioita ja niiden kehityskulkua tässä kirjoituksessa.  

Olen kertonut edellä mainituissa Raamattuluennoissa Danielin kirjan 7. luvun ”neljästä pedosta”, jotka ovat 
vastineena Neljälle Evankeliumille Uudessa Testamentissa. Seuraavassa jaksossa otan esille ne neljä petoa 
eli ideologiaa ja niitäkin vain lyhyesti. Allekirjoittaneella on ”tarpeen vaatiessa” tarkentavaa materiaalia 
saatavissa jokaisesta neljästä pedosta ja siitä, että Ihmisen Poika / Jumalan Poika on jo voittanut pahan 
vallan Golgatan ristillä. Hän voitti kolminkertaisen turmiovallan: synnin, kuoleman ja perkeleen ja nousi ylös 
kuolleista 3:ntena päivänä ja astui ylös Taivaisiin meidän hyväksemme!”  

 1) Leijona Kuuluu ns. Valistuksen- ja Ranskan vallankumouksen aikaan, jonka hedelmiä ovat 
”vapaus”, ”veljeys” ja ”tasa-arvo” (nämä slogaanit kuuluvat myös nykyajan kansanvaltaiseen 
ihmisoikeusajatteluun, joka ”polkaistiin käyntiin” silloisessa Euroopassa ja USA:ssa). 
Vallankumouksen jäljiltä tuli sanoin kuvaamatonta ”törkyjälkeä” erityisesti silloiseen Ranskaan ja 
sen kirkkokuntien elämään (1789 - 1794).  

 2) Karhu eli Marxin kommunismi ja sosialismi, joka pyrkii vieläkin ”heittämään Jumalan yli laidan”. 
Esimerkiksi Neuvostokommunismi oli täynnä valheita ja proletariaatin vihaa parempiosaisia 
kohtaan. (1800 – 1900 –luvuilla).  

 3) Pantteri kuvaa saksalaista Hitlerin laatimaa Kansallissosialismia, joka rakentui arjalaiselle 
rotuopille. Se toi sanomattoman raakuuden ja vihan oppositioon asettuneita tai oppositioon 
joutuneita kohtaan. Raamatun Jumalan Ilmoituksen tilalle tuli ”positiivinen kristinusko”, joka ”ei 
tuntenut opinkappaleita” ja se ”oli ylevää uskoa ihmiseen itseensä” sekä ”saksan kansan 
voimaan”… (I –II maailmansodan aika).  

 4) Ylen hirmuinen peto (Dan 7:7, 19-28) toimii viimeisenä lenkkinä kolmen edellisen pedon jälkeen. 
Se syö ja murskaa ja tallaa loput jalkoihinsa. Seuraavassa mainitsemme tämän neljännen pedon 
järkyttäviä tihutöitä meidän ajassamme. Rooman valtakunnan vastine on Euroopan Unioni tänään, 
mutta hyvin pian nousee esiin One World eli ”yksi ihmiskunta” antikristuksen (pedon) 
maailmanvaltakunta. Huomaamme, että Sielunvihollinen on pyrkinyt kaikkina aikoina 
”peittelemään” Raamatun Elävän Jumalan ja Hänen pelastustyönsä ihmisviisaudella, niin että, 
Häntä on vaikea löytää ja lähestyä:  

Kun vuoden 2003 alkupuolella kaavailtiin EU:ssa uusitun järjestysmuodon luonnosta, niin Jumala jätettiin 
pois laskuista. Artikloissa mainittiin arvot, tavoitteet, perusoikeudet sekä mandaattijako sekä unionin- että 
kansallisella tasolla. Unionin tärkeimmät arvot ovat siis luonnoksen mukaan seuraavat (sekä täydennyksenä 
allekirjoittaneen huomautukset eli ”oikaisut” merkillä >>):  

-> ihmisarvo >> oikea ihmisarvo löytyy vain Jumalassa ja Jumalasta, koska Hän loi ihmisen kuvakseen  

-> vapaus (veljeys ja tasa-arvo) >> oikeaa vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa ei löydy Jumalan ulkopuolelta  

-> demokratia (kansanvalta) >> vallan harjoittaminen ilman Jumalaa vie anarkiaan ja sekasortoon  

-> lakien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen >> lait ja ihmisoikeudet tulisi aina nousta Jumalan Sanan 
pohjalta. Euroopassa aiemmin vallinnut kristilliselle pohjalle rakentunut yhtenäiskulttuuri alkoi horjua jo 
Valistuksen ja rationalismin aikakaudella. Tuolloin alkanut ”järjen voittokulku” alkoi jo 1700-luvun toiselta 
puoliskolta lähtien iskeä kyntensä mm. kirkkoon ja yliopistoihin, vaikka suuret herätykset olivat alkamassa 
kansan keskuudessa esim. Saksassa, Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa.  



 

4. 

Välillä tähän suppea vilkaisu opillisiin kysymyksiin: Yhteiskunnallisessa käytössä tulisi olla moraalilain I 
käyttö eli usus politicus (Jumalan 10. käskyä). Hengellisessä käytössä (usus spiritualis) tulisi olla moraalilain 
II käyttö, joka koskee ihmisen Jumala-suhdetta. Näihin liittyy Lutherin ns. kahden regimentin oppi 
(Augsburgin tunnustus). Moraalilain III käyttö koskee uudestisyntynyttä Jumalan lasta ja liittyy ns. 
Sovinnonkaavaan (Formula Concordiae) , josta vastasi Filip Melanchthon Lutherin ajan jälkeisissä kiistoissa.  

Mutta palatkaamme vielä takaisin vuoden 2003 aikaiseen EU:n järjestysmuodon luonnokseen: 
”Tavoitteenamme on rauhan yhteys Euroopassa”, joka korostuu suvaitsevaisuudessa (tolerans), 
oikeudenmukaisuudessa ja solidaarisuudessa (yhteisvastuullisuudessa). Mutta mitään viittausta ei ole 
Jumalaan eikä Euroopan kristillisiin arvoihin, vaikka ne arvot sisältyvät eurooppalaiseen kulttuuriin jo alusta 
asti. Raamatun valossa katsottuna kyseiset arvot ilman Jumalaa ovat vain ”Baabelin tornin perustuksen 
rakentamista löysälle hiekkapohjalle, joka sortuu suuresti myrskyjen ja tulvien koetellessa 
rakennushanketta (Mt 7:24-29).  

Edellä mainittujen ”epäjumalien lisäksi” ja ohella toimii esimerkiksi ”varomaton ekumeniavillitys”, joka 
rakentuu suvaitsevuudesta ja vuoropuhelusta jo kristillisellä pohjalla olevien seurakuntien ja kirkkokuntien 
kanssa sekä dialogista ei-kristillisten uskontojen kanssa (erityisesti Islam). Kun ekumeenisissa 
yhteyspyrkimyksissä syntyy usein hyvin kirjava käsitys opista, uskosta ja elämästä, sekulääri ja sakraali 
(maailmallinen ja Pyhä) lyöttäytyvät helposti yhteen ja Uusi antikristillinen maailmanuskonto eli 
”porttokirkko” kypsyy juuri tällaisessa ilmapiirissä. Eli silloin ollaan menty takaisin Rooman Valtakunnan 
aikaiseen vanhaan uskontojen sekoitukseen (synkretismi), josta kristinuskon voittokulku irrotti kristinuskon. 
Mutta kuolleista ylösnoussut Herra Jeesus Kristus sanoi opetuslapsilleen: ”Minulle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaiken, mitä Minä olen käskenyt teidän 
pitää…” (Mt 28:18, 19).  

Uskontojen ja EU:n suhde sanottiin puhutelleen sitä vastoin eurovaaliseminaarissa marraskuussa 2011. 
Mutta miten? EU:n uuden perussopimuksen johdannossa mainitaan: ”EU:n päättäjiä innoittava 
uskonnollinen perinne”…kertoo kirkkojen vahvasta asemasta Euroopassa”? …Uusi perussopimus takaa 
uskonnonvapauden toteutumisen Unionin jäsenvaltioissa… Mutta käytännössähän kristilliset kirkot ovat 
EU:n alueella joutuneet sellaisiin pintavesiin, ettei niillä ole kohta enää Jumalan mielenmukaista käyttöä, 
vaan niitä hallitsee esimerkiksi pinnallisuus, maailmallisuus ja Jumalan Vanhurskauden ja Pyhyyden sekä 
seurakunnan tehtävän ja tarkoituksen kadottaminen. Sen sijaan nykyinen ihmisten mielistely korvaa 
pelastuksen evankeliumin!!!  

Kokouksessa 2011 todettiin mm. ettei rajan vetäminen Islamin ja Euroopan välille ei ole tarpeellista?! 
Tapahtuman järjestäjä sanoikin, ”ettei väki enää sitoudu esimerkiksi Ev.lut. kirkkoon, joten kirkon paikka ja 
tehtävä kaipaavat uudelleenmäärittelyä”. Mainitun seminaarin järjestivät Suomen Ekumeeninen Neuvosto 
ja Tampereen Ev.lut. seurakuntayhtymä.  

Muuten, nyt on meneillään Pohjoismaissa (ja Euro-maissa lukuun ottamatta Unkaria) omalaatuinen 
”peräänantamisprosessi” Islamille, koska sen sharia-lakia pidetään arvaamattomana… sitä ei uskalleta 
vastustaa monista syistä johtuen. Esimerkiksi Pohjoismaista oikeuskäytäntöä ei uskalleta soveltaa ”, niin 
kuin pitäisi” erittäin silloin, kun on kyse rikosten harhateille joutuneista pakolaisista tai muslimeista. 
Taustalla ”kummittelee” mm. maahanmuuttoasiat, työllistämiskysymykset, kouluttaminen ja 
pakkopalautukset niiden kohdalla, joille ei ole voitu myöntää oleskelu- tai turvapaikkalupaa (asyl) jne..).  

 



 

5. 

”Tuleeko siis sharia-laki Suomeen?” Tutkijat ovat tästä huolissaan, että näin käy. Oikeusministeri Häkkänen: 
”Emme voi sallia meille syntyvän rinnakkaisyhteisöjä, joissa esim. kulttuurisen tai uskonnollisen toiminnan 
vuoksi ”naisten oikeudet” (feminismi) eivät täysin toteutuisi. ”Tällainen menettely olisi loukkaus heille…*”. 
Sharia ei kata ainoastaan uskonnollisia elämää, vaan myös politiikan, talouselämän, liiketoiminnan… ja 
sosiaaliset suhteet.. Tanskassa on jo jouduttu vaikeuksiin sharia-lain suhteen. Ei ole oikein antaa kaikessa 
periksi Islamille, eikä sekään ole oikein estää heitä toteuttamasta kaikkea sellaista elämänmuotoa, johon he 
ovat tottuneet kotimaassaan… (Helsingin uutiset…26.5.2018).  

*Muuten tasa-arvo – ja ihmisoikeusintoilijoista ei yleensä kukaan kysele, eikö ”väkipakolla laillistettu 
Raamatullisen moraalin vastainen lainsäädäntä” ole suuresti rangaistava teko ja loukkauskivi Jumalan 
silmissä? Siinähän on kyse suoraan häpeämättömästä Jumalan silmille sylkemisestä!!! Tätä on esimerkiksi 
feminismin sairaalloinen suosiminen miehen oikeuksien ja Jumalan Kunnian kustannuksella sekä homous, 
lesbous, eläinten kanssa parittelu (huoruuden kamalimmat muodot), eutanasia ja aborttikäytäntö. Mitä 
vielä?  

”Antikristillisen kivikasvoisen ihmistyypin rakentamiseen erikoistunut jumalaton sukupolvi” (Danielin kirjan 
neljäs peto / Neljäs valtakunta / Antikristuksen valtakunta, Ilm 13) kaataa Euroopassa ja Läntisessä 
maailmassa valtiovallan lainsäädännän avulla kovaa vauhtia viimeisiä rippeitä, mitä on jäljellä kristillisestä 
kulttuurista: sosiaaliset-, poliittiset- ja uskonnolliset, sukupuolten väliset erot pois (HTBQ – kaikki sallitaan 
tasa-arvoon vedoten!).  

Muuten Ruotsin maahanmuuttopolitiikka on Euroopan ”löperöimpiä”. Usein erityisesti islaminuskoiset 
eristäytyvät helposti muista. Tietyissä Ruotsalaisissa kaupungeissa on alueita, joihin ei ”ulkopuolisilla” ole 
turvallista mennä, koska siellä vallitsee islamistinen sharia-laki. Siellä asuvat ”ovat viranomaisten kontrollin 
ulkopuolella”: Poltetaan esim. poliisiautoja ja hyökätään asein ja pommein jopa poliisiasemalle (Malmö). 
Monikulttuurisissa EU-maissa on jo tovin puhuttu ns. ”Krislam -projekteista”, eli ollaan ”yhdistämässä 
kristinuskoa ja islamia” siellä, missä on ”uskonnollisesti lukutaidotonta” seurakuntaväkeä. (Tässä 
yhteydessä voi tutustua Hannu Haukan haastatteluun Itäportti –lehdessä , joka koskee isä Zakaria 
Botrosta). Monet ”ujostelee kristinuskon esillä pitämistä” maahanmuuttajien kustannuksella. Isossa 
Britaniassa All Saints kirkko (Kingston upon Thames) järjesti äskettäin yhteiset syntymäpäiväjuhlat 
Jeesukselle ja Mohammedille (joulujuhla). Lopuksi ”leikattiin syntymäpäiväkakkua päivänsankareille”. 
Mutta arkkipiispa Cranmer ”nuhteli” kirkkoa Jeesuksen alentamisesta (häpäsemisestä) ja Mohammedin 
korottamisesta!  

Jos edellä mainittu kehityskulku pääsee jatkumaan, Islam tulee ääri-ilmiöiden avulla pysäyttämään ja 
purkamaan uskonnonvapauden ja näin ollen ”kristinusko joutuu konkurssitilaan” koko Euroopassa ja 
USA:ssa ja koko maailmassa Jos nyt uskovat osaisivat jättää vähemmälle ”nukkekotiensa vaalimiset” ja 
ryhtyisivät totiseen rukoustaisteluun, niin ”Jumalan Nimi vielä Pyhitettäisiin ja Jumalan valtakunta vielä 
tulisi ja Hänen Tahtonsa pääsisi tapahtumaan niin maan päällä kuin Taivaassa…” (allekirjoittaneen 
huomio).  

Juuri tämän päivän lehtiuutisessa kerrottiin Helsingin Itä-Keskuksen joulujuhlasta koululaisille, jossa ei voitu 
laulaa Enkeli Taivaan virttä, ”koska suurin osa oppilaista oli ei-kristittyjä tai eivät kuuluneet kirkkoon”. Voi, 
voi, voi ”-keleen keksimää yksioikoista ihmisoikeus- ja tasa-arvoheppaa”, jolla suurin piirtein jo kaikki täällä 
Lännessä ratsastaa, kirkkokin!!! Totuus katoaa, totuus katoaa ja se poljetaan maahan! Dan 8:12.  

 

 



 

6. 

Vilkaistaan yhteenvetona ja kertauksena, miltä ”uusi maailmanjärjestys” näyttää Armon vuoden lopulla 
2018 jKr.  

Kirkkojen Maailmanneuvoston Ekumeenisessa Yleiskokouksessa Uppsalassa vuonna 1968 puhuttiin jo 
”ihmiskunnan ykseydestä” ja käytettiin sanontaa ”uusi ihmiskunta”!? Huomatkaamme tämä, että 
korkeakirkollisen ekumenian omaavan KMN:n kyseiseen työnäkyyn kuului jo silloin ”samanlainen laulu”, 
kuin yhteiskunnallisella siivelläkin:  

että sosiaaliset, poliittiset ja uskonnolliset raja-aidat on kaadettava. Siis rotujen, yhteiskuntaluokkien, 
kansojen, uskontojen ja sukupuolten väliset erot on saatava pois. Uuden (lue: vanhan-) -
maailmanjärjestyksen mukaan kyseisessä Maailmanvaltiossa on olemassa ainoastaan henkilöitä!? Tätä 
tarkoittaa esimerkiksi sukupuolten välinen- ja samaa sukupuolta olevien yhdenvertaisuus, niin että 
esimerkiksi homoseksuaalisuus muuttui muutamassa kymmenessä vuodessa rivosta rikoksesta 
”yhteiskunnan hyväksymäksi tavaksi paritella”. Ja vielä enemmän: New Yorkissa on jo virallisesti 
rekisteröitynyt yli 30 eri sukupuolta?! (Roman Schatz, 19.11.2017). 3 Ms 18:22; Rm 1:23,24; 1 Kr 6:9; 1 Tim 
1:9, 10. Tuskin seksuaalisuuden ”taipumusluokat” HBTQ kattavat enää kaikkea sitä, mitä on jo olemassa. 
Kyseinen kehityskulku on ”ainakin 10 kertaa pahempaa” kokonaisuutena katsoen, kuin mitä olen kyennyt 
tässä kirjoitelmassa kuvaamaan!!!  

Suuren luopumuksen ja suuren laittomuuden ”edistymisjärjestys” on suurin piirtein tällainen:  

(PS ”Ihminen uskalsi astua Kaikkivaltiaan Jumalan varpaille ensimmäisen kerran”, kun Aadam ja Eeva olivat 
kielletyn puun alla Paradiisissa)  

 1. Valta pois kuninkaalta ja ylimyksiltä – valta kansalle ja ”kirkko kartanolle” >> vapaus, veljeys ja 
tasa-arvo (Ranskan vallankumous 1789-1794)  

 2. Valta pois Tsaarilta ja kapitalisteilta eli luokaton yhteiskunta, proletariaatti hallitsemaan; kirkko 
”kapitalistien kätyrinä” ulos (Marxismi, sosialismi, N-Liitto). Saksan kansallissosialismissa: Valta 
diktaattorille! ”Vain arjalaiset rotuopit ja usko korkeaan ihmishenkeen kelpaa” – kaikki muu ulos, 
kirkkokin ”juutalaisine messiaineen”!  

 3. Valta pois mieheltä ”naisille ja lapsille” Jes 3:12 > / uusi / vanha maailmanjärjestys > 
Sukupuoleton yhteiskunta / sukupuoleton ihminen (> sateenkaarikansa , H > Transsit > Bi-s > 
Querat (Hen- sukupuolet ja muut määrittelemättömät sukupuolet), jne.  

 4. ”Sukupuoleton Jumala”: Valta pois Jumalalta ihmiselle ?! Kirkollisen feminismin pyrkimys on ollut 
jo kauan riisua Jumalalta maskuliiniset ”Arvonimet” pois: Kuningas, Herra, Isä, Veli tai Kristus 
(Messias) ja korvata ne neutraaleilla ilmaisuilla. Esimerkiksi Jumalan kolminaisuus korvataan 
sanoilla ”Luoja”, ”Sovittaja” ja ”Elämän Antajatar”, koska maskuliiniset Jumalan nimet edustavat 
feministien mukaan ”sukupuolista diskriminointia” ja ”naisten sortamista”?! (Näin esimerkiksi 
Ruotsissa). Eli kuinka ovela onkaan saatanallisen vallan lopunajallinen suunnitelma: Jumalallinen 
maailmanjärjestys alas ja korvataan se kauttaaltaan perkeleellisellä vastineella, jota kutsutaan 
uudeksi maailmanjärjestykseksi!!!???  

Mutta, mitä Sanoo Jumalan katoamaton Sana: ”Ja minun sitä katsellessani irtautui kivilohkare – ei 
ihmiskäden voimasta – ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne”. Sanat 
tarkoittavat Rooman valtakuntaa ja Jeesuksen ristinkuolemaa Golgatalla. Ja niiden kuningasten päivinä on 
Taivaan Jumala pystyttävä Valtakunnan, joka on kukistamaton iankaikkisesti.  

 



 

7. 

Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti!” 
Dan 2:34, 44.  

Peto pyrkii tällä kaikella ottamaan Jumalan auktoriteetin itselleen, mutta peto / jumalattomuus ”joutuu 
surmatuksi” Jeesuksen Kristuksen toisessa tulemisessa, 2 Tess 2:8 (ja koko luku); 1 Kor 15:24-28. Luvussa 15 
kuvataan myös uskossa nukkuneiden ja elossa olevien hedelmää kantaneiden uskovien ylös tempausta. 
Herran rauha olkoon teidän kaikkien kanssa!  

Veljenne Herrassa Kristuksessa, Seppo Myyry. 


