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Jeremian kirja kirjattiin Israelille yli 100 
vuotta heidän vankeuteen viemisensä jälkeen. 

Ajattele asiaa! Miksi Jumala sai Jeremian 
toimimaan näin? Jeremian kirja on tarkoitettu 
ensisijaisesti lopun ajan Israelille! Mutta sitäkin 

suurempi huomio kohdistetaan hengelliseen 
Israeliin eli Jumalan seurakuntaan. Sinun tulee 

kiireesti ymmärtää syy tähän!
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1
Jeremian tehtävä
Suuri osa leimaa Jeremian Raamatun synkimmäksi pro-

feetaksi. “Jeremiadi” tarkoittaa ”pitkäaikaista itku- tai 
valitusvirttä” (ks. Webster’s -sanakirja). Sana on peräisin 

Jeremiasta ja hänen profetioistaan.
”Jeremia” -sana tarkoittaa kuitenkin ”Herra perustaa”. 

Ihmisten pitäisi ajatella uskonsa perusteita. Jeremia–”Herra 
perustaa”—on positiivinen nimi. Jeremia käsittelee kyllä 
myös muutamia varsin synkkiä ennustuksia. Miksi? Koska 
Herra ei ollut ”perustamassa” tai asettamassa ihmisten elämää 
kohdalleen. Modernit Israelin kansat kapinoivat Jumalaa 
vastaan kulkien katastrofista toiseen. Mutta kaikkein suurin, 
tuleva katastrofi kohtaa meitä aivan lähiaikoina. Jeremia kertoo, 
kuinka voimme välttää sen. Valitettavasti hyvin harva kuuntelee 
häntä.

Hesekiel ja Daniel olivat Jeremian aikalaisia (ks. Danielin 
kirja 9:2). Hesekiel ja Daniel otettiin vangiksi Nebukadnessarin 
va l loit taessa Juudan. Jeremia kuitenkin vapautett i in 
suorittamaan Daavidin valtaistuinta koskeva tehtävänsä. 
Hesekiel oli puolestaan vankileirillä Kebar-joen varrella. Daniel 
ja hänen kolme ystäväänsä olivat taas vankeina Babylonin 
palatsissa.

Jeremia asettui Juudaan, joka on vain pieni osa Israelia. 
Nykyistä Juudaa kutsutaan virheellisesti tänään ”Israeliksi”. 
Tänä lopun aikana raamatullinen Israel koostuu lähinnä 
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Yhdysvalloista ja Britannian kansasta. Herbert W. Armstrong 
todisti tämän kirjassaan Yhdysvallat ja Britannia profetioissa. 
Ota yhteyttä, jos haluat tilata itsellesi ilmaiskirjan. 

 Huomaa, että Jeremian kirja on tarkoitettu lopun aikaa 
varten–nyt elämäämme aikaa varten.

V i e s t i t  i s r a e l i n  k a n s a l l e

“Sana, joka tuli Herralta Jeremialle ja kuului näin: Näin sanoo 
Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen 
sinulle puhunut, kirjaan” (Jeremian kirja 30:1-2; ks. myös Jeremian 
kirja 45:1 ja 51:60–64). Jeremia kirjoitti nämä profetiat kirjaan. 
Miksi hän kirjasi nämä profetiat jo yli 100 vuotta vankeudessa 
olleelle Israelille? Profetiat ovat meidän päiviämme varten.

Jakeessa 3 Jumala sanoo: “jolloin minä saatan jälleen kansani 
Israelin ja Juudan vankeuden (alkuteksti)”. Huomaa, että 
jakeissa puhutaan sekä Israelista että Juudasta (ks. myös jae 4). 
Jeremia meni henkilökohtaisesti Juudan tykö. Sana juutalainen 
tarkoittaa Juudan asukasta. Jeremian profetoidessa myös Juuda 
oli joutumassa vangiksi.

“Eikä Herran vihan hehku asetu, ennen kuin hän on 
toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. AikoJen 
lopulla te tulette sen ymmärtämään” (jae 24). “Sen 
ymmärtämään” käännetään paremmin “sen ymmärtämään 
perin pohjin”. Jakeen mukaan emme ymmärrä kirjaa perin 
pohjin ennen kuin vasta lopun aikana. Tämä viesti on 
tarkoitettu “aikoJen lopulle”—eli tällä hetkellä elämällemme 
ajanjaksolle. Juuri tämän vuoksi Jeremia kirjasi Jumalan viestin 
Raamatun kirjaan Jeremia- nimellä!

“Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista 
ja Juudasta. Näin sanoo Herra: Pelon huudon me kuulemme: 
on hirmu, ei rauha! Kysykää ja katsokaa: synnyttääkö 
miehenpuoli? Miksi näen kaikkien miesten pitelevän käsin 
lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot 
käyneet valjuiksi? Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se 
on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä” 
(jakeet 4-7). “Jaakobin ahdistuksen aika” tarkoittaa pääaisassa 
Yhdysvaltojen ja Brittiläisten kansojen ahdistusta. Ja huomaa—
kyseessä on pahin ahdistus, minkä he ovat koskaan 
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aikaisemmin kokeneet! Paljon pahempi kuin toinen 
maailmansota Ja keskitysleirit! Tämä profetia ei ole vielä 
toteutunut, mutta ei kestä enää kauaa, ennen kun se käy toteen. 
Profetia avautuu nyt. Ihmisen hallintokausi tulee huipentumaan 
ydinholokaustiin. Kun tutkit historian kirjoja, huomaat, että 
ihmisen hallinto on johtanut kriisistä toiseen. Lisäksi varsinainen 
kriisien kriisi odottaa meitä!

Ihmisen hallinnon järkyttävä hullutus päättyy pian ja Jumala 
nousee hallitsemaan ihmisiä tavalla, jolla heitä olisi pitänyt 
hallita alusta alkaen. “Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, 
minä särjen ikeen sinun kaulastasi ja katkaisen sinun siteesi. 
Eivät tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen, vaan he saavat 
palvella Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa, 
jonka minä heille herätän” (jakeet 8-9). Kansamme kokevat 
pian kauhean ahdistuksen. Tämä tapahtuu Juuri ennen 
kuin Jumala herättää Daavidin hallitsemaan koko Israelia! 
Meitä odottaa ihana tulevaisuus, mutta vasta kärsittyämme 
ennenäkemättömällä tavalla.

Jumala sanoo, että jollei Yhdysvallat ja jolleivät Brittiläiset 
kansat herää ja tee parannusta, ne joutuvat suureen 
ahdistukseen!

V i e s t i  m y ö s  h e n g e l l i s e l l e  i s r a e l i l l e 

“Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyt-
tänyt sydämensä aivoitukset. AikoJen lopulla te tulette sen 
hyvin ymmärtämään” (Jeremian kirja 23:20). Aikojen lopulla 
kaikki tulevat ymmärtämään sen perin pohjin (kuten lauseen 
tulisi kuulua)—sillä jae täyttyy tänä lopun aikana.

Valitettavasi useimmat ihmiset eivät ymmärrä Jeremian 
kirjaa ennen onnettomuuden iskemistä. Israelilaiset saattaisivat 
ymmärtää jo nyt, jos he ottaisivat vaarin Jumalan sanasta. 
Valitettavasti jopa Jumalan omista moni sysää syrjään annetun 
varoituksen sanoman.

Paneudutaan nyt tarkemmin luvun sanomaan. “Voi 
paimenia (engl. pastoreita), jotka hukuttavat ja hajottavat 
minun laitumeni lampaat, sanoo Herra. Sentähden näin sanoo 
Herra, Israelin Jumala, paimenista, jotka kaitsevat minun 
kansaani: Te olette hajottaneet minun lampaani ja karkoittaneet 
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ne pois ettekä ole pitäneet niistä huolta. Katso, minä pidän 
huolen teidän pahain tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra” 
(jakeet 1-2). Jeremia meni henkilökohtaisesti Juudan tykö, mutta 
tässä hän osoittaa puheensa Israelille, joka oli vankeudessa jo yli 
100 vuoden ajan! Sanoma osoitetaan siis lopun ajan Israelille. 
Lopun ajan kansallinen Israel ei voinut kuitenkaan olla missään 
tapauksessa Jumalan lauma! Se ei löydy yhdistyneenä 
Jumalan kansana näinä lopun aikoina. Tässä viitataan Jumalan 
hengelliseen katraaseen.

Jumalan omassa seurakunnassa pesii tänään pahuus! 
Missä se piilee? Jumalaa huolestuttaa pahan olemassaolo koko 
Israelissa, mutta sitäkin enemmän hengellisessä Israelissa, 
seurakunnassa, jonka keskuudessa tehdään pahimmat teot!

Jumala puhuu tässä Jeremian kirjan luvussa hengellisestä 
Israelista, jota yhdisti vahva johtaja ja jonka nykyajan Laodikean 
johtajat hajottivat ja karkottivat pois. Tämä voi siis päteä vain 
nykyisiin Jumalan omiin! Jos Jumalan omat on hajotettu ja 
karkotettu pois, on selvää, että Joku yhdisti heidät ennen 
heidän haJottamistaan! Kuka teki tämän? Vastaus tähän 
löytyy kirjastamme Malakian viesti. Tilaa itsellesi tämä 
ilmaiskirja. Emme kykene ymmärtämään näitä profetioita 
ennen kuin ymmärrämme, kuka saattoi ihmiset yhteen ja 
kuinka se tapahtui.

Väärät profeetat eivät olisi missään tapauksessa kyenneet 
hajottamaan kansallista lopun ajan Israelia. Se oli hajallaan 
jo satojen vuosien ajan. Jeremian kirjan luvun 23 puhuu 
hengellisestä hajottamisesta. 

Kuinka Jumala ojentaa näitä ihmisiä? Jumala sanoo: “minä 
pidän huolen teidän pahain tekojenne rankaisemisesta”. Jae 3 
kertoo: “Ja minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, 
joihin olen ne karkottanut, ja tuon ne takaisin laitumelleen, ja 
ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät”. Tämä Jumalan omien hen-
gellinen hajottaminen tapahtuu juuri ennen suurta ahdistusta ja 
Daavidin herättämistä (jae 5).

Muista, että jakeen 20 mukaan tämä tapahtuu aikoJen 
lopulla—Jumalan omalle lopun ajan seurakunnalle, 
hengelliselle Israelille. Jeremian kirja on siis varoitus lopun 
aikana sekä kansalliselle että hengelliselle Israelille. Molemmat 
joutuvat yhdessä suureen ahdistukseen, elleivät tee parannusta. 
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J e r e m i a n  t o i m e k s i a n t o

“Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennenkuin minä val-
mistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin 
sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut 
kansoJen profeetaksi” (Jeremian kirja 1:4-5). Jeremian viesti 
oli määrä toimittaa kansoille—monikossa. Jeremi a saattoi pro-
feettisen viestinsä kuitenkin ainoastaan muinaiselle Juudalle.

Vain Jeremia, Johannes Kastaja ja Kristus valmistettiin jo 
kohdussa. Jeremia oli erityislaatuinen profeetta, hänet valittiin 
erittäin tärkeää toimeksiantoa varten. Jumala valitsi hänet jo 
kohdusta—kuten Johannes sekä elävän Jumalan Poika!

Varmasti tämä tekee hänestä yhden suurimmista 
profeetoista, asettaa hänet erityiskategoriaan. Tästä huolimatta 
monet akateemikot pilkkaavat hänen viestejään. Jeremian viestit 
ja toimeksiannot olivat niin elintärkeitä, että Jumala valitsi ja 
valmisti Jeremian jo kohdussa. Meidän tulee miettiä syvällisesti 
asiaa!

Jumala ilmoitti kirjan Jeremialle. Osa siitä ilmoitettiin 
Joosian päivinä (jakeet 1-2) ja osa ilmoitettiin Joojakimin 
päivinä (jae 3). Jumala antaa suuren arvon tälle erikoiselle 
sanansaattajalle ja hänen sanomalleen. Meidän tulee toimia 
myös samoin ymmärtääksemme kirjan sanoman..

Jumala kutsuu ihmisiä suorittamaan eri tehtäviä, 
mutta on erikoista, kun Jumala valitsee ihmisen kohdusta. 
Jumala ilmoitti Jeremialle suuren viestin. Tämä viesti on 
Raamatun suurin, inspiroivin näky—se on Daavidin avain 
(Johanneksen ilmestys 3:7-8).

Yksin Jumala ilmoitti viestin ja vain Jumala yksin voi tulkita 
sen. Jumala ei ole antanut kirjan tulkintaa akateemikoiden 
toimeksiannoksi, vaikka moni heistä kuvittelee näin. Kun 
tunnet todella Jeremian Jumalan, tiedät, että tämänkaltainen 
asenne on vaarallinen. 

“Mutta minä sanoin: ”Voi Herra, Herra! Katso, en minä 
kykene puhumaan, sillä minä olen nuori” (Jeremian kirja 1:6). 
Jeremia oli kovin nuori—luultavasti myöhäisteini-ikäinen. Hän 
käsitti, että tehtävä olisi erittäin vakava ja vaarallinen. Jeremia 
väitti olevansa liian nuori tehtävään. Varmasti myös muut 
ihmiset ajattelivat samalla lailla.
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Jumala on kutsunut meitä suorittamaan vaikean tehtävän. 
Ihmiset saattavat estellä, he väittävät olevansa joko liian nuoria 
tai vanhoja, kieltävät omaavansa tarvittavan puhetaidon tai 
keksivät muita verukkeita.

Jumala vastaa tällaisiin estelyihin. “Niin Herra sanoi 
minulle: Älä sano: Minä olen nuori, vaan mene, kunne ikinä 
minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun 
puhua” (jae 7). Käsky on helppo ymmärtää. Jos Jumala kutsuu 
sinua suorittamaan tehtävän, on viisasta, että toimitat sen.

Kun Jumala antaa sinulle tehtävän, sinun tulee 
mennä, minne käsketään Ja puhua, mitä Jumala käskee! 
Verukkeitta. Suurin osa Jumalan omista jättää toimittamatta 
Jumalan heille antaman työn. He yrittävät juosta pois kuin 
Joona, mutta Jumala rankaisee heitä paljon pahemmin kuin 
valaan nielaisemaksi joutumisella, heitä rankaistaan maailman 
pahimman kärsimyksen keskelle joutumisella.

Jeremian viesti on ilmoitettu ainoastaan Jumalan 
seurakunnalle. Sen perustava osa ilmoitettiin Herbert W. 
Armstrongille, mutta vain Jumalan pieni jäännös voi saattaa perille 
koko viestin, koska vain me ymmärrämme viestin täydellisesti. 
Kun Jumala ilmoittaa viestinsä, kannamme raskaan vastuun 
sen perille saattamisesta. Vain me pystymme tähän! 

Näin käsky Jere mialle (jae 7) on käsky Jumalan uskolliselle 
jäännökselle nykypäivänä.

H. Armstrongin kirja Yhdysvallat ja Britannia profetioissa 
loi perustuksen työlle. Jumala inspiroi hänet saattamaan 
viestin tänä lopun aikana perille. Toimeksianto tuli vain H. 
Armstrongin kautta.

Ainoastaan Jumalan Filadelfian seurakunta julkaisee 
H. Armstrongin kautta inspiroitua versiota kirjasta. H. 
Armstrongin kuoltua vuonna 1986 Jumala ilmoitti lisätietoa 
Jeremiasta ja Daavidin valtaistuimesta meille, koska me 
rakennamme Jumalan perustukselle! Nyt meidän tulee 
viedä viesti koko maailmalle. 

Tämä Daavidin avain avaa Raamatun kiehtovimman 
näyn. Näky on niin syvä, että Jumalan antaa meille jatkuvasti 
lisäymmärrystä siitä.

Tämä avain avaa meidät ymmärtämään, että Jumala 
hallitsee loputtomasti ja kuinka hän antaa kasvun Daavidin 
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valtaistuimen kautta, ikuisesti, koko maailmankaikkeuteen! 
Vain lapsen kaltaisen asenteen ja Pyhän Hengen omaava henkilö 
kykenee ymmärtämään tämän näyn. 

Jumalan viestin viemiseen sisältyy monenlaisia esteitä: “Älä 
pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, 
sanoo Herra” (jae 8). Jumala tiesi, että Jeremia kohtaisi kovia 
katseita ja uhkailuja samalla tapaa kuin myös tänään Jumalan 
työtä tekevät ihmiset. Mutta muista, että jos omaat Jumalan 
viestin, Jumala on kanssasi!

Tänään Jeremian toimeksiannon suorittavien kanssa on 
Jeremian Jumala! Mitä pelättävää heillä on? Meidän ei tule 
koskaan unohtaa, että elävä Jumala on kanssamme.

Jumala antaa ilmoituksensa syystä: “Ja Herra ojensi kätensä 
ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä 
panen sanani sinun suuhusi” (jae 9). Jos meillä on Jumalan 
sanat mielessämme ja suussamme, Jumala on laittanut ne sinne. 
Jumala olettaa hänen puhemiehensä puhuvan sanojaan. Jumalan 
omien tulee tukea Jumalan ilmoittamia ja puhumia sanoja!

Jumala muistutti Jeremiaa ja Jumala muistuttaa omiaan 
tänään siitä, että hän on näiden sanojen lähde. Eli kun 
vastaanotamme sanan, meidän tulee tukea näitä sanoja 
maailmalle puhuvaa työtä. Jumala on määrännyt meidät tätä 
työtä varten!

Apostoli Pietari kertoo, että muinaiset ihmiset puhuivat 
Pyhän Hengen johtamina (2 Pietarin kirje 1:21). Vain Jumalan 
Henki voi motivoida meidät tekemään Jumalan työtä.

“Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja 
valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään 
ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan” (Jeremian kirja 
1:10). Tämä jae ilmoittaa Jeremian toimeksiannon sekä kirJan 
pääaiheen.

Jeremia ei omannut pelkästään toimeksiantoa, hän ymmärsi 
myös suurimman näyn Raamatussa. Tätä näkyä kutsutaan 
Uudessa testamentissa Daavidin avaimeksi (Johanneksen 
ilmestys 3:7-8). 

Seuraava on lainaus Yhdysvallat ja Britannia profetioissa 
-kirjasta: “Huomaa, kuinka Jeremia asetettiin yli kansoJen—
yli useamman kuningaskunnan. Hän oli Juudassa asuva 
juutalaisnuorukainen. Hänet asetettiin Juudan profeetaksi—eikä 
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ainoastaan Juudan, vaan yli kansoJen—kuningaskuntien! 
Hänet asetettiin näiden kuningaskuntien yli kahta tehtävää 
suorittamaan: ensin ”repimään maasta”, ”repimään juurineen”, 
’hajottamaan’, ’kukistamaan’, sekä toiseksi rakentamaan Ja 
istuttamaan”.

“On yleisesti tunnettu tosiasia, että Jeremian tehtävänä 
oli varoittaa Juudaa sitä kohtaavasta pakkosiirtolaisuudesta 
sekä Juudan valtakunnassa sijaitsevan Daavidin valtaistuimen 
’hajottaminen’ ja ’kukistaminen’.”

“Huomaa mitä sanottiin! Lue omasta Raamatustasi! Jeremian 
tehtävänä oli hajottaa ja kukistaa Daavidin valtaistuin pois 
Juudan valtiosta—eikä siinä kaikki - hänen piti myös rakentaa 
Ja istuttaa! Mitä hänen piti rakentaa ja istuttaa?

“Hänen pit i ’repiä juurineen’ Juudalta—Daavidin 
valtaistuin, jonka Jumala oli vannonut säilyttävänsä ikuisesti! 
Jeremiaa ei ollut asetettu ainoastaan yhden kansan, Juudan 
ylle—vaan kansoJen, kuningaskuntien—niin Israelin kuin 
Juudan kuningaskunnankin ylle!”

“Häntä käytettiin Juudan valtaistuimen ’ juurineen 
poisvetämiseen’. Entä mitä hänen piti tehdä Israelissa? Hänen 
piti rakentaa Ja istuttaa edellistä vähemmän tunnetun 
tehtävänsä mukaisesti!”

Jeremian toimeksiantona oli saattaa kruunu ja sillä 
istuva kuninkaallinen Irlantiin. Tämä valtaistuin siirrettiin 
myöhemmin Skotlantiin ja sittemmin Westminster Abbey 
-kirkkoon Lontooseen. Vaikka valtaistuinta kutsutaan Daavidin 
valtaistuimeksi, sillä tulee istumaan Kristus. Tämä valtaistuin 
kuuluu Jumalan Pojalle.

D a aV i D i n  Va lt a i s t u i n

“Niin enkeli sanoi hänelle: Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet 
saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi 
ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. 
Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman 
Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, 

KRUUNAJAISTUOLI Lontoon Westminster Abbeyssä. Kuva otet-
tiin ennen kohtalon kiven poistamista ja sen siirtämistä Skotlantiin.

TrumpeT phoTo
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valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas ian-
kaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman” 
(Evankeliumi Luukkaan mukaan 1:30–33). Miksi Kristusta 
kutsutaan Korkeimman Pojaksi? Pojalla on Isä. Kyseessä on 
Jumalan perhevaltaistuin. Kristus tulee hallitsemaan sitä ikui-
sesti Isänsä alaisena, joka on perheen Pää. Kyseessä on perhe-
hallitus, jota Kristus hallitsee Isänsä alamaisena. 

Tässä ei kuitenkaan kaikki. Miksi sitä kutsutaan 
Daavidin valtaistuimeksi? Kristus tulee jakamaan 
valtaistuimen valittujen, Daavidin kaltaisten ihmisten kanssa, 
joita kutsutaan Raamatussa ensihedelmiksi.

Muista, että kyseessä on perhevaltaistuin. Pojalla on 
vaimo (Johanneksen ilmestys 19:7). Vaimo on seurakunta: 
ennen Kristuksen paluuta kutsutut ensihedelmät. Hänestä 
tulee Kristuksen kuningatar ja hän saa jakaa valtaistuimen 
Kristuksen kanssa (Johanneksen ilmestys 3:21).

Eli meillä on Isä, Poika ja vaimo. Kun Kristus palaa, 
miljardeja ihmisiä tullaan kutsumaan Jumalan perheeseen. 
Parannuksen tekeviä ja tottelevia verrataan Jumalan perheen 
lapsiin. He ovat tällöin kirjaimellisesti lapsia Jumalan 
perheessä.

“Si l lä lapsi on mei l le syntyny t, poika on mei l le 
annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: 
Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, 
Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton 
(hänen hallituksensa ja rauha lisääntyvät loppumattomasti, 
alkuteksti) Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; 
se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella 
nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen 
tekevä” (Jesajan kirja 9:6-7). Jakeessa sanotaan “hallitus 
ja rauha”. Ilman Jumalan perhehallitusta ei ole rauhaa. 
Kristus, yhdessä “apunsa”, vaimonsa kanssa saattaa koko 
ihmiskunnan Isänsä alaisuuteen! Tämä tapahtuu Daavidin 
valtaistuimelta käsin. Tämä hallitus tulee laajenemaan koko 
maailmankaikkeuteen. Jumalan hallitus tuo rauhan koko 
valtavaan maailmankaikkeuteen!

Jumala sekä Sana, joista tuli Isä ja Poika, ovat eläneet 
tämänkaltaisessa rauhassa ikuisuuden aJan! Tällä kertaa 
he saattavat koko maailmankaikkeuden perhehallitukseensa 
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ja rauhaan henkiolentoina. Jumalan perhe tulee kasvamaan 
loputtomasti!

Kun Jumala saattaa koko ihmiskunnan perheeseensä 
henkiolentoina, kyseessä on todellinen alku! Jumala 
aloittaa perhesuunnitelmansa ja palauttaa ja kaunistaa kaikki 
rappeutuneet planeetat ja galaksit. Kun Jumala aloittaa työnsä 
koko perheensä kanssa, jopa Luojaamme huikaisee!

Kun Jumalan perhe näkee työn edessään, se tietää, kuinka 
Jumalan valtava suunnitelma saatetaan valmiiksi. Tämä on 
uskomattoman ihmispotentiaalimme totinen alku.

Tämä on Jeremian näky. Näyn vuoksi Jeremia ja muut 
profeetat saattoivat kärsiä ja kestää koettelemuksissa.

Näky lähes mykisti heidät ilosta ja riemusta. Näyn takia 
Jeremia saattoi julistaa Juudalle lyhytaikaisia huonoja uutisia ja 
pystyi läpikäymään sanoinkuvaamattoman vainon. 

Va r t i J a

Jeremia omasi Raamatun kiehtovimman näyn, lisäksi hänellä 
oli varoituksen viesti pahimman kärsimyksen ajan tulosta koh-
taamaan Israelia—pääasiassa Amerikkaa, Brittiläisiä kansoja ja 
juutalaisia.

“Minulle tuli toistamiseen Herran sana, näin kuuluva: 
Mitä sinä näet? Minä vastasin: Minä näen kiehuvan padan; se 
näkyy pohjoisen puolelta. Ja Herra sanoi minulle: Pohjoisesta 
on onnettomuus purkautuva kaikkien maan asukasten yli. 
Sillä katso, minä kutsun kaikki pohjoisten valtakuntain 
kansanheimot, sanoo Herra, ja ne tulevat ja asettavat kukin 
valtaistuimensa Jerusalemin porttien oville ja kaikkia sen 
muureja vastaan, yltympäri, ja kaikkia Juudan kaupunkeja 
vastaan” (Jeremian kirja 1:13–15). Valtava kiehuva pata tulee 
kiehumaan yli Israelin, mikä tarkoittaa sanoinkuvaamatonta 
onnettomuutta ja kärsimystä—jotka ovat osoituksena Jumalan 
suuresta vihasta syntejämme kohtaan!

Kuinka monta eri kauhun kuvausta Raamatun profetioista 
löytyy aiheesta? Ainakin sata. Israelin on aika tehdä parannus. 
Jättiläismäinen tuho osuu kohta meihin!

Näkyä seuraa toinen, siihen liittyvä. “Minulle tuli tämä 
Herran sana: Mitä sinä näet, Jeremia? Minä vastasin: Minä 
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näen mantelipuun oksan. Herra sanoi minulle: Sinä olet 
nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen”  
(jakeet 11–12).

Mikä on kiehuvaa pataa edeltävä “mantelipuun oksa”? The 
Companion Bible kuvaa sitä “valvojaksi tai aikaisin herääjäksi, 
koska se on ensimmäinen talviunesta heräävä puu ja herättää 
muut kuin kukko kanat”. Sitä kuvataan myös “valppaaksi 
vartijaksi”.

Vartija oli aina paikalla ennen kuin suuri onnettomuus 
kohtasi Israelia. Jumala tuo vartijan, jonka avulla hän varoittaa 
omiaan kauheasta, heitä kohtaavasta rangaistuksesta. Kiehuva 
pata—Babylon pohjoisesta (nykyinen Euroopan Unioni)—
on kiehumaisillaan yli. Jumala antaa Amerikalle, Britannialle 
ja Juudalle mahdollisuuden parannuksen tekoon ennen tätä 
onnettomuutta—sekä sen jälkeen.

Ilmestyskirjan jakeet 3:19–22 esittävät erityisen profetian. 
Tämän profetian mukaan Jumalan tosi valitut varoittavat 
Laodikean aikakautta. Nämä Jeremian ensimmäisen luvun 
jakeet esittävät asian. “Sitten minä julistan heille tuomioni 
kaikesta heidän pahuudestaan, koska he ovat hylJänneet 
minut, polttaneet uhreja muille jumalille ja kumartaneet 
kättensä tekoja” (jae 16). Lopun ajan laodikealaiset ovat hyljänneet 
Jumalan. Vain Jumalan omat voivat hyljätä Jumalan! He tunsivat 
Jumalan ja “polttivat uhreja muille jumalille”. He kääntyivät 
“muiden jumalien” puoleen—pois tosi Jumalasta. Tämä osoittaa, 
että he ovat edelleen “uskonnollisia”, mutta suuri Jumala ei ole 
heidän kanssaan. “Polttaneet uhreja” on temppelikieltä. Temppeli 
on tänään Jumalan seurakunta. He ovat tehneet “kättensä 
tekoja” ja kutsuvat niitä Jumalan työksi.

Profetia on yksityiskohtainen. Herbert W. Armstrongilla 
oli perustava ymmärrys Jeremian kirjasta, Jumala ilmoitti sen 
hänelle. Mutta H. Armstrong ei ymmärtänyt Laodikean 
kapinaa eikä aikakautta (Jeremian kirjassa ja muissa 
profetioissa). Hän ei ymmärtänyt myöskään Filadelfian 
työtä Laodikean aikakaudella.

Jumala ei antanut täyttä ymmärrystä ennen kuin vasta 
Laodikean aikakaudella, joka alkoi H. Armstrongin kuoltua. 

Eli Jumalan ilmoitus Jeremian kirJasta (ja muista 
suurista ja pienistä profeetoista) H. Armstrongin kuoleman 
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jälkeen on suuri merkki, Joka osoittaa, missä Jumalan työ 
on tänään!

Totuus ja profetia tulevat Jumalalta. Jumala löytyy vain 
hänen ilmoituksensa sisältämästä paikasta!

Varoitamme aikana, jona Jumalan omat hylkäävät 
Jumalan. Tämä erityinen varoitus seuraa lopun ajan Elian 
työn tultua ja mentyä (Malakian kirja 3:1; 4:5-6; Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 17:10–11). Hän palautti Jumalan hallituksen 
seurakuntaan, jonka jälkeen suurin osa ihmisistä kääntyi pois. 
Nämä eivät rakentaneet Herbert W. Armstrongin asettamalle 
perustalle.

Jumala esittää Jeremialle jokaista näkyä ennen kysymyksen: 
“Mitä sinä näet?” (Jeremian kirja 1:11, 13). Jeremia näki saman 
kuin Jumala. Koska Jumalan profeetalla oli jakeen 10 näky, 
Jumala kykeni ilmoittamaan hänelle mantelipuun oksasta ja 
kiehuvasta padasta. 

Jumala kysyi Jeremialta kaksi kertaa: “Mitä sinä näet?” 
Jumala ennusti, että suurin osa hänen omistaan olisi sokeita 
tänä lopun aikana (Johanneksen ilmoitus 3:14–19). Jumala tiesi, 
että ihmiset menettäisivät tämän suuren näyn: Daavidin avain 
-näyn. Missään ei mainita, että Laodikean aikakaudella olisi 
Daavidin avainta. Laodikealaiset ovat menettäneet sen. Tämän 
on pääsyy, miksi he ovat sokeita! Tämän vuoksi Jumala ei 
voinut ilmoittaa heille, mitä Jeremia (ja muut profeetat) näkivät 
nykyisestä Laodikean aikakaudesta.

Ellemme näe, mitä Jumala näkee, emme voi tehdä Jumalan 
työtä. Emme voi viedä viestiä, jota emme kykene näkemään. 
Hienopuheisuus ei ole tärkein kriteeri. On tärkeää, mitä 
näemme. Jumalaa ilmoittaa näyn vain niille, joilla on nöyrä, 
lapsen kaltainen asenne (Evankeliumi Matteuksen mukaan 
11:25). Jumala voi ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti vain, 
kun olet lapsenkaltainen. Laodikealaiset ovat liian ylpeitä ja 
uppiniskaisia, jotta Jumala voisi tehdä työtään heidän kauttaan.

Laodikealaiset ovat hylJänneet Jumalan (Jeremian kirja 
1:16). Kapina koskee Yhdysvallat ja Britannia profetioissa -kirjan 
hylkäämistä, mikä on näkyvä merkki siitä, kuinka laodikealaiset 
menettivät Daavidin avain -näyn.

Jae 16 koskee Jumalan seurakunnan jakautumista. Yksi 
ryhmä saattaa Jeremian viestin perille, mutta toinen hylkää 
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Jumalan, eikä tee hänen työtään. He saavat kokea suuressa 
ahdistuksessa Jumalan suurimman vihan. 

Ä l Ä  p e l k Ä Ä 

Annettu viesti on koko maailmaa varten. Se on peräisin kaik-
kivoivalta Jumalalta. Meidän ei tule pelätä ihmisiä. “Mutta sinä, 
vyötä kupeesi, nouse ja puhu heille kaikki, mitä minä käsken 
sinun puhua. Älä heitä kauhistu, etten minä kauhistuttaisi sinua 
heidän edessään” (jae 17). Jos Jumalan omat pelkäävät ja perään-
tyvät, heillä on suuri ongelma käsissään. Jumala kauhistuttaa 
heidät vihollisen edessä.

 “Kauhistuttaa” -sana tulee heprean kielen sanasta frangere, 
joka tarkoittaa “murtaa palasiksi”. Osa raamatunselitysteoksista 
on sitä mieltä, että Jeremia käytti liian kovaa kieltä. Ajattele 
asiaa. Katso, mitä H. Armstrongin perustamalle seurakunnalle 
tapahtui. Se on jo suuremmalta osana palasina ja murskaantuu 
edelleen suuressa ahdistuksessa. Apostoli Paavali lausui: “Voi 
minua, ellen evankeliumia julista!” (1 Kirje korinttilaisille 9:16).

Kun Jumala antaa meille tehtävän, meidän on parasta 
suorittaa se—tai Jumala murtaa meidät palasiksi! 
Joudumme työtä tehdessämme kohtaamaan erinäisiä pelottavia 
tilanteita, mutta jos juoksemme Joonan lailla karkuun, 
joudumme kohtaamaan entistä suuremman pelon aiheen—
Jumalan vihan!

Varoitus on osoitettu Jumalan seurakunnalle. Meillä ei 
ole veruketta jättää työtä tekemättä. Jumala on takaa meitä. 
Saatetaan siis työ loppuun!

“Sillä katso, minä teen sinusta tänä päivänä varustetun 
kaupungin, rautapatsaan ja vaskimuurin koko maata vastaan, 
Juudan kuninkaita, sen ruhtinaita, sen pappeja vastaan ja maan 
kansaa vastaan.” (Jeremian kirja 1:18). Jumalan pienen jäännöksen 
takana on uskomattoman suuri voima. Jumala on tehnyt meistä 
“varustetun kaupungin, rautapatsaan ja vaskimuurin”. Jumala 
on tehnyt omansa monella tapaa rautaisen linnan kaltaiseksi. 
Tuhoudumme nopeasti ilman Jumalaa. Jumalan viesti on 
kuninkaita ja ruhtinaita, maailman hallitsijoita ja pappeja–
lähinnä Laodikean pastoreita–vastaan, mutta se sisältää myös 
maailmanuskonnot. Näitä vastaan taistelemme! “Ja he sotivat 
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sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä olen sinun 
kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut” (jae 19). He taistelevat 
Jumalan työtä ja omia vastaan, mutta “eivät voita” meitä! Tämä 
on Jumalan profetia ja lupaus lopun ajalle. Kukaan ei voi sulkea 
Jumalan työlleen avaamia ovia. Ei kukaan! Ei edes suuri armeija! 

Voitamme tämän sodan, koska Jumala on kanssamme! 
Voitto tulee kuitenkin vasta monen kovan taistelun jälkeen. 
Tulos on kuitenkin niin kaunis ja kiehtova, että sen luulisi 
saattavan meidät ilosta pyörryksiin!

r a a k e l i n  h au t a 

Syyskuussa 1996 Jerusalemin väkivaltaisuuksissa kuoli yli 70 
ihmistä. Kova taistelu nähtiin lähellä Jerusalemin lähellä sijait-
sevaa Raakelin hautaa. Raamattu mainitsee haudan useasti ja 
kysymys kuuluu, miksi? “Niin Raakel kuoli siellä, ja hänet hau-
dattiin Efratan tien varteen, se on Beetlehemiin. Ja Jaakob pys-
tytti hänen haudalleen patsaan; tämä Raakelin hautapatsas on 
olemassa vielä tänäkin päivänä” (1 Mooseksen kirja 35:19–20). 
Jaakob asetti hautakiven Raakein haudalle, joka oli aikoinaan 
monien tiedossa. Se tunnettiin myös Samuelin ja Saulin aikana 
(1 Samuelin kirja 10:2). Uskon, että se on tänään samassa paikassa.

Jeremia profetoi Raakelin haudasta. Tämä on lopun ajan 
profetia. “Näin sanoo Herra: Kuule, Raamasta kuuluu valitus, 
katkera itku: Raakel itkee lapsiansa, hän ei lohdutuksesta huoli 
surussaan lastensa tähden, sillä niitä ei enää ole. Näin 
sanoo Herra: Pidätä äänesi itkusta, silmäsi kyyneleistä, sillä 
sinun työstäsi on tuleva palkka, sanoo Herra, ja he palajavat 
vihollisen maasta. Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo 
Herra: sinun lapsesi palajavat omalle maalleen.” (Jeremian kirja 
31:15–17). Tässä esitetään symbolisesti, että Raakel menettää koko 
perheensä! Tilanne on niin kauhea, ettei häntä voida lohduttaa.

Suureen perheen äit i menettää kerralla koko 
perheensä! Tämä on profetia Israelille—ensisijaisesti 
Amerikalle ja Britannialle.

Aviopari nousi junaan ensimmäisen maailmansodan aikana. 
Vaimon istuttua hän alkoi laskea sormiaan–”yksi, kaksi, kolme, 
neljä, viisi”—toistamiseen, lakkaamatta. Osa ihmisistä nauroi 
vaimon toimia, mutta hänen miehensä käski ihmisten vaieta. 
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Mies kertoi, että menetettyään viisi poikaansa sodassa hänen oli 
vietävä vaimonsa hullujen huoneelle.

Miksi lapsemme eivät ota vaaria Jeremian mieltä järkyttävistä 
profetioista? Moni ihminen tulee lopulta hulluksi! 

Löytyykö syy, miksi osa vuoden 1996 väkivaltaisuuksista 
tapahtui juuri Raakelin haudan lähistöllä? Jumala tarjoaa 
meille useita mahdollisuuden nähdä tuleva, totaali tuho Ja 
väkivalta Jo sen alkioasteella!

Näemme vahvinta varoituksen kieltä Jumalalta!
Raakelilla oli kaksi lasta, Joosef and Benjamin. Hän kuoli 

synnyttäessään Benjaminin. Eli Raakel tunsi oikeastaan vain 
Joosefin, jolla oli puolestaan kaksi poikaa, Efraim and Manasse 
(nykyiset britti- ja amerikkalaiskansat). 

Tämä profetia on osoitettu erityisesti juuri näille kahdelle 
suurelle kansalle, jotka eivät ole suuria enää kovin kauaa. 
Raakel itkee kohta symbolisesti näiden molempien maiden 
pakkosiirtolaisuutta ja kuolemaa!

Meitä voidaan lohduttaa vain yhdellä tavalla. “Tulevaisuuden 
toivolla”! Katkerasta profetiasta huolimatta meitä odottaa 
kirkas tulevaisuus! Kristus palaa ja istuu Daavidin valtaistuimelle 
ja hallitsee Israelia sekä koko maailmaa. Israel ei enää koskaan 
Joudu vangiksi, eikä valtiota enää teurasteta.

Kaikki eivät ole nykyisen Raaman sijainnista yhtä mieltä. 
Uskon että se löytynee samasta paikasta kuin missä Raakelin 
hauta sijaitsee. Raakelin hauta sijainnee nykyisen hautakiven 
luona. Hautaan liittyvä, lopun ajan Israelia koskeva profetia, on 
synkkääkin synkempi. 

Jeremian profetia kävi voimaan, kun Herodes tappoi 
kaikki poikalapset Betle hemistä. “Silloin Herodes, nähtyään, 
että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti 
tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen 
ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin 
hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Silloin kävi toteen, 
mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: Ääni 
kuuluu Raamasta, itku ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa eikä 
lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole” (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 2:16–18). Mutta tämä on pelkkä 
pienimuotoinen esikuva siitä, minkä on ennustettu tapahtuvan 
tänä lopun aikana.
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Jeremia muistuttaa, että profetia tulee soimaan Israelissa 
monen korvissa, kun se käy toteen. “Sana, joka tuli Jeremialle 
Herralta, sen jälkeen kuin Nebusaradan, henkivartijain 
päällikkö, oli päästänyt hänet menemään Raamasta, jonne hän 
oli haettanut hänet, kun hän oli kahleilla sidottuna kaikkien 
Baabeliin vietävien Jerusalemin ja Juudan pakkosiirtolaisten 
jou kossa” ( Jeremian k ir ja 40:1).  Juutalaisvangit 
marssitettiin Babyloniin Raamasta, Jossa Raakelin 
hauta siJaitsi. Tämäkin oli pienimuotoinen esikuva siitä, 
minkä on profetoitu tapahtuvan tänä lopun aikana. Profetia on 
täynnä päätä selventää symbolismia.

Juudan (nykyinen ns. “Israel”) pakkosiirtolaiset tullaan 
marssittamaan Raakelin haudan kautta moderniin Babyloniin, 
Euroopan Unioniin. Tämä symboli kertoo selvästi Amerikasta ja 
Britanniasta tänä lopun aikana. Israelin kansat tullaan viemään 
pois mailtansa. Raamatun mukaan kyseessä on koko kansasta 
eloon jäänyt kolmannes.

Jumala sanoo, että Amerikkaa, Britanniaa Ja Juutalaisia 
kohtaa synkin kuviteltavissa oleva painaJainen! Kuinka 
monta kauhun profetiaa meidän täytyy kuulla ja kokea, ennen 
kuin kansamme heräävät?

Onneksi lopussa koittaa toivo. Ihmiset palaavat “vihollisen 
maasta”. Jeremia kuvaa Raamatun suurinta toivoa tässä 
profeettisessa suurteoksessaan! 

m u t a t y r m Ä 

Jeremian olosuhteet vaikenivat. “Silloin he ottivat Jeremian ja 
heittivät hänet Malkian, kuninkaan pojan, kaivoon, joka oli van-
kilan pihassa; he laskivat Jeremian köysillä alas. Mutta kaivossa 
ei ollut vettä, vaan liejua, ja Jeremia vajosi liejuun” (Jeremian 
kirja 38:6). Jeremia heitettiin liejua täynnä olevaan tyrmään. 
Jumala ei tehnyt työtä kuninkaan palatsissa, Jumala teki työtä 
lieJun täyttämästä tyrmästä profeettansa kautta!

Kuka kunnioitti Jeremiaa ja halusi ystävystyä miesparan 
kanssa? Yksi uskon täyttämä mies saapui Jeremian avuksi ja 
Jumala palkitsi miehen ruhtinaallisesti. 

“Mutta etiopialainen Ebed-Melek, hoviherra, joka oli 
kuninkaan linnassa, kuuli, että he olivat panneet Jeremian 
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kaivoon; mutta kuningas istui Benjaminin portissa. Niin Ebed-
Melek meni kuninkaan linnasta ja puhutteli kuningasta sanoen: 
Herrani, kuningas! Nuo miehet ovat pahoin tehneet kaikessa, 
mitä ovat tehneet profeetta Jeremialle: he ovat heittäneet 
hänet kaivoon, kuolemaan nälkään siihen paikkaansa. Sillä 
kaupungissa ei ollut enää leipää” (jakeet 7-9). Kuninkaan 
puheille meneminen vaatii rohkeutta. Etiopialaiselta, mustaan 
vähemmistöön kuuluvalta Ebed-Melekiltä se vaati ehkä vielä 
enemmän. Jeremialle ei löytynyt leipää. Hän olisi kuollut 
varsin pian, ellei Ebed-Melek olisi henkilökohtaisesti mennyt 
kuninkaan tykö.

“Silloin kuningas käski etiopialaista Ebed-Melekiä sanoen: 
Ota mukaasi täältä kolmekymmentä miestä ja nosta profeetta 
Jeremia kaivosta, ennenkuin hän kuolee. Ja Ebed-Melek otti 
miehet mukaansa ja meni kuninkaan linnaan, aarrekammion 
alla olevaan paikkaan, ja otti sieltä rikkinäisiä ja kuluneita 
vaateriepuja ja laski ne köysillä Jeremialle kaivoon. Sitten 
etiopialainen Ebed-Melek sanoi Jeremialle: Pane nämä 
rikkinäiset ja kuluneet vaaterievut kainaloihisi köytten alle, 
ja Jeremia teki niin. Sitten he vetivät Jeremian köysillä ylös 
ja nostivat hänet kaivosta. Ja Jeremia jäi vankilan pihaan” 
(jakeet 10–13). Riepuvaatteita säästett iin kovan nälän 
kaudella. Ihmiset eivät kuitenkaan tehneet parannusta. 
Ebed-Melek vapautti Jeremian vankilasta kuninkaan käskyn 
mukaisesti ja hän jäi vangiksi vankilan pihaan vapaampiin 
olosuhteisiin. 

e i  k a t s o  h e n k i l ö ö n 

Mitä Ebed-Melekille tapahtui? Unohtiko Jumala hänet? 
“Jeremialle oli tullut tämä Herran sana hänen ollessaan sul-
jettuna vankilan pihaan: Mene ja sano etiopialaiselle Ebed-
Melekille näin: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: 
Katso, minä toteutan sanani tälle kaupungille onnettomuu-
deksi eikä onneksi; ja tämä tapahtuu sinun edessäsi sinä päi-
vänä. Mutta sinut minä pelastan sinä päivänä, sanoo Herra, 
etkä sinä ole joutuva niiden miesten käsiin, joita sinä pelkäät. 
Sillä minä pelastan sinut, niin ettet kaadu miekkaan, vaan saat 
pitää henkesi saaliinasi, koska sinä turvasit minuun, sanoo 
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Herra” (Jeremian kirja 39:15–18). Tässä oli Juudassa “ulkomaa-
laisena” pidetty mies. Mutta mies turvasi Jumalaan. Hän tiesi, 
että Jeremia oli Jumalan profeetta ja auttoi Jeremiaa, jonka hal-
litusmiehet olivat aikeissa tappaa. Ebed-Melek turvasi Jumalaan 
aikana, jolloin hyvin harva ihminen toimi näin. Hän auttoi 
Jeremiaa vaarasta huolimatta!

Kannattaa aina turvata Jumalaan. Ebed-melech pelastui 
Juudan tuholta Jeremian pienen ryhmän mukana. Hän kulki 
uskossa ja Jumala oli aina auttamassa.

Jumalalla on pieni jäännös tänä lopun aikana. Myös heidät 
pelastetaan, kun heidän kansansa tuhotaan.

Onko väliä, minkä ihonvärin omaamme? Jumala ei katso 
henkilöön. Hän katsoo uskoon! Ebed-Melek tiesi, missä Jumala 
teki työtään. Tämä on jokaisen ihmisen henkilökohtainen 
vastuu. Jokaisen tulee tietää! Miljoonat—jopa miljardit—ihmiset 
kuolevat lähitulevaisuudessa! Mutta Jumala suojelee jokaista, 
joka turvaa häneen.

Jumala kasvattaa pienen jäännöksensä uskoa. Hän johtaa 
tänään “yhden ainoan kaupungista ja kaksi sukukunnasta” 
tekemään työtään (Jeremian kirja 3:14). Jokaisen täytyy 
kulkea uskonsa mukaan ja rakentaa vielä lisää uskoa. Kuinka 
kallisarvoinen Jumalan silmissä on uskon omaava ihminen—
henkilö, joka seuraa Jumalaa, koko kaupunki kapinoitsisi, 
ihminen, joka katsoo Jumalaan vaikka hänen johtajansa 
tai profeettansa olisivat liejun täyttämässä tyrmässä. Ebed-
Melek pelasti fyysisen elämänsä tukemalla miestä—Jumalan 
miestä!

Niitä ihmisiä , jotka eivät ole tunteneet Jumalaa 
aikaisemmin, kutsutaan tänään “yhdeksi kaupungista”. 
Kun he vastaavat kutsuun, he saattavat Jumalan lopun ajan 
laodikealaiset häpeään, koska nämä tunsivat Jumalan, mutta 
kääntyivät pois. 

Ebed-Melek osoittaa Jumalan pikku jäännökselle, kuinka 
hekin voivat pelastaa fyysisen ja hengellisen elämänsä. Oppi on 
syvällinen. Jumalalla on suuri palkkio tällaisia uskollisia ihmisiä 
varten. 

Voitko seurata Jumalan miestä, jos yhteiskunta heittää 
hänet tyrmään? Onko uskosi tarvittavan vahva? Voitko kulkea 
yksin—Jumalan kanssa?
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B a a r u k  m e n e t t Ä Ä  n Ä y n 

Baaruk-niminen kirjuri kopioi Jeremian sanat kirjaan. Voisi 
kuvitella, ettei kirjuri voisi koskaan lannistua, sillä hän työsken-
teli läheisesti Jeremian kanssa. Näin ei ollut kuitenkaan asian-
laita. “Sana, jonka profeetta Jeremia puhui Baarukille, Neerian 
pojalle, kun tämä kirjoitti nämä sanat kirjaan Jeremian suusta 
Juudan kuninkaan Joojakimin, Joosian pojan, neljäntenä hal-
litusvuotena; se kuului: Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, 
sinusta, Baaruk: Sinä sanot: Voi minua! Sillä Herra on antanut 
minulle murhetta kipuni lisäksi; minä olen uupunut huokaami-
sestani enkä lepoa löydä” (Jeremian kirja 45:1-3). Baaruk uskoi, 
että Jumala lisäsi murhetta hänen ennestään jo kurjaan elä-
määnsä. Baaruk tunsi olonsa lannistuneeksi. Lannistumiselle 
löytyy syy—synti! Hän väsyi henkisesti syntinsä takia.

Kun ihminen lannistuu, syynä on synti! Baaruk lannistui 
itsekkäiden, syntisten ajatustensa vuoksi. Jumala osoitti 
Baarukille ja osoittaa meille tänään, miksi Baaruk lannistui ja 
kuinka voimme voittaa tällaisen tilan.

“Sano hänelle näin: Näin sanoo Herra: Katso, minkä olen 
rakentanut, sen minä hajotan, ja minkä olen istuttanut, sen minä 
revin irti; ja tämä kohtaa koko maata” (jae 4). The Companion 
Bible viittaa meidät Jeremian kirjan jakeeseen 1:10, josta löytyy 
lähes identtiset sanat. Miksi? Mitä tämä tarkoittaa?

“Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja 
valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään 
ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan” (Jeremian kirja 
1:10). Jeremialla oli näky, joka koski Daavidin perhevaltaistuinta. 
Hänen oli määrä “repiä maasta ja hajottaa, hävittää ja kukistaa, 
rakentaa ja istuttaa” Baaruk oli menettämässä tämän näyn 
Ja toimeksiannon. Siksi hän lannistui! Hänen mielensä 
kiinnittyi hänen omiin tarkoitusperiinsä ja pois Jumalan 
evankeliuminäystä—Jumalan valtakunnasta ja tulevasta 
Kristuksen hallinnosta Daavidin valtaistuimella. Lannistumme, 
jos menetämme näyn. Jumalan omien tulee välttää 
Baarukin virhe Ja säilyttää Jeremian näky, Jotta he 
kestävät tulevat koettelemukset.

Baaruk kuului Jeremian joukkoon, jolla oli Jaakobin 
kivipatsas, joka on kulkenut Daavidin valtaistuimen mukana 
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aivan viime aikoihin asti. Myöhemmin valtaistuimelle 
nouseva Sidkian ty tär kulki heidän mukanaan. Siitä 
huolimatta että Baaruk kirjasi Jeremian kirjaa, hän kadotti 
Daavidin näyn. 

Ymmärrämme tänään Yhdysvallat ja Britannia profetioissa 
-kirjan esikoislupaukset. Ymmärrämme näyn Daavidin 
avaimesta (tilaa ilmaiskirjasemme, Daavidin avain, The Key 
of David). Tiedämme, että lopun ajan Elias tuli ja meni—
asetettuaan kaikki kohdalleen. Lisäksi Jumala on antanut 
meille Jeremian kirjan täyden ymmärryksen. Saatamme 
kaikesta huolimatta menettää näyn Daavidin valtaistuimesta. 
Meidän ei tulisi, mutta on mahdollista, että menetämme sen, 
ellemme ota oppia Baarukin virheestä. “Sinä pyydät itsellesi 
suuria! Älä pyydä; sillä katso, minä tuotan onnettomuuden 
kaikelle lihalle, sanoo Herra. Mutta sinulle minä annan 
henkesi saaliiksi, mihin paikkaan sinä menetkin” (Jeremian 
kirja 45:5). Baaruk etsi suuria—ei Jumalalle–vaan itselleen. 
Koko Juudan kansa oli joutumassa vangiksi tai kuolemassa 
ja Baaruk ajatteli ainoastaan itseään. Baaruk ei tajunnut, että 
hän säilyttäisi fyysisen elämänsä vain Jumalan työtä Jeremian 
kanssa tekemällä.

Meidän tulee muistaa, että tämä profetia on tarkoitettu 
lopun ajalle. Tänään tuho kohtaa pian “kaikkea lihaa”—koko 
maailmaa! TaJuammeko todella, mistä on kysymys? Nyt 
ei ole aika etsiä suuria itsellemme. Nyt on aika saattaa Jeremian 
viesti perille ja varoittaa maailmaa. 

Jumala pelastaa meidät vankeudesta ja kuolemasta, jos 
saatamme hänen viestinsä perille. Jos rakastamme ihmiskuntaa, 
teemme työtä, varoitamme ja toivottavasti pelastamme osan 
ihmisistä fyysisesti.

Nä k y  Da av id i n  va l t a i s t u i me st a  k ä s i t t ä ä  koko 
maailmankaikkeuden. Se auttaa meidät läpi minkä tahansa 
koettelemuksen. Näky erottaa filadelfialaiset laodikealaisista. 
Vain filadelfialaiset omaavat Daavidin avain -näyn. 

Historia paljastaa Baarukin veljen Sidkian hallituksen 
korkea-arvoiseksi virkamieheksi. Baaruk haaveili luultavasti 
hänkin tuottoisasta hallituksen virasta, mutta unohti, että 
hallitus oli kaatumassa! Sen sijaan että Baaruk olisi auttanut 
esimiestään, hän vahingoitti Jumalan työtä. Hän oli lisänä 
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Jeremia-paran koettelemuksiin. On helppo kiinnittää huomio 
epäolennaisiin asioihin. 

Loppu on onnellinen. Baaruk teki parannuksen, hän 
lähti Jeremian mukaan ja saattoi Daavidin valtaistuimen 
sekä kohtalon kiven Irlantiin. Jumala vei joukon turvalliseen 
paikkaan. He selvisivät hengissä. Baarukia käskettiin painamaan 
mieleensä hänelle opetetut asiat. Baaruk palasi takaisin alkuun, 
oppimaansa näkyyn ja selvisi lannistuksesta. Hänen elämänsä 
oli taas toivoa täynnä.

k r i s t u k s e n  m o r s i a m e l l e 

Meidän tulee pitää mielessämme, että kyseessä on lopun ajan 
kirja ja että Jumala osoittaa meille ensimmäiseksi lopun ajan 
kaikkein suurimman ongelman—se on hänen oma seura-
kuntansa. “Ja minulle tuli tämä Herran sana: Mene ja julista 
Jerusalemin kuullen ja sano: Näin sanoo Herra: Minä muistan 
sinun nuoruutesi armauden, morsiusaikasi rakkauden, kuinka 
sinä seurasit minua erämaassa, maassa, jossa ei kylvöä tehdä” 
(Jeremian kirja 2:1-2). Muinainen Israel ja Juuda olivat aviolii-
tossa Jumalan kanssa. Tämä oli kuitenkin ainoastaan lain kir-
jaimen avioliitto, esikuva, joka kuvasi seurakunnan avioliittoa 
Kristukseen tänä lopun aikana. 

Jumala puhuu esisijaisesti hengelliselle Jerusalemille, 
seurakunnalleen. Jumala muistaa, kuinka rakkaita hänen 
omansa olivat nuoruudessaan—kun heillä oli Daavidin avain 
-näky. He olivat tällöin filadelfialaisia—kunnes muuttuivat 
laodikealaisiksi (Johanneksen ilmestys 3:7–20). Tämä profetia 
on päivätty varsin täsmällisesti.

Profeetta Malakia käsittelee samaa lopun ajan profetiaa 
käyttäen termiä “nuoruutesi vaimo” (Malakian kirja 2:14).

Jumala puhuu tässä omasta morsiamestaan! Kristus 
puhuu kautta kirjan morsiamestaan, joka saa jakaa Daavidin 
valtaistuimen Aviomiehensä Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Yhtä Jaloa virkaa kuin Kristuksen morsiamena 
oleminen ei ole aiemmin nähty eikä koskaan tulla näkemään 
nykyisessä eikä tulevassa maailmassa!

Juuri tämän vuoksi Kristus on varsin vihainen. Suurin osa 
hänen seurakuntaansa on kääntynyt hänestä pois. Hän muistaa 
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ajan, “kun seurasit minua”. He eivät seuraa kuitenkaan häntä 
enää! Kristuksen oma morsian on kääntynyt hänestä pois!

He seurasivat Jumalaa a ikaisemmin, Herbert W. 
Armstrongin heitä johtaessa. Kun Herbert W. Armstrongin 
kuoli, he kääntyivät pois ja unohtivat sen, minkä hän oli 
asettanut kohdalleen.

Aviomies puhuu tästä morsiamesta. Aviomies haluaa, että 
hänen morsiamensa kulkee hänen jäljessään yhtä intohimoisesti 
kuin fyysinen nuori morsian, joka tunteellisena valmistautuu 
avioitumaan rakastamansa aviomiehen kanssa. Voit helposti 
nähdä, miten nainen seuraa miestä. Saman pitäisi pitää 
paikkansa Kristuksen ja hänen morsiamensa kohdalla. Kristus 
rakastaa, kun morsian kohdistaa intohimonsa häneen, aivan 
kuten kuka tahansa aviomies. 

Ymmärrämmekö, mitä tarkoittaa olla Kristuksen—
maailmankaikkeuden luoJan—morsian? Kristus muistuttaa 
toistuvasti, että olemme hänen morsiamensa. Varsinainen 
Kristuksen morsian!

Jumala kutsui Daavidia “sydämeni mukaiseksi mieheksi”, 
minkä tak ia Jumala kutsuu va ltaistuinta “Daavidin 
valtaistuimeksi”—vaikka valtaistuin kuuluukin Kristukselle. 
Jos haluamme istua valtaistuimella Daavidin kanssa, meillä 
täytyy olla Daavidin kaltainen asenne. Sitten saamme jakaa 
valtaistuimen Daavidin ja Kristuksen kanssa!

Jumala haluaa, että hänen Laodikean seurakuntansa palaa 
ja seuraa häntä tässä “[uskonnollisen sekaannuksen] erämaassa, 
maassa, jossa ei kylvöä tehdä”. Ei ole helppoa seurata Jumalaa. 
Meidän täytyy kylvää uudessa maassa—jossa ihmiset eivät 
ole kylväneet ennen—avata uusia alueita käyttöön. Herbert 
W. Armstrong “asetti kaiken kohdalleen”, koska uskonto 
maailmassa sekä Jumalan omassa seurakunnassa oli varsin 
pateettisessa tilassa. Muuten hänen ei olisi tarvinnut “asettaa 
kaikkea kohdalleen”! Käytännöllisesti koko Jumalan 
totuus oli täytynyt olla mennyttä, muuten tällaista 
lausumaa ei voitaisi esittää. H. Armstrong työskenteli 
hengellisessä erämaassa, hän avasi ja kylvi uutta maata.

Jumala odottaa morsiamensa toimivan tällä tavalla. 
Meidän täytyy “mennä Ja Julistaa (engl. huutaa, itkeä) 
Jerusalemin kuullen”! Ensiksi meidän tulee varoittaa hengellistä 
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Jerusalemia—seurakuntaa. Sitten varoitamme koko Israelia, jota 
kuvaa sen muinainen pääkaupunki Jerusalem. Kun Jumala antaa 
meille totuutensa—hänen salaisuutensa eli ilmoituksensa—
velvollisuutenamme on “ mennä Ja Julistaa Jerusalemin 
kuullen”. Tämä on meidän vastuumme. Jumala käskee meitä 
toimimaan näin!

Julistaa, englanniksi “huutaa, itkeä” -sanaa käytetään 
usein eläimistä. Jumala haluaa kuulla voimallisen, hengellisen 
varoituksen viestin. Hänen oma morsiamensa on kääntymässä 
pois, kadottamassa kaiken! Morsiamen tulisi huutaa ja varoittaa 
Israelia, mutta suurin osa siitä kääntyy pois!

Eräs brittiläinen Laodikean seurakunnan jäsen kirjoitti, 
että televisio-ohjelmamme palautti “Jumalan pelon”. Löytyykö 
Jumalan kauniille viestille hintaa? Se on korvaamaton! 
“Herralle pyhitetty oli [pitäisi lukea ‘on’] Israel, hänen satonsa 
esikoinen (engl. ensihedelmä). Kaikki, jotka sitä syövät, joutuivat 
syynalaisiksi; onnettomuus kohtaa heitä, sanoo Herra” 
(Jeremian kirja 2:3). Ensihedelmät ovat Jumalan omia, jotka 
Jumala kutsuu ennen Kristuksen toista tulemusta. Kyseessä on 
Jumalan ensimmäinen sato. Nämä pyhät saavat kunnian auttaa 
Jumalaa korjaamaan koko maailman—mitä lehtimajan juhla, 
syyssato, kuvaa.

Ensihedelmiä korjataan nyt—juuri tällä hetkellä! Tämä on 
meidän hetkemme, eikä se toistu enää koskaan, edes 
ikuisuudessa!

Tämä Kristuksen morsian jakaa aviomiehensä valtaistuimen, 
jotta koko maailma voitaisiin korjata talteen. 

“Ensihedelmät” ei ole pelkkä sana—se on näky! Suuri näky. 
He ovat “Herralle pyhitettyJä”. “Pyhitetty” -sana tarkoittaa 
“erilleen asettamista”. Jumala on asettanut ensihedelmät erilleen 
Kristuksen morsiameksi—jos he vain valmistautuvat tänään 
(Johanneksen ilmestys 19:7).

 Isä asetti ensihedelmät erilleen (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 6:44). Isä siittää lapsensa. Emme edes pysty tänään 
edes lähestymään Jumalaa ilman siittämistä. Kristus ottaa 
Isänsä häntä varten valitsemat ensihedelmät ja korjaa heidät 
morsiamekseen! Jos todella käsität tämän näyn, sinua 
pitäisi alkaa pyörryttää! Kristus kutsuu ensihedelmiä 
“avukseen” (1 Mooseksen kirja 2:18). Meillä on kunniakas 
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tehtävä. Autamme Isää ja Kristusta korjaamaan lapsensa—
heidän perheensä—ja esittelemme sitten heidät perheelle, 
koko maailmankaikkeudelle. Vasta tällöin Jumalan työ lähtee 
varsinaisesti alkuun!



2
Laodikean 
epäonnistuminen
Ellei Jumalan seurakunta saata Jeremian viestiä 

perille lopun aikana, Jeremia eli turhaan! Jeremia kirjasi 
viestinsä kirJaan, joka meidän oli määrä saattaa perille 

tänään.
Jeremia meni pelkästään muinaisen Juudan tykö. Jumala 

osoittaa tässä profetiassa kuitenkin viestinsä pääasiallisesti 
Jaakobille ja Israelille, jonka nimi oli Jaakob ennen hänen kään-
tymystään. Jumala muutti Jaakobin nimen parannuksen teon 
jälkeen Israeliksi. Asiayhteydestä käy varsin selväksi, että 
Jumala puhuu fyysiselle sekä hengelliselle Israelille, mutta se 
painottaa hengellistä Israelia—ihmisiä, jotka tunsivat Jumalan, 
mutta jotka “erkanivat kauas ”Jumalasta. “Kuulkaa Herran 
sana, Jaakobin heimo ja kaikki Israelin heimon sukukunnat. 
Näin sanoo Herra: Mitä vääryyttä teidän isänne minusta löy-
sivät, koska he erkanivat kauas minusta ja lähtivät seuraamaan 
turhia (jumalia ei ole alkutekstissä) ja turhanpäiväisiksi tulivat” 
(Jeremian kirja 2:4-5). He lähtivät seuraamaan turhia ja tulivat 
turhanpäiväisiksi eli arvottomiksi Jumalalle.

m i s s Ä  o n  J u m a l a ?

Laodikealaisista tuli pahoja yhden, suuren, onnettoman 
epäonnistumisen Johdosta. “He eivät kysyneet: Missä on 
Herra, joka toi meidät pois Egyptin maasta, joka johdatti meitä 
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erämaassa, arojen ja kuilujen maassa, kuivuuden ja synkeyden 
maassa, maassa, jossa ei kukaan kulje eikä yksikään ihminen 
asu?’” (jae 6). Lopun ajan Laodikean papit tai pastorit epäonnis-
tuivat, kun he eivät kysyneet yhtä ainoaa, tärkeää kysymystä: 
“Missä on Jumala?”

Elävä Jumala johti meidät pois Egyptistä eli tänä lopun 
aikana pois maailmasta. Lisäksi hän johdatti meitä koettele-
musten “erämaassa”. Saatanan maailmasta—sen kahleista—
vapautumiseen vaaditaan suuria ihmetekoja. Jumala johti 
meitä vuosien ajan, Jumala huolehti seurakunnastaan, mutta 
useimmat seurakunnassa olleet eivät etsi enää kaikkivoipaa 
Jumalaa. He eivät tiedä, missä majesteettinen Jumala on! 

Jumala oli osa näiden ihmisten hienoa historiaa, mutta he 
kääntyivät ja seurasivat turhaa ja mitätöntä.

Jumala ei tee viittä tai kuutta eri työtä. Hänellä on yksi työ, 
jonka kuka tahansa voi löytää—Jos he tuntevat tosi Jumalan!

Eräs evankelista kertoi liittyneensä yhteen Laodikean seu-
rakuntaan, koska sen johtavan puhujan vilpittömyys ja hyvät 
televisiotulokset miellyttivät häntä. Saman voisi sanoa monista 
vääristä uskonnollisista johtajista. Mutta “missä on Jumala?” 
Tämä evankelista tunnista olevansa hengellisesti kadotettu! 
Missä on ilmestyksen Jumala? Missä on se yksi seurakunta, 
jota Jumala hallitsee? Missä on se yksi Ja ainoa työ, jota Jumala 
tekee?

“Missä on Jumala?” on ainoa kysymys, joka johtaa meidät 
Jumalan luo! Jos emme tiedä, missä Jumala, jonka kasvot ovat 
kuin täydeltä terältä paistava aurinko (Johanneksen ilmestys 
1:16), on, olemme vaarallisella tavalla petettyjä.

“Missä on Jumala?” Tähän suureen kysymykseen rehellisesti 
vastaaminen ankkuroi meidät aina totuuteen. Jos vastaat kysy-
mykseen oikein, sinulla ei pitäisi olla minkäänlaisia ongelmia 
saada vastausta muihin kysymyksiisi.

Jumala ilmoittaa jatkuvasti “nykyistä totuutta”, joka 
perustuu hänen aikaisemmin ilmoittamaansa totuuteen 
(2 Pietarin kirje 1:12). Tämä tarkoittaa, että kun Jumalan omat 
ovat pysyvät Jumalalle alamaisina, löytyy aina voimallinen 
Jumalan työ. Jumala tarjoaa “avoimen oven” (Johanneksen 
ilmestys 3:7-8), jonka kautta saatamme hänen ilmoittamansa 
totuuden perille.
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Kun rakennamme Jumalalle, meidän täytyy aloittaa perus-
tuksesta, joka on: “Missä on Jumala?”

“Minä toin teidät hedelmätarhojen maahan syömään sen 
hedelmää ja hyvyyttä, mutta sinne tultuanne te saastutitte 
minun maani ja teitte minun perintöosani kauhistukseksi. Papit 
eivät kysyneet: Missä on Herra? Lainkäyttäjät eivät minua 
tunteneet, ja paimenet luopuivat minusta; profeetat ennustivat 
Baalin nimessä ja seurasivat niitä, joista ei apua ole” (Jeremian 
kirja 2:7-8). Jumala saattoi fyysisen Israelin—Amerikan ja brit-
tiläiset kansat—yltäkylläiseen maahan. Nämä kansat saivat 
nauttia suurempia fyysisiä siunauksia tänä lopun aikana kuin 
mikään toinen maa maapallolla.

Jumala antoi myös lopun ajan seurakunnalleen edesmenneen 
Herbert W. Armstrongin kautta runsaasti hengellistä totuutta. 
Israelin kansat saastuttivat kuitenkin Jumalan maan ja seura-
kunta saastutti Jumalan totuuden. Ainoastaan Jumalan seura-
kunnalla on Jumalan laki. Jumalan lakia toimittavat pastorit 
ovat muuttuneet niin laodikealaisiksi etteivät he enää tunne 
Jumalaa. Jumalan omat pastorit saattavat Jumalan omat kom-
pastumaan lakiin (alkuteksti, Malakian kirja 2:7-8).

Kuinka tiedämme tämän? Jos nämä pastorit tuntisivat Jumalan, 
he tietäisivät, missä hän on! Jumala on siellä, missä hänen ilmoi-
tuksensa, hänen rakkauden lakinsa ja hänen työnsä on.

Nämä laodikealaiset puhuvat jatkuvasti rakkaudesta, mutta 
heillä ei ole Jumalan rakkauden lakia (1 Johanneksen kirja 5:3).

Turhaa puhetta, ellemme todista, missä Jumala on.
“Onko mikään pakanakansa vaihtanut jumalia, vaikka ne 

eivät olekaan jumalia? Mutta minun kansani on vaihtanut kun-
niansa siihen, josta ei apua ole” (Jeremian kirja 2:11). Nämä 
ihmiset “vaihtoivat kunniansa” turhamaisuuteen. Heillä oli 
Jumala ja Jumalan kunnia, jonka he vaihtoivat sitten jumaliin, 
joista ei ole apua. Tämä voi päteä erityisesti vain Jumalan seu-
rakuntaan. (Se pätee Israelin kansoihin yleisessä mielessä.) 

Lopun aikana löytyy useita eri Laodikea ryhmiä. Näillä kai-
killa oli Jumalan totuus, mutta ne muuttuivat penseiksi. Nyt 
ne kehottavat: “kokoonnutaan yhteen”. Tämä ei ole kuiten-
kaan oikea päämäärä. Ne olettavat erheellisesti Jumalan joh-
tavan heitä. Mutta “missä on Jumala?”, meidän tulee kokoontua 
Jumalan luo.
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Ei ole kunniakasta kokoontua yhteen ihmisten kanssa, kun 
Jumala ei ole paikalla! Juuri näin Aaron ja israelilaiset toi-
mivat Mooseksen kiivetessä Siinai-vuorelle vastaanottamaan 
kymmentä käskyä. He alkoivat palvoa kultaista vasikkaa. He 
kokoontuivat yhteen—mutta Jumala ei ollut heidän kanssaan.

k a k s i n k e r t a i n e n  s y n t i 

Lukumäärällisesti kyseessä on suurin kaikkein aikojen seura-
kunnan kriisi! “Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen 
synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat 
hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät 
vettä pidä” (jae 13). Jumalan oma seurakunta on tehnyt kaksi 
syntiä. Ensiksikin se on hylJännyt Jumalan, elävän veden läh-
teen. Vesi kuvaa Jumalan Pyhää Henkeä. Jumalan hengestä sii-
tetyt ihmiset ovat hylJänneet Jumalan. Ainoastaan Jumalan 
omat voivat tehdä tämänkaltaisen synnin. Et voi hyljätä Jumalaa, 
jos et ole koskaan tuntenut häntä. He eivät enää vastaanota hen-
gellistä ilmoitusta Jumalalta. 

 Toiseksi he ovat luoneet oman, uskonnollisen työnsä—
“särkyvät säiliöt, jotka eivät vettä pidä”. He ovat hylänneet 
Jumalan hallituksen. Jumala ei enää johda heidän rakentamis-
taan, heidän työtään. He menettävät jatkuvasti, yhä enemmän 
Jumalan ilmoittamaa totuutta. He menettävät myös Pyhää 
Henkeä. He toimivat edelleen uskonnollisesti, mutta meneh-
tyvät—he kuolevat hengellisesti (2 Kirje tessalonikalaisille 2:10).

Laodikealaiset ovat hengellisesti sokeita. He eivät kykene 
erottamaan “särkyviä säiliöitä” ja Jumalan suurta työtä! He eivät 
enää koettele, todista kaikkea (1 Kirje tessalonikalaisille 5:21).

Laodikealaiset eivät näe hengellisesti eroa Jumalan “elävän 
veden lähteen”—voimallisen Pyhän Hengen virran—ja sär-
kyvän säiliön välillä. Heidän väärä valintansa tuomitsee heidän 
uskontonsa.

Jeremia omasi uuden, ilmoitetun profetian lähteen sekä 
totuuden, jotka pulppusivat hänen mieleensä. Sama koskee 
tänään Jumalan Filadelfian seurakuntaa—ja Herbert W. 
Armstrongia.

Tunnistammeko hengellisen lähteen, kun näemme sen? 
Tunnistamme, ellemme ole sokeita.
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h e  e i VÄ t  p e l k Ä Ä 

Laodikean johtajat ovat perustaneet vilpillisiä seurakuntia ja 
ovat matkalla kohti suurta ahdistusta ja tulijärveä! “Onko Israel 
ostettu orja tai kotona syntynyt? Minkätähden hän on jou-
tunut saaliiksi? Häntä vastaan kiljuivat nuoret leijonat, antoivat 
äänensä kuulua; ne tekivät hänen maansa autioksi, hänen kau-
punkinsa hävitettiin (alkuteksti, poltettiin) asuJatto-
miksi” (Jeremian kirja 2:14–15). Ainoastaan ydinsota aihe-
uttaa asumattomia kaupunkeJa! Rakastamme laodikealaisia 
ja Israelin kansoja ja kerromme heille, mitä heitä odottaa.

Onko meillä tarpeeksi rohkeutta kohdata totuus pian puh-
keavasta, kauhistuttavasta ydinsodasta? “asuJattomia kau-
punkeJa”?! Pcg:n täytyy julistaa tätä värisyttävää viestiä Israelin 
kansoille. Meidän tulee paljastaa ne vaaralliset valheet, jotka 
johtavat Laodikean seurakunnan sekä Israelin kansat pikaiseen 
tuhoon. 

Seuraavaksi kuvataan lopun ajan selkeästi perustavinta onnet-
tomuutta: “Eikö tee tätä sinulle se, että sinä hylkäät Herran, 
sinun Jumalasi, silloin kun hän tahtoo sinua tiellä kuljettaa?” 
(jae17). Kuinka Jumalan seurakunta saattoi joutua tällaiseen 
pahuuteen? Seurakunta “hylkäsi Jumalan silloin kun hän johti 
heitä”. Jumala määräsi, hallitsi ja johti omiaan, jotka hylkäsivät 
sitten Jumalan hallituksen.

Kyseessä on sanoinkuvaamattoman suuri katastrofi. Jumala 
ei voi enää johtaa heitä. 

Tältä seurakunnalta puuttuu usko tehdä Jumalan työtä. “Ja 
Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo Pyhä, 
Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan 
sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. 
Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä 
sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet 
ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kiel-
tänyt” (Johanneksen ilmestys 3:7-8). Fila delfialaiset seuraavat 
Jumalaa Jumalan avaaman oven läpi. He eivät kiellä Jumalan 
nimeä. Kreikankielinen “nimeä” merkitsevä sana tarkoittaa 
kirjaimellisesti auktoriteettia. Thayer’s Lexicon määrittelee 
“nimen” seuraavasti: “1) Suorittaa asia, esim. käskyllä tai auk-
toriteetilla; 2) Kristuksen käskyllä tai auktoriteetilla”.
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Jumala selittää Laodikean aikakauden ongelman jakeissa 
14–19. Laodikealaisilla ei ole “avointa ovea” koska he ovat hyljän-
neet Jumalan hallituksen. Jumala ei voi enää johtaa heitä avaa-
mien ovien läpi tekemään tähän mennessä jännittävimpää työtä! 
Tämä on laodikealaisten pahuus.

Laodikealaisten historia tuomitsee heidän nykyisen 
työnsä—“kun hän [Jumala] sinua tiellä kuljettaa” kuuluu 
alkutekstin mukaisesti, “kuljetti”, eli se on menneessä aika-
muodossa. Laodikealaisten historia Jumalan kanssa on men-
nyttä. Nyt he kapinoivat, Laodikealaiset kielsivät Jumalan halli-
tuksen, jota opetettiin Herbert W. Armstrongin kautta ja Jumala 
kurittaa nyt heitä. laodikealaiset eivät kykene tekemään 
tätä suurempaa syntiä! 

“Sinun pahuutesi tuottaa sinulle kurituksen, ja luopumuk-
sesi saattaa sinut rangaistukseen; niin tiedä ja näe, kuinka onne-
tonta (engl. paha asia) ja katkeraa se on, että sinä hylkäät Herran, 
sinun Jumalasi, etkä minua pelkää, sanoo Herra, Herra Sebaot” 
(Jeremian kirja 2:19). Heiltä puuttuu Jumalan pelko (ks. Malakian 
kirja 2:5-8). He omasivat sen, mutta nyt he ovat “hyljänneet 
Herran”. Heidän oma “luopumuksensa” rankaisee heitä. Jumala 
ei voi hallita ketään ihmistä, joka ei pelkää häntä.

J a l o  V i i n i k öy n n ö s

“Minä olin istuttanut sinut jaloksi viiniköynnökseksi, puh-
taimmasta siemenestä; kuinka olet muuttunut minulle (alku-
tekstissä degeneroituneeksi) vieraan viinipuun villiköynnök-
siksi?” (Jeremian kirja 2:21). Kuinka majesteettinen, kiehtova 
jae! Jumala “istutti sinut Jaloksi viiniköynnökseksi”. Vain 
Isä Jumala siittää lapsensa (Evankeliumi Johanneksen mukaan 
6:44). Edes Jeesus Kristus ei voi tehdä sitä. Kuinka jalo viini-
köynnös on!

Ensihedelmät ovat se kaikkein Jaloin viiniköynnös, 
Jonka Jumala istuttaa koko ikuisuuden aJan! Kristuksen 
palattua toisia ensihedelmiä ei tule olemaan enää koskaan 

Tänään on ensihedelmien koko maailmankaikkeuden 
kriittisin historiallinen hetki!

Tämä on hyvä uutinen, mutta löytyy myös erittäin huono 
uutinen: useimmista on tullut “degeneroitunut viinipuu”. 
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Näiden ainoa mahdollisuus on palata aikaan, jolloin Jumala 
istutti heidät—”puhtaimmaksi siemeneksi”—jolloin he eivät 
olleet vielä degeneroituneet. Heidän historiansa oli nykyi-
seen verrattuna loistava. Heidän käytökseensä ei löydy 
jääviä syytä. 

Jumala vetoaa Laodikealaisia palaamaan hengelliseen 
alkuunsa—jalon istutuksen aikaan. Koko ikuisuudesta ei löydy 
jalompaa alkua! Varoitamme rakkaudesta. Heidän on kyettävä 
näkemään, mitä he ovat menettämässä. 

“Vaikka pesisit itsesi saippualla ja käyttäisit paljon lipeätä, 
saastaiseksi jää sittenkin sinun syntisi minun edessäni, sanoo 
Herra, Herra” (Jeremian kirja 2:22). Mikään jynssäyksen määrä 
ei tee laodikealaisista vanhurskaita, jos Jumala ei hallitse heitä. 
He kieltävät olevansa saastuneita ja saatanan vaikutuksen alaisia, 
mutta Jumala sanoo tosin. He väittävät vastaan Jumalalle, heillä 
on hallitusongelma. Jumala vaatii, että he tiedostavat, mitä he 
ovat tehneet! (jae 23). Laodikealaisten tulee ymmärtää, kuinka 
valtavan synnin he ovat tehneet!

J u m a l a n  s u i t s i e n  h y l k Ä Ä m i n e n 

“Sinä villiaasi, erämaahan tottunut, joka himossasi ilmaa 
ahmit! Kuka hillitsee sen kiiman? Joka sitä etsii, sen ei tarvitse 
väsyttää itseään; sen löytää, kun tulee sen kuukausi” (jae 24). 
Laodikealaiset käyttäytyvät hengellisesti kuin “villiaasi”, mikä 
tarkoittaa, että he hylkäsivät Jumalan suitset—Jumalan halli-
tuksen. Heidän on ymmärrettävä tämä ja muututtava. Jumalan 
täytyy rankaista heitä, kunnes he tekevät parannuksen sillä 
Jumalan valtakuntaan ei ole muuta tietä.

Kun Jumala nimeää oman seurakuntansa “villiaasiksi”, 
kyseessä ei ole mikään pienimuotoinen ongelma! Kyseessä on 
ilmeisen selvästi, hallitus ongelma, joka tuhoaa nämä ihmiset 
ikuisesti, elleivät he tee parannusta!

Jumala on kutsunut meidät hallitsemaan maailmaa. 
Pätevöidymme työhän oppimalla olemaan nyt Jumalan hal-
linnon alaisia. 

Israelin valtiot ja penseät pyhät näkevät, kuinka avuttomia 
heidän väärät jumalansa ovat, kun tuhoisa ydinholokausti 
saapuu (jakeet 27–28). He huutavat jumaliaan heitä pelastamaan, 
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mutta vain tosi Jumala voi pelastaa heidät. Tähän aikaan monet 
alkavat katua.

Luotatko Jumalan nyt pelastavan sinut? Luotatko Jumalan 
parantavan sinut? (Parantaminen kuvaa hengellistä pelastusta.) 
Meidän tulee uskoa Jumalaan juuri nyt ja rakentaa laodikealai-
silta puuttuva pelastava usko. 

“Voi sukukuntaa–teitä! Katsokaa [tai ottakaa vaari] Herran 
sanaa: olenko minä ollut Israelille erämaa, pimeyden maa? 
Miksi sanoo minun kansani: Me Juoksemme valtoimina 
(engl. olemme herroJa), emme tule enää sinun tykösi” (jae 
31). Jumala anoo omiaan kuulemaan sanaansa. Filadelfian seu-
rakunta esittää Jumalan anomuksen. Näitä Laodikean ihmisiä 
Jumala aikoinaan hallitsi. Nyt he sanovat hengessään: “olemme 
herroja” tai hallitsemme itseämme! Tämän takia he eivät “tule 
enää” Jumalan tykö. Oli aika, jolloin he tulivat Jumalan tykö, 
mutta nyt he kapinoivat Jumalan hallintoa vastaan.

Gesenius Lexicon määrittelee “herrat” seuraavasti: “käyte-
tään yleensä eläimistä, jotka ovat rikkoneet ikeensä ja vael-
tavat vapaasti ”tai ihmiset, jotka näyttävät rikkoneen Jumalan 
ikeen Ja vaeltanevat ilman suitsia”.

Tämä ilmaus tarkoittaa, että Jumalan Laodikean seura-
kunta on hylännyt Jumalan hallituksen. Tämän vuoksi he ovat 
Laodikea ja tämän takia Jumala on antanut Filadelfian jään-
nökselleen toimeksiannon varoittaa heitä tästä yhdestä varsin 
suuresta ongelmasta koskien Jumalan hallitusta, joka 
on syynä heidän kaikkiin muihin ongelmiinsa.

Meidän tulee kertoa Jumalan omille, että he ovat rikko-
neet aikoinaan onnellisesti kantamansa suitset, että he ovat 
“ilman suitsia”, minkä vuoksi heitä ei pelasteta suuresta ahdis-
tuksesta. Tämä on profetia Jumalan Filadelfian ja Laodikean 
seurakunnista.

“Unhottaako neitsyt koristeensa, morsian koruvyönsä 
(engl. vaatetuksensa)? Mutta minun kansani on unhottanut 
minut epälukuisina päivinä” (jae 32). Jumala osoittaa jakeen 
morsiamelleen. Voiko morsian unohtaa vaatetuksensa—
Jumalan hänelle antaman vanhurskauden? (Johanneksen 
Ilmestys 19:7-8). Voitko kuvitella morsianta hääpaikalla alasto-
mana? Juuri näin laodikealaiset toimivat hengellisesti! He saa-
puvat alastomina Kristuksen hääaterialle.
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Jos emme kykene tekemään eroa vaatetetun Filadelfian ja 
“sokean ja alastoman” Laodikean välillä, olemme kuolettavassa 
hengellisessä tilassa.

Laodikean morsian on “unohtanut” aviomiehensä.
Jeesus Kristus, Aviomiehemme, tulee hallitsemaan vaimoaan. 

Onko tämä negatiivinen asia? Kristuksen morsiameksi tule-
minen on suurin tarJous kellekään ihmiselle ikuisesti 
koko maailmassa! Ikuisuudessa tulee olemaan vain yksi 
Kristuksen morsian! Kyseessä on koko ihmisen historian ylin 
asema, ikuisesti. Tänään on Kristuksen morsiamen suuri 
hetki! Jumalan suurin tarjoama kutsumus. Me saamme jakaa 
Daavidin valtaistuimen ikuisesti Aviomiehemme kanssa!

Meidät on nyt kutsuttu valmistautumaan Kristuksen ja 
ensihedelmien ainutlaatuista avioliittoa varten! Jumala ei tule 
antamaan yhdellekään Laodikean kapinalliselle tällaista sanoin-
kuvaamattoman kunniakasta palkintoa. Tämän näyn ymmärtä-
minen pitäisi saada meidät läpi kaikki koettelemukset.

Ihmisten välinen avioliitto kuvaa tätä kunniakasta avio-
liittoa Kristuksen kanssa. Avioliittomme muuttuisivat huomat-
tavasti, jos tajuaisimme, että ne ovat jumalatasoisia suhteita. 
Valitettavasti jopa suurin osan Jumalan omista on kadottanut 
tämän suuren näyn. Laodikean morsian ei salli Aviomiehensä 
olla suhteen Pää. Hän ei halua olla Aviomiehen “apu”. Nykynaiset 
kapinoivat samalla lailla, he eivät salli aviomiehensä johtaa.

“Kuinka ovelasti sinä kuljet lempeä etsiessäsi! Niinpä oletkin 
perehtynyt pahuuden teihin” (Jeremian kirja 2:33). Jumalan 
rakkaus liittää Jumalan ja ihmisen yhdeksi. Pahat Laodikean 
johtajat muuttavat tätä rakkautta ja opettavat sen sijaan omia 
käsityksiään rakkaudesta ja siirtyvät pois Jumalan aviolaeista. 
Jumalan omia johdetaan kohti veristä teurastusta (jae 34).

k a k s i  V i i k u n a k o r i a 

Jumalan painottaa siis voimakkaasti Laodikean seurakuntaansa. 
Jatketaan nyt Jeremian kirjaa ja katsotaan, mikä on Laodikean 
kapinan lopputulos.

“Ja Herra näytti minulle näyn, ja katso, kaksi viikuna-
koria oli asetettu Herran temppelin edustalle, sen jälkeen 
Nebukadressar, Baabelin kuningas, oli siirtänyt pois Jekonjan, 
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Joojakimin pojan, Juudan kuninkaan, ja Juudan päämiehet sekä 
sepät ja lukkosepät Jerusalemista ja vienyt heidät Baabeliin” 
(Jeremian kirja 24:1). Jumalan seurakunta on tänään Jumalan 
temppeli (Kirje efesolaisille 2:19–22). Tämä profetia on osoi-
tettu tänään, nyt Jumalan omille! Jewish Soncino Com mentary 
lisää lauseeseen puolipisteen, jotta emme erehtyisi aikajärjes-
tyksestä: ”… kaksi viikunakoria oli asetettu Herran temppelin 
edustalle; … sen jälkeen” Babylon iski. Ensiksi Jumala asettaa 
kaksi viikunakoria temppelin eteen. Sitten, “sen jälkeen Babylon 
hyökkää.

Elämme juuri nyt aikaa, jona Jumala asettaa kaksi vii-
kunakoria seurakuntansa edustalle—ennen kuin moderni 
Babylon, yhdistynyt Eurooppa hyökkää Yhdysvaltojen ja britti-
läisten kansojen kimppuun.

Pcg:n työnä on asettaa nämä kaksi viikunakoria Jumalan 
seurakunnan eteen. Olemme postittaneet suurimmalle osalle 
laodikealaisia Malakian viestin sekä muuta kirjallisuutta. Suurin 
osa kykenee myös vastaanottamaan televisio-ohjelmamme. 

Edellinen hämmästyttävä profetia täyttyy tätä kirjasta luki-
essasi! Laodikealaisten varoittaminen on aina ollut suuri osa 
toimeksiantoamme. 

“Toisessa korissa oli ylen hyviä viikunoita, uudisviiku-
nain (engl. ensiksi kypsien) kaltaisia, ja toisessa korissa oli 
ylen huonoja viikunoita, niin huonoja, ettei niitä voinut syödä” 
(Jeremian kirja 24:2). Uudisviikunat ovat ensihedelmiä. Jumala 
puhuu tässä ensihedelmistä—ennen Jeesuksen Kristuksen toista 
tulemista kutsutuista jäsenistä. Tämä on hyvä uutinen. Huono 
uutinen on se, ettei toinen viikunakoreista kypsynyt.

Nämä raamatun Jakeet eivät merkitse mitään maail-
malle. Niillä tulisi olla suuri merkitys Jumalan seurakunnalle!

Meitä käsketään tänään hengellisesti syömään Kristus 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan luku 6). Maailman tulee 
syödä Kristus samalla tapaa ensihedelmien kautta. Meitä kyp-
sytetään nyt hengellisesti ruokkimaan maailmaa. Siksi ensihe-
delmät kutsutaan ennen Kristuksen paluuta. Jos he eivät kasva ja 
kypsy, he eivät kykene ruokkimaan maailmaa, he eivät pätevöidy 
opettamaan Kristuksen kanssa (Kirje heprealaisille 5:11–12).

Jumala kehitti myös Jeremiaa sekä muita profeettoja ja apos-
toleja, jotta meitä ruokittaisiin tänään Raamatun kautta.
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Jumala ilmoittaa meille (kuten Herbert W. Armstrongille) 
jatkuvasti lisää totuuttaan. Me opetamme Jumalan totuuden 
tänään laodikealaisille sekä maailmalle. Jatkamme samojen 
totuuksien opetusta huomisen maailmassa koko maailmalle. 

“Ja Herra sanoi minulle: Mitä sinä näet, Jeremia? Minä 
vastasin: Viikunoita. Hyvät viikunat ovat ylen hyviä, mutta 
(moraalisesti) huonot ovat ylen huonoja, niin huonoja, ettei 
niitä voi syödä” (Jeremian kirja 24:3). Pahoja viikunoita ei 
voida syödä. Companion Bible sanoo, että tämä “paha, huono” 
tarkoittaa “ei minkään arvoinen”. He eivät kelpaa mihinkään 
Jumalalle.

“Ja minulle tuli tämä Herran sana: Näin sanoo Herra, 
Israelin Jumala: Niinkuin näitä hyviä viikunoita, niin minä 
katselen hyvällä suosiolla Juudan pakkosiirtolaisia, jotka minä 
lähetin tästä paikasta kaldealaisten maahan (engl. omaksi 
hyväkseen)” (jakeet 4-5). Hyvät viikunat lähetettiin pakkosiir-
tolaisiksi heidän omaksi hyväkseen. Nämä ovat ne viisi viisasta 
neitsyttä, jotka tekevät parannuksen suuressa ahdistuksessa. 
Toiset viisi neitsyttä menettää ikuisen elämänsä (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 25). Koettelemus on tarpeellinen, jotta 50 
prosenttia laodikealaisista tekisi parannuksen. Tämän viestin 
perille saattavat viedään suuren ahdistuksen aikana turvapaik-
kaan (Johanneksen ilmestys 12:14).

“Ja minä käännän katseeni heihin, heidän hyväksensä, ja 
tuon heidät takaisin tähän maahan. Minä rakennan heidät 
enkä hajota, minä istutan heidät enkä revi pois. Ja minä annan 
heille sydämen, heidän tunteakseen minut, että minä olen 
Herra; ja he saavat olla minun kansani, ja minä olen heidän 
Jumalansa; sillä he kääntyvät minun tyköni kaikesta sydämes-
tänsä” (Jeremian kirja 24:6-7). Nämä ovat laodikealaisia, jotka 
jättivät Jumalan, mutta palasivat koko sydämestään Jumalan 
tykö. He eivät ole penseitä. He ovat kokosydämisiä Jumalaa 
kohtaan. 

Turvapaikkaan menevien on annettava koko sydämensä 
Jumalalle tänään. Meidät on kutsuttu tänään antamaan koko 
sydämemme Jumalan työlle. Ne, jotka epäonnistuvat, joutuvat 
kokemaan pahimman kärsimyksen ajan. Voimme helposti kuvi-
tella, mitä ydinpommit sekä ympäri maailmaa leviävät muut 
joukkotuhoaseet saavat aikaan!
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Meillä tarjotaan mahdollisuutta jakaa Daavidin valtais-
tuin Kristuksen kanssa, mikä tarkoittaa, että meistä on tultava 
Daavidin kaltainen “Jumalan mieleinen mies”.

Jumala ei salli itseänsä pilkata. Laodikealaiset käyttäytyvät 
kuin heidän sydämensä olisi Jumalassa, mutta he eivät noudata 
Jumalan sanaa eivätkä ole lapsen kaltaisia. Jumala ei voi opettaa 
eikä ohjata heitä.

“Mutta niinkuin tehdään huonoille viikunoille, joita ei 
voi syödä, kun ovat niin huonoja, niin minä, sanoo Herra, 
teen Sidkialle, Juudan kuninkaalle, ja hänen ruhtinailleen ja 
Jerusalemin jäännökselle, niille, jotka ovat jääneet jäljelle tähän 
maahan, ja niille, jotka asuvat Egyptin maassa: Minä teen heidät 
kauhistukseksi ja onnettomuudeksi kaikille valtakunnille maan 
päällä, häväistykseksi ja sananparreksi, pistopuheeksi ja kirous-
sanaksi kaikissa paikoissa, mihin minä heidät karkoitan. Ja 
minä lähetän heidän sekaansa miekan, nälän ja ruton, kunnes 
he ovat hävinneet siitä maasta, jonka minä olen antanut heille ja 
heidän isillensä” (jakeet 8-10). “Hävitä” -sana tarkoittaa “täysin 
poistettua” tai täysin tuhottua.

Malakian kirjan luku 1 kertoo Jaakob ja Eesau laodikealai-
sista (tilaa ilmaiskirjamme Obadja, joka antaa lisätietoa asiasta). 
Kaikki laodikealaiset ovat varsin lihallisia, kuten Jaakob ennen 
parannuksen tekoa, mutta heistä 50 prosenttia (Jaakob) tekee 
parannuksen suuressa ahdistuksessa. 

Eesau menetti syntymäoikeutensa. ja edustaa täten sitä 50 
prosenttia laodikealaisista, joka menettää ikuisen elämänsä—
hengellisen syntymäoikeutensa.

Jumala tarjoaa meille useita ilmestyksiä. Hän haluaa, että 
näemme täsmällisesti, mitä hänen morsiamelleen tapahtuu tänä 
lopun aikana. Tämä on selvästi kaikkein tärkein asia Jumalalle! 



3
Kristuksen morsian 
Pelkäätkö Jumalaa? Pelkäätkö niin palJon, että 

toimit Jumalan käskemällä tavalla? Ani harva kykenee 
rehellisesti vastaamaan myönteisesti kysymykseen. Jumalan 

pelon puute on tänään perustavin kansamme synti! Kansamme 
puhuvat ja käyttäytyvät “uskonnollisesti”, mutta toimivat oman, 
itsekkään mielensä mukaisesti! 

“Ja minä näin, että, vaikka minä olin lähettänyt pois tuon 
luopiovaimon, Israelin, juuri sen tähden, että hän oli tehnyt 
aviorikoksen, ja olin antanut hänelle [virallisen] erokirjan, ei 
kuitenkaan uskoton Juuda, hänen sisarensa, peljännyt, vaan 
meni ja harjoitti haureutta hänkin” (Jeremian kirja 3:8). Jumala 
erosi laillisesti Israelista, koska Israel hylkäsi Jumalan, se teki 
aviorikoksen, se toimi huorin useasti.

Huomaa jakeet 12–14: “Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen 
päin ja sano: PalaJa, sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra; 
minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armol-
linen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti. Ainoastaan 
tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja 
juossut sinne ja tänne vieraitten jumalain tykö, kaikkien vihe-
riäin puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo 
Herra. Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, 
sillä minä olen ottanut teidät omikseni (engl., alkuteksti, 
minä olen naimisissa kanssasi), ja minä noudan teidät, yhden 
ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta (engl. perheestä), 
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ja tuon teidät Siioniin”. Jumala puhuu edelleen Israelille—ei 
Juudalle. Hän sanoo: “Minä olen naimisissa kanssasi”. Ainoa 
Israel, jonka kanssa Jumala on tänään naimisissa, on hen-
gellinen Israel, seurakunta (ks. Johanneksen ilmestys 19:7). 
Ajankohta on juuri ennen suurta ahdistusta sekä sen aikana. 
Siion on Jumalan seurakunta. Tulemme näkemään tämän selke-
ästi jatkaessamme Jeremian kirjan tutkimista.

Jumala puhuttelee lopun aikana kahta seurakuntaansa. Yksi 
on luopunut Jumalasta, toinen on Jumalan johtama. Juuri tällä 
hetkellä Jumala kääntää osan omistaan pois luopioseurakun-
nasta. Hän ottaa yhden kaupungista ja kaksi perheestä—ja tuo 
heidät vanhurskaaseen Siioniin! Nämä jakeet pätevät meihin 
juuri tällä hetkellä! Pcg vastaanottaa “yhden ainoankin kau-
pungista ja kaksi sukukunnasta” valmistamaan Kristuksen 
hallintoa. Suuren ahdistuksen aikana Jumalan laodikealaisten 
täytyy todistaa aikeensa Jumalalle kuolemalla. Edelliset jakeet 
eivät voi siis päteä suuressa ahdistuksessa ja koska tuhatvuoti-
sessa valtakunnassa jokainen saa kutsun, ne eivät voi päteä 
silloinkaan.

“Ja minä annan teille paimenet oman sydämeni mukaan, 
ja he kaitsevat teitä ymmärryksellä ja taidolla” (Jeremian kirja 
3:15). Kun ihmiset siirtyvät Laodikean seurakunnasta pcg -seu-
rakuntaan, Jumala ruokkii heitä hänelle uskollisten pastoriensa 
kautta totuudella. Tämä tapahtuu Juuri nyt! Tietysti sama 
pätee periaatteessa myös Israelin kansoihin. Prosessi jatkuu aina 
tuhatvuotiseen valtakuntaan asti. 

Näemme seurakunnan traagisen tilan juuri ennen suurta 
ahdistusta. Useimmat Jumalan omat luopuvat, mutta Jumala 
tekee työtään pienen jäännöksen kautta. Nämä valitut joutuvat 
vastustamaan Jumalan omien luopiovirtaa ja samaan aikaan 
taistelemaan saatanaa ja saatanan maailmaa vastaan. 

Jumala tekee lopun ajan työtään “yhtä kaupungista ja kahta 
sukukunnasta” kautta. Nämä pyhät kykenevät seisomaan yksin 
palvellessaan Jumalaa. He ovat Jumalan lopun ajan jaloimpia 
taistelijoita. Tämä pieni jäännös on Jumalan se huutava ääni, 
joka kuuluu uskonnollisen erämaan hämmennystilassa. Meidän 
ei pidä odottaa, että suuri ihmismäärä tekee Jumalan työtä 
nykypäivänä. Suurin osa Jumalan oman seurakunnan jäsenistä 
on liian heikkoja palvelemaan Jumalaa. 
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Tämä tragedioista suurin paljastaa, kuinka vaikeaa on tehdä 
Jumalan työtä. Älä koskaan unohda, että työstä seuraa kun-
niakas palkkio. Nämä ihmiset saavat olla kuningas-pappeja 
Jumalan maailmanpäämajassa! (Johanneksen ilmestys 3:12; 5:10).

“Ja kun te lisäännytte ja tulette hedelmällisiksi maassa niinä 
päivinä, sanoo Herra, niin ei enää puhuta Herran liitonar-
kista, se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää muisteta; ei sitä 
enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä. Siihen aikaan sanotaan 
Jerusalemia Herran valtaistuimeksi, ja kaikki kansat kokoon-
tuvat sinne, Jerusalemiin, Herran nimen tähden eivätkä enää 
vaella pahan sydämensä paatumuksessa. Niinä päivinä on 
Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat 
yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin 
teidän isillenne perinnöksi” (Jeremian kirja 3:16–18). Kaikki 
johtaa ihmeelliseen huomisen maailmaan, jolloin Kristus hal-
litsee maata. Tämä on hieno lopputulos!

a s u m a t t o m a t  k au p u n g i t 

“Ympärileikatkaa itsenne Herralle ja poistakaa sydämenne 
esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei 
minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammut-
tajaa, teidän tekojenne pahuuden tähden” (Jeremian kirja 4:4). 
Jumala varoittaa tässä sekä Juudaa että muita Israelin kan-
soja. (Jerusalem kuvaa koko Israelia.) “Julistakaa Juudassa 
ja Jerusalemissa, kuuluttakaa ja sanokaa: Puhaltakaa pasu-
naan kautta maan; huutakaa täyttä kurkkua ja sanokaa: 
Kokoontukaa, ja menkäämme varustettuihin kaupunkeihin” 
(jae 5). Jumala käskee omiaan “Julistamaan” Ja “kuulut-
tamaan” varoituksen viestiään! Kyseessä on Jumalan työ. 
Meidän tulee toimittaa se kiireesti. Meidän tulee puhaltaa 
pasuunaan, koska ydinsota iskee Israelin kansoihin, elleivät he 
tee parannusta!

“Nostakaa lippu Siionia kohti, paetkaa pysähtymättä; sillä 
minä annan tulla pohjoisesta onnettomuuden ja suuren hävi-
tyksen” (jae 6). Jos haluat paeta tulevaa, kauheaa onnettomuutta, 
etsi käsiisi Siion, Jumalan johtama seurakunta. Vain sen mukana 
saat turvapaikan Israelin päälle tulevasta kauheasta pahasta! 
Viestiin ei pidä suhtautua keveästi.
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“Leijona on noussut tiheiköstänsä, kansaintuhooja on läh-
tenyt liikkeelle, lähtenyt asuinpaikastansa, tekemään sinun maasi 
autioksi: sinun kaupunkisi hävitetään asujattomiksi” (jae 7). 
Israelia varoitetaan uudemman kerran siitä, että sen kaupungit 
tulevat asujattomiksi. Tätä ei tapahtunut muinaiselle Israelille! 
Mutta niin tulee tapahtumaan modernille Israelille! Tässä puhu-
taan ydinsodasta!

“Katso, hän nousee niinkuin pilvi, ja hänen vaununsa ovat 
kuin tuulispää, hänen hevosensa ovat kotkia nopeammat. Voi 
meitä, sillä me olemme tuhon omat! Pese sydämesi puhtaaksi 
pahuudesta, sinä Jerusalem, että pelastuisit. Kuinka kauan 
asuvat sinun sisimmässäsi väärät ajatuksesi?” (jakeet 13–14). 
Jumala odottaa parannuksen tekoa. Lentokoneet ja pommit saa-
puvat tuulispään ja kotkan lennon lailla. Tämä profetia on 
tarkoitettu tälle päivälle!

“Voi minun rintaani, voi minun rintaani! Minä väänte-
lehdin tuskasta. Voi sydämeni kammioita! Sydämeni väräjää 
minussa; en voi vaieta, sillä minä kuulen pasuunan äänen, 
sotahuudon ” (jae 19). Kuukausijulkaisumme on nimeltään 
Pasuuna, engl. Trumpet—sillä täytämme Jumalan toimeksi-
annon ja saatamme Jeremian varoituksen viestin tänään perille! 
Jeremia kärsi, kun hän näki, mitä Israel joutuisi kokemaan. Asia 
on vielä vaikeampi Jumalan tosi seurakunnalle tänään, sillä he 
joutuvat ajattelemaan heidän omien kansojensa vangiksi otta-
mista ja tappamista, elleivät ne herää!

“Hävitys tulee hävityksen päälle, sillä koko maa on tuhottu; 
äkisti ovat minun majani tuhotut, silmänräpäyksessä minun 
telttani. Kuinka kauan minun täytyy nähdä sotalippua, kuulla 
pasunan ääntä? ” (jakeet 20–21). Pasuunan täytyy toitottaa, sillä 
hävitys tulee hävityksen päälle! “Minä katselin, ja katso, 
ei ollut yhtään ihmistä, ja kaikki taivaan linnut olivat paenneet 
pois” (jae 25). Tilan täytyy olla varsin vakava, sillä Jopa linnut 
pakenevat tuhon tullessa kaupungeistamme! Käytä mie-
likuvitustasi, katso Israelin tulevaisuuteen—ja omaasi, paran-
nuksen tekoa auttamaan! 

Jae 29 kertoo: “Ratsu- ja jousimiesten huutoa pakenee koko 
kaupunki; he menevät metsäntiheikköihin ja nousevat kalli-
oille. Jokainen kaupunki on hyljätty, eikä niissä kukaan asu”. 
Jokainen kaupunki on hylJätty! Siellä ei asu yksikään 
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ihminen—ei edes yksi! Ymmärrämme varmaan Jumalan 
puhuvan ydinsodasta.

m u r r a  i e s 

Meidän tulee muistaa, että nämä profetiat on tarkoitettu ensi-
sijaisesti lopun aikaa varten, mikä merkitsee, että ne on tar-
koitettu erityisesti Jumalan seurakunnalle sekä myös yleisesti 
Israelin kansoille, jotka historiansa aikana seurasivat hetkelli-
sesti Jumalaa, mutta hylkäsivät sitten hänet.

Ainoa maa, jonka Jumala kutsui palvelemaan itseään, oli 
Israel. Israelin kansa epäonnistui muinoin Jumalan sille anta-
massa tehtävässä ja se kapinoi tänään yhä edelleen. Koska Israel 
omasi historian Jumalan kanssa, se on Jumalan silmissä muita 
kansoja vastuullisempi. Ajattele, Israel on maapallon ainoa 
kansa, Joka on ollut naimisissa Jumalan kanssa! Se oli itse 
asiallisesti Jumalan vaimo. Tämä valtava historia tuo mukanaan 
vakavan vastuun. 

Mainitsimme jo, että fyysistä Israelia tänä lopun aika kos-
kevat profetiat viittaavat pääasiassa Amerikan ja brittiläi-
siin kansoihin. Nämä ihmiset “eivät ole tahtoneet kääntyä” 
(Jeremian kirja 5:3). Tämä pätee erityisesti Jumalan seurakun-
taan ja lisäksi yleisessä mielessä Israelin kansoihin. Ainoastaan 
Jumalan seurakunta on lähtenyt ja ainoastaan se voi palata 
tänä lopun aikana Jumalan luo. 

Herbert W. Armstrong julisti Jumalan viestiä vuodesta 1927 
vuoteen 1986 saakka. Pcg on julistanut vuodesta 1989 samaa 
viestiä. Israelin kansat ovat vastaanottaneet voimallisen varoi-
tuksen viestin.

“Niinpä menen ylhäisten luo ja puhuttelen heitä, sillä he 
kyllä tuntevat Herran tien, Jumalansa oikeuden. Mutta he 
olivat kaikki särkeneet ikeen, katkaisseet siteet” (Jeremian 
kirja 5:5). Vain Jumalan omat ovat tunteneet Jumalan tien 
tänään. Vain Jumalan seurakunta on saattanut tehdä kyseisen, 
kaikkein suurimman, synnin tänä lopun aikana. Kuinka 
Jumalan omat saattoivat tehdä tämän hirveän pahan? He ovat 
“kaikkiaan (alkuteksti) särkeneet ikeen, katkaisseet siteet”. 
Lause tarkoittaa, että suurin osa Jumalan omista on yhdessä—
“kaikkiaan”—hyljännyt Jumalan ikeen eli Jumalan halli-
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tuksen! Tämä on se sama, jättiläismäinen kapina kuin 2 
Kirjeessä tessalonikalaisille.

He ovat tehneet kaikista suurimman synnin—he ovat hylän-
neet Jumalan hallituksen. Jumala ei enää johda heitä, eikä tee 
työtään heidän kauttaan. Anchor Bible kertoo heidän kapinas-
tansa seuraavasti: “Ihmiset ovat kuin härkiä, jotka ovat karan-
neet isäntänsä ikeestä—Ja suoJeluksesta!”

Huomataan, että Jeremian viesti osoitetaan “ylhäisille”—
Jumalan johtaville pastoreille! He “kyllä tuntevat Herran tien” 
paremmin kuin maallikkojäsenet ja Jumala asettaa heidän 
ylleen sitäkin suuremman vastuun!

Nämä pastorit hylkäsivät Jumalan Herbert W. Armstrongin 
kautta opettaman hallituksen. He johtavat suurimman osan 
Jumalan omista nyt pois Jumalan hallinnosta.

Jumala tuomitsee heidät kaikkein eniten heidän jatkuvan 
hallitusongelmansa takia! Miksi? Koska se on suurin mahdol-
linen hengellinen synti—heidän suurin ongelmansa! Tämä 
synti rikkoo ensimmäisen, tärkeimmän Jumalan kymmenestä 
käskystä. Jumala ojentaa kaikkein ankarimmin tämän synnin 
tähden.

Jos et ole asiasta vakuuttunut, lue seuraava jae. Anchor Bible 
kertoo, että he “pakenivat Isäntänsä ikeestä—Ja hänen suo-
Jeluksestaan.” “Sentähden surmaa heidät metsän leijona, 
aavikon susi haaskaa heidät, pantteri väijyy heidän kaupunke-
jansa. Kuka ikinä niistä lähtee, se raadellaan, sillä paljot ovat 
heidän rikoksensa, suuri heidän luopumustensa luku” (jae 6). 
Millaista on joutua raivokkaiden leijonien, susien ja pantterien 
“raatelemaksi”? Tämä on vain yksi symbolinen kuvaus siitä, 
kuinka Jumala rankaisee Laodikean kristittyjä sekä fyysisesti 
että hengellisesti! Jumalan Laodikean seurakunta on saatanan 
edessä yhtä avuton kuin pieni kauriseläin nälkäisen, karjuvan 
leijonan edessä!

Jopa nyt Jumalan seurakuntaa “raadellaan” hengellisesti 
saatanan ja hänen demoniensa toimesta. Jos seurakunnan 
jäsenet eivät ota vaaria viestistämme, myös heidät “raadellaan” 
fyysisesti!

Tajuavatko Jumalan omat todella, mitä Jumala sanoo? 
Jumala ei suoJele heitä enää saatanan raatelevalta 
vihalta! Ymmärrämmekö, mitä tämä tarkoittaa?
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Ymmärtävätkö laodikealaiset, että olemme keskellä 
kaikkien aikojen pahinta hengellistä sotaa? (Kirje efesolai-
sille 6:11–18; 2 Kirje Timoteukselle luku 2). Tietävätkö he, 
että Jumalan seurakuntalaisten ikuinen elämä on vaakalau-
dalla? Ja että 50 prosentin on profetoitu menettävän ikuisen 
elämänsä?

J u m a l a n  p e r h e

“Kuinka minä antaisin sinulle anteeksi? Sinun lapsesi ovat hyl-
jänneet minut ja vannoneet niiden kautta, jotka eivät jumalia ole. 
Minä ravitsin heitä (engl. täydeksi), mutta he tekivät aviorikoksen, 
ja porton huoneeseen he kokoontuivat” (Jeremian kirja 5:7). 
“Lapsesi” kuuluu oikeammin “poikasi”. Nämä pojat ovat hylän-
neet hengellisen Isänsä.

Herbert W. Armstrong “ravitsi täydeksi” Jumalan seura-
kunnan. Jumalan seurakunnan historiassa Jäseniä ruo-
kittiin ensimmäistä kertaa niin täydesti ilmoitetulla 
totuudella! Tämä lopun ajan Elias (H. Armstrong) “asetti 
kaikki kohdalleen” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:10–11). 
Tämän takia Jumalan Laodikean seurakunta kantaa niin ras-
kaan syyllisyyden. Jumala pitää heitä vastuullisena jokaisesta 
sanasta (Evankeliumi Matteuksen mukaan 12:36). Kyseessä on 
suuri määrä vastuuta, jonka täyttämättä jättäminen tarkoittaa 
hirveää rangaistusta.

Sen Jälkeen kun heidät oli “ravittu täydeksi”, he tekivät 
aviorikoksen. Vain Kristuksen vaimo, seurakunta, voi tehdä 
tänään aviorikoksen Aviomiestään, Jeesusta Kristusta kohtaan!

Eli meillä on Isä Ja poJat. Meillä on myös Aviomies Ja 
vaimo. Jumala on perhe!

Tämän mukaan Jumalan oma perhe on kääntynyt niihin, 
“jotka eivät jumalia ole”. Tämä on erittäin paljastava ilmaisu. Se 
tarkoittaa, että se tunsi kaikkivaltiaan, elävän Jumalan—ainoan 
tosi Jumalan—ja kääntyi sitten vääriin jumaliin, ei-jumaliin!

Tämä on sama kuin koira palaisi oksennukselleen. He ovat 
jättäneet hengellisesti rakastavan Jumalan ja menneet “ porton 
huoneeseen”. Tämä on sanoinkuvaamaton häpeä! He ovat 
menettäneet Jumalan perhenäyn. He eivät kunnioita Isäänsä 
(Malakian kirja 1:6). Kristuksen oma vaimo kääntyy ennemmin 
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saatanan puoleen kuin alistuu Jumalan hallitukselle! Tällä on 
oltava kauheat seuraamukset.

“Sentähden sanoo Herra, Jumala Sebaot, näin: Koska te täl-
laisia olette puhuneet, niin katso, minä teen sanani sinun suus-
sasi tuleksi ja tämän kansan polttopuiksi, ja se kuluttaa heidät” 
(Jeremian kirja 5:14). Me puhumme heille tulisia sanoja! Heidän 
väärät oppinsa kuihtuvat Jumalan totuuden edessä kuin kuiva 
puu tulessa. Sanamme polttavat heidät, kunnes he tekevät paran-
nuksen. Jolleivät he tee parannusta, he palavat tulijärvessä. 
Tulisia sanoja, aivan varmasti. 

“Katso minä tuon teitä vastaan, te Israelin heimo, kansan 
kaukaa, sanoo Herra; se on horjumaton kansa, se on ikivanha 
kansa, kansa, jonka kieltä sinä et ymmärrä ja jonka puhetta sinä 
et tajua. Heidän viinensä on kuin avoin hauta, he ovat kaikki 
sankareita” (jakeet 15–16). Tässä puhutaan muinaisesta, kuului-
sasta sotaheimosta, nykyisestä Saksasta. Se on noussut jälleen 
ja siitä on tullut Euroopan voimallisin valtio, joka käyttää voi-
maansa tällä hetkellä.

Huomaa, että Jumala sanoo “minä tuon” tämän kansan– 
tulevaisuudessa—ei “ minä toin”. Tämä on profetia meidän 
aikaamme varten, Juuri nyt! Meidän tulee todeta, hyväksyä 
Jumalan totuus, muuten maksamme mieltä huikaisevan 
rangaistuksen!

Vain Jumalan seurakunta kykenee ymmärtämään useimpia 
jakeita. “Mutta tällä kansalla on uppiniskainen ja tottelematon 
sydän; he ovat poikenneet ja menneet pois. Eivätkä he sano 
sydämessänsä: Peljätkäämme Herraa, Jumalaamme, joka 
antaa sateen, syyssateen ja kevätsateen ajallansa, ja säilyttää 
meidät elonkorjuun määräviikoille (alkuteksti)” (jakeet 23–24). 
Määräviikot viittaa helluntaihin.

Helluntai kuvaa ensihedelmien avioitumista Kristuksen 
kanssa. Kuka muu kuin Jumalan hengestä siitetyn seurakunnan 
jäsenet voi todella ymmärtää asian?

Laodikea laiset jät tävät sanomatta: “Peljätkäämme 
Herraa, Jumalaamme”. Juuri tämä on heidän suurin ongel-
mansa. Jumala tuomitsee heidät heidän Jumalan pelkonsa 
mukaan (Malakian kirja 2:1-5). Kristuksen vaimon tulee pelätä 
Aviomiestään ja alistua tämän johdettavaksi. Pelko on hänen 
suurin aarteensa.
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Helluntai koskee Kristuksen kanssa avioitumista ja hänen 
kanssaan maapallon sekä maailmankaikkeuden hallitse-
mista. Millainen katastrofi on tällaisen Aviomiehen 
hylkääminen?! Ikuisuudessa ei ole toista, suurempaa 
onnettomuutta!

Jos konsepti olisi todellinen Jumalan omille, he eivät var-
maankaan kapinoisi tällaista ennennäkemätöntä kunniaa 
vastaan.

“Teidän pahat tekonne käänsivät nämä pois, ja teidän syn-
tinne estivät teitä saamasta hyvää” (Jeremian kirja 5:25). Moni 
ihana, kiehtova siunaus joudutaan pidättämään jopa nyt suu-
rimmalta osalta Jumalan omia. “Syyssade” eli Jumalan Pyhä 
Henki ei virtaa niin kuin sen pitäisi.

“Sillä minun kansassani on jumalattomia; he väijyvät, niin-
kuin linnunpyytäjät kyykistyvät, he asettavat ansoja, pyydystävät 
ihmisiä” (jae 26). Companion Bible määrittelee “jumalattomia” 
-sanan seuraavasti: “Juurisana Ilmaisee, että tässä puhutaan asi-
asta, joka rikkoo kaiken hyvän Ja toivottavan”. Jumalan 
omat menettävät kaiken hyvän, eivätkä huomaa mitään!

Penseät pastorit asettavat ansoja Jumalan omille. Tämä tar-
koittaa, että osa johtajista ei ole rehellisiä vaan asettaa kavalia 
ansoja ollen varsin tietoisia teoistaan. he tuhoavat Kristuksen 
Ja Kristuksen morsiamen välisen Jalon avioliiton! he 
tuhoavat “kaiken hyvän ja toivottavan”! Tämä on hävytöntä, 
saatanallista pahuutta. Jumala tulee tekemään heille heidän 
tekojensa mukaan.

“Profeetat ennustavat valhetta, ja papit hallitsevat yksissä 
neuvoin heidän kanssaan, ja sitä minun kansani rakastaa. 
Mutta mitä te teette, kun tästä tulee loppu?” (jae 31). Profeetat, 
tai johtavat Laodikean pastorit profetoivat ja opettavat erheelli-
sesti. Alempiarvoiset pastorit seuraavat mukana.

Heprean kielen “hallitsevat”-sana merkitsee “ottaa omiin 
käsiinsä”. Tämä tarkoittaa, että pastorit perustavat oman halli-
tuksensa, eivät Jumalan hallitusta.

Valitettavasti ihmiset “rakastavat” tällaista. Kukaan ei toimi 
pahan lakkauttamiseksi. Johtavat pastorit aloittavat kapinan, 
alempiarvoisten pastoreiden tulisi lopettaa moinen, mutta he 
eivät tee mitään. Jäljelle jäävät maallikkojäsenet hekin rakastavat 
kapinointia Jumalan hallitusta vastaan.
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Sydämet pysäyttävä onnettomuus odottaa heitä kaikkia!
Jumala esittää heille kaikille perustavan kysymyksen: 

“Mutta mitä te teette, kun tästä tulee loppu?” Mitä he 
tekevät, kun kansat romahtavat? He saattavat nauttia kapinoi-
misesta nyt, mutta eivät nauti enää, kun tähänastisesti suurin 
katastrofi iskee maapallolle! Mitä sinä teet, kun tulee loppu?



4
Miksi Israel 
epäonnistui
Jumala asetti arkkienkeli Luciferin maan päälle toi-

meenpanemaan hallitustaan, mutta Lucifer kapinoi, hänestä 
tuli saatana ja hän saattoi maanpallon tohu ja bohu -tilaan. 

“Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio Ja tyhJä, 
ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten 
päällä” (1 Mooseksen kirja 1:1-2). “Oli” -sanan pitäisi kuulua 
oikeammin “tuli”. Maapallo tuli “autioksi ja tyhjäksi”—hepre-
aksi sanonta kuuluu tohu ja bohu.

Maapallo oli organisoituneen kaunis niin kauan kuin Lucifer 
ja hänen alaisensa, kolmasosa enkeleistä, toimeenpanivat 
Jumalan hallitusta. Jumalan tarkoitus oli, että kaikki enkelit 
kaunistaisivat ja saattaisivat maailmankaikkeuden valmiiksi.

Työtehtävä maapallolla oli suuri mahdollisuus, se oli testi. 
Kaikki enkelit iloitsivat suuresti Jumalan luotua maapallon ja 
maailmankaikkeuden (Jobin kirja 38:1-7). Enkelit ymmärsivät 
suuren potentiaalinsa.

Kuitenkin enkelit epäonnistuivat, he eivät läpäisseet testiä. 
Raamattu ei paljasta, kuinka kauan kesti, ennen kuin he alkoivat 
kapinoida. 1. Mooseksen kirjan jae 1:2 paljastaa kuitenkin sel-
västi kapinan lopputuloksen. Saatanan perintö oli tohu ja bohu. 
Hän saattoi maapallon tuhoutuneeseen tilaan—“autioksi ja tyh-
jäksi”. Tämä oli seurausta Jumalan hallituksen hylkäämisestä.

Jumala tiesi, että hän voisi kaunistaa, saattaa valmiiksi ja hal-
lita maailmankaikkeutta toisten kautta vain, jos hän loisi itsensä 
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kaltaisia olentoja (1 Mooseksen kirja 1:26). Ainoastaan Jumalan 
perheen jäsen—joka rakastaisi Jumalan hallitusta Jumalan 
lailla–voisi suorittaa tehtävän valmiiksi.

Tämä tarkoitti sitä, että Jumalan täytyi luoda ja kaunistaa 
maapallo uudestaan. Sen jälkeen hänen tuli luoda ihminen, 
jota täytyi koetella, nähdä, valitsisiko hän Jumalan vai saa-
tanan hallituksen. Ihmiskunnalle tarjottiin samaa potenti-
aalia kuin enkeleille—hallita maailmankaikkeutta. Ihminen 
valitsi kuitenkin saatanan tien, hän hylkäsi Jumalan hallinnon 
(1 Mooseksen kirja 3:1-7). Ihmisen asenteen takia saatana pystyy 
pettämään koko maailmaa.

Jeremian piti kohdata saatanan paha maailma ja vielä kau-
heampi ulottuvuus.

t o h u  a n D  B o h u  J Ä l l e e n !

Osoitimme edellisessä luvussa Jeremian neljännestä luvusta, että 
maapallo tullaan tuhoamaan jälleen. Ennenäkemätön ydintuho 
t jättää kokonaisia kaupunkeja asujattomiksi (Jeremian kirja 4:7).

Miksi maapallo tuhoutuu tällä tavalla? Mikä on tuhoon 
syynä? Löytyy aina syy ja seuraus. “Minä katselin maata, ja 
katso, se oli autio Ja tyhJä, ja taivasta, eikä siinä valoa ollut” 
(jae 23). Jeremia näki näyssä koko maan olevan “aution ja 
tyhjän”—tohu and bohu. Edes taivalla ei ollut valoa! Saatana 
tuhoaa maapallon uudelleen!

Kaikki saatanan hallitusmuodot johtavat hävitykseen, mutta 
ihminen ei ole vielä tästä perillä. Ainoastaan Jumalan hallitus 
toimii. Isällä Jumalalla Ja Kristuksella ei ole koskaan 
ollut vakavaa hallitusongelmaa. He ovat eläneet rie-
mukkaassa yhteisymmärryksessä ikuisuuden aJan!

Koska maailma kieltäytyy alistumasta Jumalan hallituksen 
alaiseksi, Jumala voi opettaa ihmisiä vain yhdellä tavalla. Hän 
sallii ihmisen tuottaa tohun ja bohun ja toivoo, että kauhea, 
negatiivinen tulos iskostaa opin ihmisiin.

Kuinka vaikeaa ihmisen on oppia elämään Jumalan halli-
tuksen alaisena? Erittäin vaikeaa. Jeremia ilmoittaa, että tämän 
opin lisäksi löytyy sitäkin syvällisempi, pelottavampi tragedia.

On vaikeaa katsoa, kun lihalliset ihmiset jatkuvasti hylkäävät 
Jumalan hallituksen. Voisi ajatella, että ainakin Jumalan Pyhän 
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Hengen myötä ihmisten asenne muuttuisi. Kautta historian 
moni Jumalan oma on hyljännyt Jumalan hallinnon. Suurin osa 
Jumalan lopun ajan seurakuntaa hylkäsi Jumalan hallituksen. 
Myös heidän aikaansaannoksensa saa aikaan tohun ja bohun—
aution ja tyhjyyden Jumalan omassa seurakunnassa! Tämän 
pitäisi olla meille vakavimpana varoituksena siitä, kuinka 
vaikeaa ihmisen on hyväksyä Jumalan hallitus! “Sillä minä 
kuulen huudon, niinkuin synnyttäjän tuskanhuudon, vaivan, 
niinkuin ensisynnyttäjän vaivan, tytär Siionin huudon; hän vai-
keroitsee, levittää kätensä: Voi minua, minun sieluni menehtyy 
murhamiesten käsiin!” (jae 31). Nainen on Siion, Jumalan oma 
seurakunta, Jumalan penseä, kapinallinen seurakunta.

Tässä on kivulias ensihedelmien—ennen Kristuksen paluuta 
olevien pyhien—syntymä. Ensihedelmien syntymää verrataan 
ensimmäistä lastaan synnyttävään naiseen. Hengelliset ensihe-
delmät syntyvät ensiksi Jumalan valtakuntaan. Joidenkin syn-
tymä on vaikeampi kuin toisten. Jumalan valittuja, ei kuiten-
kaan laodikealaisia, suojellaan tulevasta suurelta ahdistukselta. 
He joutuvat kuvauksen mukaisesti holokaustiin.

Laodikealaiset, eivät filadelfialaiset, huutavat: “Voi minua!”, 
sillä heidän työnsä tuhotaan. Siitä muodostuu varsinainen tohu 
ja bohu. Laodikealaisten täytyy todistaa uskonsa Jumalaan. 
Heistä viisikymmentä prosenttia menettää ikuisen elämänsä.

Moni muuttuu anteeksiantamattoman kovaksi kapinoides-
saan. En usko, että mitään muut seurakunnan aikakautta tuo-
mitaan Laodikealaisten lailla (Johanneksen ilmestys 3:14–20).

Missä ovat Jumalan valitut tänään? Loogisesti he 
saattavat Jeremian ilmoittaman sanoman perille! He 
tarjoavat maapallon ihmisille mahdollisuuden parannuksen 
tekoon. Heidän koko työnsä on toivoa täynnä. He ovat ainoita 
pyhiä maan päällä, jotka eivät saa aikaan tohua ja bohua—seka-
vuutta, raunioita, tuhoa!

Jumala hallitsee näitä pyhiä täydellisesti, mitä he rakastavat. 
Ei löydy syytä, miksi heitä ei suojeltaisi suurelta ahdistukselta. 
Saatana ei saa heistä otetta. He toimeenpanevat Jumalan hal-
lituksen seurakunnassa. He pätevöityvät toimeenpanemaan t 
samaista hallitusta koko maapallolla. 

Jeremia profetoi, että laodikealaiset ja koko maailma saat-
tavat “hävitys tulee hävityksen päälle”—äärimmäisen 
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tohun ja bohun. Ilman Jumalan hallitusta ja suuntaa lopputulos 
on aina sama. Tämä on ihmisen läksyistä kaikkein kivuliain!

Silti löytyy suuri toivo. Jeremia esittää kuvainnollisesti, 
kuinka Jumalan seurakunta syntyy. Moni ihminen syntyy kohta 
Jumalan perheeseen. Suuri Jumala luo itsensä meissä, vaikka 
syntymä tapahtuisi “ hävitys tulee hävityksen päälle” -koettele-
muksen kautta!

m o r s i a m e n  Va l m i s t a m i n e n 

Jumala loi yksinkertaisen mallin auttaakseen meitä ymmärtä-
mään, mihin hän pyrkii. Jos fyysinen perhe on epäJärJestyk-
sessä, jos kumpikin vanhemmista ja lisäksi lapset kulkevat 
omia teitään, miten ratkaiset ongelman? Jumalan lain mukaan 
mies on perheen pää. Miehen on toimittava vanhempien yhte-
näisyyden ja rakkauden säilyttämiseksi, jotta molemmat van-
hemmat voivat yhdessä johtaa lapsille perheharmonian.

Jumala toimii juuri tällä tavalla potentiaalisen perheensä 
hyväksi. Jumalan seurakunta (Jumalan vaimo) kapinoi lopun 
aikana. Jumala vertaa ensihedelmien kutsumisen jälkeen muita 
ihmisiä perheensä lapsiksi. Ensihedelmiä kutsutaan Kristuksen 
vaimoksi, jonka on määrä toimia Kristuksen– aviomiehemme—
“apuna” samoin kuin fyysisen vaimon tulee toimia fyysisen 
aviomiehensä apuna (1 Mooseksen kirja 2:18). Fyysinen perhe 
ja fyysinen avioliitto ovat jumalatasoisia suhteita. Nämä insti-
tuutiot kuvaavat tulevaa avioliittoa Kristukseen sekä astumista 
Jumalan perheeseen ikuisiksi ajoiksi.

Kristus valmistaa tänään morsiantaan—hänet asetetaan 
oikeaan suhteeseen Aviomiehensä kanssa (Johanneksen ilmestys 
19:7). Morsian joutuu kärsimään monenlaisia ongelmia. Kristus 
koettelee meitä, jotta olemme valmiita, kun hän palaa hallitse-
maan koko maailmaa—Jumalan tulevia lapsia. Seurakunta on 
Kristuksen “apu” työssä.

Ensiksi Kristus työstää vaimoaan. Sitten tämä voi hallita ja 
palvella koko maailmaa. Meidän on valmistuttava opettamaan 
miljardeja perheenjäseniä—tämä ei ole pelkkä fantasia! Aika on 
kohta käsillä.

Monet nykyäideistä eivät osaa hoitaa lapsiaan. Sama pätee 
hengellisesti. Tarvitsemme valmennusta tulevaa, henkeäsal-
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paavaa kunniaa varten! Meidän täytyy olla “niinkuin mor-
sian, miehellensä kaunistettu”. Morsiamen täytyy kaunistaa 
itsensä Aviomiehelleen, mikä tarkoittaa, että morsian toimii 
Aviomiehensä toivomalla tavalla. Tässä näemme hallituksen. 
Morsiamen tulee toimia Aviomiehensä hallituksen alaisena 
jotta hän voi jakaa Daavidin valtaistuimen tämän kanssa. Tämä 
valtaistuin hallitsee ensin koko maapalloa ja sen jälkeen koko 
maailmankaikkeutta (Evankeliumi Luukkaan mukaan 1:31–33; 
Jesajan kirja 9:6-7). Jeremian näky rakentuu juuri tämän val-
taistuimen ympärille. Sen pitäisi saada meidät haukkomaan 
henkeämme!

Pohdi syvästi, millaisen luoneen tarvitsemme, jotta voimme 
auttaa Jeesusta Kristusta hallitsemaan ihmiskuntaa.

pa s u u n a n s o i t o n  J u h l a 

Jeremian kirjan luku 31 on pasuunansoiton juhlaviesti ja juu-
talaiset lukevat sen pasuunansoiton juhlapäivänä yhä edelleen. 
“Siihen aikaan, sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin suku-
kuntien Jumala, ja he ovat minun kansani. Näin sanoo Herra: 
Kansa, miekalta säästynyt, löysi erämaassa armon; minä menen 
saattamaan sen, Israelin, rauhaan” (Jeremian kirja 31:1-2). 
Moffatt-käännös kääntää “erämaassa” -sanan sijasta “vanki-
tyrmä”. Israel viedään vankeuteen, moni löytyy Kristuksen 
palatessa vankityrmistä. Sen jälkeen Jumala suo heille “levon” 
synnistä ja kärsimyksestä! Koko ihmiskunta saa levon nälästä, 
rutosta, sodasta ja ydinpommeista. Ihmiskunta saa kokea ensim-
mäistä kertaa hengellisen levon, ja se kestää ikuisesti! Yhtäkkiä 
rauha ja lepo saavuttavat koko ihmiskunnan—Ja ne kestävät 
iankaikkisesti!

“Kaukaa ilmestyy minulle Herra: Iankaikkisella rakkau-
della minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt 
sinua puoleeni” (jae 3). Israel näkee lopulta, ettei Jumala ole 
koskaan lakannut rakastamasta sitä! Kaikki rangais-
tukset olivat saattamassa Israelin takaisin Jumalan tykö.

Sitten Jumala alkaa sataa siunauksiaan Israelin ylle—
kyseessä ovat suurimmat rikkaudet, Jotka maa kos-
kaan kokee! “Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet 
rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsi-
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rummuillasi ja lähdet iloitsevaisten karkeloon. Sinä istutat jäl-
leen viinitarhoja Samarian vuorille; ne, jotka istuttavat, saavat 
korjata hedelmätkin. Sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat 
huutavat Efraimin vuorella: Nouskaa, lähtekäämme Siioniin 
Herran, meidän Jumalamme, tykö. Sillä näin sanoo Herra: 
Riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, 
joka on kansojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa: Auta, 
Herra, kansaasi, Israelin jäännöstä” (jakeet 4-7). Israel (pää-
asiassa Yhdysvallat ja Brit annia) tulevat johtamaan maailmaa. 
Jumala tulee rakentamaan Israelin jälleen, kuten monta kertaa 
aikaisemmin, mutta tällä kertaa viimeistä kertaa! Israel 
ei kukistu enää koskaan. Kansamme luotiin Johtamaan 
vanhurskaudessa—kunpa vain kykenisimme näkemään 
asian!

Vartijat näkevät Israelin palaavan vankeudesta. He vies-
tittävät joukoille—sanoen: “Nouskaa, lähtekäämme Siioniin 
Herran, meidän Jumalamme, tykö”! Voi kun kykeni-
simme näkemään, mitä Jumala on valmistanut meitä varten! 
Seurakunta johtaa Israelin Jumalan tykö, sitten Israel Johtaa 
koko maailman Jumalan tykö!

Miksi Efraimin vuorella on vartijoita? Kyseessä on pasuu-
nansoiton juhlan viesti. Kyseessä on “päivä”—erityinen pyhä-
päivä. Useimmat raamatunselitysteoksista tunnustavat päivän 
vuosittaiseksi pyhäpäiväksi. Päivä kuvaa huomisen maailman 
pyhäpäiviä.

Jumala johtaa Israelin—johtavan kansan—avulla koko maa-
ilman tykönsä pyhäpäivä suunnitelman kautta. Elämällä ei ole 
merkitystä ilman Jumalan suurta suunnitelmaa, josta hänen 
pyhäpäivänsä kertovat. Jumala tulee sähköistämään koko maa-
ilman kiehtovalla, jännittävällä suunnitelmallaan.

Joka pyhäpäivä vartijat valmistavat ihmisiä, jotka oppivan 
Jumalan suunnitelmasta. Päivien pito täyttää maailman ilolla 
ja toivolla.

Keitä nämä vartijat ovat? Yksi vartijan määritelmä on 
“puolustaa, säästää vaaroilta (Jumalan vartijoina)” (Gesenius’ 
Lexicon). Sanan juuri tarkoittaa “loistamista”. Vartijat puolus-
tavat ihmisiä vaaralta—mikä saa heidät “säteilemään” Jumalalle. 
He tulevat loistamaan kuin taivaan tähdet aina ja iankaikki-
sesti! (Danielin kirja 12:3). Vartijat suojelevat ihmisiä, etteivät he 
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menetä ikuista kirkkautta Jumalan kanssa! Tämä majesteettinen 
päämäärä tullaan saavuttamaan vain, jos ihmiset kohdistavat 
katseensa Jumalan hallitukseen. Ihmisiä Jumalan valtakuntaan 
valmistavat vartijat ovat niitä, jotka noudattavat Jumalan pyhä-
päivä suunnitelmaa tänään. Ensihedelmät korjataan tänään, 
jotta he voivat auttaa Kristusta korjaamaan koko maailman 
sadon! Tämä on kaunis suunnitelma.

Jokainen pyhäpäivä on näyn täyttämä. Näky huomisen 
maailmasta on syvästi iskostunut Jumalan tosi valittuihin. 
Heidän täyttävät kriittisen vartijan roolin lähitulevaisuudessa—
koko ihmiskuntaa varten!

Lopulta maailma saa rauhan. “Katso, minä tuon heidät poh-
joisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. 
Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: 
suurena joukkona he palajavat tänne” (Jeremian kirja 31:8). 
Jumala saattaa heidät vankeudesta oman loistokkaan hallin-
tonsa alaiseksi.

“Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat 
rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he 
eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun 
esikoiseni” (jae 9). Efraim (Britannia) on Jumalan esikoinen. 
Herbert Armstrong todisti tämän monta vuotta sitten. Daavidin 
valtaistuin on Lontoossa, Englannissa, juuri nyt. Jeesus Kristus 
tulee istumaan tällä samaisella valtaistuimella varsin pian—
Raamattusi mukaan! (Tilaa ilmaiskirjasemme The Key of David, 
Daavidin avain.) 

“Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukai-
sissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Israelin hajoitti, on 
sen kokoava ja varjeleva sitä niinkuin paimen laumaansa. Sillä 
Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väke-
vämmän kädestä. Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukku-
lalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin 
ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän sielunsa 
on oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää 
näänny” (jakeet 10–12). Amerikkaa ja Britanniaa odottaa ihana 
tulevaisuus. Ajattele, heidän ei tarvitse kokea enää surua. Tämä 
uskomattomalta kuuluva tulevaisuus on totta! Meillä on mah-
tava viesti Israelille ja maailmalle! Meillä on jumalallinen toivo 
koko maailmalle!
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“Silloin neitsyt iloitsee karkelossa ja nuorukaiset ja van-
hukset yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan 
heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen. Ja minä 
virvoitan pappien sielut lihavuuden ääressä, ja minun kan-
sani ravitaan minun hyvyydelläni, sanoo Herra” (jakeet 13–14). 
Meillä on uskomaton tehtävä. Koko ihmiskunnan tulevai-
suus muuttuu! Jumala haluaa sinut osaksi tätä ristiretkeä. 
Tehtävämme on auttaa Kristusta kääntämään koko maa-
ilman vaikerrus iloksi. Koko maailma odottaa meitä!

“Minä olen kyllä kuullut Efraimin valittavan: Sinä olet kurit-
tanut minua, olen saanut kuritusta niinkuin vikuroiva vasikka 
(engl. iestä kantava härkä). Palauta minut, niin minä palajan; 
sillä sinä olet Herra, minun Jumalani” (jae 18). Mikä on tämä 
suuri maailman ja laodikealaisten ongelma? He eivät ole tottu-
neet ikeeseen. He pitävät itseään varsin uskonnollisina, mutta he 
kieltäytyvät Jumalan hallinnosta.

“Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilap-
seni? Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, alati 
minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen täh-
tensä: minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra” (jae 20). 
Nyt Jeremia osoittaa puheensa myös hengelliselle Israelille. 
Ainoastaan Jumalan pojat voivat olla tänään poikia, ainoastaan 
he ovat Pyhän Hengen siittämiä, ainoastaan heillä on hengel-
linen Isä (Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:44). Yksin Isä 
siittää lapset. Israelin kansat ja maailma eivät ole tänään siitet-
tyjä poikia.

“Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, 
paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt 
Israel, palaja näihin kaupunkeihisi” (Jeremian kirja 31:21). Tässä 
Efraimista tulee koko Israel (hengellisesti). Hepreaksi sama 
lukee: “palaja, neitsyt Israel aikaisemmalle tiellesi”, tai se voisi 
lukea “tielle, jota kerran kuljit”. Neitsyt voi olla vain Kristuksen 
morsian. Vain Kristuksen puhdistava veri ja Pyhä Henki voivat 
tehdä meistä neitsyitä. Muinainen Israel ei koskaan täyttänyt tätä 
roolia—ainoastaan Jumalan seurakunta. Jumalan morsian totteli 
Kristusta, mutta kääntyi sitten pois. Tämä on monissa profeti-
oissa mainittu Laodikean kapina.

 “Kivimerkit” ja “tienviitat” auttavat laodikealaisia löytä-
mään aikaisemmin hengellisesti kulkemansa tien, silloin kun 
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he seurasivat lopun ajan Eliaan opettamaa. Heidän tulee palata 
tälle samalle tielle. 

u u t t a

Mikä on varsinainen syy harhaan kulkemiselle? “Kuinka kauan 
sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? Sillä Herra 
luo maahan (oikeammin, on luonut) uutta: nainen miestä 
piirittää” (jae 22). Tässä on “luopiotytär” eli Jumalan seura-
kunta, joka tunsi Jumalan, mutta sitten kapinoi. “Luopiotyttären 
(engl. backsliding)” hepreankielinen alkusana tarkoittaa “kään-
tynyt pois”. Muista, että Jumala puhuttelee erityisesti lopun ajan 
seurakuntaansa.

Kuinka Jumala selvittää tämän ongelman? “Kuinka kauan 
sinä mutkistelet” pitäisi lukea, olet “käännyt pois”. Jumala 
on “luo maahan uutta” ratkaistakseen heidän ongelmansa. 
Tämä uusi asia estää Jumalan valittujen, muttei penseiden kris-
tittyjen kapinan.

Mikä on uutta? Se on uusi luomus—jota maailma eikä 
Jumalan kapinallinen Laodikean seurakunta hyväksy. Uutta on, 
että “nainen miestä piirittää (tai ympäröi)”. Nainen on Jumalan 
seurakunta. Kristus profetoi, että hän rakentaisi seurakuntansa 
(Evankeliumi Matteuksen mukaan 16:18), ja lisäksi tämä seura-
kunta tulisi ympäröimään, se tultaisiin rakentamaan “miehen” 
ympärille. Kantasana kuuluu kiertää, pyöriä (engl. revolve). Eli 
Jumalan seurakunta tulisi pyörimään “miehen” ympärillä.

Tässä on yksi Raamatun syvimmistä konsepteista. Tässä 
esitetään voimallinen lausuma Jumalan hallituksesta 

Tänä lopun aikana mies lähetettiin asettamaan kaikki koh-
dalleen (Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:10–11). Jumala 
lähetti yhden miehen suorittamaan tämän työn. Seurakunnan 
tehtävänä oli tukea miestä. Jumalan seurakunta pyöri tämän 
miehen ympärillä. Seurakunta seurasi aikoinaan Paavalia, joka 
seurasi Kristusta (1 Kirje korinttilaisille 11:1). Eli Kristuksen 
täytyy lähettää hänelle kuuliainen “mies”. Kristus tekee työtään 
tämän miehen kautta.

Tällä tavalla seuraamme Kristusta ja alistumme hänen hal-
lituksensa alaisuuteen. Jumala on johtanut Israelia ja seura-
kuntaansa aina tällä tavalla. Raamattu opettaa selvästi asiasta. 
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Jumala käytti yhtä miestä, kuten Nooaa, Aabrahamia, Jaakobia, 
Moosesta, Joosuaa, Daavidia sekä apostoli Pietaria, muutama 
mainitaksemme, työtään johtamaan.

Jumala rakentaa seurakuntansa aina miehen ympä-
rille. Jollet hyväksy tätä syvällistä konseptia, sinun on hyl-
Jättävä lopun aJan Elias (Malakian kirja 3:1; 4:5-6). Koko 
Jumalan lopun ajan työ pyörii hänen ympärillään! Raamattu 
tekee asian varsin selväksi. Elias oli fyysinen johtaja. Koko seu-
rakunta tuki häntä Jumalan työssä.

Sama historia pätee, kun Jumala teki työtään Jeremian 
kautta. Se on profetia tavasta, jolla Jumala tekee aina työtään. 
Seurakunta pyörii miehen—Kristuksen miehen—ympärillä. 
Sinun tulee todistaa ja kykenet todistamaan asian itsellesi. Olet 
kirottu, jos seuraat pelkkä miestä (Jeremian kirja 17:5). Kyseessä 
täytyy olla Kristuksen mies.

Jumalan hallitus on maailman toivo. Jumala ratkaisee hallituk-
sensa avulla kaikki maailman ongelmat, jopa tänään, jos maailma 
vain ottaisi vaarin Jumalan viestistä. Kaikki pyörii Jumalan 
miehen löytämisen ympärillä. 

Jumala ilmoittaa syvän, useasti kuolettavan virheen omasta 
seurakunnastaan. Jumala ilmaisee meille, miksi hänen Laodikean 
seurakuntansa kulki harhaan. Kaikki sen johtajat hylkäsivät 
Herbert W. Armstrong in Jumalan lopun ajan Eliana. Tämä tar-
koittaa myös sitä, että laodikealaiset hylkäisivät miehen, joka seu-
raisi hänen jalanjäljissään.

Herbert W. Armstrong palautti Jumalan hallituksen. Hän oli 
Jumalan seurakunnan fyysinen pää. Jumalan Filadelfian seu-
rakunta tarrautuu tähän samaan hallitukseen. Tämä on ainoa 
tapa, Jolla Jumala tekee työtään.

Miksi tämä on “uutta”? Jeremian kirja on lopun ajalle tarkoi-
tettu profetia. Jumala perusti aikoinaan lain kirjaimen mukaisen 
hallituksen. Mooses toimeenpani sitä Israelissa ihmisten mieli-
piteistä huolimatta. Tänään meillä on Jumalan Pyhä Henki ja 
meidän täytyy valita Jumalan hallitus. Ketään ei pakoteta sen 
alaiseksi. Useimmat Jumalan omista ovat päättäneet hylätä 
Jumalan yhden miehen hallituksen. He puhuvat usein “yhden 
miehen hallituksen pahasta”. He eivät salli Jumalan seura-
kunnan piirittää miestä. Heidät täytyy heittää suureen ahdis-
tukseen, jossa Jumala pakottaa heitä valitsemaan Jumalaan 



Jeremia Ja raamatun suurin näky58

hallituksen tai ikuisen kuoleman. Vapaaehtoinen Jumalan 
hallituksen hyväksyminen tänään pätevöittää meidät 
Kristuksen morsiameksi—korkeimpaan asemaan, Jonka 
ihminen voi saavuttaa Jumalan valtakunnassa!

Konsepti on vielä edellistä syvempi. Avioliitto ja perhe ovat 
jumalatasoisia suhteita. Ne kuvaavat ensihedelmien avioliittoa 
Kristukseen sekä Jumalan perhettä. Fyysisen avioliiton ja fyy-
sisen perheen pitää pyöriä miehen ympärillä perheen päänä, 
jos aiomme päästä Jumalan perheeseen—mikä on maan päällä 
olemisemme tarkoitus! Maan perheet tuhoutuvat, koska ne 
hylkäävät Jumalan hallitusmuodon—ja hyväksyvät saatanan 
hallituksen. 

Ellemme alistu tänään Jumalan hallituksen alaiseksi, emme 
tule koskaan hallitsemaan Kristuksen kanssa, emmekä saa olla 
hänen valtakunnassaan!

s u l o i n e n  u n i 

Olemmeko valmiita johtamaan maailmaa? Jumala kutsuu meitä 
siihen! Oletko valmis tekemään asiasta elämäsi dominantin 
teeman? “Sillä minä virvoitan väsyneen sielun, ja jokaisen nään-
tyvän sielun minä ravitsen. Siihen minä heräsin ja katselin, ja 
uneni oli minusta suloinen” (Jeremian kirja 31:25–26). Jeremia 
näki kauhean näyn kolmannesta maailmansodasta. Tämän näyn 
luulisi pitävän kenet tahansa hereillä! Mutta Jeremia näki myös 
Kristuksen paluun viimeisen pasuunan hetkellä. Tämä kaunis 
näky toi Jeremialle suloisen unen toteamastaan edeltävästä kar-
measta kärsimyksestä huolimatta. Tulee aika, jolloin emme saa 
unta, ellemme näe Jeremian suloista näkyä Kristuksen 
paluusta! Jeremia osoitti, kuinka saamme suloisen unen tule-
vina ongelmallisina aikoina.

“Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen 
Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sel-
laista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa 
silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois 
Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä 
olin ottanut heidät omikseni (alkuteksti, olin heidän aviomie-
hensä), sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen 
Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: 
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Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän 
sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat 
minun kansani” (jakeet 31–33). Seurakunta valmistautuu astu-
maan tähän liittoon Kristuksen palatessa. Jos vastaamme kut-
suun, saamme auttaa Kristusta, kun hän opettaa ja solmii tämän 
liiton koko ihmiskunnan kanssa!

“Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä 
sanoen: Tuntekaa Herra. Sillä he kaikki tuntevat minut, pie-
nimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi 
heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä” (jae 
34). Jokainen tuntee tällöin Jumalan. Joka ikinen! Näemmekö 
todella, kuinka loistava tulevaisuus meitä odottaa?

“Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan 
päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, 
joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat–Herra 
Sebaot on hänen nimensä: Jos väistyvät nämä lait minun kasvo-
jeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta 
kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra: 
Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset 
alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, 
kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra” (jakeet 
35–37). Jumala ei voi hylätä Israelia koskaan kokonaan, ellei se 
hylkää puolestaan Jumalaa. Tämä on Jumalan ehdoton laki ja 
uskollisuus Israelia kohtaan.

Jopa Jeremian väliaikainen “tuhoon tuomitseminen” sisältää 
suuren toivon. Hän ei ollut tuhon sanoman profeetta. Hän oli 
uskomattoman suuren toivon profeetta. Jeremia esitti huonot 
uutiset, koska maailma kapinoi Jumalaa vastaan. Hänen vies-
tinsä oli kuitenkin kokonaisuudessaan toivon täyttämä!

Mikä Jumala opettaa meille tänään uudesta liitosta sekä 
yhden miehen hallituksesta? Kyseessä on Jumala, joka asetti 
auringon valaisemaan päivää ja kuun ja tähdet valaisemaan 
yötä! Hän on Jumala, joka jakaa meret! Tämä Jumala on 
liiton Ja lain—Ja yhden miehen hallituksen takana. 
Jumalan tarkoitus on saattaa Jumalan pelko kovaan ja kapinal-
liseen ihmiskuntaan!

Asia sisältää elintärkeän oppiläksyn. Jumala osoittaa meille, 
että maailmankaikkeus ja maapallo toimivat kauniisti, koska 
ne ovat hänen lakiensa ja asetustensa alaisia! Kuka on kauniisti 
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maailmankaikkeutta ylläpitävien lakien ja asetusten takana? 
Suuri Luoja Jumala. Jos ihminen aikoo elää samanlaisen harmo-
nian vallitessa, sen on tultava Jumalan lain ja perhehallituksen 
kautta! Ei millään muulla tavalla!



5
Kristuksen 
seuraaminen 
Luku viisi: Jeremian kirJan Jakeessa 6:2 sanotaan: “Olen 

verrannut tytär Siionia suloiseen ja herkkään (alku-
teksti)”. Siionin, eli Jumalan seurakunnan päämaja on aina 

Israelissa—joten tässä mielessä Siion voi edustaa koko Israelia. 
Tässä Siionia verrataan kuitenkin naiseen. Raamatussa nainen 
edustaa seurakuntaa. Siion on Jumalan oma seurakunta. Se voi 
olla kapinallinen Siion tai uskollinen Siion, koska löytyy kaksi 
lopun ajan seurakuntaa. 

Lopun ajan kapinallinen Siion tekee vakavan virheen. “Näin 
on Herra sanonut: Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää mui-
naisia polkuJa, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, 
niin te löydätte levon sieluillenne. Mutta he vastasivat: Emme 
vaella” (jae 16). Jumalan Laodikean seurakunta on kulkenut pois 
sille opetetuista “muinaisista poluista”! Myös Israelin kansat 
ovat hyljänneet heille tänä lopun aikana saatetun Jumalan 
sanan.

Nämä ihmiset lausuvat: “Emme vaella Jumalan teissä”! 
Jonkun täytyi siis opettaa ja varoittaa Jumalan seurakuntaa 
sekä Israelia Jumalan teistä! Kuka teki tämän? Herbert W. 
Armstrong ja Jumalan Filadelfian seurakunta toimittivat tämän 
näinä päivinä!

“Ja minä olen asettanut teille vartijat: Kuunnelkaa pasunan 
ääntä. Mutta he vastasivat: Emme kuuntele” (Jeremian kirja 
6:17). Kuka sanoi “kuunnelkaa pasunan ääntä” tänä lopun 
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aikana? Herbert W. Armstrong julisti evankeliumia, varoitti 
Israelin kansoja sekä maailmaa. Tänään Jumalan Filadelfian 
seurakunta varoittaa Jumalan omaa seurakuntaa, Israelin 
kansoja sekä maailmaa. Tämä on työtehtävämme. Korostamme 
tänään varottamista—kuten Jeremia! Puhallamme pasuunaan 
ja varoitamme. Jumalan Laodikean seurakuntaa sekä Israelin 
kansoja, jotka sanovat: “Emme kuuntele”! Nämä joutuvat 
maksamaan kauhean rangaistuksen asenteensa takia.

Kyseiset profetiat täyttyvät juuri tällä hetkellä!
“Kuule, maa! Katso, minä tuotan onnettomuuden tälle kan-

salle, heidän hankkeittensa hedelmän, sillä he eivät ole kuunnel-
leet minun sanojani, vaan ovat hyljänneet minun lakini” (jae 19). 
Voimme nähdä, että viesti on tarkoitettu koko maailmalle—maa-
pallolle. H. Arm strong julisti Jumalan lakia koko maailmalle! 
Mutta ihmiset hylkäsivät sen.

VÄ Ä r Ä  J u m a l a n pa lV e l u s 

“Mitä on minulle suitsutus, joka tulee Sabasta, ja paras kal-
moruoko kaukaisesta maasta? Teidän polttouhrinne eivät ole 
minulle otolliset, eivätkä teidän teurasuhrinne minulle kelpaa” 
(jae 20). Kun Jeremia puhuu polttouhreista ja teurasuhreista, 
kyseessä on koodattu viesti. Näitä uhreja toimitettiin temppe-
lissä. Temppeli on tänään Jumalan seurakunta (ks. Kirje efe-
solaisille 2:19–21). Eli sanat ovat varoituksena Jumalan omalle, 
kapinalliselle seurakunnalle myös tänään! 

Laodikealaisille on lähetetty “väkevä eksytys” (2 Kirje tes-
salonikalaisille 2:11). Miksi tekee siitä suuren eksytyksen? Vaikka 
he uhraavat innokkaasti ja tuovat anteja, he eivät tee kuiten-
kaan tee työtä, suorita Jumalan heille antamaa toimenantoa. He 
tuovat kyllä kymmenykset ja annit ja palvelevat seurakunnassa. 
He puhuvat jatkuvasti rakkaudesta ja ajattelevat, ettei Jumala 
hylkää heitä heidän tekojensa takia. Jeremia kertoo kuitenkin 
meille, että Jumala hylkää heidät vihallaan!

Jumala antaa heille vielä toisen varoituksen. “Näin sanoo 
Herra: Katso, kansa tulee pohjoisesta maasta, suuri kansa 
nousee maan perimmäisiltä ääriltä. He käyttävät jousta ja kei-
hästä, ovat julmat ja armahtamattomat. Heidän pauhinansa on 
kuin pauhaava meri, ja he ratsastavat hevosilla, varustettuina 
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kuin soturi taisteluun sinua vastaan, tytär Siion.” (Jeremian 
kirja 6:22–23). Tässä puhutaan Jerusalemin pohjoispuolella ole-
vasta suuresta kansasta, jonka sodankäynnin historia on täynnä 
Julmuutta. Se ei osoita armoa sodassa. Nämä ovat sodan 
miehiä. Tämä kuvaus sopii varsin hyvin Saksaan!

Osoittiko Saksa armoa ensimmäisen ja toisen maailman-
sodan aikana? Muista keskitysleirit! Maailma on edelleen 
ihmeissään todetessaan menneen julmuuden filmille tallennet-
tuna, Olemme saaneet todeta sen kerta toisensa jälkeen televi-
sion välityksellä. 

Usko tai ole uskomatta, mutta sama toistuu, Jollemme 
herää! Tällä kertaa Jumalan oma Laodikean seurakunta, syntiä 
tekevä Siion, on tapahtumien keskellä.

“Kun kuulemme siitä sanoman, niin meidän kätemme her-
poavat; ahdistus valtaa meidät, tuska, niinkuin synnyttäväisen” 
(jae 24). Kyllä, Saksan maine on meille tuttu—etenkin Jumalan 
omien parissa! Kun näin tapahtuu, Jumalan omien kädet her-
poavat. Miksi? He ovat kuunnelleet profetioita enemmän kuin 
kukaan muu ihminen maan päällä! He kuulivat niistä aikai-
semmin H. Armstrongilta ja kuulevat ne nyt Jumalan Filadelfian 
seurakunnalta.

“Minä olen asettanut sinut torniksi (alkuteksti), suojavarus-
tukseksi, että oppisit tuntemaan ja koettelisit heidän vaelluk-
sensa” (jae 27). Jumala puhuu edelleen Siionista, omasta seu-
rakunnastaan. Jumala sanoo: “ Minä olen asettanut sinut 
torniksi, suojavarustukseksi” Israelin keskuudessa. Jumala teki 
tämän, hän herätti Siionin työn tekoon. Jumalan omien oli 
määrä katsoa tornista ja varoittaa Israelia Jumalan profetioista. 
Vain osa–ei moni–Siionin jäsenistä tekee Jumalan työtä.

Jumalan seurakunta on suojavarustus, Jumala suojelee sitä—
jos sen jäsenet tottelevat Jumalan lakia. Jos tottelemme Jumalaa, 
meillä ei ole mitään pelättävää. Jos taas emme tottele, astumme 
aikaan, jolloin pelko dominoi suuresti elämäämme!

“ e t  V o i  J Ä t t Ä Ä  J u m a l a n  s e u r a k u n t a a”

Kuulemme usein sanottavan, että on vakava virhe lähteä pois 
Jumalan seurakunnasta. Tiesitkö, että Jeremia jätti Jumalan 
seurakunnan ja vakuutti myös toisia toimimaan samoin? Hän ei 
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tietenkään kehottanut ihmisiä lähtemään pois aina, vaan sanoi, 
että löytyy aika, jolloin Jumalan temppeli, eli seurakunta, tulee 
jättää. Uudessa testamentissa temppeli on seurakunta.

Jeremia opetti, että Jumalan seuraaminen on muuta kun temp-
peliin, seurakuntaan tai ihmisten organisaatioon kuulumista. 
Hän esitti yhden Raamatun voimakkaimmista varoituk-
sista, joka se koski Jumalan seurakunnasta pois lähtemistä! 

“Tämä on sana, joka tuli Jeremialle Herralta: Asetu 
Herran huoneen portille ja julista siellä tämä sana ja sano: 
Kuulkaa Herran sana, koko Juuda, te jotka tulette näistä por-
teista kumartaen rukoilemaan Herraa” (Jeremian kirja 7:1-2). 
Jumalan pyhät ovat tänään hengellisessä mielessä Jumalan 
temppeli. Jeremia puhuu Jumalan huoneesta, temppelistä, ihmi-
sistä. Jeremia seisoi temppelin portilla, Jotta Jumalanpal-
velukseen tuliJat näkisivät hänet Ja kuulisivat häntä! 
Oletettavasti ihmiset syyttivät häntä Jumalan temppelin jättä-
misestä. He sanoivat, että Jeremia oli luopio ja petturi.

Mutta muista, että kyseessä on ensisijaisesti profetia tätä 
päivää varten.

“Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Vaeltakaa hyvin 
ja tehkää hyviä tekoja, niin minä annan teidän asua tässä pai-
kassa. Älkää luottako valheen sanoihin, kun sanotaan: Tämä 
on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!” 
(jakeet 3-4). Jeremia varoitti ihmisiä, kehotti heitä parannuksen 
tekoon, kielsi kuuntelemasta valheellisia sanoja. Mitä valheel-
liset sanat sanoivat? Temppeli, Temppeli, Temppeli. Heidän hoke-
mansa on sama kuin Jumalan omien hokema tänään, kun he 
toistavat: seurakunta, seurakunta, seurakunta! He sanovat: 
“Tämä on Jumalan seurakunta”, “et voi jättää Jumalan seura-
kuntaa”, “tämä on kaikesta huolimatta Jumalan seurakunta”.

Kaikki nämä hokemat ovat valheen sanoJa! Tämä oli 
ongelma Jeremian aikana ja hän profetoi, että sama ongelma 
esiintyisi tänään myös Jumalan omassa seurakunnassa! Nämä 
ovat valheen sanoja, koska lausumat antavat ymmärtää erheel-
lisesti Jumalan omien tekevän Jumalan työtä, mikä ei yksinker-
taisesti pidä paikkansa.

Tänään Jumalalle uskollisilla, aivan kuin Jeremialla, on toi-
meksianto varoittaa Jumalalle uskottomia hengellisesti har-
haan kulkemisesta.
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Jos Jumalan omat kulkevat harhaan, on synti Jäädä heidän 
pariinsa. Vetoomus syntiä tekevän seurakunnan pariin jäämi-
seksi on “valheen sanoJa”! (jae 8).

Osa kysyy: “Eikö Jumala kykene kontrolloimaan johtajiaan?” 
Vastaus kuuluu, ei voi, Jumala ei kykene tähän, koska hän teki 
heistä vapaita moraalisia olentoja, joidenka täytyy valita oikean 
ja väärän välillä. Jumala ei pakota johtajiaan tai seuraajiaan tot-
telemaan. Luonne rakennetaan valitsemalla Jumalan tie 
vapaaehtoisesti.

Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka syntiset joh-
tajat johdattivat Jumalan omia harhaan..

“Miten on? Te varastatte, tapatte, rikotte avion, vannotte 
väärin, poltatte uhreja Baalille ja seuraatte vieraita jumalia, joita 
te ette tunne. Ja te tulette ja astutte minun eteeni tähän huonee-
seen, joka on otettu minun nimiini, ja sanotte: Me kyllä pelas-
tumme—tehdäksenne yhä kaikkia näitä kauhistuksia!” (jakeet 
9-10). Nämä kääntyivät pois Jumalasta ja samaan aikaan teko-
pyhästi hurskastellen kertovat rakastavansa Jumalaa ja hänen 
temppeliään! Jumalan nimen omaaminen ei rakenna Jumalan 
seurakuntaa. Jeremia sanoo, että temppeliä pelkästään kutsut-
tiin Jumalan nimellä, hän tuomitsi heidät Jumalan sanan hyl-
käämisen tähden.

Laodikealaisilla oli Jumalan totuus tänä lopun aikana, he 
kääntyivät pois Jumalasta, mutta esittävät edelleen tekopyhästi 
vanhurskasta.

“Ryövärien luolaksiko te katsotte tämän huoneen, joka on 
otettu minun nimiini? Katso, sellaiseksi minäkin olen sen 
havainnut, sanoo Herra. Menkääpä minun asuinpaikkaani, 
joka oli Siilossa, jossa minä ensin annoin nimeni asua, ja kat-
sokaa, mitä minä olen sille tehnyt kansani Israelin pahuuden 
tähden!” (Jeremian kirja 7:11–12). Heprean kielellä “minun asuin-
paikkaani” tarkoittaa “pyhäkköä”—

temppelin pyhintä osaa, kaikkein pyhintä. Nämä olivat 
Jumalan omia. Jumala asui heidän keskuudessaan. Mutta kun 
ihmiset kääntyivät pois Jumalasta, Jumala ei asunut enää heidän 
keskuudessaan. Ilmestyskirjan jakeiden 2 ja 3 tavalla Jumala 
siirsi pois lamppunsa, kun ihmiset kääntyivät tekemään 
syntiä! Jotain kauheaa tapahtui Jumalan “asuinpaikassa”, 
Siilossa. Tämä on voimallinen läksy meille, tänään.
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Kertomus Siilosta löytyy 1 Samuelin kirjan luvusta 4. 
Israelilla oli liitonarkki, joka sisälsi kaksi kivitaulua, kymmenen 
käskyä. Arkki symboloi Jumalan valtaistuinta—Jumalan läsnä-
oloa. Israelilaiset ylittivät Jordan-joen arkin kanssa. He näkivät 
Jordanin vesien erottuvan ylitystä varten. He tiesivät, että 
kyseessä oli suuri Jumalan ihmeteko. Kun Israel kiersi Jerikon 
ympäri seitsemän kertaa, sen muurit romahtivat. Heillä kuljet-
tivat liitonarkkia ja kaikki israelilaiset tiesivät, että Jumala oli 
heidän kanssaan, että Jumala teki ihmeteot. Temppelin valmis-
tuttua arkki asetettiin pyhäkköön, sen kaikkein pyhimpään. 
Israelilaiset uskoivat, että Jumala olisi heidän kanssaan, jos heillä 
vain olisi arkki. 1. Samuelin kirjan luvussa 4 israelilaiset ottivat 
arkin mukaansa lähtiessään taisteluun. Kuitenkin yli 30,000 
israelilaista sotilasta menehtyi verisessä taistelussa!

Israelin kansa lannistui suuresti ja halusi tietää, miksi näin 
kävi. Jumala ilmoitti, että hän jätti heidät heidän pahuutensa 
takia, kuten myös Jeremian seitsemännessä luvussa kerrotaan. 
Vaikka Jumalan omilla olisi arkki, Jumalan temppeli tai seura-
kunnan nimi, Jumala on heitä vastaan, jos he kapinoivat!

Jumalan nimen omaaminen ei riitä. Jumalan täytyy olla 
läsnä! Jos Jumalan omat kääntyvät pois Jumalasta, hän ei ole 
heidän kanssaan.

Kun Jumala rankaisi fyysistä Israelia 1. Samuelin kirjan 
luvussa 4 sekä Jeremian kirjan luvussa 7 kuvatuilla tavoilla, mitä 
hän tekee Israelille, seurakunnalleen tänään?

“Ja te tulette ja astutte minun eteeni tähän minulle kuulu-
vaan huoneeseen ja sanotte ja luulette pelastuvanne—pelas-
tuvanne tehdäksenne yhä kaikkia näitä kauhistavia tekoja! ” 
(Jeremian kirja 7:10, Moffatt-käännös).

“Minä teen tälle huoneelle, joka kantaa minun nimeäni, 
johon te luotatte, ja tälle paikalle, jonka minä olen antanut 
teille ja teidän jälkeläisillenne, samoin kuin olen tehnyt Siilolle. 
Minä ajan teidät kasvojeni edestä, niin kuin heitin pois veljenne, 
kaikki Efraimin jälkeläiset” (jakeet 14–15, Jerusalem-käännös).

“Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Lisätkää polt-
touhrinne teurasuhreihinne ja syökää lihaa. Sillä en minä 
puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto–ja teura-
suhrista silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta, vaan 
näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun ääntäni, niin 
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minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vael-
takaa aina sitä tietä, Jota minä käsken teidän vaeltaa, että 
menestyisitte” (jakeet 21–23). Israelilaiset alkoivat siirtyä ritua-
listiseen uskontoon. He pitivät Itseään varsin uskonnollisena, 
mutta itse asiassa kapinoivat ja tekivät kauheita syntejä!

Samoin on myös tänään. Laodikealaiset käyttäytyvät varsin 
uskonnollisesti kapinoidessaan Jumalaa vastaan!

Jumala inspiroi Jeremian kirjoittamaan aikakaudestamme 
tänään. Hän varoitti, kehotti meitä muistamaan, Jumala käski 
(pääasiassa Herbert W. Armstrongin kautta tänä lopun aikana). 
Ei riitä, että kutsumme itseämme Jumalan omiksi. Meidän 
täytyy myös totella Jumalaa!

Olemme kaikki lukeneet, kuinka saatana tekeytyy “valke-
uden enkeliksi” (2 Kirje korinttilaisille 11:14). Kun näemme joh-
tajien halaavan lapsia ja puhuvan loputtomasti rakkaudesta, on 
vaikeaa kuvitella kyseisen henkilön olevan saatanan motivoima. 
Mutta näin saatana esiintyy! Hän ilmestyy “valkeuden enke-
linä”. Jollemme ymmärrä asiaa, tulemme petetyksi!

“Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan 
vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuk-
sessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa (engl. 
kulkivat taaksepäin eivätkä eteenpäin)” (Jeremian kirja 7:24). 
Jos Jumalan seurakunta kulkee “taaksepäin”—Jumala käskee 
lähtemään siitä pois! Meidän tulee kuunnella Jumalaa ja 
sallia Jumalan ojentaa meitä (jae 28). Tämä on profetia tälle 
päivälle. Jos epäonnistumme, saatamme päällemme Jumalan 
vihan—tämän sukupolven aikana (jae 29)!

Useat Jumalan omat hylkäävät Jumalan petoksen kautta 
(Jeremian kirja 9:6). He eivät halua Jumalan hallitsevan 
heitä! He pettävät itseään keksimiensä akateemisten järkeilyjen 
kautta. Jumala ei kuitenkaan hyväksy heidän kapinallisia ideoi-
taan. Hän osoittaa ongelman ytimen ja sanoo: “he eivät tahdo 
tuntea minua”! Tämä on ongelmallinen asenne.

“Niin Jeremia joutui vankiluolaan ja holveihin, ja Jeremia jäi 
sinne kauaksi aikaa. Sitten kuningas Sidkia lähetti hakemaan 
hänet, ja kuningas kysyi häneltä salaa linnassansa ja sanoi: 
Onko sanaa Herralta? Jeremia vastasi: On. Ja hän sanoi: Sinut 
annetaan Baabelin kuninkaan käsiin” (Jeremian kirja 37:16–17). 
Sidkia tapasi Jeremian salaa. Luultavimmin Jeremia tuotiin 
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yöllä takaoven kautta, jotta hän voisi tiedustella, oliko Jeremialla 
“sanaa Herralta”.

Sidkia tiesi syvällä sisimmässään, mistä Jumalan sana löytyi, 
mutta petti itseään ja uskoi kykenevänsä pakenemaan Jumalan 
vihaa. Hän oli kuitenkin väärässä. Sidkia ei kertonut totuutta 
koskaan kansalaisille. Kun babylonialaiset valloittivat Juudan, 
he tappoivat molemmat Sidkian pojat hänen silmiensä edessä! 
Sitten he sokeuttivat Sidkian ja veivät hänet Babyloniin.

Jossain vaiheessa tämän mieltä painavan rangaistuksen 
aikana Sidkian oli tunnustettava itkien: “Miksen puhunut 
Jumalan tahdon mukaan”.

Jumala on antanut omilleen tänä lopun aikana ilmoituksen 
Jeremian kautta. Se on pääasiallisesti meitä varten, tänään. Jos 
kieltäydymme asettumasta Jumalan tahdon alle, tulevaisuu-
temme on Sidkian kohtalon kaltainen!

Kyse ei ole siitä, missä Jumalan seurakunta on, vaan missä 
Jumala on! Jumala ei ollut temppelissä, hän oli Jeremian 
kanssa vankityrmässä! Jumalan johtaja ei toiminut hie-
nossa toimistossa. Hän oli vankityrmässä! Jumala oli vankityr-
mässä hänen kanssaan. Tämä realiteetti pätee usein Jumalan ja 
Jumalan palvelijoiden ollessa kysymyksessä.

Haluamme olla Jumalan seurakunnassa vain Jumalan ollessa 
paikalla. Jumala siirsi lamppunsa pois Laodikean seurakun-
nasta. Tätä seurakuntaa odottaa nyt kauhistuttava onnettomuus!

Va i n  y k s i  J u m a l a n  t y ö 

Siirrytään nyt Jeremian kirjan lukuun 26, mikä on vastik-
keena Jeremian kirjan luvulle 7. Molemmat luvut käsittelevät 
kahta lopun ajan Jumalan seurakuntaa. “Joojakimin, Joosian 
pojan, Juudan kuninkaan, hallituksen alussa tuli Herralta 
tämä sana: Näin sanoo Herra: Asetu Herran temppelin esipi-
haan ja puhu kaikkia Juudan kaupunkeja vastaan, jotka tulevat 
kumartaen rukoilemaan Herran temppeliin, kaikki ne sanat, 
jotka minä olen käskenyt sinun sanoa heille; älä jätä pois sanaa-
kaan” (Jeremian kirja 26:1-2). Jeremian tuli puhutella kaikkia 
temppelin jumalanpalvelukseen tulijoita. Meille on osoitettu 
useita kertoja, että temppeli on Jumalan seurakunta tänään ja 
että Jeremia on pääasiassa lopun ajan kirja (ks. Jeremian kirja 
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23:20; 30:24). Eli Jumalan oma seurakunta kapinoi nyt aikojen 
lopulla Jumalaa vastaan. Jeremian kirjan jakeessa 26:2 Jumala 
varoittaa meitä jättämästä sanaakaan pois. Tämä tarkoittaa, että 
emme erkane yhtään Jumalan sanasta. Herbert Armstrong mai-
nitsi useasti, että jos löytyi erityinen syy, miksi Jumala kutsui, 
juuri häntä työhönsä, syyn täytyi olla se, ettei tehnyt koskaan 
minkäänlaista kompromissia Jumalan sanaa koskien. Tämän 
puuttuessa koemme monenlaista uskonnollista sekavuutta 
tänään. Uskonnolliset johtajat tekevät jatkuvasti kompromisseja 
Jumalan sanan kanssa.

J u m a l a n  l a i n  h y l k Ä Ä m i n e n 

“Ehkäpä he kuulevat ja kääntyvät itsekukin pois pahalta tiel-
tään, ja niin minä kadun sitä onnettomuutta, jonka minä olen 
aikonut heille tuottaa heidän pahojen tekojensa tähden. Ja sano 
heille: Näin sanoo Herra: Jollette kuule minua ja vaella minun 
lakini mukaan, Jonka minä olen teille antanut, ettekä 
kuule palvelijaini, profeettain, sanoja, niiden, jotka minä olen 
lähettänyt teidän tykönne, varhaisesta alkaen, vaikka ette ole 
kuulleet heitä, niin minä teen tälle temppelille niinkuin Siilolle, 
ja minä teen tämän kaupungin kiroussanaksi kaikille maan 
kansoille” (jakeet 3-6). Ketä Jumala käytti asettaessaan lakinsa 
omilleen tänä lopun aikana? Lähes kaikki uskonnot ovat hyljän-
neet tänään Jumalan lain. Herbert Armstrong ei kuitenkaan hyl-
jännyt. Hän asetti lain oikeaksi Jumalan oman seurakunnassa 
sekä maailmalla. Maailma kieltäytyy hyväksymästä Jumalan 
lakia—lisäksi seurakunta, jonka H. Arm strong perusti, toimi 
samoin!

Moni uskonnollinen auktoriteetti järkeilee tänään Jumalan 
lain ympärillä ja kuvittelee olevansa oikeassa. Mutta Jumala 
leikkaa tällaisen viisastelun lyhyeen, hän kutsuu viisastelijoita 
kapinallisiksi.

“Ja papit ja profeetat ja koko kansa kuulivat Jeremian 
puhuvan nämä sanat Herran temppelissä” (jae 7). Jeremian 
työ oli esikuuvana lopun ajan viestistä. Jeremia marssi temp-
peliin, jotta ihmisten oli kuultava hänen viestinsä! Jumala 
kertoo, että hänen tosi seuraaJansa toimivat samalla 
tavalla tänä päivänä. Meidän täytyy saattaa viesti Israelin 
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ja erityisesti Jumalan oman Laodikean seurakunnan korviin. 
Jumalan kertoo, että moni hänen omistaan kapinoisi lopun 
aikana. Jumala varoittaa heitä aina ja toivoo, heidän tekevän 
parannuksen ja välttävän edessä olevan suuren ahdistuksen.

“Ja kun Jeremia oli puhunut loppuun kaiken, minkä Herra 
oli käskenyt hänen puhua kaikelle kansalle, niin papit ja pro-
feetat ja koko kansa ottivat hänet kiinni sanoen: Sinun on kuole-
malla kuoltava! Miksi olet ennustanut Herran nimessä sanoen: 
Tälle temppelille on käyvä niinkuin Siilolle, ja tämä kau-
punki on tuleva raunioiksi, asuJattomaksi? Ja kaikki kansa 
kokoontui Jeremiaa vastaan Herran temppelissä” (jakeet 8-9). 

Tämä viesti on pääasiassa tätä päivää varten. Jeremia puhuu 
ydintuhosta, kaupunkien jäämisestä “asuJattomaksi”! 
Jerusalem ei jäänyt Jeremian aikana asujattomaksi. Mutta moni 
amerikkalainen ja brittiläinen kaupunki tulee kokemaan ydin-
sodan lähitulevaisuudessa, jos ei tee parannusta! Jeremian varoi-
tettiin, että jos hän ei lakkaisi puhumasta viestiä, häntä odottaisi 
kuolema. Ihmiset käskivät Jeremian vaieta tai kuolla. Jumalan 
oman temppelin jumalanpalvelukseen tulevat yrittivät lain 
kautta tuottaa hänelle kuoleman!

Tänään osa pahastuu, kun julistamme totuutta. Kun julis-
timme totuutta, Worldwide Church of God -seurakunta 
pahastui niin suuresti, että se yritti lakkauttaa Ikuisten aikojen 
salaisuus -kirjan—Jumalan totuuden—painattamisen. Tämä 
ei järkytä meitä ollenkaan, Järkyttyisimme ennemmin, jos osa 
ihmisistä ei pahastuisi!

Jotkut väittävät, että viestimme sisältää väärän suhtautu-
mistavan. Totta kai, Jeremia sekä kaikki Jumalan sanansaattajat 
kohtasivat saman väittämän. Pysäyttikö väitös Jumalan johtajat? 
Ei tietenkään! Odotamme kriittisiä lausumia. Ymmärrämme 
myös syvästi, että kyseessä on Jumalan viesti, Ja 
että meidän tulee Julistaa viestiä Jumalan käskyn 
mukaisesti!

“Kun Juudan päämiehet tämän kuulivat, menivät he kunin-
kaan palatsista Herran temppeliin ja istuivat Herran uuden 
portin ovelle. Silloin papit ja profeetat sanoivat päämiehille ja 
kaikelle kansalle näin: Kuoleman tuomio tälle miehelle! Sillä 
hän on ennustanut tätä kaupunkia vastaan, niinkuin olette omin 
korvin kuulleet ” (jakeet 10–11). Jeremian pahimmat viholliset 
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löytyivät Jumalan temppelistä! Myös tänään pahimmat vihol-
lisemme löytyvät Jumalan omasta seurakunnasta! Viestimme 
tuomitsee heidät, koska he eivät tee Jumalan työtä.

“Mutta Jeremia sanoi kaikille päämiehille ja kaikelle kansalle 
näin: Herra on lähettänyt minut ennustamaan tätä temppeliä 
ja tätä kaupunkia vastaan kaikki ne sanat, jotka olette kuulleet” 
(jae 12). Jeremia lähetettiin profetoimaan Jumalan huonetta ja 
Juudaa vastaan. Tänään Jumala lähettää meidät profetoi-
maan Jumalan omaa Laodikean seurakuntaa ja Israelin kan-
soja vastaan! Molemmat ovat syyllisiä, molemmat ovat kapinoi-
neet Jumalaa vastaan. Jumalan toimeksianto käskee meidän 
Julistaa tätä viestiä! Kukaan ei voi pysäyttää viestiä, se ei 
ollut meidän oma ajatuksemme—vaan käsky Jumalalta.

Tämä viesti on Amerikan ja Britannian ainoa toivo. Vain 
viesti ja parannuksen teko pelastaa heidät katastrofilta. 
“Parantakaa siis nyt vaelluksenne ja tekonne ja kuulkaa Herran, 
teidän Jumalanne, ääntä, niin Herra katuu sitä onnettomuutta, 
jolla hän on teitä uhannut” (jae 13). Jos joku yksittäinen hen-
kilö tekee parannuksen, Jumala ei saata onnettomuutta hänen 
yllensä. Ei ole muuta toivoa! Jumalan Laodikean seura-
kunnan ja Israelin täytyy parantaa vaelluksensa.

“Mutta katso, minä olen teidän käsissänne; tehkää minulle, 
mitä katsotte hyväksi ja oikeaksi. Mutta se tietäkää, että te, jos 
minut surmaatte, saatatte viattoman veren päällenne ja tämän 
kaupungin ja sen asukasten päälle, sillä totisesti on Herra lähet-
tänyt minut teidän tykönne puhumaan kaikki nämä sanat 
teidän korvienne kuullen ” (jakeet 14–15). Jos ihmiset vainoavat 
meitä, he taistelevat Jumalaa vastaan. Jokaisen ihmisen maapal-
lolla täytyy saada tietää, että Jumala on viestimme takana!

“Silloin päämiehet ja kaikki kansa sanoivat papeille ja profee-
toille: Ei kuoleman tuomiota tälle miehelle! Sillä hän on puhunut 
meille Herran, meidän Jumalamme, nimessä” (jae 16). Tämä 
on hämmästyttävä lausuma. Maailmalliset johtajat tiesivät, että 
Jeremia puhui Jumalan totuutta, eivätkä tahtoneet tappaa häntä, 
mutta uskonnolliset johtajat hylkäsivät Jumalan viestin ja halu-
sivat Jeremian kuolevan. Suurin viha Jumalan viestiä kohtaan on 
aina uskonnollisista piireistä. H. Armstrong on täydellisenä esi-
merkkinä asiasta. Useat maailman johtajat kunnioittivat häntä, 
mutta uskonnolliset piirit vihasivat hänen viestiään..
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Jeremian päivänä maallisten johtajien viha voimistui voi-
mistumistaan hänen profetoidessaan (ks. Jeremian kirja 37). 
“Ja muutamat maan vanhimmista nousivat ja sanoivat kaikelle 
kansan joukolle näin: Miika, mooresetilainen, ennusti Hiskian, 
Juudan kuninkaan, päivinä ja sanoi kaikelle Juudan kansalle 
näin: Näin sanoo Herra Sebaot: Siion kynnetään pelloksi, ja 
Jerusalem tulee kiviraunioksi ja temppelivuori metsäkukku-
laksi” (Jeremian kirja 26:17–18). Muista, että kyseessä on lopun 
ajan profetia. Jumalan seurakunta tullaan kyntämään pel-

VANHURSKAS JOHTAJA Herbert W. Armstrong asetti Jumalan 
lain Jumalan seurakunnalle ja maailmalle. Hän ei tehnyt koskaan 
minkäänlaista kompromissia Jumalan sanaa koskien.

TrumpeT phoTo
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loksi! Tiedätkö, miltä kyntöpelto näyttää? Se on täynnä pieniä 
palasia. Näin käy Jumalan Laodikean seurakunnalle.

Israelin kansat tulevat muistuttamaan roska “kuk-
kuloita”! Nämä ovat hirvittäviä profetioita Israelin kansoista, 
joihin kuuluvat Amerikka, Britannia, Kanada, Australia, Uusi 
Seelanti sekä muut luoteisen Euroopan demokratiat. Herbert 
Armstrong julisti näitä profetioita yli 50 vuoden ajan. On aika 
kansalaistemme herätä!

“Surmasivatko hänet silloin Hiskia, Juudan kuningas, ja koko 
Juuda? Eikö hän peljännyt Herraa ja lepyttänyt häntä, niin että 
Herra katui sitä onnettomuutta, jolla hän oli heitä uhannut? 
Mutta mekö tuottaisimme suuren onnettomuuden itsellemme?” 
(jae 19). Jumala kutsuu edelleen meitä Jokaista paran-
nuksen tekoon! Löytyy edelleen toivoa. Parannuksen teko 
ei kuitenkaan tarkoita petettyyn seurakuntaan vaan Jumalan 
totuuteen palaamista!

Seuraavaksi Jeremia kohtaa yhden kirjan järkyttävimmistä, 
pelottavimmista tapauksista. Myös Uuria-niminen mies profetoi 
Jumalan nimessä ja maksaa tästä hengellään! Sinun on ymmär-
rettävä, miksi hänelle tapahtui näin.

m i k s i  u u r i a  t a p e t t i i n 

“Mutta oli toinenkin mies, joka ennusti Herran nimessä: 
Uuria, Semajan poika, Kirjat-Jearimista; hän ennusti tätä kau-
punkia ja tätä maata vastaan aivan niinkuin Jeremia. Kun 
kuningas Joojakim ja kaikki hänen urhonsa ja kaikki päämiehet 
kuulivat hänen sanansa, niin kuningas etsi häntä tappaaksensa. 
Sen kuultuansa Uuria peljästyi, pakeni ja meni Egyptiin. Mutta 
kuningas Joojakim lähetti miehiä Egyptiin: Elnatanin, Akborin 
pojan, ja muita hänen kanssansa Egyptiin. Ja he toivat Uurian 
Egyptistä ja veivät hänet kuningas Joojakimin eteen. Tämä 
surmautti hänet miekalla ja heitätti hänen ruumiinsa rahvaan 
hautaan. Mutta Ahikamin, Saafanin pojan, käsi oli Jeremian 
suojana, niin ettei häntä jätetty kansan käsiin surmattavaksi” 
(jakeet 20–24). Muista, että nämä profetiat on tarkoitettu pääasi-
assa lopun ajalle. Myös tänään nousee Uurioita! Uuria profetoi 
Jumalan nimessä Jerusalemia ja Juudaa vastaan. Ei löydy kuiten-
kaan syytä uskoa, että hän olisi työskennellyt Jeremian kanssa. 



Jeremia Ja raamatun suurin näky74

Luultavasti Uuria halusi ihmisten seuraavan itseään, sen sijaan 
että nämä olisivat tukenneet Jumalan työtä Jeremian kautta. 
Tämä tarkoittaa, että Uurialta puuttui usko siihen, mitä Jumala 
teki Jeremian kautta.

Osa Laodikean johtajista julistaa tänään monia Herbert 
Armstrongin opetuksia, mutta hylkää Filadelfian seurakunnan, 
jonka Jumala herätti hänen jälkeensä häntä seuraamaan! Kuinka 
heille käy? Jumala ei tue heitä, he joutuvat paniikin valtaan, kun 
varsinainen vaino alkaa. Uurian lailla he pakenevat, sen sijaan 
että pysyisivät Jumalan ja Jeremian kanssa—ja tästä saattaa tulla 
heidän loppunsa!

Näiltä johtajilta puuttuu usko elävään Jumalaan, koska he 
eivät tue Jumalan työtä. Jumala sanoi, että hän herättäisi 
päivinämme työn, jota moni ei usko, vaikka heille siitä kerrot-
taisiin (Habakukin kirja 1:5). Jos emme tunnista, missä Jumalan 
työ on, hengellinen elämämme on traagisesti vajavainen!

Jumalan sanan ja profetioiden julistaminen ei riitä. Meidän 
kaikkien tulee löytää Kristuksen tosi—vain yksi—työ, jota 
meidän tulee tukea ja kannustaa annettua tehtävää. Vain tämä 
mahdollistaa, antaa uskon ja voiman seisoa Ja taistella 
Jumalan puolesta! Jumala tukee sinua vain, kun tuet hänen 
työtään! Jeremia ei juossut karkuun. Hänet vangittiin, kunnes 
vihollinen, Nebukadnessarin Babylon, vapautti hänet. Näin voi 
käydä osalle Jumalan omista lopun aikana. Asian ydin on se, 
että meidän on tiedettävä, missä Jumalan työ on, eikä koskaan 
jättää sitä. Jumala pitää aina huolta hänelle uskollisista ihmisistä.

Moni tuntee Jumalan sanaa sekä lopun ajan profetioita, mikä 
ei ole suuri asia sinänsä. Ainoa näky, joka voi pelastaa meidät 
fyysiseltä tuholta on tietää, missä Kristus Ja hänen työnsä 
on—Ja seurata sitä! Ainostaan tällöin kuljet elävässä uskossa. 
Voit menettää henkesi, ellet tue ja kannusta Jumalan työtä.
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6
Laodikean pastorit
J umalan Jeremialle ilmoittama viesti tuo esiin aJallemme 

erityisen, omalaatuisen tilan. “Kuinka saatatte sanoa: Me olemme 
viisaita, ja meillä on Herran laki’? Totisesti! Katso, valheen työtä 

on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä. Viisaat saavat häpeän, kau-
histuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan–
mitä heillä on viisautta?” (Jeremian kirja 8:8-9). Kuka on laissa 
viisas? Vain Jumalan omat ovat tänään viisaita lain asioissa. Moni 
näistä “viisaista” miehistä on hylJännyt Jumalan lain! 

Tämä voi päteä pelkästään Jumalan laodikealaisiin tänä 
lopun aikana. Vain heillä oli muinoin Jumalan laki ja he ovat 
nyt hylänneet sen 

Mikä on heidän todellinen ongelmansa? Jeremian kirjan 
jae 9:6 vastaa kysymykseen: “Sinä asut keskellä vilppiä; vil-
pillisyydessään he eivät tahdo tuntea minua, sanoo Herra”. 
Vilpillisyytensä kautta he kieltäytyvät tuntemasta 
Jumalaa! On helppo vääristää Jumalan opetus ja käyttäytyä silti 
vanhurskaalla tavalla. Mutta Jumala kutsuu kapinoitsijoita heidän 
oikealla nimellään. He voivat käyttää akateemista vilppiään niin 
paljoin kuin he haluavat, mutta ovat silti kapinoitsijoita!

J u m a l a n  l a i n  h y l k Ä Ä m i n e n

Huomaa, mitä Joseph Tkach sr., Worldwide Church of God -seu-
rakunnan entinen johtava pastori, lausui Jumalan laista: “On 
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yleinen virhe olettaa, että jos jokainen noudattaisi kymmentä 
käskyä, maailma olisi mukava paikka. Kristittyjen tulisi ottaa 
huomioon, että kymmenen käskyä ei vaadi hyväntahtoisuutta, 
armoa, toisesta välittämistä, anteliaisuutta, toisten puolesta 
uhraamista, puolueettomuutta, kärsivällisyyttä tai rakkautta. 
Kymmenen käskyä ei kiellä erityisesti myöskään omahyväi-
syyttä, kateellisuutta, vihaa, räyhäämistä eikä itsekästä kun-
nianhimoa” (kirje työn tukijoille 27. toukokuuta 1992).

Edellinen lausuma on varsin lähellä jumalanpilkkaa. Lue, 
mitä Raamattu sanoo asiasta: “Voi teitä, kirjanoppineet ja fari-
seukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista 
ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa 
on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden (engl. armon) ja uskolli-
suuden (engl. uskon)! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sik-
seen jättää” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 23:23). Jumalan 
sana mainitsee tässä “lain” ja sanoo, että yksi tärkeimmistä 
lain kohdista on laupeus, armo! Jae on J. Tkachin vas-
tainen! J. Tkach väitti myös, ettei kymmenen käskyä “vaadi 
uhrausta … eikä rakkautta”. Luetaan 1. Johanneksen kirje 5:3: 
“Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja 
hänen käskynsä eivät ole raskaat”. Jumala sanoo, että lain nou-
dattaminen on rakkaus! Toisin sanoen, Jollet pidä kymmentä 
käskyä, sinulla ei ole rakkautta!

“Kuka on viisas mies, joka tämän ymmärtää ja jolle Herran 
suu on puhunut, että hän sen ilmoittaisi? Minkä tähden on 
maa hävitetty, poltettu kuin erämaa, jossa ei kukaan kulje?” 
(Jeremian kirja 9:12). Jumalan oma suu puhui nämä sanat 
meille—Jumalan oma suu! Kuuntelemmeko Jumalan oman 
suun sanoja?

Jos uskomme, että nämä sanat ovat Jumalalta, Jumala käskee 
meitä Julistamaan ne! Meillä ei ole valinnan varaa—Jumala 
käskee meitä julistamaan hänen sanansa. Mutta meidän tulee 
julistaa? Mikä on Jumalan viesti? Viesti sanoo, että “maa 
on hävitetty, poltettu kuin erämaa”! Tämä tarkoittaa 
ydinsotaa!

Jumala haluaa, että teemme parannuksen. Huomaa jae 13: 
“Ja Herra sanoi: Sentähden, että he ovat hyljänneet minun 
lakini, jonka minä heille annoin, eivätkä ole kuulleet minun 
ääntäni eivätkä vaeltaneet sen mukaan...” Jotkut ovat hyl-
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Jänneet Jumalan lain, jonka hän antoi heille lopun aikana. 
Et pysty hylkäämään Jumalan lakia, jos sinulla ei koskaan 
ollut sitä, jos et noudattanut sitä muinoin. joille Jumalan antoi 
lakinsa tänä lopun aikana Herbert Armstrongin kautta omil-
leen, mutta he ovat hyljänneet sen. H. Armstrong julisti lakia 
vuosien ajan koko maailmalle, mutta useimmat eivät totel-
leet Jumalan ääntä. Suurin tragedia on se, että Jumala antoi 
lakinsa seurakunnalleen, joka nyt hylkää sen. Jumala tulee ran-
kaisemaan Yhdysvaltoja ja Britanniaa suuremmin kuin toisia 
valtioita! Varmasti tämä kannustaa meitä intensiivisesti etsi-
mään Jumalan totuutta.

“Sillä valitushuuto kuuluu Siionista: Kuinka olemmekaan 
hävitetyt! Me olemme peräti häpeään joutuneet, sillä meidän 
täytyy jättää maa, sillä kukistuneet ovat meidän asuntomme” 
(jae 19). Valitushuuto kuuluu Siionista, Jumalan seurakunnasta. 
Miksi Jumalan omat valittavat tuskissaan? Koska he hylkä-
sivät Jumalan lain, eivätkä profetoineet Jumalan lopun 
aJan varoituksen viestiä!

Jumala näkee täydellisesti. Hän näkee jo, kuinka hänen seu-
rakuntansa valittaa vankeudessa tuskissaan. Tämä ei ole käynyt 
vielä toteen, mutta voit olla varma, että kaikki tulee tapahtu-
maan täsmälleen Jumalan kertomalla tavalla. 

“Vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmär-
täväinen ja tuntee minut: että minä, Herra, teen laupeuden, 
oikeuden ja vanhurskauden maan päällä. Sillä senkaltaisiin 
minä mielistyn, sanoo Herra” (jae 24). Ainoa tosi kunnia on 
ymmärtää ja tuntea suuri rakkauden Jumala. Emme löydä kun-
niaa mistään muualta.

“Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä rankaisen 
kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympäri-
leikkaamattomia” (jae 25). Ketkä ovat ympärileikattuja ja ketkä 
ympärileikkaamattomia? Jumala rankaisee Laodikean seura-
kuntaansa yhdessä Israelin kansojen kanssa. Vain Jumalan omat 
voivat todella ymmärtää tämän.

“Minä tiedän, Herra, ettei ihmisen tie ole hänen vallas-
sansa, eikä miehen vallassa, kuinka hän vaeltaa ja askeleensa 
ohjaa. Kurita minua, Herra, mutta kohtuudella, äläkä vihassasi, 
ettet minua ylen vähäiseksi tekisi” (Jeremian kirja 10:23–24). 
Tiedämmekö, ettemme kykene ohjaamaan teitämme? Jumala 
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sanoo, että jos tunnistat tämän todella, pyydät jatkuvasti häntä 
oikaisemaan itseäsi. Pyydätkö useasti Jumalan oikaisua, koska 
tunnistat, ettei kukaan ihminen kykene ohjaamaan askeleitaan?

Et osaa ohjata edes yhtä askeltasi. Jeremia oppi tämän läksyn 
syvällisesti, minkä takia Jumala kykeni käyttämään Jeremiaa 
varsin tehokkaasti. Meidän tulee nöyrästi etsiä Jumalan 
oikaisua, jotta Jumala pystyy käyttämään meitä. Tällainen 
rukouksen asenne on tänään hyvin harvinainen. Se on ainoa 
asenne, jota Jumala voi käyttää. Koska maailman uskonnoilta 
puuttuu tällainen asenne, ne ovat muodostaneet uskonnollisen 
hämmennyksen erämaan.

J u m a l a n  l a i t u m e n  pa i m e n e t 

Hypätään nyt lukuun 23. Jeremian kirjan luku 23 on vastike 
Hesekielin luvulle 34. Ne kertovat samasta ongelmasta.  “Eikä 
Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt 
sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin 
ymmärtämään” (Jeremian kirja 23:20). Kuten jo aikaisemmin 
mainitsin, sanonta “ymmärtämään hyvin” käännetään paremmin 
“ ymmärtämään perin pohjin”. Eli tänä lopun aikana Jumalan 
omat tietävät, että Jeremia (erityisesti Jeremian kirjan luku 23) 
koskee meitä. Oma häpeämme, jollemme ymmärrä tätä. Vain 
lopun aikana pystymme kokoamaan raamatullisen “palapelin” 
kokoon. Jumala ilmoittaa tarvittavat palapelin palat, jotta näemme 
kuvan. Jumala kertoi tämän Danielille (Danielin kirja 12:4,9). 

“Sillä he ovat jumalattomia, niin profeetta kuin pappikin; 
omasta huoneestanikin minä olen tavannut heidän pahuutensa, 
sanoo Herra” (Jeremian kirja 23:11). Tämä tapahtuu “omassa 
huoneessani”, Jumalan temppelissä. Anchor Bible kääntää 
saman “minun varsinaisessa, omassa huoneessani”. Tiedämme, 
että temppeli on Uuden testamentin aikana sekä lopun ajan pro-
fetiassa Jumalan seurakunta. Pahuus löytyy tänään Jumalan 
omasta seurakunnasta! Mikä paha on? Tilaa ilmaiskirjamme 
Malakian viesti sekä Jumalan perhehallitus. Jumalaa huoles-
tuttaa paha koko Israelissa, mutta erityisesti hengellisessä 
Israelissa, seurakunnassaan. Tämä on kaikkein pahin rikos.

“Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitu-
meni lampaat, sanoo Herra. Sentähden näin sanoo Herra, 
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Israelin Jumala, paimenista, jotka kaitsevat minun kansaani: 
Te olette hajottaneet minun lampaani ja karkoittaneet ne pois 
ettekä ole pitäneet niistä huolta. Katso, minä pidän huolen teidän 
pahain tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra” (jakeet 1-2). 
Meidän tulee muistaa, että Jeremia meni henkilökohtaisesti 
Juudan tykö. Tässä hän puhuttelee kuitenkin Israelia, joka oli 
ollut vankeudessa jo yli 100 vuoden ajan. Eli tämän on oltava 
osoitettu lopun ajan Israelille. Lopun ajan kansallinen Israel 
ei ollut koskaan Jumalan lauma. Se ei ollut koskaan tänään 
Jumalan omien lailla yhtenäinen.

Luvussa Jumala puhuttelee H. Armstrongin yhtenäistämää 
hengellistä Israelia, joka “hajotettiin” ja “karkoitettiin” tänään 
Laodikean johtajien toimesta. Tämä voi päteä vain Jumalan 
omiin nyt.

Jos Jumalan omat on “hajotettu” ja “karkoitettu” tänään, 
on erittäin selvää, että Jonkun täytyi yhdistää heidät, 
Jotta heidät voitiin haJottaa! Jumalan Laodikean lauma 
ajetaan tänään pois Jumalasta H. Armstrongin kuoleman jäl-
keisen valtaisan, totuudellisesta opista poikkeamisen joh-
dosta. Väärät profeetat eivät kyenneet hajottamaan kansal-
lista Israelia. Israelin kansa ei ollut Jumalan kanssa tuhansiin 
vuosiin hengellisesti yksi. Kyseessä on hengellinen hajotta-
minen väärien profeettojen toimesta. Kuinka Jumala oikaisee 
heitä? Hän tulee “pitämään huolen teidän pahain tekojenne 
rankaisemisesta”. 

“Ja minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin 
olen ne karkoittanut, ja tuon ne takaisin laitumelleen, ja ne 
ovat hedelmälliset ja lisääntyvät” (jae 3). Tämä Jumalan omien 
hengellinen hajottaminen tapahtuu juuri ennen suurta ahdis-
tusta ja Daavidin herättämistä (jae 5). “Tähteet” tarkoittaa “jäl-
jelle jäävää osaa” tai “selvinneitä”. Kyseessä on “suuri joukko”, 
joka tekee parannuksen suuressa ahdistuksessa (Johanneksen 
ilmestys luku 7). Heistä muodostuu Jumalan lauma.

Tämä merkitsee, että pian tarvitaan suuri määrä uskollisia 
paimenia. “Ja minä herätän heille paimenia, ja ne kaitsevat heitä; 
eivät he enää pelkää eivätkä säiky, eikä heistä yhtäkään puutu, 
sanoo Herra” (Jeremian kirja 23:4). Jumala valmistaa nyt ensi-
hedelmiä, erityisesti filadelfialaisia, paimeniksi suurelle joukolle 
parannuksen tekoon valmiita ihmisiä. Nämä ihmiset haluavat 
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innokkaasti oppia Jumalan elämäntavasta. Nyt on aika valmis-
tautua tätä valtavaa, ihanaa työtä varten! 

Jumala asettaa heille paimenia, jotka ruokkivat Jumalan 
totuutta. He opettavat samaa, kuin mitä Jumala opetti H. 
Armstrongille ja Filadelfian seurakunnalle. Jumala puhuu 
meistä tulevina paimeninaan. Olemmeko valmiita ruokki-
maan totuutta Jumalan omille? Emme ole valmiita, jos hyl-
käämme sen, mitä H. Armstrong opetti meille Pyhän Hengen 
inspiroimana. 

“Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän 
Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana 
ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden 
maassa” (jae 5). Nämä jakeet muistuttavat Hesekielin kirjan 
jaetta 34. “Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu 
turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 
Herra on meidän vanhurskautemme” (Jeremian kirja 23:6). 
Tämä on kirkas tulevaisuutemme.

“Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei 
enää sanota: Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israeli-
laiset Egyptin maasta vaan: Niin totta kuin Herra elää, joka joh-
datti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kai-
kista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut. Ja niin 
he saavat asua omassa maassansa” (jakeet 7-8). Tässä puhutaan 
lopun ajan Israelin vankeudesta, joka ei ole vielä käynyt toteen, 
mutta tapahtuu lähiaikoina.

“Profeettoja vastaan (engl. tähden). Minun sydämeni on mur-
tunut rinnassani, kaikki luuni raukeavat. Minä olen kuin juo-
punut mies, kuin sankari, jonka viini on voittanut, Herran 
edessä ja hänen pyhien sanojensa edessä” (jae 9). Miksi Jeremia 
ilmaisi tällaisen kauhun tunteen? Koska Jumalan omat pro-
feetat eivät varoita Israelia tulevasta kauheasta 
tuhosta Ja vankeudesta! Kaikki Jeremian luut raukesivat 
(engl. värisivät) väärien profeettojen takia. Hän ymmärsi, että 
nämä kieltäytyisivät varoittamasta Jumalan omia tänä lopun 
aikana. Kun Jeremia luki Jumalan pyhiä profetioita, hän tunsi 
olevansa kuin juopunut mies.

Jumalan omia sekä Israelia tulee tänään epätoivoisesti 
varoittaa, mutta heidän johtajansa eivät toimi näin! Pahin mah-
dollinen kärsimyksen aika kohtaa kohta maata, mutta Jumalan 
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omat pastorit sanovat “älkää profetoiko” (Aamoksen kirja 
2:11–12).

Ydinaseiden leviäminen on järkyttävä tosiasia. Kuitenkaan 
Jumalan omat pastorit eivät profetoi, mitä Jumala sanoo asiasta! 
Tilaa ilmaiskirjamme Leijona on karjunut, joka ilmoittaa täs-
mälleen Israelin tulevaisuuden. KirJa saa luusi raukeamaan 
Jeremian lailla!

“ h e i D Ä n  r a n g a i s t u s V u o t e n s a” 

“Sillä he ovat jumalattomia, niin profeetta kuin pappikin; 
omasta huoneestanikin minä olen tavannut heidän pahuu-
tensa, sanoo Herra. Sentähden heidän tiensä on oleva heille 
kuin liukas polku pimeässä, he suistuvat sillä ja kaatuvat; sillä 
minä tuotan heille onnettomuuden heidän rangaistusvuote-
nansa, sanoo Herra” (Jeremian kirja 23:11–12). Jumala löytää 
pahuuden omasta huoneestaan, seurakunnastaan. Nämä val-
heelliset profeetat lähenevät nopeaa tahtia “heidän rangaistus-
vuottansa”, tai kuten Anchor Bible sanoo, “tuhon tuomionsa 
vuotta”. Laodikean johtajat matkaavat kohti tuhoa. Aika kuluu 
nopeasti loppuun. 

“Samarian profeetoissa minä näin pahennuksen: he ennus-
tivat Baalin nimessä ja eksyttivät minun kansani Israelin” (jae 
13). Tämä viittaa maailman Samarian eli Israelin 10 heimon pro-
feettoihin. Mutta löytyy vieläkin vakavampi rikos.

“Mutta Jerusalemin profeetoissa minä olen nähnyt kau-
histuksia: aviorikosta ja valheessa vaeltamista; he vahvistavat 
pahantekijäin käsiä, niin ettei kukaan käänny pois pahuudes-
tansa. He ovat minun edessäni kaikki kuin Sodoma, ja kau-
pungin asukkaat kuin Gomorra” (jae 14). Jerusalem kuvaa koko 
Israelia. Mutta tässä viitataan hengelliseen Israeliin. Nämä 
väärät profeetat tekevät aviorikoksen. Muinainen Israel teki 
aviorikoksen ja erosi Jumalasta. Tämä voi päteä vain hengel-
liseen Israeliin, Jumalan seurakuntaan! Vain Kristuksen 
morsian voi tehdä tänään aviorikoksen (Johanneksen 
ilmestys 19:7). Vain Jumalan seurakunta on avioliitossa 
Kristuksen kanssa tänä lopun aikana.

On mielenkiintoista, että jakeessa puhutaan “Jerusalemin 
profeetois ta”.  Temppel i  ( Ju ma la n seu ra k u nta)  ol i 



Jeremia Ja raamatun suurin näky82

Jerusalemissa. Ehkä tämän takia Jumala inspiroi sanan 
Jerusalem, Israelin sijasta.

Jae viittaa Laodikean seurakuntaan “aikojen lopulla”. 
Laodikealaiset “vaeltavat valheessa”. Laodikean johtajat puhuvat 
ja opettavat valheita. He “vahvistavat pahantekijäin käsiä”. Tämä 
kaikki tapahtuu Jumalan omassa seurakunnassa. Jumala sanoo, 
että he ovat kuin Sodoma and Gomorra. Sokeat laodikealaiset 
(Johanneksen Ilmestys 3:17) eivät näe, mitä tapahtuu, ennen kuin 
on liian myöhäistä paeta suuresta ahdistuksesta.

“Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot profeetoista: Katso, 
minä syötän heille koiruohoa ja juotan heille myrkkyvettä; 
sillä Jerusalemin profeetoista on jumalattomuus levinnyt koko 
maahan. Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain 
sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä 
toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, 
mikä tulee Herran suusta. He hokevat minun halveksijoilleni: 
Herra on sen sanonut: Teillä on oleva rauha! Ja kaikille, jotka 
vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: Ei teitä kohtaa 
onnettomuus” (Jeremian kirja 23:15–17).

Jumala on profetoinut, että Lähi-idästä tulee vihan pata, eikä 
se saa rauhaa, ennen kuin Kristus palaa! Laodikean johtajat ker-
tovat seurakuntalaisilleen suuren ahdistuksen olevan kaukana 
tulevaisuudessa, ja että “ei teitä kohtaa onnettomuus”. Jumala 
kertoo kuitenkin, että nykyiset laodikealaiset joutuvat ydinho-
lokaustiin—pahimpaan kärsimykseen, Jonka ihmiskunta 
on koskaan kokenut! Tämä odottaa Jumalan laodikealaisia, 
jolleivät he herää! Israelia ei odota rauha—sitä odottaa ennen-
näkemätön onnettomuus. Edelleen, Laodikean johtajat sanovat 
“älkää profetoiko” (Aamoksen kirja 2:11–12).

J u m a l a n  n e u V o t t e l u 

“Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja 
kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen 
sanansa?” (Jeremian kirja 23:18). Kuka on “seisonut Herran 
neuvottelussa” “aikojen lopulla”? Yksi “neuvottelu” -sanan mää-
ritelmä Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon -sanakirjassa on: 
“salaisuus … ilmoittaa salaisuus … Aamoksen kirja 3:7”. Tässä ei 
ole kysymys pelkästään Raamatun lukemisesta ja opiskelusta. 
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Kyseiset ihmiset ovat ainoita, joille Jumalan on antanut ilmes-
tyksen! Jumala ilmoitti salaisuutensa heille ja he “tarkkasivat 
hänen sanaansa”.

H. Armstrong lausui saatettuaan Ikuisten aikojen salaisuus 
-kirjan valmiiksi seuraavasti: “Minusta tuntuu, etten kir-
Joittanut sitä itse”. Kirja oli ilmoitusta Jumalalta. Wcg lak-
kautti kirjan ja yritti estää pcg:tä painattamatta sitä. Wcg:n 
johtajat ovat vaarallisesti ristiriidassa Jeesuksen Kristuksen 
kanssa! Hekin “seisoivat Herran neuvottelussa”, mutta kapi-
noivat sitten väkivaltaisesti sitä vastaan! Ikuisten aikojen salai-
suus on yksi monista wcg:n hylkäämistä Jumalan ilmoituksista! 
Sen johtajat omasivat Jumalan sanaan perustuvan kallisarvoisen 
ilmoituksen ja neuvon. Sitten he hylkäsivät sen. Jumala sanoo, 
että tämä on kaikkein hirvittävin synti!

Jumala esittää erityisen kysymyksen: “kuka” on seisonut 
hänen neuvottelussaan. Tämän mukaan nykyiset Jumalan omat 
pystyvät nimeämään korkea-arvoisia pastoreita. Jumala vaatii 
meitä tuomaan esiin tiettyjä, erityisiä nimiä! Kuka on lukenut 
ja ymmärtänyt Yhdysvallat ja Britannia profetioissa -kirjan? 
Kenelle on opetettu Herbert W. Armstrongin kirjaama 18 
palautettua totuutta? Ja kuka oppi syvästi sen ensimmäisen 
pykälän—H. Armstrongin opettaman—Jumalan hallituksen? 
Meidän täytyy käsitellä asiaa yksityiskohtaisesti.

Tarkkaa, mitä nyt sanon. Jos olet seisonut Jumalan neuvot-
telussa “aikojen lopulla”, sinun on käsitettävä seuraava perin 
pohjin: “Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörre-
myrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. Eikä Herran viha 
asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä 
aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään” 
(jakeet 19–20). Jos olet seisonut Jumalan neuvottelussa ja kuullut 
H. Armstrongin julistamia profetioita, tiedät, että kiivas 
pyörremyrsky on matkalla tuomaan pahaa Israelin 
ylle! Suuri ahdistus ja Herran päivä ovat lähes paikalla. H. 
Armstrong julisti yli 50 vuoden ajan tarkasti, mitä Israelille ja 
Euroopalle tänään tapahtuisi. Ne, jotka seisoivat Jumalan neu-
vottelussa ja kuulivat sen, tietävät, että “heidän rangaistusvuo-
tensa” lähestyy nopeaa tahtia!

Muista, että merkki näiden tapahtumien räjähtämisestä 
maailmalla on, niiden tapahtuminen samaan aikaan kun 
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tapahtumat Jumalan omassa huoneessa, kun seurakun-
nassa tavataan suuri pahuus! (jae 11). Suuri osa pahuutta on 
ilmoitetun profetian hylkääminen.

Jeremia sanoo, että Jumalan profetiat ja ilmestykset hyväk-
syvät ihmiset tietävät, että maailma saa kohta todistaa syttyvän 
ydinepidemian! Tämä historian hetki ei ole rauhan aika. Jumalan 
tuomion aikana syntiä tekevä maailma tuomitaan. Ne, jotka 
rukoilevat rauhan puolesta, rukoilevat oman Raamattunsa 
profetioitten vastaisesti! Ei ole mitään hyötyä rukoilla 
rauhan puolesta, jos kerran kapinoi Jumalaa vastaan.

“Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juok-
sevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennus-
tavat. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he 
julistaisivat (alkuteksti, saattaisivat kuulemaan) minun sanani 
kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään 
ja pahoista teoistansa” (jakeet 21–22). Tosi pastoreiden tulisi 
“saattaa” fyysinen ja hengellinen Israel kuulemaan Jumalan 
sanaa. Mutta kyseiset pastorit eivät toimineet näin, he eivät 
kääntäneet Jumalan omia pahoilta teiltään.

Sana “seisoneet” käännetään paremmin “jääneet, seisoneet 
paikallaan taistelussa”. Jos nämä pastorit olisivat pitäytyneet 
Jumalan H. Armstrong kautta opettamaan, he olisivat kääntäneet 
monia. Sen sijaan yleisesti he toimivat juuri päinvastaisella tavalla.

“Olenko minä Jumala vain lyhyeltä matkalta, sanoo Herra; 
enkö ole Jumala myöskin kaukaa?” (jae 23). Laodikealaiset siir-
tävät näiden profetioiden täyttymisen kauas tulevaisuuteen. He 
toimivat aivan kuin nämä profetiat eivät koskaan täyttyisi, koska 
Jumala on heistä kaukana. Heiltä puuttuu usko Jumalan sanaan 
ja profetioihin. Näillä pastoreilla on uskon kriisi.

“Saattaako joku niin piiloon piiloutua, etten minä häntä 
näe? sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata? sanoo 
Herra. Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka 
ennustavat minun nimessäni valhetta sanoen: Minä olen nähnyt 
unta, olen nähnyt unta. Kuinka kauan? Mitä on mielessä noilla 
profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydä-
mensä petosta? Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toinen 
toisellensa, saattaa minun kansani unhottamaan minun nimeni, 
niinkuin heidän isänsä ovat unhottaneet minun nimeni Baalin 
tähden” (jakeet 24–27). Voitko unohtaa Jumalan nimen, Jos et 



Laodikean pastorit 85

ole todella koskaan tuntenut sitä? Tässä puhutaan ihmi-
sistä, jotka tunsivat Jumalan ja mitä Jumalan nimi tarkoitti. Itse 
asiassa nämä kapinalliset pastorit “saattoivat” Jumalan omat 
unohtamaan Jumalan nimen! 

Jumala ei puhuttele pakanallisia pastoreita. Hän puhuu pas-
toreista, jotka tunsivat hänet hengellisesti ja saattoivat Jumalan 
omat unohtamaan hänet. Tämä on kauhea synti!

Nämä pastorit eivät muistaneet, mitä heille opetettiin 
(Malakian kirja 3:16). Sitten he saattoivat Jumalan omat unohta-
maan, mitä Jumala opetti H. Armstrongin kautta.

“Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla 
on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä 
tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra” (Jeremian kirja 23:28). 
Profeetan, jolla on Jumalan sana, käsketään puhua sitä uskolli-
sesti. Jumala puhuu tässä pastoreille, jotka omasivat hänen kal-
lisarvoisen totuutensa, mutta eivät opettaneet sitä. Vain Jumalan 
seurakunnan Laodikean aikakausi omasi tänä lopun aikana 
totuuden ja kääntyi siitä pois.

“Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niin-
kuin vasara, joka kallion murtaa?” (jae 29). Meillä oleva totuus 
on kuin tuli, joka polttaa heidän hengelliset oljenkortensa, heidän 
arvottoman hengellisen ruokansa, tai rikkoo vasaran tavoin 
heidän väärät uskonnolliset ideansa palasiksi! Tämän takia moni 
laodikealainen pelkää viestiämme.

“Katso, sentähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, 
sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa. 
Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, 
jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat: Se on 
Herran sana. Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennus-
tavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät 
minun kansaani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä 
en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt ja vaikka heistä ei 
ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra” (jakeet 30–32). 
Jumala toimii näitä vääriä pastoreita vastaan.

h e r r a n  t a a k k a

“Ja kun tämä kansa tai profeetta tai pappi sinulta kysyy sanoen: 
Mikä on Herran ennustuksen kuorma? niin sano heille: Mikä 
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YDINHOLOKAUSTI Laodikean johtajat julistavat ”ei teitä kohtaa 
onnettomuus”. Jumala puolestaan kertoo, että he joutuvat 
kokemaan pahimman ihmiskunnan kärsimyksen ajan!

Corbis phoTo

kuorma?—Teidät minä heitän pois, sanoo Herra. Ja sitä pro-
feettaa, pappia ja kansaa, joka sanoo: Herran kuorma—sitä 
miestä ja hänen huonettansa minä rankaisen” (jakeet 33–34). 
Tämä lause ei käy selväksi King James Version -käännöksessä. 
Jumala kertoo, että Laodikean seurakunnan mielestä hänen 
sanansa on kuorma, minkä takia se muuttaa monta suurta oppia.

Jumala sanoo, että varsinainen kuorma hänen omil-
leen tulee olemaan se, että hän hylkää heidät! Jumala on 
hyljännyt tänään Laodikean seurakunnan! Hän hylkäsi heidät, 
koska he hylkäsivät hänet. Tämä tarkoittaa sitä, ettei Jumala 
ilmoita heille enää profetioitaan. Suuressa ahdistuksessa laodi-
kealaiset tulevat olemaan itse opettamiensa profetioittensa 
uhreja! Tätä tarkoittaa Jumalan hylkäämiseksi tuleminen!

“Näin sanokaa keskenänne, toinen toisellenne: Mitä on 
Herra vastannut? ja Mitä on Herra puhunut? Mutta Herran 
kuormaa älkää enää mainitko; sillä kuormaksi on tuleva jokai-
selle hänen oma sanansa. Te vääntelette elävän Jumalan, 
Herran Sebaotin, teidän Jumalanne, sanoja. Näin sano pro-
feetalle: Mitä on Herra sinulle vastannut? Mitä on Herra 
puhunut? Mutta jos te sanotte: Herran kuorma, silloin Herra 
sanoo näin: Koska te sanotte tämän sanan: Herran kuorma, 
vaikka minä olen lähettänyt teidän tykönne sanomaan: Älkää 
sanoko: Herran kuorma, sentähden katso: minä kokonaan 
unhotan teidät ja heitän pois kasvojeni edestä teidät ja tämän 
kaupungin, jonka minä annoin teille ja teidän isillenne. Ja 
minä panen teidän päällenne iankaikkisen häpeän ja iankaik-
kisen pilkan, joka ei ole unhottuva” (jakeet 35–40). Nämä laodi-
kealaiset kutsuvat toimillaan Jumalan profetioita taakaksi! 
He toimivat aivan kuin profetiat olisivat pelkästään kurjuus toi-
sensa perään. Tämän vuoksi he sanovat “älkää profetoiko”.

Nämä jakeet paljastavat Aamoksen kirjassa 2:11–12 esitetyn 
“älkää profetoiko” -asenteen psykologian—sekin lopun ajan pro-
fetia. Näillä Laodikean pastorien näky profetiasta ei sisällä uskoa. 
He eivät näe profetian positiivista puolta—he näkevät pelkästään 
profetian negatiivisen puolen. Profetia on heille suuri taakka.
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Jumala vastaa ja varoittaa heitä tuomiostaan. Jumala kertoo, 
että koska olette sitä mieltä, että profetia tarkoittaa vain kur-
juutta ja onnettomuutta, saatan profeettiset kurjuudet ja onnet-
tomuudet päällenne! He tulevat näkemään heidän kaikkein 
eniten pelkäävimmät profetiat lankeavat heidän päällensä. 
Maailman uskonnot eivät ole koskaan todella ymmärtäneet 
Jumalan profetioita. Tässä puhutaan Jumalan omista, jotka 
ymmärtävät profetioita “aikojen lopulla”.

“Ja minä panen teidän päällenne iankaikkisen häpeän ja ian-
kaikkisen pilkan, joka ei ole unhottuva” (Jeremian kirja 23:40). 
Suuressa ahdistuksessa parannuksen tekevät laodikealaiset 
saavat kantaa ikuisen häpeän, he menettävät suuren osan val-
tavasta palkinnostaan. Kaikki tulevat ainaisesti tietämään, 
miksi he eivät ole ikuisesti Jumalan päämajan temppelissä 
(Johanneksen ilmestys 3:12).

“Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni 
jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu 
muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon” (5 
Mooseksen kirja 18:20). Vanhan testamentin aikoihin väärät 
profeetat tapettiin. Tämä oli heidän kohtalonsa siitä huolimatta, 
kuinka “mukavia” he ihmisinä olivat. Osa nykyisistä pasto-
reista kuolee ikuisesti. Hesekielin sanoin, ei ole mikään “pieni 
asia”, kun pastorit kääntyvät tai “aJavat” ihmiset pois 
Jumalasta! Nämä ovat erittäin pahaenteisiä profetioita lopun 
ajan Laodikean pastoreista. Heitä odottaa synkkä tulevaisuus, 
elleivät he tee syvällistä parannusta.



7
Sokea seurakunta 
Suurin tragedia nähdään tänä lopun aikana Jumalan 

omassa seurakunnassa. Jumalan omat kapinoivat ja 
useimmat heistä kieltäytyvät ottamasta nyt vaaria Jumalan 

varoituksen viestistä. Jumala sanoo: “Jos mies lähettää pois vai-
monsa ja tämä menee hänen luotansa ja joutuu toisen miehen 
vaimoksi, saako se mies enää tulla hänen luokseen? Eikö se maa 
tule saastutetuksi? Mutta sinä olet harjoittanut haureutta monen 
ystävän kanssa, palaa minun luokseni (alkuteksti)! sanoo Herra” 
(Jeremian kirja 3:1). Jumala puhuu tässä lopun ajan vaimostaan. 
Vaikka vaimo on suuresti saastuttanut itsensä, Jumala sallii hänen 
silti palata. Tässä painotetaan Jumalan anteeksiantoa. Vaimo ei 
voisi “palata”, jollei hän olisi ollut aikaisemmin Jumalan vaimo. 
Tämä pätee myös yleisellä tavalla Israelin kansoihin. Kuitenkin 
vain Jumalan seurakunta on Kristuksen vaimo tänä lopun aikana. 

Miksi Jumalan vaimolla on näin suuri ongelma? “Nosta sil-
mäsi kukkuloihin ja katso: missä ei olisi sinua maattu? Teitten 
vieressä sinä istuit heitä odotellen, niinkuin arabialainen erä-
maassa, ja saastutit maan haureellisella menollasi ja pahuudel-
lasi. Sadekuurot tyrehtyivät, kevätsade (engl. myöhempi sade) 
jäi tulematta, mutta sinulla oli porttonaisen otsa, et tahtonut 
hävetä” (jakeet 2-3). Jumalan vaimo, jota Jumala vertaa kiimai-
seen eläimeen, tekee häpeällisen aviorikoksen.

Sadekuurot ja sade (molemmat kuvaavat Jumalan Pyhää 
Henkeä) pidätetään. Tämä tarkoittaa, että vastaanotettu Pyhä 
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Henki väheni tai lakkasi! He eivät enää vastaanota Jumalan 
ilmoitusta tai salaisuuksia. Pyhän Hengen voima ei ole enää 
heidän kanssaan.

Löytyy syy, miksi he ovat vailla hengellistä voimaa. Heillä on 
“porttonaisen otsa”, joka kieltäytyy häpeämästä suurinta syn-
tiään—Aviomiehensä Jeesuksen Kristuksen jättämistä.

Vain pienLuku yhdeksän: Daavidin valtaistuin
Harva pastori on uhrannut Jumalan työlle yhtä paljon kuin 

Jeremia. Jumala kielsi Jeremiaa menemästä naimisiin ja hankki-
masta lapsia tämän Jerusalemissa profetoidessa (Jeremian kirja 
16:1-2). Jeremia ei luultavasti ollut vapaa avioitumaan ennen kuin 
vasta vanhana miehenä Irlantiin saapuessaan. 

Naimattomuus oli yksi Jeremian pienemmistä koettelemuk-
sista. Hän vietti paljon aikaa vankilassa, jopa Jeremian kirjaa 
kirjoittaessaan. Kuinka Jeremia kykeni kestämään koviakin 
koettelemuksia? Jeremia ei vain esittänyt uskovansa, hän oli 
Raamatun suurimman näyn täyttämä. Intensiivisten koettele-
musten kestäminen todisti, että näky täytti Jeremian mielen ja 
elämän. 

Jeremialla oli viesti oman aikansa sekä tämän lopun ajan 
maailman johtajille. Hänen viestinsä keskittyi aika ajoin tiet-
tyyn johtajaan.

k u n i n g a s  D a aV i D i n  Va lt a i s t u i m e l l a

“Näin sanoo Herra: Mene alas Juudan kuninkaan linnaan ja 
puhu siellä tämä sana; sano: Kuule Herran sana, sinä Juudan 
kuningas, Joka istut Daavidin valtaistuimella, sinä ja 
sinun palvelijasi ja kansasi, jotka käytte sisälle näistä porteista. 
Näin sanoo Herra: Tehkää oikeus ja vanhurskaus ja pelas-
takaa ryöstetty sortajan kädestä; muukalaiselle, orvolle ja leskelle 
älkää tehkö vääryyttä ja väkivaltaa älkääkä vuodattako viatonta 
verta tässä paikassa. Sillä jos te teette tämän sanan mukaan, niin 
tulee tämän linnan porteista sisälle, ajaen vaunuilla ja hevosilla, 
kuninkaita, Jotka istuvat Daavidin valtaistuimella, tulee 
kuningas ynnä hänen palvelijansa ja kansansa. Mutta jos te ette 
kuule näitä sanoja, niin minä vannon itse kauttani, sanoo Herra, 
että tämä linna on tuleva raunioiksi” (Jeremian kirja 22:1-5). 
Muista, että se on profetia lopun ajalle! Viesti osoitettiin yhdelle 
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henkilölle—kuninkaalle Daavidin valtaistuimella! Se on osoitettu 
erityisesti nykyiselle Britannian kuningattarelle Lontoossa.

Missä sijaitsee Daavidin valtaistuin? Se löytyy Israelista—
joka lopun ajan profetioissa tarkoittaa ensisijaisesti Amerikkaa 
ja Britanniaa. Olemme todistaneet tästä totuudesta yli 50 vuoden 
ajan. Emme voi ymmärtää näitä profetioita, jos emme tiedä, 
missä Daavidin valtaistuin sijaitsee. Jumalan valittujen täytyy 
tuntea Daavidin valtaistuin ja sen sijainti tai Jeremian viestiä ei 
kyetä ymmärtämään tänään!

Jumala lupaa menestyksen ja yltäkylläisyyden, jos vain 
otamme vaarin profetian sanoista. Jos hylkäämme Jumalan 
varoituksen viestin, seuraa raunio—totaalinen tuho.

Jumala pakottaa meidät valitsemaan joko toivon tai onnetto-
muuden. Vaikka valitsisimme onnettomuuden, suuressa ahdis-
tuksessa löytyy silti toivo—jos otamme opiksi ja teemme paran-
nuksen. Jumala on näin armollinen.

Huomaa, kuinka tarkka viesti on: “Kuule Herran sana, sinä 
Juudan kuningas”—tai kuningatar—“joka istut Daavidin val-
taistuimella”! Jeremian viesti varoittaa tietyssä johtoasemassa 
olevaa henkilöä ja Jumalan valittujen on vietävä viesti perille! 
“Näin sanoo Herra: Mene” ja “puhu” kuninkaalle, engl . to the 
king. Asiaa ei voida esittää suoremmin. Käsky tulee Jumalalta! 
Meidän tulee tietää, minne viesti tulee viedä. Jumala on ilmoit-
tanut viestin pelkästään henkilöille, jotka tietävät tarkasti, 
kuinka viesti tulee toimittaa! 

Jos tiedämme, missä Daavidin valtaistuin on, tiedämme 
myös, missä Israel on lopun aikana. Viestimme on ensisijai-
sesti Israelin kansoille, koska profetia kertoo niiden tuhoutuvan 
ensimmäiseksi, ennen loppumaailman kaatumista. Jos emme 
tunnista Israelia, emme varmasti tunne Daavidin valtaistuimen 
sijaintia. Ilman tätä tietoa emme ymmärrä Jeremian kirjaa 
emmekä koko Raamatun profetioita.

Kuka toinen planeetalla ymmärtää Jeremian kirjaa? Kuka 
toinen varoittaa Britannian kuningasperhettä? Kuka toinen 
maailmassa tekee työtä, jota Jeremian profetoitiin tekevän tänä 
lopun aikana? Näihin kysymyksiin on helppo vastata.

Jumala varoittaa kuningasperhettä ja ilmaisee, mistä syn-
neistä heidän tulee tehdä parannus (jae 3). Jos he eivät tee paran-
nusta, heidän lyhyen aikavälin tulevaisuutensa ei ole kehuttava.
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Lisäksi löytyy inspiroiva viesti Jumalan uskollisille palveli-
joille. Profetioiden kautta opimme, kuinka toimia vanhurskaina 
kuninkaina ja pappeina, asemissa, jotka omaamme jo alkioas-
teisena (Johanneksen ilmestys 1:6; 5:10). Valmistaudumme jo 
hallitsemaan Jeesuksen Kristuksen kanssa Daavidin valtais-
tuimella. Jumalan valittujen tulee saavuttaa Jeremian kuvaama 
vanhurskaus.

Jumalan Laodikean seurakuntiin kuuluvat menettävät 
palkkionsa, iankaikkisen aseman päämajassa Daavidin 
valtaistuimella. 

“Sillä näin sanoo Herra Juudan kuninkaan linnasta: Sinä olet 
minulle Gilead, olet Libanonin huippu; mutta totisesti, minä teen 
sinut erämaaksi, asumattomiksi kaupungeiksi” (Jeremian kirja 
22:6). Kansakunnasta tulee asumaton erämaa. Englannissa 
Daavidin valtaistuinta ympäröivä vääryys sekä 
Amerikan Ja Britannian kohtalo ovat yhteydessä toisiinsa!

Jeremia varoittaa, että Israelin jokainen yksilö on vastuul-
linen yhteydessä tähän valtaistuimeen. Loppujen lopuksi koko 
maailma tulee olemaan tämän valtaistuimen alainen. Kyseessä 
on valtaistuin, jolta Kristus tulee hallitsemaan iankaikkisesti. 
Valittujen on määrä jakaa johtajuus Kristuksen kanssa. Meidän 
tulee olla syvästi huolissamme, mitä valtaistuimelle tapahtuu—
nyt ja iankaikkisesti.

Antaisiko Jumala mieltä hipovia profetioita Daavidin valtais-
tuimen hallitsijoita ja Israelin kansoja vastaan ilmoittamatta, 
keitä nämä ovat ja mistä he löytyvät?! Moinen tekisi Jumalasta 
hirviömäisen. Mutta jos Jumala antaa profetiat ja ne hyljätään, 
syy on selvästi kuningasperheen ja Israelin. Ne ovat ymmärtä-
mästä kieltäytyviä kovapäisiä kapinallisia.

Koko profetia koskee pääasiallisesti Daavidin valtais-
tuinta. Kuinka tärkeä tämä valtaistuin on meille tänään? 
Tehtävänämme on kertoa Israelin kansoille, että heidän kes-
kuudessaan on Daavidin valtaistuin ja että heidän kohtalonsa 
sitoutuu suorasti valtaistuimen vanhuskauteen tai epävanhus-
kauteen! Tietämättömyys ei anna tekosyytä.

Israelin kansat muuttuvat ydinerämaaksi, asumattomiksi 
kaupungeiksi! Voiko Jumala esittää vakavamman varoituksen? 
Kuinka voimme kapinoida herkeämättä tällaista painaJaismaista 
profetiaa vastaan? Miksi olemme kovia, emmekä ota vaaria?
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Koskaan aikaisemmin ei ole nähty tällaista, kar-
meaa profetiaa! Profetian tulisi painaa Jokainen 
YhdysvaltoJen Ja Britannian kansalainen polvilleen 
rukoilemaan suurta Jumalaa!

h y l J Ä t t y  D a aV i D i n 
k a n s s a  t e h t y  l i i t t o

Miksi Jumala saattaa tuhon Daavidin valtaistuimella istuvan 
kuningasperheen päälle? “Minä vihin hävittäjät sinua vastaan, 
kunkin aseinensa, ja he hakkaavat maahan sinun valiosetrisi ja 
heittävät ne tuleen. Monet kansat kulkevat tämän kaupungin 
ohitse ja kysyvät toinen toiseltansa: Miksi on Herra tehnyt 
näin tälle suurelle kaupungille? Ja siihen vastataan: Siksi, että he 
hylkäsivät Herran, Jumalansa, liiton ja kumarsivat muita 
jumalia ja palvelivat niitä” (Jeremian kirja 22:7-9). Heitä rangais-
taan, koska he hylkäsivät Jumalan Daavidin kanssa tekemän, 
valtaistuinta Englannissa koskevan, liiton. Kuningasperhe ei 
ole astunut vielä uuteen liittoon Jumalan kanssa, mutta on edel-
leen osa Jumalan Daavidin kanssa solmimaa liittoa istuessaan 
Daavidin valtaistuimella. Jumala antoi heille kunnian ja kun-
niaan sisältyy raskas vastuu. 

“Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi 
tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka 
lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuu-
tensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä 
vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi” (2 Samuelin 
kirja 7:12–13). Jumala kertoi Daavidille, että tämän poika Salomo 
rakentaisi Jumalalle huoneen, temppelin ja että Daavidin valtais-
tuin vahvistettaisiin iankaikkisesti.

Kyseinen valtaistuin jatkuu edelleen tänä päivänä Englannissa 
Jumalan Daavidin kanssa solmiman liiton takia. Kuningas Daavid 
puhui liitosta juuri ennen kuolemaansa. “Nämä olivat Daavidin 
viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu kor-
kealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin 
ylistysvirsissä... Eikö minun sukuni ole näin Jumalan edessä? Sillä 
hän on tehnyt minun kanssani iankaikkisen liiton, kaikin puolin 
taatun ja vakaan. Hän antaa versoa minulle kaiken autuuden ja 
kaiken ilon” (2 Samuelin kirja 23:1,5). Jumala teki Daavidin kanssa 
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iankaikkisen liiton. Daavidin valtaistuin ei tule koskaan lakkaa-
maan, ei edes ikuisuudessa! (Jesajan kirja 9:6-7). Jokainen tällä 
valtaistuimella tänään istuva on osa erityistä, kuningas Daavid 
kanssa tehtyä valtaistuinliittoa huolimatta siitä, tunteeko sen tai 
pitääkö henkilö siitä. 

“Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vah-
vistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi” (2 Samuelin kirja 
7:13). Hepreankielen “huone” -sana voidaan kääntää myös perhe. 
Liitto solmittiin, jotta valtaistuin olisi osa Jumalan perhettä.

Jumala antoi Raamatussa selvän varoituksen kuninkaallisille 
siitä, kuinka heitä ojennettaisiin, jos he tekisivät syntiä. “Minä olen 
oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee 
väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin ihmis-
lapsia lyödään” (jae 14). Jumala halusi tehdä hallitsijasta poikansa 
(tai tyttärensä) ollen tämän Isä. Kyseessä on Jumalan perhe-val-
taistuin. Jos tällä valtaistuimella hallitsevat tekevät syntiä, Jumala 
sanoo, että hän rankaisee heitä ihmisvitsalla. Usein tämä tar-
koittaa merkittävän taistelun tai sodan häviämistä.

Daavidin valtaistuimen ja Israelin hallitsijat kärsivät kohta 
pahimman luokan tappion, jolleivät tee parannusta. He kokevat 
maapallolla pahimman kärsimyksen ajan.

Daavidin valtaistuin jatkuu kaikesta huolimatta aina. “Mutta 
minun armoni ei poistu hänestä, niinkuin minä poistin sen 
Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja 
kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi 
on oleva iäti vahva. Naatan puhui Daavidille näillä sanoilla, 
tämän näyn mukaisesti” (jakeet 15–17). Valtaistuimen tulee 
jatkua. Kristus istuu sillä palatessaan. Se on vahvistettu ian-
kaikkisesti. Meidän on uskottava Jumalaa—uskottava, mitä hän 
sanoo Raamatussa. 

Entä jos Britannian kuningasperhe ei ota vaaria suuren-
suuresta varoituksesta? Jumala lähettää tuhoajia Daavidin val-
taistuimella istujia vastaan, jotka hylkäävät Jumalan liiton 
Daavidin kanssa (Jeremian kirja 22:7-9). Jeremia kuvaa heidän 
loppuaan yksityiskohtaisesti. “Sentähden, näin sanoo Herra 
Joojakimista, Joosian pojasta, Juudan kuninkaasta: Ei hänelle 
pidetä valittajaisia eikä huudeta: Voi veljeni! Voi sisareni! Ei 
hänelle pidetä valittajaisia eikä huudeta: Voi herraamme! 
Voi hänen loistoansa! Hänet haudataan niinkuin aasi hauda-
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taan: raahataan pois ja viskataan Jerusalemin porttien tuolle 
puolen” (jakeet 18–19). Muinaisten hallitsijoitten kautta kuva-
taan, mitä lopun aikana tapahtuu. Britannian kuningas-
perhe haudataan “ niinkuin aasi haudataan”, Jollei se 
tee parannusta!

Valloittajat eivät osoita kuningasperhettä “Voi herraamme!” 
tai “Voi hänen loistoansa!” He eivät osoita heitä “teidän kunin-
kaallinen majesteettinne” tai “teidän kuninkaallinen korke-
utenne”. Britannian valtaistuimella istuu suurimmat 
maailman koskaan näkemät kuninkaalliset! Kysyvätkö 
kansalaisemme koskaan, miksi näin on? Kuinka näin ver-
taamattoman suuri kuninkaallisuus sai alkunsa? Kuinka se 
kehittyi? Näin tapahtui yhdestä ainoasta syystä: Jumalan 
Daavidin kanssa tekemän liiton takia. Britannian kuningas-
perhettä tullaan kohtelemaan samalla lailla kuin he 
ovat kohdelleet Jumalan kuningasperhettä! Tämän takia 
Britannian kuninkaalliset kokevat aasin hautaamisen, jolleivät 
tee parannusta. Heidän loppunsa ei sisällä mitään majesteettista. 
Jumala oikaisee heitä heidän tekemänsä pahan tähden.

l i i t t o  l e e V i l Ä i s t e n  k a n s s a

Samaan aikaan kun Jumala teki erityisen liiton Daavidin kanssa, 
hän teki myös liiton leeviläisten, tai Jumalan pastorien kanssa. 
Kysymys kuuluu, miksi?

“Herran sana tuli Jeremialle toistamiseen, kun hän vielä oli 
suljettuna vankilan pihaan; se kuului näin: Näin sanoo Herra, 
joka sen myös tekee, Herra, joka valmistaa sen ja vahvistaa 
sen–Herra on hänen nimensä: Huuda minua avuksesi, niin 
minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asi-
oita, joita sinä et tiedä” (Jeremian kirja 33:1-3). Jeremia oli edel-
leen vankilassa. Salattuja asioita tarkoittaa Jumalan Jeremialle 
antamaa ilmoitusta—“joita sinä et tiedä”. Eli jos aiomme 
ymmärtää Daavidin valtaistuimesta, Jumalan täytyy ilmoittaa 
siitä meille, sillä asia on ihmisen tiedon ulkopuolella. 

Jos löydät tänään Jumalan työn, Jumala ilmoittaa edel-
leenkin salaisuuksia, “ joita sinä et tiedä”. Kuten Jeremian 
aikana, työ pyörii miehen ympärillä. Ilmoitus tuli yhdelle 
ihmiselle—Jeremialle. Tämän menetelmän kautta välte-
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tään suuri sekaannus. Jumala ei ilmoittanut sekä Jeremialle 
että Barukille tai miesryhmälle. Jumala käyttää edelleen yhtä 
miestä, vaikka mies olisi mutaisessa vankilassa kuten Jeremia. 
Sama pätee tänään.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos aiot löytää Jumalan, sinun tulee 
etsiä ilmoitus Jumalan mieheltä, joka ei ole tämän maailman 
korkea-arvoinen! Henkilö, jolle Jumala antaa ilmoituksen, ei ole 
yhteiskuntamme kunniaan korottama. Sen sijaan miestä seuraa-
jineen vainotaan maailmassa kuin Jeremiaa.

Suuri osa Jeremian kirjan inspiraatiosta tuli vankilassa. Ei 
ole väliä, mistä löydät Jumalan ilmoittaman totuuden profetian, 
tarraudu siihen—vaikka se saapuisi pimeimmästä tyrmästä. Etsi 
mies, jolle Jumala ilmoittaa totuutensa.

“Sillä näin sanoo Herra: Aina on mies Daavidin suvusta 
istuva Israelin heimon valtaistuimella. Ja aina on mies leevi-
läisten pappien suvusta oleva minun edessäni uhraamassa polt-
touhria ja sytyttämässä ruokauhria ja toimittamassa teurasuhria 
joka päivä” (jakeet 17–18). Tässä puhutaan pappien toimitta-
masta temppelijumalanpalveluksesta. Jumalan seurakunta on 
tänään Jumalan temppeli.

Kyseessä on kaksinainen liitto. Jumalan tekemän liiton 
mukaan Daavidin valtaistuimelta ei koskaan puuttuisi hallit-
sija. Jumala lupasi myös, että aina löytyisi tosi pastoreita, Jotka 
opettaisivat ilmoitettua totuutta valtaistuimesta. 
Tämä on kaikkivoivan Jumalan antama rikkomaton lupaus, 
joka takaa, että lopun aikana vuotaisi jatkuva virta uutta, val-
taistuinta koskevaa ilmoitusta. Luet ilmoitusta juuri nyt. Olet 
juuri nyt osa profetiaa! Hämmästyttävä Daavidin valtaistuinta 
koskeva totuus on suuri osa työtämme. Tämän vuoksi nykyinen 
televisio-ohjelmamme on nimeltään Daavidin avain. 

“Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana: Näin sanoo Herra: 
Jos saatte rikotuksi minun liittoni päivän kanssa ja minun liit-
toni yön kanssa, niin että päivä ja yö eivät enää tule ajallansa, 
niin rikkoutuu myös minun liittoni palvelijani Daavidin kanssa, 
niin ettei hänellä enää ole poikaa, joka istuu kuninkaana hänen 
valtaistuimellansa, ja minun liittoni leeviläisten pappien, minun 
palvelijaini, kanssa” (jakeet 19–21). Näiden kahden liiton rik-
kominen, liiton Daavidin ja leeviläisten kanssa, on yhtä mah-
dotonta rikkoutua kuin Jumalan liiton rikkoutuminen yön ja 
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päivän kanssa. Ihminen ei voi pysäyttää maapallon pyörimistä 
akselinsa ympäri eikä hän voi myöskään rikkoa näitä kahta 
liittoa. Näiden kahden liiton täyttyminen on varmempaa kuin 
päivän ja yön olemassaolo! 

Herbert W. Armstrong täytti Jumalan pastoreita koskevan 
lopun ajan liiton. “Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kir-
joita: Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, 
joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: 
Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun 
eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voi-
masi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanas-
tani etkä ole minun nimeäni kieltänyt” (Johanneksen ilmestys 
3:7-8). Jumala antoi H. Armstrongille Daavidin avaimen. Avain 
ilmoitettiin hänen kirjansa Yhdysvallat ja Britannia profeti-
oissa kautta. Vain Jumalan lopun ajan Elialle annettiin toi-
menannoksi asettaa Daavidin avain kohdalleen (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 17:10–11). Tästä syystä painatamme tätä H. 
Armstrongin kirjaa. Jumala ei antanut kellekään muulle toime-
nantoa tuottaa toista versiota kirjasta H. Armstrongin kuoleman 
jälkeen. Jumala toimii Jumalan Filadelfian seurakunnan kautta 
ja rakentaa H. Armstrongin asettamalle perustalle. Pcg on 
rakentanut juuri tälle perustukselle. Meillä on Daavidin avain 
-kirjanen. Jumala on ilmoittanut seurakunnallemme entistä täy-
demmän ymmärryksen Jeremian kirjasta.

Jumala vahvisti hallituksensa H. Arm strongin—yhden 
miehen kautta.. Kyseessä on sama hallitus, Jota toi-
meenpannaan iankaikkisesti Daavidin valtaistuimelta! 
Jokainen Jumalan Laodikean seurakunnista ovat hyljännyt 
tämän hallituksen tänään. Tämän vuoksi Jumala ei ilmaise 
heille enää uutta totuutta. Jumala on antanut pcg:lle puolestaan 
tulvimalla uutta ilmoitusta, ja se tulvii tulvimistaan Jumalan 
valituille. Jumala täyttää näin erityisen, Daavidin valtaistui-
meen liittyvän liittonsa pastoreittensa kanssa tänään. 

Jumala kutsuu liiton tänään täyttäviä pastoreita “minun pal-
velijoikseni” (Jeremian kirja 33:21). Jumalan pastorit ovat moder-
neja leeviläisiä. He opettavat Jumalan ilmoittamaa totuutta 
Daavidin valtaistuimesta (jae 22).

Ihmisiä, Jotka ovat uskollisia Jumalalle, tullaan 
iankaikkisesti puhuttelemaan “teidän maJesteettinne” 
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tai “teidän kuninkaallinen korkeutenne”! Nämä ovat 
Jumalan tosi kuninkaallisia tänään. He hallitsevat Daavidin val-
taistuimella iankaikkisesti. 

s u u r i  t y ö

Jeremia teki kovasti työtä saattaakseen Jumalan viestin Juudalle. 
“Joosian, Aamonin pojan, Juudan kuninkaan, kolmannesta-
toista vuodesta alkaen tähän päivään saakka–kaksikymmentä 
kolme vuotta–on Herran sana tullut minulle, ja minä olen 
teille puhunut varhaisesta alkaen, mutta te ette ole kuulleet” 
(Jeremian kirja 25:3). Hänen tapansa oli “puhua varhaisesta 
alkaen”. Tämä ilmaus löytyy Raamatusta 12 kertaa. Jeremia 
käyttää sitä 11 kertaa. Ilmaus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että 
Jeremia toimi kiireisesti ja ahkerasti saattaakseen Jumalan työn 
valmiiksi.

Miksi kiire? “Ja Herra on lähettänyt teidän tykönne kaikki 
palvelijansa, profeetat, varhaisesta alkaen, mutta te ette 
ole kuulleet, ette kallistaneet korvaanne kuullaksenne” (jae 4). 
Jumala on toiminut aina kiireisen ahkerasti lähettäessään pro-
feettoja varoittamaan Juudaa. Jumala inspiroi Jeremiaa. Tämä 
on menestymisen avain Jumalan työssä. Meidän tulee toimia 
Jumalan tavalla kiireellisesti! Ei löydy kiireempää asiaa kuin 
Jumalan työn valmiiksi saattaminen! Olemmeko täynnä Jumalan 
kiireellisyyttä? Jumalan työstä täytyy tulla meidän työmme.

Tämän vuoksi vain harvat tekevät Jumalan työtä. Ihminen 
ei yleensä rakasta Jumalaa ja Jumalan työtä enempää kuin 
omaa elämäänsä. Ihmisen oma työ on yleensä tärkeämpi kuin 
Jumalan työ. Valitut tietävät, että he tekevät työtä Jumalalle 
ja ettei mikään ole tätä tärkeämpää. Kuinka harvoja tällaiset 
ihmiset ovat maan päällä.

Jumala lähettää Pohjan kuninkaan valloittamaan kan-
samme (jakeet 5-9). Tämä tapahtui muinoin juuri Jeremian pro-
fetoimalla tavalla. Valloitus oli kuitenkin pelkkä esikuva siitä, 
mikä kohtaa Amerikkaa, Britanniaa sekä Israelia (raamatullista 
Juudaa) tänä lopun aikana. Voisiko viesti olla kiireisempi?

“Minä hävitän heidän keskuudestaan riemun ja ilon äänen, 
yljän äänen ja morsiamen äänen (alkuteksti), käsikivien äänen ja 
lampun valon” (jae 10). Ilon ääni häviää. Meidän on tarkasteltava 
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jaetta hengellisesti. Yljän—Kristuksen—ja morsiamen—Jumalan 
vaimon, valittujen—ääni häviää. “Lampun valo” tai lamppu 
sammuu. Tämä lamppu palaa Jumalan valitussa seurakun-
nassa (Johanneksen ilmestys jakeet 2 ja 3). Tämä tarkoittaa, että 
Jumalan viesti tulee lakkaamaan kahta suuren ahdistuksen todis-
tajaa lukuun ottamatta. Tulee olemaan “nälkä maassa … Herran 
sanojen kuulemisen nälkä” (Aamoksen kirja 8:11).

Missä on lamppu tänään? Missä on morsian? Jos tiedät, missä 
ylkä on, tiedät missä morsian on! Jumalan valitut tietävät, keitä 
he ovat. He tietävät olevansa ainoita, jotka toimittavat Jumalan 
ilmoitetun viestin. Vain he omaavat Jumalan lampun pimeässä 
maailmassa. Olet sokea, jos et näe Jumalan ainoaa lamppua 
pimeässä maailmassa. Jumalan valitut tietävät, kuinka hirvit-
tävän musta tämä maailma tulee hengellisesti, kun heidät vie-
dään turvapaikkaan. Nykyinen työ päättyy. Kukaan muu ei voi 
tehdä parannusta ja paeta suurta ahdistusta.

Löytyykö kiireisempää työtä?
“Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä 

kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä 
vuotta. Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on täyttynyt, 
niin minä kostan Baabelin kuninkaalle ja sille kansalle, sanoo 
Herra, heidän pahat tekonsa, kostan kaldealaisten maalle ja 
teen sen ikuiseksi erämaaksi. Ja minä tuotan sen maan ylitse 
kaikki sanani, jotka minä olen puhunut sitä vastaan, kaiken, 
mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, mitä Jeremia on ennustanut 
kaikkia niitä kansoja vastaan” (Jeremian kirja 25:11–13). Israelin 
jälkeen on Babylonin rankaisun aika. Nämä Jeremian profetiat 
ovat “kaikkia kansoJa vastaan”.

Jeremia meni pelkästään Juudan tykö. Ainoastaan pcg voi 
täyttää todella profetian. Jumala varoittaa koko maailmaa kai-
kesta, mitä tähän (Jeremian) kirjaan on kirjoitettu”. Vain pcg 
ymmärtää, mitä Jeremia profetoi Jumalan Laodikean seurakun-
nasta. Vain me näemme Babylonin voiman suoran nousun, kuinka 
se valmistuu hyökkäämään “rakastajiaan” vastaan. Ainoastaan 
meillä on viesti ja voima saattaa viesti perille!

Jumala ilmoittaa koko Jeremian kirjan pcg:lle. Tämä uusi 
ilmoitus lisätään perustaviin, Herbert W. Armstrongille annet-
tuihin ilmoituksiin. Vain me ymmärrämme kaikki Jeremian sanat. 
Vain me voimme täyttää profetian täysin.
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Jumalan valitut asettaa erilleen se, että he tietävät, että aino-
astaan he vastaanottavat Jumalan ilmoituksia. He ymmärtävät, 
että viesti tuo mukanaan raskaan vastuun ja että heidän tulee 
saattaa ilmoitus koko maailmalle. Vain Jumalan valitut voivat 
viedä viestin!

Profetia on osoitettu tänään suoraan pcg:lle. Meidän täytyy 
saattaa sen viesti kiireesti perille, sillä se on Israelin kansalaisten 
ainoa toivo. Viesti puhuu heitä vastaan. Israelin kansalaisten 
täytyy tehdä parannus pelastuakseen kaikkien aikojen suurim-
malta katastrofilta! “Sillä hekin joutuvat palvelemaan monia 
kansoja ja suuria kuninkaita, ja minä maksan heille heidän 
tekojensa ja kättensä töiden mukaan. Sillä näin sanoi Herra, 
Israelin Jumala, minulle: Ota tämä vihan viinin malja minun 
kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut 
lähetän” (jakeet 14–15). Meidän tulee “Juottaa sillä kaikki 
kansat”. Juottaa, engl. saattaa Juomaan, on voimakas 
verbi. Se kuvaa Jumalan meille antamaa toimeksiantoa. Tämä 
tarkoitusperä sisältää Jumalan vahvan tuomion.

“He (alkuteksti, varmasti) juovat ja horjuvat ja tulevat mielet-
tömiksi miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskellensä. 
Ja minä otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, 
joiden tykö Herra minut lähetti” (jakeet 16–17). Jakeen 16 sana 
“juovat” on intensiivisempi heprean sana kuin jakeitten 15 ja 17 
“juottaa”. Viestin intensiivisyys saa ihmiset “tulemaan 
mielettömiksi”! Kyseessä on kaikkein vaikein viesti, jonka 
nämä ihmiset, kukaan ihminen on koskaan kuullut!

Jumala lähettää kaikki Jeremian sanat kaikille maa-
ilman kansoille. Se on viesti maailman pahimmasta kärsi-
myksestä. Viesti on niin painajaismainen, että se tekee ihmiset 
mielettömiksi.

Jumala sanoo, että meidän tulee Juottaa kansat. Meidän 
on saatettava viesti urhoollisesti ja tarmokkaasti perille. 
Toimeksiannon täyttäminen vaatii kiireellisyyttä ja rohkeutta 
Jumalalta. Kansojen ei pidä ainoastaan vilkaista viestiä, ottaa 
pelkkää pikkusiemausta—niiden tulee Juoda. Profetian mukaan 
Jeremia “Juotti kaikkia kansoja”. Mutta Jeremia vain kirjasi 
viestin kirjaan. Hän ei saattanut sitä koskaan perille. Vain me 
voimme saattaa tänään viestin perille, Juottaa sen! Tämä mer-
kitsee erittäin voimallista varoitusta! 



Sokea seurakunta 101

Jopa kansojen “kaukaisimmissa nurkissa” (engl. käännös) 
täytyy kuulla varoitus! (jae 23). Myös kansojen erämaassa (jae 24). 
Tähän sisältyy “sekakansat” eli ulkomaalaiset. Kukaan ei ole 
poikkeus. Kyseessä on Jumalan viesti koko maailmalle—jokai-
selle henkilölle maan päällä.

Mitä, jos ihmiset eivät ota vaaria? “Pauhina käy maan 
ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän 
käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa 
miekalle alttiiksi, sanoo Herra. Näin sanoo Herra Sebaot: 
Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky 
nousee maan perimmäisistä ääristä. Ja Herran surmaamia on 
oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä 
valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lan-
naksi” (jakeet 31–33). Jumalalla on riita-asia tätä maailmaa vas-
taan. “Herran surmaamia” löytyy maan äärestä maan ääreen. 
Miljoonat kuolleet ihmiset ovat “maan lantana”. Heitä ei “hau-
data”. Tässä on ensisijainen selitys “roukkioiden kasaamiselle” 
(ks. Gesenius’ Lexicon). Isot roukkiot kuolleita ruumiita, 
kuten lanta- tai lannoitekasa, täyttävät maan!

Jumala puhuu ihmiselle sillä ainoalla kielellä, jota ihminen 
ymmärtää!
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Ei toivoa ihmiseen
Minne tahansa katsomme, Joka puolelta löytyy 

ongelmia, joita ihminen ei ole pystynyt ratkaise-
maan. Elämme kirottua elämää, useimmiten tietä-

mättämme. Jeremian kirjan luvussa 17 esitetään perussyy, miksi 
kieltäydymme kohtaamasta ongelmiamme. Siinä paneudutaan 
Raamatun ydinviestiin.

Huomaamme, että Jumala puhuttelee jälleen seurakuntaansa—
hengellistä Israelia—ja Israelin kansoja. “Juudan synti on kirjoi-
tettu rautapiirtimellä, timanttikärjellä, kaiverrettu heidän sydä-
mensä tauluun ja teidän alttarienne sarviin,” (Jeremian kirja 17:1). 
Tässä esitetään kauhistuttava varoitus. Synti iskostuu mielemme 
syvyyksiin aivan kuin se piirtyisi “rautapiirtimellä” ja “timantti-
kärjellä.” Synti kaivertuu sydämiimme. 

Synti on kuin olisi heroiinista riippuvainen. On tärkeää, 
ettei koskaan salli synnin päästä alkuun. Koukkuun jouduttua 
on lähes mahdotonta tehdä parannusta ilman mieltä hyydyt-
täviä koettelemuksia. Synti kovettaa nopeasti mielen. Synti 
asettuu olemukseemme, siitä tulee osa elämäämme. Ihmisten 
pitäisi tämän takia pelätä akuutisti synnin tekoa. Harvoin näin 
tapahtuu. Jeremia osoittaa, että vaikka ihmiset tietävät, mihin 
synti johtaa, he jatkavat silti synnin tekoa. “Ja niin heidän lap-
sensa muistavat alttarinsa ja asera-karsikkonsa viheriäin puitten 
vieressä, korkeilla kukkuloilla. Oman vuoreni, joka on kedolla, 
niin myös sinun tavarasi, kaikki sinun aarteesi ja sinun uhri-
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kukkulasi minä annan ryöstettäviksi synnin tähden kaikkia 
rajojasi myöten. Sinun on luovuttava perintöosastasi, jonka minä 
olen sinulle antanut; ja minä saatan sinut vihollistesi orjuuteen 
maassa, jota sinä et tunne. Sillä te olette sytyttäneet minun 
vihani tulen; se on palava iankaikkisesti” (jakeet 2-4). Heidän 
alttarinsa tai uskonnolliset menonsa ovat turmeltuneita. Mutta 
varsinainen vakava asia on se, että heidän profetoitiin olevan 
“luovuttava perintöosastasi”. Näin on käynyt aivan profetian 
mukaisesti. Heille annettiin Jumalan totuus, mutta he luopuivat 
siitä. Et voi luopua asiasta, jota et ole koskaan omistanut. Tämä 
voi viitata ainoastaan Jumalan lopun ajan seurakuntaan.

Jakeet viittaavat Israelin kansoihin yleisellä tavalla. Jumala 
oli osa niiden muinaishistoriaa. Kansat kapinoivat eivätkä kos-
kaan palanneet Jumalan tykö. Jumala kiinnittää tässä huomion 
niitäkin vakavampaan ongelmaan—omaan seurakuntaansa 
tänään. Moni Jumalan pyhä kuolee ikuisesti. Heidän syntinsä 
ovat sytyttäneet Jumalan vihan, joka palaa, kunnes heidän syn-
tinsä on poistettu Ikuisesti.

i h m i s i i n  l u o t t a m i n e n 

“Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja 
tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta” 
(jae 5). Miksi näemme suunnattomia onnettomuuksia Jumalan 
seurakunnassa? Heidän sydämensä “luopuu Herrasta”. Tämä 
tarkoittaa sitä, että seurakuntalaiset tunsivat suuren Jumalan 
intiimisti, mutta kapinoivat. Miksi? Kuinka? He ovat kirouksen 
alaisia, koska he eivät enää luota Jumalaan–he “ turvaavat ihmi-
siin”. Tämä on kirous, joka johtaa ikuiseen kuolemaan, jos he 
eivät tee parannusta. “Ihminen”, johon he luottavat, saattaa olla 
johtaja tai vaikka heidän oma ihmisluontonsa—ihmiset voivat 
seurata omaa mieltänsä.

Tämä on perustava oppi, jota ihminen ei ole oppinut 6,000 
vuoteen. Olemme kirottuja, jos seuraamme miestä. Jumala 
tekee kuitenkin aina työtään, hän johtaa seurakuntaansa yhden 
miehen kautta—kuten hän teki Jeremian kautta.

Laodikean ministerit puhuvat tänään “yhden miehen halli-
tuksen pahan” välttämistä, mikä on kapinoimista Jumalaa vas-
taan, joka johtaa heitä yhden miehen johdolla. 
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Kyseessä on kuolettava, saatanallinen petos. Jumala sanoo 
selvästi, että olemme kirottuja, jos turvaamme ihmisiin. Mutta 
olemme myös kirottuja, jos emme seuraa sitä yhtä ihmistä, jota 
Jumalaa käyttää—kuten Jeremiaa! Tai tänään Jumalan käyt-
tämää ihmistä, jonka kautta Jumala saattaa koko Jeremian 
viestin perille!

Meidän on painettava tämä asia pikaisesti mieleemme. 
Useimmat Jumalan omat kapinoivat tänä lopun aikana Jumalaa 
vastaan, koska he turvaavat ihmisiin! Samaan aikaan he kieltäytyvät 
turvaamasta Jumalaan ja seuraamasta Jumalan miestä, Jumalan 
johtajaa. Jollemme opi tätä valtavan suurta oppiläksyä, olemme 
kirottuja. Olemme kirottuJa, Jos seuraamme ihmisiä—Ja 
olemme kirottuJa, Jos emme seuraa Jumalan ihmistä! 

Kuinka olemme kirottuja? “Hän jää alastomaksi arolle eikä 
näe mitään onnea (alkuteksti, hyvää) tulevan; hän asuu 
poudan polttamissa paikoissa erämaassa, asumattomassa suola-
maassa” (jae 6). Jos turvaat ihmisiin, et “näe hyvää tulevan”. 
Laodikealaiset ovat sokeita (Johanneksen ilmestys 3:17–18). He 
eivät näe hyvää, eli ilmoitusta, jonka Jumala antaa Jumalan 
Filadelfian seurakunnalle. Ainoastaan pcg ymmärtää pro-
fetiat Jumalan Laodikean aikakaudesta, Jeremian kirjasta sekä 
muista profeettisista kirjoista! Tämä on suuri osa sitä “hyvää”, 
jota he eivät kykene näkemään, koska he turvaavat ihmisiin ja 
tämän takia Jumala ei voi käyttää heitä työssään.

Kyseessä on tuliJärven sisältävä virhe, elleivät he tee 
parannusta! Kysymyksessä on irvokkain mahdollinen synti. 
Nämä ihmiset tunsivat kaikkivaltiaan Jumalan, mutta asettivat 
sitten uskonsa pateettiseen ihmiseen! He tunsivat Ilmestyskirjan 
ja Hesekielin ensimmäisissä luvuissa kuvatun Jumalan, mutta 
kääntyivät sairaan ihmisen puoleen! Voiko irvokkaampaa 
syntiä olla olemassa?

Jos haluamme saada siunauksia, meidän on toimittava seu-
raavasti: “Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka tur-
vana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka 
ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan 
sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä 
se herkeä hedelmää tekemästä” (Jeremian kirja 17:7-8). Olemme 
siunattuja, kun turvaamme Jumalaan. Jumalaan turvaavat kan-
tavat hedelmää. He ovat kuin veden partaalle istutettu syvä, 
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vahvajuurinen, kuivuutta kestävä puu, joka ei lakkaa kanta-
masta hedelmää.

Kun löydät seurakunnan, joka turvaa Jumalaan, havaitset 
hedelmiä. Seurakunta omistaa Jumalan salaisuuden—Jumalan 
ilmoittaman profetian. Se tekee voimallista työtä ja saattaa juuri 
ilmoitetun profetian perille.

Kaikki kykenevät helposti havaitsemaan tämän hengellisen 
puun—kaikki, paitsi sokeat. Muista, että Jeremia puhuu vain 
yhdestä vihreät lehdet ja hedelmää keskellä hengellistä kuivuutta 
kantavasta puusta. Hengellisen näkökyvyn omaavien on helppo 
nähdä tämä vaikuttavalla tavalla seisova hedelmällinen puu, joka 
seisoo yksinään tulikuuman kuivuuden keskellä. Ne, jotka 
eivät näe tätä puuta, kiinnittävät katseensa ihmisiin! Tämä asia 
tuomitsee heidät hengellisesti. 

Onko elämäsi kaunis, hedelmää tuottava hedelmäpuu—joka 
“ei poutavuonnakaan se herkeä hedelmää tekemästä”? Tuotatko 
jatkuvasti hedelmää hengellisen kuivuuden maailmassa”?

p e t o l l i n e n  i h m i s m i e l i 

“Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka 
taitaa sen tuntea?” (jae 9). Huomaa tarkasti tämä asia: 
Ihmissydän on petollinen ylitse kaiken. “Pahanilkinen” kuuluu 
oikeammin “vaarallisen sairas”, “parantumattoman sairas” tai 
“kuolemansairas”.

Jumala puhuttelee kaikkein ensimmäiseksi omiaan, joiden 
parantumattoman sairas mieli on johtanut ennenäkemättömän 
petokseen. He kuolevat hengellisesti (2 Kirje tessalonikalaisille 
2:10). Heidän mielensä ovat niin vaarallisen turmeltuneita.

Tällaisiin mieliin turvaaminen tuhoaa Jumalan oman 
seurakunnan sekä kansoJa! Nämä mielet ovat maailmallisen 
koulutuksen perustus. Sairaaseen ihmismieleen turvaaminen on 
syynä sairaan sairaaseen maailmaan! Pelottava todistusai-
neisto on havaittavissa kaikkialla. Suurimpana ongelmanamme 
on ihmiskunnan tuhoutuminen! (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 24:21–22). Tämä ongelma paljastaa, kuinka sairas 
ihmismieli on.

Kasvatustoimemme mukaan ihminen on periaatteellisesti 
hyvä ja luotettava. Tällainen filosofia tuhoaa instituutioita ja 
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kansoja! Jollemme ensin näe ihmisluonnossa oleva pahuutta, 
emme koskaan pysty ratkaisemaan ongelmiamme. Ihmisen 
väärä toivo kohdistuu—uskomattoman petolliseen, ter-
minaalisen sairaaseen mieleen! Ihmisten toivo kohdistuu 
yleisesti kuoleman tuottavaan petokseen!

Jeremian kirjan jae 17 opettaa perustavan oppiläksyn ihmisen 
mielestä. Kun ymmärrämme asian, opiskelemme päivittäin 
intensiivisesti Raamattua ja teemme parannuksen rukouksessa 
Jumalan puoleen. Vain Jumala voi pelastaa meidät parantumat-
toman sairaalta mieleltämme. Olemme kuolemansairaita ja tar-
vitsemme parantajaa.

“Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta 
publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen ope-
tuslastensa kanssa. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he 
hänen opetuslapsilleen: Miksi teidän opettajanne syö publikaa-
nien ja syntisten kanssa? Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän: 
”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat” (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 9:10–12). Kolme evankeliumin kirjoit-
tajaa opetti Kristuksen inspiroimana samaa kertomusta, jonka 
täytyy siksi olla erittäin tärkeä. Fariseukset eivät kyenneet näke-
mään omaa, sairasta mieltänsä eivätkä tarvetta parantajaan—
Kristukseen. Ongelma ei koske ainoastaan fariseuksia, kyseessä 
on ihmiskunnan suurin ongelma! Ihmiset eivät näe omaa 
terminaalisairauttaan. He eivät tunne tarvitsevansa paran-
tajaa—todellista, ei väärää, Jeesusta Kristusta. Kohta ihmiset 
toteavat olevansa sairaan ihmismielen kehittämässä holokaus-
tissa. Vasta tämän jälkeen Jumala voi alkaa opettaa heitä, vasta 
kun ihmiset eivät enää kieltäydy näkemästä ihmisjärkeilynsä 
hedelmiä.

Tämän perustavan jakeen ymmärtäminen on tärkeämpi kuin 
mikään maailman koulutus. Kun ymmärrämme sen, meidän on 
lähdettävä toimimaan radikaalisesti. Suurin tarpeemme on se, 
että ymmärrämme Jumalaa—annamme Jumalan paljastaa sai-
rautemme ja parantaa sen. Elämme kirouksen alaisina, kunnes 
olemme oppineet tämän oppiläksyn (Jeremian kirja 17:5).

Tässä Jeremian luvussa puhutaan toivosta. Ihmiskunnan 
on käsitettävä tämä konsepti ennen toivon. saavuttamista. 
Ihmisestä ei löydy toivoa. Jumala on täynnä loputonta toivoa. 
Jumala päättää Jeremian luvun 17 jakeen 9 kysymyksellä: “Kuka 
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taitaa sen tuntea?” Vain Jumala tuntee ihmismielen. “Minä, 
Herra, tutkin sydämen, koettelen munaskuut, ja annan jokai-
selle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittensä hedelmän 
mukaan” (jae 10). Ihminen saa kirouksen “hänen vaelluksensa 
mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan”. Ihminen tuhoaa 
kohta totaalisesti itsensä “vaelluksensa”—elämäntapansa—seu-
rauksena. Maailman kohtaama ydinholokausti on yksinkertai-
sesti “hänen töittensä hedelmä”. Ihmisen syntinen elämäntapa 
aiheuttaa kaikki maailman ongelmat.

Meidän on opittava, että tosi koulutus perustuu syyhyn ja seu-
raukseen. Jumala katsoo, että ihmiskunta ja jopa hänen oma seu-
rakuntansa joutuu kohtaamaan tämän. Ainoastaan Jumala voi 
selittää ihmisen mielen ja tunteet. Ainoastaan Jumala voi saada 
meidät turvaamaan itseensä oman sairaan mielemme sijasta.

e l ÄVÄ n  V e D e n  l Ä h t e e n  h y l k Ä Ä m i n e n 

“Kunnian valtaistuin, korkea ikiajoista, meidän pyhäkkömme 
paikka! ” (jae 12). Jumala on antanut ensihedelmilleen paikan 
kaikkein pyhimmässä—jossa hän asuu. Tulemme istumaan 
ja hallitsemaan Jumalan kanssa “kunnian valtaistuimelta”. Ei 
ole olemassa korkeampaa kunniaa kuin palkkiomme! Meidät 
on kutsuttu Kristuksen morsiameksi. Vain ennen Kristuksen 
toista tulemusta kutsutuille ja hänelle uskollisille annetaan tämä 
ikuinen, korkea, ainutlaatuinen kunnia. Laodikealaiset ovat 
menettäneet näyn, kun ovat keskittyneet ihmisiin. 

“Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, 
joutuvat häpeään. Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan 
tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran” 
(jae 13). Nämä ovat pyhiä, jotka hylkäävät Jumalan ja jotka luo-
puvat Jumalasta. Tässä meillä on sokeutunut Kristuksen morsian. 
Kuten luvussa 2 mainittiin, laodikealaiset omasivat kaiken, mutta 
he “ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran”. He ovat hyljän-
neet “Israelin toivon”. Ihmiset usein pilkkaavat ainoaa toivoaan!

Ne, jotka hylkäävät Jumalan, “ kirjoitetaan tomuun”. Heistä 
jää vain viiva hiekkaan! He alentuvat maalliseen näkyyn, joka 
palauttaa heidät maan päälle. Millaista elämän tuhlausta!

Juotko “elävän veden lähteestä”? Käsite kertoo, että Jumala 
ilmoittaa jatkuvasti uutta totuutta—lisää profetioita, joidenka 
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tulee saapua kuin vesilähde. Ne saapuvat tällä tavalla pcg:n tykö. 
Juot Juuri nyt lähteestä! Jumalan Pyhän Hengen tulisi vir-
rata elämäämme. Jumalan voiman tulisi inspiroida meitä ja 
meidän tulisi kasvaa sen avulla hengellisesti.

Kuinka voimme hylätä näin suuren kutsumuksen? Kyseessä 
on suurin mahdollinen koskaan pyhille annettu kutsumus. Nyt 
on suuri hetkemme. Miksi suurin osa Jumalan omista antaa 
tilaisuuden valua käsistään? Koska he seuraavat ihmisiä! Mikä 
toivoton kirous!

Ovatko Jumalan penseät omat ikuisesti kadotettuja? 
“Paranna minut, Herra, niin minä parannun, auta minua 
(engl. pelasta minut), niin olen autettu (pelastettu). Sillä sinä olet 
minun ylistykseni” (jae14). Laodikealaiset voidaan parantaa! 
Heidän voidaan pelastaa, jos he tekevät parannuksen.

“Katso, he sanovat minulle: ”Missä on Herran sana? 
Toteutukoon se!” (jae 15). Laodikealaisten täytyy löytää Jumalan 
“elävän veden lähde”, sillä he juovat seisovasta lammikosta saas-
tutettua totuutta. Heidän lähteensä ei virtaa enää. Heidän toi-
vonsa kuolee. Jumala ei enää johda ja inspiroi heitä.

“Älä tule minulle peljätykseksi, sinä, minun turvani (engl. 
toivoni) onnettomuuden päivänä” (jae 17). Jumala inspiroi jäl-
leen “toivo” -sanan. Pahimpana onnettomuuden päivänä löytyy 
edelleen toivo. Näky voidaan nyt vielä elvyttää! Jos sen 
elvyttäminen ei onnistu, viimeinen parannuksen mahdollisuus 
on suuren ahdistuksen kauhussa. Jos laodikealaiset odottavat 
näin kauan, ennen kuin tekevät parannuksen, he menettävät 
suuren osan palkkiostaan.

“Joutukoot häpeään ne, jotka minua vainoavat, mutta älä 
anna minun häpeään tulla; peljästykööt he, mutta älä anna 
minun peljästyä. Tuota heille onnettomuuden päivä ja tuhoa 
heidät kaksinkertaisella tuholla.” (jae 18). Jumalan omien tulee 
nähdä, kuinka vakava ongelma on. He kohtaavat “kaksinker-
taisen tuhon”. Mitä tämä tarkoittaa? Se voi tarkoittaa vain sitä, 
että he menettävät fyysisen elämänsä kaksi kertaa—ensiksi tässä 
elämässä ja myöhemmin heidät herätettäessä heidät heitetään 
tulijärveen. Näin käy 50 prosentille laodikealaisia (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 25:1–10).

Miksi laodikealaiset eivät näe heidän yllään olevan kiro-
uksen suuruutta? Ikuiseen kuolemaan johtavaa kirousta! He 
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kieltäytyvät näkemästä elävän veden lähdettä. He kuuntelevat 
ihmisiä—eivät Jumalaa! He ovat menettäneet Jumalan kirk-
kaimman toivon näyn.

s a pa t i n pÄ i VÄ  - n Ä k y 

Kuinka penseät Jumalan omat kykenevät kääntymään 
takaisin Jumalan luo? “Näin sanoi Herra minulle: Mene ja 
seiso Kansanportissa, josta Juudan kuninkaat tulevat ja josta 
he menevät, ja kaikissa Jerusalemin porteissa. Ja sano heille: 
Kuulkaa Herran sana, te Juudan kuninkaat ja koko Juuda ja 
kaikki Jerusalemin asukkaat, jotka tulette näistä porteista. Näin 
sanoo Herra: Ottakaa itsestänne tarkka vaari, älkää sapatin-
päivänä mitään kantamusta kantako älkääkä mitään tuoko 
Jerusalemin porteista. Älkää viekö sapatinpäivänä mitään kan-
tamusta taloistanne älkääkä tehkö mitään työtä, vaan pyhit-
täkää sapatinpäivä, niinkuin minä käskin teidän isienne tehdä. 
Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan olivat 
niskureita, niin etteivät kuulleet eivätkä ottaneet kuritusta var-
teen. Jos kuulette minua, sanoo Herra, niin ettette tuo mitään 
kantamusta tämän kaupungin porteista sapatinpäivänä, vaan 
pyhitätte sapatinpäivän, niin ettette silloin tee mitään työtä, 
niin tulee tämän kaupungin porteista sisälle, ajaen vaunuilla ja 
hevosilla, kuninkaita ja ruhtinaita, jotka istuvat Daavidin val-
taistuimella, tulevat he ja heidän ruhtinaansa, Juudan miehet 
ja Jerusalemin asukkaat, ja tämä kaupunki on oleva asuttu ian-
kaikkisesti” (Jeremian kirja 17:19–25).

Meidän tulee tarkastella tänään jakeita hengellisesti. Kuka jakaa 
Daavidin valtaistuimen iankaikkisesti Kristuksen kanssa? Kyseessä 
on Jumalan ensihedelmien palkkio (Johanneksen ilmestys 3:21; 
Evankeliumi Luukkaan mukaan 1:23–33; Jesajan kirja 9:6-7). 

Jumala kertoo, että olemme jo kuninkaita ja pappeja 
(Johanneksen ilmestys 1:5-6). Valmistaudumme nyt avioitumaan 
Aviomiehemme Jeesuksen Kristuksen kanssa (Johanneksen 
ilmestys 19:7). Tämä on kirkas toivon näky! Ymmärrämmekö 
asian? Näky on useimmille Jumalan omille tänään epämää-
räinen. Se on kirous ihmisten seuraamisesta.

Laodikealaiset pystyvät pysäyttämään kirouksen. Ensiksi 
heidän tulee viettää kunnollisesti Jumalan sapatinpäivää. 
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Sapatti on merkkinä siitä, että olemme Jumalan kuninkaallinen 
perhe. “Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä 
se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta 
sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän 
teidät. Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, 
rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävi-
tettäköön kansastansa. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seit-
semäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, Herralle pyhitetty. 
Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla. 
Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia suku-
polvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se on oleva ikuinen merkki 
minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki tai-
vaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti” 
(2 Mooseksen kirja 31:13–17).

Meidän tulee tarkastella jakeita tänään hengellisesti. Tilanne 
on muinaista vakavampi. Opimme tuntemaan tosi Jumalan, 
kun vietämme sapattia kunnolla. Vain ensihedelmät on kut-
suttu tänään tähän kunniaan. Jos he kääntyvät pois, he eivät 
kuole pelkästään fyysisesti kuten muinainen Israel. Nämä pyhät 
solmivat liiton Jumalan kanssa. Nyt heidän ikuinen elämänsä 
on vaakalaudalla!

Sapatti kiinnittää katseemme takaisin Luoja-Jumalaan, 
joka “lepäsi ja hengähti (engl. virkistyi)” sapatin päivänä. Jumala 
ei tarvitse fyysistä lepoa. Kuinka hän virkistyi? Sapatti kuvaa 
tuhatvuotista valtakuntaa—aikaa, jona Jumala hallitsee tätä 
maailmaa ja rakentaa perhettään, joka tulee sitten ikuisesti hal-
litsemaan maailmankaikkeutta. Näin sapatti saa meidät katso-
maan myös tulevaisuuteen.

Jumala on Luoja. Jumala luo perheensä, joka ainoastaan 
alkoi Aadamin ja Eevan luomisella (Genesis 1:26). Eläimet 
luotiin kukin lajinsa mukaan. Ihminen luotiin puolestaan 
Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Piirteemme ovat Jumalan piir-
teitä. Hengellinen luominen on kuitenkin fyysistä tärkeämpi. 
Jumala suorittaa sen seurakuntansa kautta. Päämääränämme on 
rakentaa Jumalan kaltainen luonne (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 5:48). 

Sapatti-näky inspiroi suurta Jumalaa, Joka “vir-
kistyi”. Sen tulisi inspiroida suuresti myös sinua ja minua, kun 
pidämme sapatin pyhänä.
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Vain sapatin kirkas näky tuo laodikealaiset takaisin. Vain 
sapatti-näky saa meidät kasvamaan hengellisesti. Jos ymmär-
rämme todella henkeäsalpaavan tulevaisuutemme, emme kos-
kaan hylkää Jumalaa—Israelin toivoa! 

Sapatin Luoja esitti esimerkillään luomakunnalleen, kuinka 
viettää sapattia ja kuinka tulla sapatin vietolla pyhäksi. Katso 
Jumalan henkilökohtaisen esimerkin voimaa! Luomisemme 
ainoa tarkoitus on seurata Jumalan esimerkkiä.

Sapatista on tullut Jumalan penseälle seurakunnalle “taakka”. 
Se ei ole laodikealaisille enää “ilo” (Jesajan kirja 58:13).

Jumala on läsnä erityisellä, voimallisella tavalla sapatin päi-
vänä. Sapatin tulisi nostattaa meidät hengellisesti korkeuksiin 
taakkana olon sijasta. Kristus Ja ensihedelmät muuttavat 
maailman sapatilla! Juuri sapatin kautta Jumala työsti alussa 
lopun ajan Eliaa, Herbert W. Armstrongia. Kaikki alkaa sapa-
tilla! Meidän täytyy oppia tämä oppiläksy, jos aiomme hallita 
maailmaa Kristuksen kanssa.

Voin antaa sinulle jumalallisen takeen siitä, että kun alat 
viettää sapattia kunnolla, koet dramaattisia muutoksia pian 
elämässäsi! Haasta Jumala kokeeseen! Jos vietämme kunnolla 
sapattia, emme koskaan turvaa toivottomiin ihmisiin.

“Ja Juudan kaupungeista ja Jerusalemin ympäriltä, 
Benjaminin maasta ja Alankomaasta, Vuoristosta ja Etelämaasta 
tulee niitä, jotka tuovat polttouhreja ja teurasuhreja, ruokauh-
reja ja suitsutusuhreja, tuovat kiitosuhreja Herran huoneeseen” 
(Jeremian kirja 17:26). Tämä on profetia Jumalan huoneesta, 
hänen seurakunnastaan, tänään. Kun tarkastelemme jakeita hen-
gellisesti, näemme voimallisen varoituksen Jumalalta. “Mutta jos 
ette kuule minua ettekä pyhitä sapatinpäivää, vaan kannatte kan-
tamuksia ja kuljette Jerusalemin porteista sapatinpäivänä, niin 
minä sytytän tuleen sen portit, ja tuli on kuluttava Jerusalemin 
palatsit, eikä se ole sammuva” (jae 27). Jollemme ota vaaria varoi-
tuksesta pitää sapatin päivä pyhänä, Jumala tuo tulen!

Jumala varoittaa useita kertoja. “Kuulkaa Herran sana …” 
(jae 20). “Ottakaa itsestänne tarkka vaari …” (jae 21). “Mutta jos 
ette kuule minua …” (jae 27). Jumala sytyttää tulen henkilökohtai-
sesti—hän alkaa suuresta ahdistuksesta, mutta tätä tulta ei sammu-
teta. Jollemme tee parannusta—tuli tuhoaa ihmiselämät ikuisesti.

Otatko vaarin Jumalan voimakkaasta varoituksesta?
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“ e i  o l e  t o i V o a”

Jumala tekee varsin selväksi sen, että jos teemme parannuksen, paha 
ei kohtaa meitä, (Jeremian kirja 18:8). “Sano siis nyt Juudan miehille 
ja Jerusalemin asukkaille: Näin sanoo Herra: Katso, minä hankin 
teille onnettomuutta ja pidän neuvoa teitä vastaan. Kääntykää siis 
kukin pahalta tieltänne ja parantakaa vaelluksenne ja tekonne” 
(Jeremian kirja 18:11). Jumala käskee valittujaan varoittamaan seu-
rakuntaansa ja Israelin kansoja. Jumala asettaa henkilökohtaisesti 
onnettomuuden—täydellisen tuhon—Israelin kansoja vastaan.

Jumala anoo omiaan kääntymään—palaamaan takaisin enti-
seen hengelliseen olinpaikkaansa.

Laodikean johtajista moni ei ole rehellinen. “Mutta he vas-
taavat: Se on turhaa (engl. ei ole toivoa)! Sillä me vaellamme 
omien neuvojemme mukaan, ja me teemme kukin oman pahan 
sydämensä paatumuksen mukaan ” (jae 12). Osa Jumalan seu-
rakunnan sekä Israelin kansan johtajista näkee, ettei ole 
toivoa. He vaeltavat edelleen pahuutensa mukaan. He ovat 
niin syvästi synnillisen elämänsä orjia, etteivät tee parannusta, 
vaikka tietävät onnettomuuden odottavan heitä!

Useimmiten johtajat eivät halua kertoa seuraajilleen brutaa-
lista totuutta. Juuri tällainen on mieli, joka on “petollinen on 
ylitse kaiken” (Jeremian kirja 17:9). On katastrofista turvata täl-
laiseen mieleen! Sen motiivit ovat useimmiten pahoja.

Ajoittain meitä vainotaan, kun osoitamme, kuinka toivoton 
ihmisen elämä on. Kerromme totuuden. Osa johtajista valeh-
telee useasti. Meidän täytyy turvata Jumalaan—savenvalajaan 
(Jeremian kirja 18:1-7). Jumala muovaa ja muokkaa elämäämme, 
jos vain sallimme sen. Meidän on kuitenkin ensiksi todettava, 
ettei ihmisessä ole toivoa!

“Sentähden, näin sanoo Herra: Kysykää kansojen keskuu-
dessa, kuka on tämänkaltaista kuullut? Ylen kauhistuttavia 
tekoja on tehnyt neitsyt Israel” (jae 13). Jumala puhuu neitsyt 
Israelista. Vain Kristuksen veri voi peittää syntimme ja tehdä 
meistä hengellisesti neitsyitä. Jae on osoitettu Jumalan seura-
kunnalle—neitsyelle, jonka kanssa Jumala avioituu. Tällä ei ole 
lihallista yhteyttä maailman kanssa.

Mutta tämä neitsyt on tehnyt varsin kamalan asian. 
“Luopuuko aukealta kalliolta Libanonin lumi? Ehtyvätkö 
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kaukaa virtaavat vedet, kylmät, kuohuvaiset? Mutta minun kan-
sani on unhottanut minut, he polttavat uhreja turhille jumalille. 
Nämä ovat saaneet heidät kompastumaan teillänsä, ikivanhoilla 
poluilla, niin että he ovat joutuneet kulkemaan syrjäpolkuja, rai-
vaamatonta tietä” (jakeet 14–15). Tämä neitsyt on “unhottanut” 
Aviomiehensä. Hän tekee hengellisesti huorin maailman kanssa. 
“He polttavat uhreja turhille jumalille” temppelijumalanpalve-
luksissaan viittaa nykyiseen seurakuntaan. Sen johtajat ovat 
saattaneet ihmiset kompastumaan muinaisilta teiltä (Malakian 
kirja 2:8). He ovat jättäneet turhuuden takia Libanonin lumien 
“kylmät, virtaavat vedet”. He ovat hyljänneet paljon Jumalan 
Pyhän Hengen heille muinoin opettamasta.

Neitsyt hylkäsi Aviomiehensä. Tämä ei ole mikään pieni 
synti. “Niin he tekevät maansa kauhistukseksi (engl. autioksi), 
ikuiseksi ivan vihellykseksi. Jokainen, joka ohitse kulkee, kau-
histuu ja pudistaa päätänsä” (Jeremian kirja 18:16). Fyysisestä 
ja hengellisestä Israelista tulee autio. “Niinkuin itätuuli minä 
hajotan heidät vihollisen edessä; minä näytän heille selkäni 
enkä kasvojani heidän hätänsä päivänä. Mutta he sanoivat: 
Tulkaa, pitäkäämme neuvoa Jeremiaa vastaan. Sillä ei laki 
lopu papilta, ei neuvo viisaalta eikä sana profeetalta. Tulkaa, 
lyökäämme hänet kielellä, älkäämme kuunnelko lainkaan 
hänen puheitansa” (jakeet 17–18). He punoivat muinoin pahaa 
Jeremiaa vastaan ja toimivat samoin niitä vastaan, jotka saat-
tavat Jeremian viestin tänään perille. He joutuvat maksamaan 
hirveän hinnan teoistaan!
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paljon kuin Jeremia. Jumala kielsi Jeremiaa menemästä 
naimisiin ja hankkimasta lapsia tämän Jerusalemissa 

profetoidessa (Jeremian kirja 16:1-2). Jeremia ei luultavasti ollut 
vapaa avioitumaan ennen kuin vasta vanhana miehenä Irlantiin 
saapuessaan. 

Naimattomuus oli yksi Jeremian pienemmistä koettelemuk-
sista. Hän vietti paljon aikaa vankilassa, jopa Jeremian kirjaa 
kirjoittaessaan. Kuinka Jeremia kykeni kestämään koviakin 
koettelemuksia? Jeremia ei vain esittänyt uskovansa, hän oli 
Raamatun suurimman näyn täyttämä. Intensiivisten koettele-
musten kestäminen todisti, että näky täytti Jeremian mielen ja 
elämän. 

Jeremialla oli viesti oman aikansa sekä tämän lopun ajan 
maailman johtajille. Hänen viestinsä keskittyi aika ajoin tiet-
tyyn johtajaan.

k u n i n g a s  D a aV i D i n  Va lt a i s t u i m e l l a

“Näin sanoo Herra: Mene alas Juudan kuninkaan linnaan ja 
puhu siellä tämä sana; sano: Kuule Herran sana, sinä Juudan 
kuningas, Joka istut Daavidin valtaistuimella, sinä ja 
sinun palvelijasi ja kansasi, jotka käytte sisälle näistä porteista. 
Näin sanoo Herra: Tehkää oikeus ja vanhurskaus ja pelastakaa 
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ryöstetty sortajan kädestä; muukalaiselle, orvolle ja leskelle 
älkää tehkö vääryyttä ja väkivaltaa älkääkä vuodattako viatonta 
verta tässä paikassa. Sillä jos te teette tämän sanan mukaan, niin 
tulee tämän linnan porteista sisälle, ajaen vaunuilla ja hevo-
silla, kuninkaita, Jotka istuvat Daavidin valtaistuimella, 
tulee kuningas ynnä hänen palvelijansa ja kansansa. Mutta jos 
te ette kuule näitä sanoja, niin minä vannon itse kauttani, sanoo 
Herra, että tämä linna on tuleva raunioiksi” (Jeremian kirja 
22:1-5). Muista, että se on profetia lopun ajalle! Viesti osoitet-
tiin yhdelle henkilölle—kuninkaalle Daavidin valtaistuimella! 
Se on osoitettu erityisesti nykyiselle Britannian kuningattarelle 
Lontoossa.

Missä sijaitsee Daavidin valtaistuin? Se löytyy Israelista—
joka lopun ajan profetioissa tarkoittaa ensisijaisesti Amerikkaa 
ja Britanniaa. Olemme todistaneet tästä totuudesta yli 50 vuoden 
ajan. Emme voi ymmärtää näitä profetioita, jos emme tiedä, 
missä Daavidin valtaistuin sijaitsee. Jumalan valittujen täytyy 
tuntea Daavidin valtaistuin ja sen sijainti tai Jeremian viestiä ei 
kyetä ymmärtämään tänään!

Jumala lupaa menestyksen ja yltäkylläisyyden, jos vain 
otamme vaarin profetian sanoista. Jos hylkäämme Jumalan 
varoituksen viestin, seuraa raunio—totaalinen tuho.

Jumala pakottaa meidät valitsemaan joko toivon tai onnetto-
muuden. Vaikka valitsisimme onnettomuuden, suuressa ahdis-
tuksessa löytyy silti toivo—jos otamme opiksi ja teemme paran-
nuksen. Jumala on näin armollinen.

Huomaa, kuinka tarkka viesti on: “Kuule Herran sana, sinä 
Juudan kuningas”—tai kuningatar—“joka istut Daavidin val-
taistuimella”! Jeremian viesti varoittaa tietyssä johtoasemassa 
olevaa henkilöä ja Jumalan valittujen on vietävä viesti perille! 
“Näin sanoo Herra: Mene” ja “puhu” kuninkaalle, engl . to the 
king. Asiaa ei voida esittää suoremmin. Käsky tulee Jumalalta! 
Meidän tulee tietää, minne viesti tulee viedä. Jumala on ilmoit-
tanut viestin pelkästään henkilöille, jotka tietävät tarkasti, 
kuinka viesti tulee toimittaa! 

Jos tiedämme, missä Daavidin valtaistuin on, tiedämme 
myös, missä Israel on lopun aikana. Viestimme on ensisijai-
sesti Israelin kansoille, koska profetia kertoo niiden tuhoutuvan 
ensimmäiseksi, ennen loppumaailman kaatumista. Jos emme 
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tunnista Israelia, emme varmasti tunne Daavidin valtaistuimen 
sijaintia. Ilman tätä tietoa emme ymmärrä Jeremian kirjaa 
emmekä koko Raamatun profetioita.

Kuka toinen planeetalla ymmärtää Jeremian kirjaa? Kuka 
toinen varoittaa Britannian kuningasperhettä? Kuka toinen 
maailmassa tekee työtä, jota Jeremian profetoitiin tekevän tänä 
lopun aikana? Näihin kysymyksiin on helppo vastata.

Jumala varoittaa kuningasperhettä ja ilmaisee, mistä syn-
neistä heidän tulee tehdä parannus (jae 3). Jos he eivät tee paran-
nusta, heidän lyhyen aikavälin tulevaisuutensa ei ole kehuttava.

Lisäksi löytyy inspiroiva viesti Jumalan uskollisille palveli-
joille. Profetioiden kautta opimme, kuinka toimia vanhurskaina 
kuninkaina ja pappeina, asemissa, jotka omaamme jo alkioas-
teisena (Johanneksen ilmestys 1:6; 5:10). Valmistaudumme jo 
hallitsemaan Jeesuksen Kristuksen kanssa Daavidin valtais-
tuimella. Jumalan valittujen tulee saavuttaa Jeremian kuvaama 
vanhurskaus.

Jumalan Laodikean seurakuntiin kuuluvat menettävät 
palkkionsa, iankaikkisen aseman päämajassa Daavidin 
valtaistuimella. 

“Sillä näin sanoo Herra Juudan kuninkaan linnasta: Sinä olet 
minulle Gilead, olet Libanonin huippu; mutta totisesti, minä teen 
sinut erämaaksi, asumattomiksi kaupungeiksi” (Jeremian kirja 
22:6). Kansakunnasta tulee asumaton erämaa. Englannissa 
Daavidin valtaistuinta ympäröivä vääryys sekä 
Amerikan Ja Britannian kohtalo ovat yhteydessä toisiinsa!

Jeremia varoittaa, että Israelin jokainen yksilö on vastuul-
linen yhteydessä tähän valtaistuimeen. Loppujen lopuksi koko 
maailma tulee olemaan tämän valtaistuimen alainen. Kyseessä 
on valtaistuin, jolta Kristus tulee hallitsemaan iankaikkisesti. 
Valittujen on määrä jakaa johtajuus Kristuksen kanssa. Meidän 
tulee olla syvästi huolissamme, mitä valtaistuimelle tapahtuu—
nyt ja iankaikkisesti.

Antaisiko Jumala mieltä hipovia profetioita Daavidin valtais-
tuimen hallitsijoita ja Israelin kansoja vastaan ilmoittamatta, 
keitä nämä ovat ja mistä he löytyvät?! Moinen tekisi Jumalasta 
hirviömäisen. Mutta jos Jumala antaa profetiat ja ne hyljätään, 
syy on selvästi kuningasperheen ja Israelin. Ne ovat ymmärtä-
mästä kieltäytyviä kovapäisiä kapinallisia.



Daavidin valtaistuin 117

Koko profetia koskee pääasiallisesti Daavidin valtais-
tuinta. Kuinka tärkeä tämä valtaistuin on meille tänään? 
Tehtävänämme on kertoa Israelin kansoille, että heidän kes-
kuudessaan on Daavidin valtaistuin ja että heidän kohtalonsa 
sitoutuu suorasti valtaistuimen vanhuskauteen tai epävanhus-
kauteen! Tietämättömyys ei anna tekosyytä.

Israelin kansat muuttuvat ydinerämaaksi, asumattomiksi 
kaupungeiksi! Voiko Jumala esittää vakavamman varoituksen? 
Kuinka voimme kapinoida herkeämättä tällaista painaJais-
maista profetiaa vastaan? Miksi olemme kovia, emmekä ota 
vaaria?

Koskaan aikaisemmin ei ole nähty tällaista, kar-
meaa profetiaa! Profetian tulisi painaa Jokainen 
YhdysvaltoJen Ja Britannian kansalainen polvilleen 
rukoilemaan suurta Jumalaa!

h y l J Ä t t y  D a aV i D i n 
k a n s s a  t e h t y  l i i t t o

Miksi Jumala saattaa tuhon Daavidin valtaistuimella istuvan 
kuningasperheen päälle? “Minä vihin hävittäjät sinua vastaan, 
kunkin aseinensa, ja he hakkaavat maahan sinun valiosetrisi ja 
heittävät ne tuleen. Monet kansat kulkevat tämän kaupungin 
ohitse ja kysyvät toinen toiseltansa: Miksi on Herra tehnyt näin 
tälle suurelle kaupungille? Ja siihen vastataan: Siksi, että he hyl-
käsivät Herran, Jumalansa, liiton ja kumarsivat muita jumalia ja 
palvelivat niitä” (Jeremian kirja 22:7-9). Heitä rangaistaan, koska 
he hylkäsivät Jumalan Daavidin kanssa tekemän, valtaistuinta 
Englannissa koskevan, liiton. Kuningasperhe ei ole astunut vielä 
uuteen liittoon Jumalan kanssa, mutta on edelleen osa Jumalan 
Daavidin kanssa solmimaa liittoa istuessaan Daavidin val-
taistuimella. Jumala antoi heille kunnian ja kunniaan sisältyy 
raskas vastuu. 

“Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi 
tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka 
lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuu-
tensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä 
vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi” (2 Samuelin 
kirja 7:12–13). Jumala kertoi Daavidille, että tämän poika Salomo 
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rakentaisi Jumalalle huoneen, temppelin ja että Daavidin val-
taistuin vahvistettaisiin iankaikkisesti.

Kyseinen valtaistuin jatkuu edelleen tänä päivänä Englannissa 
Jumalan Daavidin kanssa solmiman liiton takia. Kuningas Daavid 
puhui liitosta juuri ennen kuolemaansa. “Nämä olivat Daavidin 
viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu kor-
kealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin 
ylistysvirsissä... Eikö minun sukuni ole näin Jumalan edessä? Sillä 
hän on tehnyt minun kanssani iankaikkisen liiton, kaikin puolin 
taatun ja vakaan. Hän antaa versoa minulle kaiken autuuden ja 
kaiken ilon” (2 Samuelin kirja 23:1,5). Jumala teki Daavidin kanssa 
iankaikkisen liiton. Daavidin valtaistuin ei tule koskaan lakkaa-
maan, ei edes ikuisuudessa! (Jesajan kirja 9:6-7). Jokainen tällä 
valtaistuimella tänään istuva on osa erityistä, kuningas Daavid 
kanssa tehtyä valtaistuinliittoa huolimatta siitä, tunteeko sen tai 
pitääkö henkilö siitä. 

“Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vah-
vistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi” (2 Samuelin kirja 
7:13). Hepreankielen “huone” -sana voidaan kääntää myös perhe. 
Liitto solmittiin, jotta valtaistuin olisi osa Jumalan perhettä.

Jumala antoi Raamatussa selvän varoituksen kuninkaallisille 
siitä, kuinka heitä ojennettaisiin, jos he tekisivät syntiä. “Minä olen 
oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee 
väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin ihmis-
lapsia lyödään” (jae 14). Jumala halusi tehdä hallitsijasta poikansa 
(tai tyttärensä) ollen tämän Isä. Kyseessä on Jumalan perhe-val-
taistuin. Jos tällä valtaistuimella hallitsevat tekevät syntiä, Jumala 
sanoo, että hän rankaisee heitä ihmisvitsalla. Usein tämä tar-
koittaa merkittävän taistelun tai sodan häviämistä.

Daavidin valtaistuimen ja Israelin hallitsijat kärsivät kohta 
pahimman luokan tappion, jolleivät tee parannusta. He kokevat 
maapallolla pahimman kärsimyksen ajan.

Daavidin valtaistuin jatkuu kaikesta huolimatta aina. “Mutta 
minun armoni ei poistu hänestä, niinkuin minä poistin sen 
Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja 
kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi 
on oleva iäti vahva. Naatan puhui Daavidille näillä sanoilla, 
tämän näyn mukaisesti” (jakeet 15–17). Valtaistuimen tulee 
jatkua. Kristus istuu sillä palatessaan. Se on vahvistettu ian-
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kaikkisesti. Meidän on uskottava Jumalaa—uskottava, mitä hän 
sanoo Raamatussa. 

Entä jos Britannian kuningasperhe ei ota vaaria suuren-
suuresta varoituksesta? Jumala lähettää tuhoajia Daavidin val-
taistuimella istujia vastaan, jotka hylkäävät Jumalan liiton 
Daavidin kanssa (Jeremian kirja 22:7-9). Jeremia kuvaa heidän 
loppuaan yksityiskohtaisesti. “Sentähden, näin sanoo Herra 
Joojakimista, Joosian pojasta, Juudan kuninkaasta: Ei hänelle 
pidetä valittajaisia eikä huudeta: Voi veljeni! Voi sisareni! Ei 
hänelle pidetä valittajaisia eikä huudeta: Voi herraamme! 
Voi hänen loistoansa! Hänet haudataan niinkuin aasi hauda-
taan: raahataan pois ja viskataan Jerusalemin porttien tuolle 
puolen” (jakeet 18–19). Muinaisten hallitsijoitten kautta kuva-
taan, mitä lopun aikana tapahtuu. Britannian kuningas-
perhe haudataan “niinkuin aasi haudataan”, Jollei se tee 
parannusta!

Valloittajat eivät osoita kuningasperhettä “Voi herraamme!” 
tai “Voi hänen loistoansa!” He eivät osoita heitä “teidän kunin-
kaallinen majesteettinne” tai “teidän kuninkaallinen korke-
utenne”. Britannian valtaistuimella istuu suurimmat 
maailman koskaan näkemät kuninkaalliset! Kysyvätkö 
kansalaisemme koskaan, miksi näin on? Kuinka näin ver-
taamattoman suuri kuninkaallisuus sai alkunsa? Kuinka se 
kehittyi? Näin tapahtui yhdestä ainoasta syystä: Jumalan 
Daavidin kanssa tekemän liiton takia. Britannian kuningas-
perhettä tullaan kohtelemaan samalla lailla kuin he 
ovat kohdelleet Jumalan kuningasperhettä! Tämän takia 
Britannian kuninkaalliset kokevat aasin hautaamisen, jolleivät 
tee parannusta. Heidän loppunsa ei sisällä mitään majesteettista. 
Jumala oikaisee heitä heidän tekemänsä pahan tähden.

l i i t t o  l e e V i l Ä i s t e n  k a n s s a

Samaan aikaan kun Jumala teki erityisen liiton Daavidin kanssa, 
hän teki myös liiton leeviläisten, tai Jumalan pastorien kanssa. 
Kysymys kuuluu, miksi?

“Herran sana tuli Jeremialle toistamiseen, kun hän vielä oli 
suljettuna vankilan pihaan; se kuului näin: Näin sanoo Herra, 
joka sen myös tekee, Herra, joka valmistaa sen ja vahvistaa 
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sen–Herra on hänen nimensä: Huuda minua avuksesi, niin 
minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asi-
oita, joita sinä et tiedä” (Jeremian kirja 33:1-3). Jeremia oli edel-
leen vankilassa. Salattuja asioita tarkoittaa Jumalan Jeremialle 
antamaa ilmoitusta—“joita sinä et tiedä”. Eli jos aiomme 
ymmärtää Daavidin valtaistuimesta, Jumalan täytyy ilmoittaa 
siitä meille, sillä asia on ihmisen tiedon ulkopuolella. 

Jos löydät tänään Jumalan työn, Jumala ilmoittaa edel-
leenkin salaisuuksia, “ joita sinä et tiedä”. Kuten Jeremian 
aikana, työ pyörii miehen ympärillä. Ilmoitus tuli yhdelle ihmi-
selle—Jeremialle. Tämän menetelmän kautta vältetään suuri 
sekaannus. Jumala ei ilmoittanut sekä Jeremialle että Barukille 
tai miesryhmälle. Jumala käyttää edelleen yhtä miestä, vaikka 
mies olisi mutaisessa vankilassa kuten Jeremia. Sama pätee 
tänään.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos aiot löytää Jumalan, sinun tulee 
etsiä ilmoitus Jumalan mieheltä, joka ei ole tämän maailman 
korkea-arvoinen! Henkilö, jolle Jumala antaa ilmoituksen, ei ole 
yhteiskuntamme kunniaan korottama. Sen sijaan miestä seuraa-
jineen vainotaan maailmassa kuin Jeremiaa.

Suuri osa Jeremian kirjan inspiraatiosta tuli vankilassa. Ei 
ole väliä, mistä löydät Jumalan ilmoittaman totuuden profetian, 
tarraudu siihen—vaikka se saapuisi pimeimmästä tyrmästä. Etsi 
mies, jolle Jumala ilmoittaa totuutensa.

“Sillä näin sanoo Herra: Aina on mies Daavidin suvusta 
istuva Israelin heimon valtaistuimella. Ja aina on mies leevi-
läisten pappien suvusta oleva minun edessäni uhraamassa polt-
touhria ja sytyttämässä ruokauhria ja toimittamassa teurasuhria 
joka päivä” (jakeet 17–18). Tässä puhutaan pappien toimitta-
masta temppelijumalanpalveluksesta. Jumalan seurakunta on 
tänään Jumalan temppeli.

Kyseessä on kaksinainen liitto. Jumalan tekemän liiton 
mukaan Daavidin valtaistuimelta ei koskaan puuttuisi hallit-
sija. Jumala lupasi myös, että aina löytyisi tosi pastoreita, Jotka 
opettaisivat ilmoitettua totuutta valtaistuimesta. 
Tämä on kaikkivoivan Jumalan antama rikkomaton lupaus, 
joka takaa, että lopun aikana vuotaisi jatkuva virta uutta, val-
taistuinta koskevaa ilmoitusta. Luet ilmoitusta juuri nyt. Olet 
juuri nyt osa profetiaa! Hämmästyttävä Daavidin valtaistuinta 
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koskeva totuus on suuri osa työtämme. Tämän vuoksi nykyinen 
televisio-ohjelmamme on nimeltään Daavidin avain. 

“Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana: Näin sanoo Herra: 
Jos saatte rikotuksi minun liittoni päivän kanssa ja minun liit-
toni yön kanssa, niin että päivä ja yö eivät enää tule ajallansa, 
niin rikkoutuu myös minun liittoni palvelijani Daavidin kanssa, 
niin ettei hänellä enää ole poikaa, joka istuu kuninkaana hänen 
valtaistuimellansa, ja minun liittoni leeviläisten pappien, minun 
palvelijaini, kanssa” (jakeet 19–21). Näiden kahden liiton rik-
kominen, liiton Daavidin ja leeviläisten kanssa, on yhtä mah-
dotonta rikkoutua kuin Jumalan liiton rikkoutuminen yön ja 
päivän kanssa. Ihminen ei voi pysäyttää maapallon pyörimistä 
akselinsa ympäri eikä hän voi myöskään rikkoa näitä kahta 
liittoa. Näiden kahden liiton täyttyminen on varmempaa kuin 
päivän ja yön olemassaolo! 

Herbert W. Armstrong täytti Jumalan pastoreita koskevan 
lopun ajan liiton. “Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kir-
joita: Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, 
joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: 
Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun 
eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voi-
masi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanas-
tani etkä ole minun nimeäni kieltänyt” (Johanneksen ilmestys 
3:7-8). Jumala antoi H. Armstrongille Daavidin avaimen. Avain 
ilmoitettiin hänen kirjansa Yhdysvallat ja Britannia profeti-
oissa kautta. Vain Jumalan lopun ajan Elialle annettiin toi-
menannoksi asettaa Daavidin avain kohdalleen (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 17:10–11). Tästä syystä painatamme tätä H. 
Armstrongin kirjaa. Jumala ei antanut kellekään muulle toime-
nantoa tuottaa toista versiota kirjasta H. Armstrongin kuoleman 
jälkeen. Jumala toimii Jumalan Filadelfian seurakunnan kautta 
ja rakentaa H. Armstrongin asettamalle perustalle. Pcg on 
rakentanut juuri tälle perustukselle. Meillä on Daavidin avain 
-kirjanen. Jumala on ilmoittanut seurakunnallemme entistä täy-
demmän ymmärryksen Jeremian kirjasta.

Jumala vahvisti hallituksensa H. Arm strongin—yhden 
miehen kautta.. Kyseessä on sama hallitus, Jota toi-
meenpannaan iankaikkisesti Daavidin valtaistuimelta! 
Jokainen Jumalan Laodikean seurakunnista ovat hyljännyt 
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KUNINGATAR ELIZABETH II KRUUNATAAN Jumala kohdistaa 
Jeremian kirjassa profetian erityisen selvästi tällä valtaistuimella 
tänä lopun aikana hallitseville.

Corbis phoTo

tämän hallituksen tänään. Tämän vuoksi Jumala ei ilmaise 
heille enää uutta totuutta. Jumala on antanut pcg:lle puolestaan 
tulvimalla uutta ilmoitusta, ja se tulvii tulvimistaan Jumalan 
valituille. Jumala täyttää näin erityisen, Daavidin valtaistui-
meen liittyvän liittonsa pastoreittensa kanssa tänään. 

Jumala kutsuu liiton tänään täyttäviä pastoreita “minun pal-
velijoikseni” (Jeremian kirja 33:21). Jumalan pastorit ovat moder-
neja leeviläisiä. He opettavat Jumalan ilmoittamaa totuutta 
Daavidin valtaistuimesta (jae 22).

Ihmisiä, Jotka ovat uskollisia Jumalalle, tullaan 
iankaikkisesti puhuttelemaan “teidän maJesteettinne” 
tai “teidän kuninkaallinen korkeutenne”! Nämä ovat 
Jumalan tosi kuninkaallisia tänään. He hallitsevat Daavidin val-
taistuimella iankaikkisesti. 

s u u r i  t y ö

Jeremia teki kovasti työtä saattaakseen Jumalan viestin Juudalle. 
“Joosian, Aamonin pojan, Juudan kuninkaan, kolmannesta-
toista vuodesta alkaen tähän päivään saakka–kaksikymmentä 
kolme vuotta–on Herran sana tullut minulle, ja minä olen 
teille puhunut varhaisesta alkaen, mutta te ette ole kuulleet” 
(Jeremian kirja 25:3). Hänen tapansa oli “puhua varhaisesta 
alkaen”. Tämä ilmaus löytyy Raamatusta 12 kertaa. Jeremia 
käyttää sitä 11 kertaa. Ilmaus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että 
Jeremia toimi kiireisesti ja ahkerasti saattaakseen Jumalan työn 
valmiiksi.

Miksi kiire? “Ja Herra on lähettänyt teidän tykönne 
kaikki palvelijansa, profeetat, varhaisesta alkaen, mutta 
te ette ole kuulleet, ette kallistaneet korvaanne kuullaksenne” 
(jae 4). Jumala on toiminut aina kiireisen ahkerasti lähet-
täessään profeettoja varoittamaan Juudaa. Jumala inspiroi 
Jeremiaa. Tämä on menestymisen avain Jumalan työssä. 
Meidän tulee toimia Jumalan tavalla kiireellisesti! Ei löydy 
kiireempää asiaa kuin Jumalan työn valmiiksi saattaminen! 
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Olemmeko täynnä Jumalan kiireellisyyttä? Jumalan työstä 
täytyy tulla meidän työmme.

Tämän vuoksi vain harvat tekevät Jumalan työtä. Ihminen 
ei yleensä rakasta Jumalaa ja Jumalan työtä enempää kuin 
omaa elämäänsä. Ihmisen oma työ on yleensä tärkeämpi kuin 
Jumalan työ. Valitut tietävät, että he tekevät työtä Jumalalle 
ja ettei mikään ole tätä tärkeämpää. Kuinka harvoja tällaiset 
ihmiset ovat maan päällä.

Jumala lähettää Pohjan kuninkaan valloittamaan kan-
samme (jakeet 5-9). Tämä tapahtui muinoin juuri Jeremian pro-
fetoimalla tavalla. Valloitus oli kuitenkin pelkkä esikuva siitä, 
mikä kohtaa Amerikkaa, Britanniaa sekä Israelia (raamatullista 
Juudaa) tänä lopun aikana. Voisiko viesti olla kiireisempi?

“Minä hävitän heidän keskuudestaan riemun ja ilon äänen, 
yljän äänen ja morsiamen äänen (alkuteksti), käsikivien äänen 
ja lampun valon” (jae 10). Ilon ääni häviää. Meidän on tarkas-
teltava jaetta hengellisesti. Yljän—Kristuksen—ja morsiamen—
Jumalan vaimon, valittujen—ääni häviää. “Lampun valo” tai 
lamppu sammuu. Tämä lamppu palaa Jumalan valitussa seu-
rakunnassa (Johanneksen ilmestys jakeet 2 ja 3). Tämä tar-
koittaa, että Jumalan viesti tulee lakkaamaan kahta suuren 
ahdistuksen todistajaa lukuun ottamatta. Tulee olemaan “nälkä 
maassa … Herran sanojen kuulemisen nälkä” (Aamoksen kirja 
8:11).

Missä on lamppu tänään? Missä on morsian? Jos tiedät, missä 
ylkä on, tiedät missä morsian on! Jumalan valitut tietävät, keitä 
he ovat. He tietävät olevansa ainoita, jotka toimittavat Jumalan 
ilmoitetun viestin. Vain he omaavat Jumalan lampun pimeässä 
maailmassa. Olet sokea, jos et näe Jumalan ainoaa lamppua 
pimeässä maailmassa. Jumalan valitut tietävät, kuinka hirvit-
tävän musta tämä maailma tulee hengellisesti, kun heidät vie-
dään turvapaikkaan. Nykyinen työ päättyy. Kukaan muu ei voi 
tehdä parannusta ja paeta suurta ahdistusta.

Löytyykö kiireisempää työtä?
“Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä 

kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä 
vuotta. Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on täyttynyt, 
niin minä kostan Baabelin kuninkaalle ja sille kansalle, sanoo 
Herra, heidän pahat tekonsa, kostan kaldealaisten maalle ja 
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teen sen ikuiseksi erämaaksi. Ja minä tuotan sen maan ylitse 
kaikki sanani, jotka minä olen puhunut sitä vastaan, kaiken, 
mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, mitä Jeremia on ennustanut 
kaikkia niitä kansoja vastaan” (Jeremian kirja 25:11–13). Israelin 
jälkeen on Babylonin rankaisun aika. Nämä Jeremian profetiat 
ovat “kaikkia kansoJa vastaan”.

Jeremia meni pelkästään Juudan tykö. Ainoastaan pcg voi 
täyttää todella profetian. Jumala varoittaa koko maailmaa kai-
kesta, mitä tähän (Jeremian) kirjaan on kirjoitettu”. Vain pcg 
ymmärtää, mitä Jeremia profetoi Jumalan Laodikean seurakun-
nasta. Vain me näemme Babylonin voiman suoran nousun, kuinka 
se valmistuu hyökkäämään “rakastajiaan” vastaan. Ainoastaan 
meillä on viesti ja voima saattaa viesti perille!

Jumala ilmoittaa koko Jeremian kirjan pcg:lle. Tämä uusi 
ilmoitus lisätään perustaviin, Herbert W. Armstrongille annet-
tuihin ilmoituksiin. Vain me ymmärrämme kaikki Jeremian sanat. 
Vain me voimme täyttää profetian täysin.

Jumalan valitut asettaa erilleen se, että he tietävät, että aino-
astaan he vastaanottavat Jumalan ilmoituksia. He ymmärtävät, 
että viesti tuo mukanaan raskaan vastuun ja että heidän tulee 
saattaa ilmoitus koko maailmalle. Vain Jumalan valitut voivat 
viedä viestin!

Profetia on osoitettu tänään suoraan pcg:lle. Meidän täytyy 
saattaa sen viesti kiireesti perille, sillä se on Israelin kansalaisten 
ainoa toivo. Viesti puhuu heitä vastaan. Israelin kansalaisten 
täytyy tehdä parannus pelastuakseen kaikkien aikojen suurim-
malta katastrofilta! “Sillä hekin joutuvat palvelemaan monia 
kansoja ja suuria kuninkaita, ja minä maksan heille heidän 
tekojensa ja kättensä töiden mukaan. Sillä näin sanoi Herra, 
Israelin Jumala, minulle: Ota tämä vihan viinin malja minun 
kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut 
lähetän” (jakeet 14–15). Meidän tulee “Juottaa sillä kaikki 
kansat”. Juottaa, engl. saattaa Juomaan, on voimakas 
verbi. Se kuvaa Jumalan meille antamaa toimeksiantoa. Tämä 
tarkoitusperä sisältää Jumalan vahvan tuomion.

“He (alkuteksti, varmasti) juovat ja horjuvat ja tulevat mielet-
tömiksi miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskellensä. 
Ja minä otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, 
joiden tykö Herra minut lähetti” (jakeet 16–17). Jakeen 16 sana 
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“juovat” on intensiivisempi heprean sana kuin jakeitten 15 ja 17 
“juottaa”. Viestin intensiivisyys saa ihmiset “tulemaan 
mielettömiksi”! Kyseessä on kaikkein vaikein viesti, jonka 
nämä ihmiset, kukaan ihminen on koskaan kuullut!

Jumala lähettää kaikki Jeremian sanat kaikille maa-
ilman kansoille. Se on viesti maailman pahimmasta kärsi-
myksestä. Viesti on niin painajaismainen, että se tekee ihmiset 
mielettömiksi.

Jumala sanoo, että meidän tulee Juottaa kansat. Meidän 
on saatettava viesti urhoollisesti ja tarmokkaasti perille. 
Toimeksiannon täyttäminen vaatii kiireellisyyttä ja rohkeutta 
Jumalalta. Kansojen ei pidä ainoastaan vilkaista viestiä, ottaa 
pelkkää pikkusiemausta—niiden tulee Juoda. Profetian mukaan 
Jeremia “Juotti kaikkia kansoja”. Mutta Jeremia vain kirjasi 
viestin kirjaan. Hän ei saattanut sitä koskaan perille. Vain me 
voimme saattaa tänään viestin perille, Juottaa sen! Tämä mer-
kitsee erittäin voimallista varoitusta! 

Jopa kansojen “kaukaisimmissa nurkissa” (engl. käännös) 
täytyy kuulla varoitus! (jae 23). Myös kansojen erämaassa (jae 
24). Tähän sisältyy “sekakansat” eli ulkomaalaiset. Kukaan ei ole 
poikkeus. Kyseessä on Jumalan viesti koko maailmalle—jokai-
selle henkilölle maan päällä.

Mitä, jos ihmiset eivät ota vaaria? “Pauhina käy maan 
ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän 
käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa 
miekalle alttiiksi, sanoo Herra. Näin sanoo Herra Sebaot: 
Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky 
nousee maan perimmäisistä ääristä. Ja Herran surmaamia on 
oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä 
valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lan-
naksi” (jakeet 31–33). Jumalalla on riita-asia tätä maailmaa vas-
taan. “Herran surmaamia” löytyy maan äärestä maan ääreen. 
Miljoonat kuolleet ihmiset ovat “maan lantana”. Heitä ei “hau-
data”. Tässä on ensisijainen selitys “roukkioiden kasaamiselle” 
(ks. Gesenius’ Lexicon). Isot roukkiot kuolleita ruumiita, 
kuten lanta- tai lannoitekasa, täyttävät maan!

Jumala puhuu ihmiselle sillä ainoalla kielellä, jota ihminen 
ymmärtää!



10
Toivo Anatotissa
Ihmiset ovat nimittäneet Jeremian tuomion profeetaksi. 

Jeremia opetti ihmisille, miksi he saattoivat lyhyen aikavälin 
tuomion päällensä. Raamattu kertoo, että Jeremia toimi varsin 

kummallisella tavalla todistaakseen, ettei Jumalan profeetoilta 
puutu koskaan suuri toivon viesti!

Ihmiset lähestyivät Jeremiaa ja pyysivät tältä Jumalan sanoja, 
neuvoa, tulisiko heidän jäädä maahansa vai pitäisikö heidän 
paeta Babylonin armeijaa Egyptiin (Jeremian kirja luku 42). 
Jeremia oli ainoa mies, jolta ihmiset saattoivat saada vastauksen 
Jumalalta. Jumala käytti ainoastaan Jeremiaa välikappaleenaan. 
Jeremia lupasi rukoilla ja etsiä Jumalan tahtoa. Jumala ei kui-
tenkaan vastannut heti paikalla. Usein hän rakentaa uskoamme 
ja kasvattaa kärsivällisyyttämme antaessaan meidän odottaa 
häntä. Jumala päättää asioista. Jeremia odotti kärsivällisesti 
uskon varassa Jumalaa. Toiset ihmiset eivät kuitenkaan toimi-
neet näin. Meidän tulee ottaa Jeremian hyvästä esimerkistä sekä 
ihmisten kapinallisesta esimerkistä oppia.

Jeremia palasi kymmenen päivän päästä Jumalan vas-
taus mukanaan, mutta ihmiset eivät pitäneet annetusta vas-
tauksesta. “Mutta kun Jeremia oli loppuun asti puhunut kai-
kelle kansalle kaikki Herran, heidän Jumalansa, sanat, jotka 
Herra, heidän Jumalansa, oli lähettänyt hänet tuomaan heille–
kaikki ne sanat, - niin Asarja, Hoosajan poika, ja Joohanan, 
Kaareahin poika, ja kaikki julkeat miehet sanoivat Jeremialle: 
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Sinä puhut valhetta; Herra, meidän Jumalamme, ei ole lähet-
tänyt sinua sanomaan: Älkää menkö Egyptiin, siellä muuka-
laisina asumaan; vaan Baaruk, Neerian poika, kiihoittaa sinua 
meitä vastaan antaakseen meidät kaldealaisten käsiin tapetta-
viksi tai vietäviksi pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin” (Jeremian 
kirja 43:1-3). Profeetta välitti heille tarkalleen Jumalan viestin, 
mutta ihmiset syyttivät, että hän oli kirjurinsa Baarukin vaiku-
tusvallan alainen.

Tässä käy ilmi kriittisen ihmisluonnon vika. Ihmiset 
uskoivat, mitä halusivat uskoa. He pettivät itseään uskoessaan, 
että seurasivat Jumalaa. Suuresti juuri tällaisen käytöksen takia 
maailma on kriisitilanteessa. Miehet sekä naiset tiedustelevat 
Jumalalta suuntaa, mutta hylkäävät sitten annetun viestin ylpey-
tensä takia.

Ihmiskunnan suurena ongelmana ei ole kykenemättömyys 
todistaa Jumalan olemassaoloa ja ymmärtää Jumalaa. Ongelma 
on ihmiskunnan kieltäytyminen ymmärtämästä Jumalan 
tahtoa!

Meidän on omattava tämä perustava ymmärrys, ennen kuin 
kasvamme hengellisesti. Ihmiset syyttivät todisteitta Jeremian 
olevan kirjurinsa Baarukin harhaan johtama. Kuulen aika 
ajoin samantapaisia syytöksiä. Ylpeät ihmiset väittävät ajoit-
tain minun olevan jonkun johtavan pastorin vaikutuksen 
alainen. Heidän ylpeytensä on pettänyt heidät, he ovat hylän-
neet Jumalan auktoriteetin.

Annettu viesti on tätä päivää varten. Sen on määrä inspi-
roida, saada meidät ymmärtämään, miksi ihmiset hylkäävät 
Jumalan. Älä anna ylpeytesi saattaa sinua harhaan. 

Tänä lopun aikana suurin osa Jumalan omista on hylännyt 
Jumalan Herbert W. Armstrongille antaman ilmoituksen. He 
ovat hylänneet myös Jumala Jumalan Filadelfian seurakunnalle 
ilmoittaman, koska ovat liian ylpeitä vastaanottamaan Jumalan 
ilmoitusta (Evankeliumi Matteuksen mukaan 11:25).

Jumala antaa ilmoituksensa ainoastaan nöyrille. Meidän 
täytyy ymmärtää, millainen ihmisluontomme on ja voittaa 
se, ennen kuin kykenemme totaalisesti seuraamaan Jumalaa. 
Meidän täytyy “tulla lasten kaltaisiksi” (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 18:1-3). Jollemme ota vaaria Jumalan vies-
tistä, meitä odottaa kauhea rangaistus!
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s aV e n Va l a J a  J a  s aV i 

“Ja he menivät Egyptin maahan, sillä he eivät kuulleet Herran 
ääntä. Ja niin he tulivat Tahpanheeseen” (Jeremian kirja 43:7). 
Ihmiset eivät suostuneet jäämään Juudaan, he eivät luottaneet 
Jumalan suojeluun. He menivät sen sijaan Egyptiin ja pakot-
tivat Jeremian mukaansa. Jeremian vieminen oli lisäsi heidän 
syntiänsä..

Jumala ilmoitti hetipaikalla heidän toimiensa seuraamuksen. 
“Ja tämä Herran sana tuli Jeremialle Tahpanheessa: Ota käsiisi 
suuria kiviä ja kätke ne muurilaastiin, tiilikivipenkereeseen (King 
James-käännös, saveen tiilipolttouunissa), joka on faraon linnan 
oven edustalla Tahpanheessa, juutalaisten miesten nähden. Ja 
sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Katso, 
minä lähetän hakemaan palvelijani Nebukadressarin, Baabelin 
kuninkaan, ja asetan hänen valtaistuimensa näiden kivien päälle, 
jotka minä olen kätkenyt, ja hän on levittävä loistomattonsa 
niiden yli. Ja hän tulee ja lyö Egyptin maata: joka ruton (engl. 
kuoleman engl.) oma, se ruttoon (kuolemaan), joka vankeuden, 
se vankeuteen, joka miekan, se miekkaan!” (jakeet 8-11). Jeremia 
varoitti ihmisiä olemasta “savi tiilipolttouunissa”—savenvalajan 
pätsissä. Me olemme savi ja Jumala on savenvalaja.

Koska ihmiset kieltäytyivät kuulemasta Jumalan sanoja ja 
Jumalan suojeluksesta, Jumala ilmoitti suunnittelemansa seu-
raamuksen. Ihmiset tulisivat joutumaan vangeiksi ja kuolemaan 
Egyptissä—kohtaamaan täsmälleen pelkäämänsä, josta he yrit-
tivät paeta!

Meidän on pidettävä kokonaiskuva mielessämme. Jumala on 
savenvalaja, joka muovaa meitä jatkuvasti—jopa keskitysleirissä 
kuoleman kohdatessa!

Huono uutinen on pitkällä aikavälillä hyvä uutinen, jos 
lopulta käännymme Jumalan puoleen. Pidä varasi. Jumala 
saattaa meidät Jopa tulipätsin liekkeihin, jos ylpeytemme 
poistaminen vaatii sitä! Jumala on toiminut tällä tavalla 
toistuvasti historian kuluessa!

Webster’s -sanakirja määrittelee englannin “kiln, poltto-
uunin” seuraavasti: “uuni, pätsi tai kuumennettu suljettu paikka 
aineen polttamista tai kuivaamista varten”. Tämä on “kulta-
sepän tuli”. Me olemme savi.
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Hyvä uutinen on se, että Jumala ei luovuta meistä ennen kuin 
me luovutamme Jumalasta. Suuren kärsimyksen keskellä löytyy 
mahtava toivo! Jumala antaa meille vain vaadittavan rangais-
tuksen, jotta meistä tulisi muotoutuva savi hänen kädessään! 
Jumala on savenvalaja.

Tämä on Jeremian toivon viesti lopun ajalle. Ensiksi Jumala 
lähettää varoituksen viestin ja toivoo, että otamme siitä vaarin. 
Jollemme ota vaaria, Jumala kuumentaa vankeuden ja kuoleman 
tulipätsin puhdistaakseen meidät.

Jumala antaa meille pelkästään kovuutemme vaa-
tivan rangaistuksen. Hän saattaa valitut turvapaikkaan 
(Johanneksen ilmestys 12:14). Jumalan oma Laodikean seurakunta 
työnnetään Israelin kansojen kanssa ydinholokaustiin (jae 17).

Meidän on saatettava tämä viesti Jumalan penseille omille 
sekä Israelille. Jumala valmistaa jo ydintulipätsiä. 

“Ja minä sytytän Egyptin jumalien temppelit tuleen, ja hän 
polttaa ne ja vie jumalat pois saaliinansa. Ja hän pukee Egyptin 
maan, niinkuin paimen pukee vaatteensa, ja lähtee sieltä rau-
hassa (alkuteksti)” (Jeremian kirja 43:12). Jumala anoo nyt vii-
meisen kerran seurakuntaansa ja Israelia kuulemaan. Jeremian 
kirja on lopun ajan profetia! (Jeremian kirja 30:1-9).

Jumala hajottaa kohta pyhän kansansa voiman (Danielin 
kirja 12:7). Perikato rakentuu juuri nyt. Vitsaukset seuraavat toi-
siaan meren aaltojen lailla, kunnes teemme parannuksen.

Jumalan päämäärä on aina saattaa ihmiset parannuksentekoon.
Onko tämä huono uutinen? Ei pitkällä aikavälillä. Huono 

uutinen on, kun Jumala ei enää toimi savenvalajana, kun ihmiset 
hylkäävät hänen rakastavan ojennuksensa. Tällöin savi ei ole 
enää käyttökelpoinen. Tällöin ei löydy enää toivoa Jumalan per-
heen jäseniksi tulemisesta.

Edelliset ovat täsmällisiä varoituksia ja muuttuvat entistä täs-
mällisimmiksi! Miksi me kaikki emme ota heti vaaria Jumalan 
sanasta? Tämä varoitus kohdistuu sinuun.

m u u t  J u m a l a t

Jumala puhuttelee ensin seurakuntaansa. “Sana, joka tuli 
Jeremialle kaikkia niitä juutalaisia vastaan, jotka asuivat Egyptin 
maassa … Te olette nähneet kaiken sen onnettomuuden, jonka 
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minä olen antanut tulla Jerusalemille ja kaikille Juudan kaupun-
geille. Katso, ne ovat nyt raunioina, eikä niissä asukasta ole, 
heidän pahuutensa tähden, jota he tekivät, vihoittaen minut, 
kun menivät ja polttivat uhreja muille jumalille, palvelivat niitä, 
joita he eivät tunteneet, eivät he ettekä te eivätkä teidän isänne” 
(Jeremian kirja 44:1-3). Jerusalem ja Juuda tyhjennettiin ihmi-
sistä—“eikä niissä asukasta ole”! Tämä on jylisevä varoitus tule-
vasta kriisistä, jonka kohtaamme pian!

Nämä ihmiset kääntyivät “muihin jumaliin … joita he eivät 
tunteneet”. Jumala puhuttelee tänään Laodikean seurakuntalai-
siaan, jotka tunsivat tosi Jumalan, mutta kääntyivät tämän maa-
ilman jumaliin, joita he eivät tunteneet. Jos he eivät olisi tun-
teneet tosi Jumalaa, he olisivat tunteneet pelkästään maailman 
jumalat. Laodikealaiset ovat hyljänneet Jumalan hallinnon ja 
kääntyneet Jumalasta ja astuneet maailmaan.

Pidetään mielessä, että nämä ovat lopun ajan profetioita. ”Ja 
varhaisesta alkaen minä lähetin kaikki palvelijani, profeetat, 
sanomaan: Älkää tehkö näitä kauhistuksia, joita minä vihaan. 
Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, niin että 
olisivat kääntyneet pois pahuudestansa ja lakanneet polttamasta 
uhreja muille jumalille” (jakeet 4-5). Jumala lähettää aina pro-

ANATA Tänään pieni kyläyhteisö heti 
Jerusalemin ulkopuolella; muinainen pappien 
kaupunki ja Jeremian syntymäpaikka.

TrumpeT phoTo
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feettansa varoittamaan. Hän toimii samalla tapaa myös tänään. 
Tästä huolimatta he “polttivat uhreja muille jumalille”, mikä 
viittaa temppelijumalanpalvelukseen.

Laodikealaiset ovat edelleen uskonnollisia, mutteivät palvele 
tosi Jumalaa! He kieltäytyvät palaamasta tosi Jumalan tykö.

Sitten seuraa tulipätsi. “Ja niin vuoti minun kiivastukseni ja 
vihani alas ja paloi Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla, 
ja ne tulivat raunioiksi, autioiksi, niinkuin ne tänä päivänä ovat. 
Ja nyt sanoo Herra, Jumala Sebaot, Israelin Jumala, näin: Miksi 
tuotatte itsellenne suuren onnettomuuden, hävitätte miehet ja 
vaimot, lapset ja imeväiset Juudasta, niin ettette jätä itsestänne 
jäännöstäkään? Te vihoitatte minut kättenne töillä, kun poltatte 
uhreja muille jumalille Egyptin maassa, johon te olette tulleet, 
jotta erottaisitte itsenne pois (alkuteksti). Niin te tuotatte itsel-
lenne häviön ja tulette kiroussanaksi ja häväistykseksi kaikissa 
maan kansoissa” (jakeet 6-8). Jumala sanoo, että laodikealaiset 
tunsivat Jumalan, mutta erottautuivat hänestä pois. Tämä profetia 
voi päteä vain Jumalan omiin. Laodikealaiset ja Israelin kansat 
ovat kirottuja ja lopulta häväistys “kaikissa maan kansoissa”.

k u n i n k a a l l i s i a  J a  Va i m o J a 
Va r o i t e t a a n  m y ö s 

Jumalan omat seuraavat vääriä esimerkkejä. “Oletteko unhot-
taneet isäinne pahat teot ja Juudan kuningasten pahat teot ja 
heidän vaimojensa pahat teot, omat pahat tekonne ja vaimojenne 
pahat teot, mitä he ovat tehneet Juudan maassa ja Jerusalemin 
kaduilla?” (jae 9). Juudan kuninkaat ja heidän kuninkaalliset 
puolisonsa asettivat huonon esimerkin Daavidin valtaistui-
mesta. Sama paha on vallalla tänään.

Katso Daavidin valtaistuimen esimerkkiä tänään. Jumala on 
syvästi huolissaan ja profetoi varoituksensa sanan. Kuningatar 
Elizabeth ii lähetti Daavidin valtaistuimen kiven Skotlantiin. 
Tämä kivi symboloi Kristusta itseään! (Ilmaiskirjamme 
Daavidin avain kertoo asiasta.) Nyt sen Suojelija on jättänyt 
sen! Ehkä kuningatar ei ymmärrä, kuinka hän asetti valtaistui-
mensa haavoittuvaksi saatanan hyökkäykselle! Saatana hyökkää 
valtaistuinta vastaan kiivaammin kuin koskaan aikaisemmin. 
Kuningatar ei olisi voinut tehdä suurempaa virhettä!
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Prinssi Charles on Julkisesti elänyt naimisissa oleman 
naisen kanssa aviorikossuhteessa. Prinsessa Diana kulki likai-
sesta aviorikoksesta toiseen koko maailman nähden, monen 
seuratessa hänen esimerkkiään! jälkeen Moni piti häntä pyhi-
myksenä hänen kuolemansa jälkeen! Totuus on, että Diana 
toimi sen hengen edelläkäviJänä, Joka käänsi perheemme 
ylösalaisin!

Jumala jylisee, että kyseessä on kansan tuhoava ongelma!
Prinsessa Diana poisti avioseremoniasta “totella” -sanan. 

Hän ei halunnut totella aviomiestänsä. Charles 
myöntyi häpeällisesti asiaan! Jumala pitää Charlesia vai-
moaan vastuullisempana. Herbert Armstrong profetoi, että 
kuninkaallinen avioliitto tulisi rikkoutumaan vakavan sanan 
poisjättämisen takia. 

Prinsessa Diana johti ennennäkemätöntä feminismin kapi-
nallista nousua Jumalan lakia ja avio-liittoa vastaan. Tällainen 
on selvää kapinaa Jumalaa vastaan ja se hajottaa perheitä 
Israelissa. Tällainen johtaa Sodomaan ja Gomorraan!

Perhe on Jumala-tasoinen suhde, jonka tarkoitus oli valmistaa 
meitä iankaikkiseen Jumala-perheeseen! Jumalan mukaan suh-
teen tarkoitusperän vääristäminen tai hänen opastuksensa syr-
jään sysääminen on erittäin vakava ongelma. Miesten ja naisten 
tulee tehdä parannus pahoista teoistaan, muuten heillä ei ole 
tulevaisuutta nykyistä elämää pidemmälle! Ihmiset taistelevat 
Jumalaa vastaan! 

“Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallit-
sevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmen-
täneet (engl., tuhonneet) sinun polkujesi suunnan” (Jesajan kirja 
3:12). Myös tämä on lopun ajan profetia. Kenelle Jumala puhuu? 
Asiayhteydestä käy ilmi, että kyseessä on Siion—“kansani”. Siion 
on Jumalan seurakunta. Naiset sanovat tavoittelevansa tänään 
50–50 avioliittoa, mutta heidän tosi päämääränsä on hallita! Tämä 
on Jumalan uhmaamista—avointa kapinaa Jumalaa vastaan!

“Ja Herra sanoi: Koska Siionin tyttäret korskeilevat, kul-
kevat kaula kenossa ja silmillään vilkuillen, astua sipsuttelevat 
ja nilkkarenkaitaan kilistelevät,” (jae 16). Nämä tyttäret ovat yli-
mielisen ylpeitä. Heiltä puuttuu nöyryys.

Mitä Jumala tekee tilan korjaamiseksi? “Tekee Herra Siionin 
tytärten päälaen rupiseksi, ja Herra paljastaa heidän häpynsä” 
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(jae 17). Heidät peitetään ruvilla ja riisutaan alastomiksi. Jumala 
nöyryyttää heidät, kunnes he hyväksyvät Jumalan hallinnon.

“Sinä päivänä Herra poistaa koreat nilkkarenkaat, otsanauhat, 
puolikuukorut” (jae 18). “Sinä päivänä” kertoo, että kyseessä on 
lopun ajan profetia. Näin tapahtuu juuri ennen Kristuksen paluuta.

“Silloin tulee tuoksun sijaan löyhkä, vyön sijaan nuora, 
käherretyn tukan sijaan kaljuus, korupuvun sijaan säkkiverho, 
kauneuden sijaan polttomerkki” (jae 24). Jumala työntää 
Israelin keskitysleireille, kuolemaan! Toinen maail-
mansota on kepeä tähän verrattuna.

Hirveästä tuhosta kerrotaan perhekapinan yhteydessä. 
Israel toivoo ylösalaisia avioliittoja, Jumalan Laodikean seura-
kunta toivoo ylösalaista hengellistä avioliittoa. Laodikealaiset 
eivät tahdo Kristuksen hallitsevan morsiantaan. He tekevät 
pahimman mahdollisen virheen. Jumala ei salli tällaista.

Heidän tulevaisuutensa on pimeä, kunnes he oppivat läksyn!
Missä he kulkivat harhaan? “He eivät ole murtuneet (engl. 

nöyrtyneet) tähän päivään asti, eivät pelkää, eivät vaella minun 
lakini ja minun käskyjeni mukaan, jotka minä olen antanut 
teille ja teidän isillenne” (Jeremian kirja 44:10). Kuninkaalliset 
ovat rikkoneet huorintekoa ja aviorikosta vastaan olevan 
Jumalan lain! Tämä johtaa Amerikan ja Britannian tuhoon.

Asia on vaikuttanut Jumalan omaan seurakuntaan—miehiin, 
naisiin ja lapsiin. Myös he ovat kapinoineet Jumalan lakia ja hal-
litusta vastaan. Jumala rankaisee nyt seurakuntaansa, koska se 
on seurannut maailmaa sen sijaan että olisi johtanut maailmaa 
vanhurskaudessa.

Jamieson, Fausset and Brown Commentary kommentoi jakeen 
10 “he” ja “te” -sanoja seuraavasti: “Kolmas henkilö [he] asettaa 
heidät kauas Jumalasta, kertoo heidän loitontaneen itsensä 
hänestä. Toinen henkilö [te] antaa ymmärtää, että Jumala puhut-
teli heitä aikaisemmin suoraan”. Jumala puhuttelee opetuslap-
siaan “te” -sanalla (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:4, 9).

Nämä olivat Jumalan omia, jotka vastaanottivat ilmoituksen 
suoraan Jumalalta, mutta kapinoivat tänä lopun aikana.

Laki ja asetukset “olen antanut teille”. “Antanut” -sana 
voi tarkoittaa jopa “tehdä liitto”. Juuri näin Jumala toimi oman 
kansansa kanssa. Hän teki heidän kanssaan liiton—avio-liiton. 
Heistä tuli Kristuksen morsian.
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Jumala antoi lain ainoastaan seurakunnalleen. Sitten se 
teki hengellisen aviorikoksen kääntymällä muihin jumaliin. 
Laodikealaiset seuraavat Daavidin valtaistuimella hallitse-
vien henkeä. Jumala rankaisee sekä fyysisestä että hengellisestä 
aviorikoksesta.

Jumala lähetti muinoin vain yhden miehen—Jeremian—
varoittamaan ihmisiä. Jeremia toimi Jumalan hallituksen fyysi-
senä päänä. Myös tänään Jumala lähettää yhden miehen varoit-
tamaan seurakuntaansa ja Israelia. Jumalan valitut tukevat 
varoituksen viestiä. Luet juuri nyt tämän varoituksen. Vain 
Jumalan Filadelfian seurakunta alistuu tänään Jumalan lain ja 
hallituksen alaiseksi—saman hallituksen alaiseksi, jota Herbert 
W. Armstrong opetti. Jumala asetti tänä lopun aikana H. 
Armstrongin kautta meille hallituksensa ja lakinsa.

Laodikealaiset ovat hylänneet Jumalan hallituksen. Vain pcg 
muistaa ja noudattaa Jumalan hallitusta!

“Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: 
Katso, minä käännän kasvoni teitä vastaan onnettomuu-
deksi, hävittääkseni koko Juudan” (Jeremian kirja 44:11). 
Ymmärrätkö, mitä tarkoittaa, kun Jumala on “teitä vas-
taan”? Jumalan laodikealaiset joutuvat kohtaamaan sen tänään. 
He saavat olla kauhuissaan, jolleivät tee parannusta!

t a i Va a n  k u n i n g a t a r 

“Mutta kaikki miehet, jotka tiesivät vaimojensa polttavan 
uhreja muille jumalille, ja kaikki naiset, jotka seisoivat siellä 
suurena joukkona, ja kaikki kansa, joka asui Egyptin maassa, 
Patroksessa, vastasivat Jeremialle sanoen” (jae 15). Miehet tie-
sivät, että heidän vaimonsa olivat kääntyneet muiden jumalien 
puoleen. He seurasivat vaimojaan Aadamin lailla. Tämä on esi-
kuvana siitä, kuinka Laodikean aviomiehet ja vaimot toimivat 
tänään. Vaimot johtavat yleisesti miehiään. Nämä Jumalan 
miehet ja naiset seuraavat maailman esimerkkiä ja kääntävät 
avioliittonsa ylösalaisin. Lastensa mielet vääristyvät näissä toi-
mintahäiriöisissä perheissä. Laodikealaiset hylkäävät tunte-
mansa Jumalan tien itsepetoksella.

“Mitä sinä olet Herran nimessä meille puhunut, siinä me 
emme sinua tottele” (jae 16). Aivan kuten luvussa 43, he hyl-
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käävät Jumalan Jeremialle antaman auktoriteetin. Sama pätee 
myös tänään.

Opilliset eromme laodikealaisten kanssa eivät ole vähäpä-
töisiä. Me noudatamme Jumalan hallitusta, mutta he hylkäävät 
Jumalan hallituksen—tietoisesti! H. Armstrong opetti heille 
sekä kaikille Jumalan omille Jumalan hallituksesta. Jumala 
ilmoittaa, että meillä ei ole tekosyytä!

“Vaan me täytämme joka lupauksen, mikä suustamme on 
lähtenyt, poltamme uhreja taivaan kuningattarelle ja vuoda-
tamme hänelle juomauhreja, niinkuin teimme me ja meidän 
isämme, meidän kuninkaamme ja ruhtinaamme Juudan kau-
pungeissa ja Jerusalemin kaduilla; ja silloin meillä oli leipää 
yltäkyllin, ja meidän oli hyvä olla emmekä nähneet onnet-
tomuutta. Mutta siitä asti, kun me lakkasimme polttamasta 
uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattamasta hänelle juo-
mauhreja, on osanamme ollut kaiken puute ja hukkuminen 
miekkaan ja nälkään. Ja kun me poltamme uhreja taivaan 
kuningattarelle ja vuodatamme hänelle juomauhreja, niin mies-
temme luvattako teemme hänelle uhrikakkuja, hänen kuvansa 
muotoisia, ja vuodatamme hänelle juomauhreja?” (Jeremian 
kirja 44:17–19).

Naiset muuttivat uskonnon naisten dominoimaksi jumalan-
palvelukseksi. He eivät toimineet aviomiestensä, “miestemme 
luvatta”. Tämä tarkoittaa sitä, että miehet tiesivät varsin hyvin, 
että naiset hallitsivat heidän uskontoaan ja kotejaan.

Kyseessä oli häpeämättömän röyhkeä julkinen kapina 
Jumalan perhesuunnitelmaa vastaan! Joukko johtavia naisia 
puhutteli Jumalan profeettaa, Jeremiaa! He eivät pelänneet 
Jumalan hallitusta. Heikot miehet seurasivat perässä.

Kavalat naiset tiesivät, etteivät he olleet vastuussa vääristä 
uskonnollisista menoistaan aviomiehensä hyväksymisen takia (4 
Mooseksen kirja 30:7). Koska heidän aviomiehensä hyväksyivät 
heidän toimintansa, naiset kuuluttivat, että miehet olivat vas-
tuullisia! Sama pätee myös tänään.

Jumalan silmissä miehet ovat vastuullisia perheittensä joh-
tamisesta. Heidän käsketään johtaa naisia rakkaudella ja jopa 
tarpeen vaatiessa kuolemaan vaimojensa takia. Seurakunnan 
Aviomies, Jeesus Kristus, toimi näin ja miesten on toimittava 
myös perheen päänä, sillä Kristus on seurakunnan pää.



Toivo Anatotissa 137

Vaimot eivät pääse helpolla miesten ollessa syyllisiä, koska he 
eivät johda perheitänsä. Kaikki joutuvat kärsimään, kokemaan 
vankeuden ja kuoleman kapinansa vuoksi.

pa p i s t o n  s a l a l i i t t o 

Mistä löytyy todellinen toivo maailmassa? Jeremiaa ympäröi 
Juudan vapauden totaali menettäminen. Juudan oli määrä 
joutua pikaisesti Babylonin valloittamaksi. Tästä huolimatta 
Jeremia omasi suuren toivon ja todisti sen tekemällä sijoi-
tuksen, joka tulee todennäköisesti säilymään muistossasi 
iankaikkisesti.

“Ja Herra sanoi minulle: Juudan miesten ja Jerusalemin asu-
kasten keskuudessa on salaliitto. He ovat kääntyneet takaisin 
ensimmäisten esi-isiensä pahoihin tekoihin, niiden, jotka eivät tah-
toneet kuulla minun sanojani, ja he ovat seuranneet muita jumalia 
ja palvelleet niitä. Israelin heimo ja Juudan heimo ovat rikkoneet 
minun liittoni, jonka minä tein heidän isiensä kanssa” (Jeremian 
kirja 11:9–10). Nämä ihmiset rikkoivat Jumalan liiton ja “kään-
tyivät takaisin”. Tänään vain Jumalan omat ovat liitossa Jumalan 
kanssa. Vain he voivat kääntyä takaisin tekemästään liitosta. 
Näemme tässäkin, että Jumala puhuu omasta seurakunnastaan.

“Mitä tekee minun rakkaani minun temppelissäni? Juoniako 
punoo (engl. tehtyään irstautta monien kanssa)? Ottaako pyhä 
uhriliha sinusta pois pahuutesi–pahastako riemuitset (alku-
teksti)!” (jae 15). Tässä Jumala puhuu “rakkaani minun temp-
pelissäni”—tai tänään seurakunnassaan. Jumala muistuttaa 
rakastavansa heitä juuri ennen kuin heidät sysätään pahimman 
aikakauden pyörteisiin koko maapallon historiassa.

“Pyhä uhriliha” tai pyhät uhrit ovat lakanneet. He eivät toimi 
enää Jumalan tahdon mukaisesti. Oli aika, jolloin he olivat pyhiä 
Jumalalle, mutta eivät ole enää.

“Ja Herra Sebaot, joka sinut istutti, on päättänyt sinun osak-
sesi onnettomuuden …” (jae 17). Jumala istutti seurakunnan. 
Kun tutkit tämän seurakunnan historiaa, havaitset, että suuri 
Jumala saattoi sen alkuun! Huomaa, kenen istuttamia he ovat! 
Heidän alkunsa oli suuri!

Tämän takia heidän loppunsa on ahdistavan surullinen. “Ja 
Herra Sebaot, joka sinut istutti, on päättänyt sinun osaksesi 
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onnettomuuden Israelin heimon ja Juudan heimon pahuuden 
tähden, jota he ovat harjoittaneet ja jolla ovat vihoittaneet minut, 
polttamalla uhreja Baalille. Ja Herra ilmoitti minulle, ja minä 
sain tietää, sinä näytit minulle silloin heidän hankkeensa. Ja 
minä olin kuin kesy karitsa, joka viedään teurastettavaksi, enkä 
tiennyt heidän pitäneen neuvoa minua vastaan: Tuhotkaamme 
puu hedelminensä, hävittäkäämme hänet elävien maasta, niin 
ettei hänen nimeänsä enää muisteta. Mutta Herra Sebaot on 
vanhurskas tuomari, joka tutkii munaskuut ja sydämen. Salli 
minun nähdä sinun kostavan heille, sillä sinun haltuusi minä 
olen uskonut asiani. Sentähden, näin sanoo Herra Anatotin 
miehistä, jotka väijyvät sinun henkeäsi sanoen: Älä ennusta 
Herran nimeen, ettet kuolisi meidän kättemme kautta” (jakeet 
17–21). Jumalan oma papisto Juoni tappavansa Jeremian salaa! 
Jeremia ei ollut asiasta lainkaan tietoinen.

Mitä tämä merkitsee Jeremian viestiä tänään vieville vali-
tuille? Se kertoo, että Jumalan istuttamilla, nostamilla papeilla 
on kaikkein pahimmat ajatukset ja teot Jumalan valittuja vas-
taan! Oli aika, jolloin he edistivät Jumalan profetiaa. Nyt he ovat 
katkeria ja työskentelevät viestiä sekä viestinviejää vastaan! He 
taistelivat Jumalan puolesta, nyt he taistelevat Jumalaa vastaan.

“Ja minä herätin teidän pojistanne profeettoja ja nuoru-
kaisistanne nasiireja. Vai eikö niin ole, te israelilaiset? sanoo 
Herra. Mutta te juotitte nasiireille viiniä, ja profeettoja te kiel-
sitte sanoen: ”Älkää ennustako” (Aamoksen kirja 2:11–12). Tämä 
on se sama lopun ajan ongelma, josta Jeremia ennusti sanoen: 
“Minä herätin teidän pojistanne”. Jumala herätti pastorit profe-
toimaan, sitten hän lakkasi. Pastorit olivat raittiita, mutta juo-
puivat ja yrittivät vihoissaan tuhota muinoin profetoimansa 
viestin.

Kuka profetoi uutta Jumalan ilmoitusta Jeremian ja 
Aamoksen kirjoista tänään? Sieltä Jumala löytyy! Kuka taistelee 
profetiaa vastaan? Sieltä löytyy laodikealaiset! Taistelu on hel-
posti havaittavissa tänään Jumalan seurakunnassa. 

Oikeustaistelumme Ikuisten aikojen salaisuus -kirjasta on 
-kirjasta on elävä esimerkki, se on suuri osa profetian toteutu-
mista juuri nyt. Kirjasta taisteleminen oli suurin kunniamme!

Voit nähdä taistelun pauhaavan jokaisen suuren ja pienen 
Raamatun profeetan kautta. Taistelu Jumalan seurakunnassa 
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näkyy kipeästi, päivänselvästi—se on filadelfialaiset vastaan 
laodikealaiset.

t o i V o  a n a t o t i s s a

Pahat papit, jotka yrittivät tappaa Jeremian ja lakkauttaa hänen 
viestinsä, asuivat Anatotissa, Jeremian syntymäpaikassa. 
Tänään Anatot olen pieni kyläyhteisö nimeltään Anata, joka 
sijaitsee heti Jerusalemin ulkopuolella. Olen nauhoittanut siellä 
televisio-ohjelman.

Anatot oli Jumalan omien pappien kaupunki. Se oli annettu 
leeviläisille, jotka esittävät nykyisiä Jumalan pastoreita. 
Löytyykö Anatotia tänään? Jumalan lopun ajan työ ja opisto 
rakennettiin Herbert W. Armstrongin toimesta Pasadenaan, 
Kaliforniaan. Tietääkseni kaikki Jumalan pastorit saivat sieltä 
jonkinlaista opetusta. Sain oman oppiarvoni Pasadenasta.

Uskon edelleen Pasadenassa oppimani viestin mukaisesti. 
Ikuisten aikojen salaisuus-teos tuotettiin siellä ja taistelimme kii-
vaan oikeustaistelun kirjasta saman seurakunnan pastoreja vas-
taan, jotka Herbert Armstrong asetti asemiinsa tässä samassa 
kaupungissa!

Jumala varoittaa meitä siitä, mitä tästä kaupun-
gista tänään huokuu! Jumala varoittaa valittujaan siitä, että 
pahimmat vihollisemme tulevat Jumalan oman seurakunnan 
sisältä! Tämän on profetoitu tapahtuvan. Ole varuillasi.

Jumalan viestin perille vieminen ei ole mikään pieni haaste. 
Jumala antaa kuitenkin tehtävän suorittaneille mahtavan 
palkkion.

Jumala lupaa rangaista pahoja pastoreita heidän pahoista 
teoistaan. “Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä 
kostan heille; heidän nuoret miehensä kuolevat miekkaan, 
heidän poikansa ja tyttärensä kuolevat nälkään. Heistä ei jään-
nöstä jää, sillä minä tuotan onnettomuuden Anatotin miehille 
heidän rangaistusvuotenansa” (Jeremian kirja 11:22–23). Heistä 
ei jää jäännöstä jää. Tänään Jeremian viestiä vastaan juonitte-
levat pastorit kuuluvat luultavasti 50 prosenttiin laodikealai-
sista, jotka kuolevat iankaikkisesti! (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 25:1–10). Jumala auttakoon Jumalaa vastaan taitelevia 
kapinoitsijaparkoja.
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Jeremia omasi suuren toivon, jopa petoksen ja vastoin-
käymisten keskellä. “Sana, joka tuli Jeremialle Herralta 
Sidkian, Juudan kuninkaan, kymmenentenä vuotena, se on 
Nebukadressarin kahdeksantenatoista vuotena. Silloin Baabelin 
kuninkaan sotajoukko piiritti Jerusalemia, ja profeetta Jeremia 
oli suljettuna vankilan pihaan, joka on Juudan kuninkaan lin-
nassa” (Jeremian kirja 32:1-2). Juudan loppu oli vaarallisen 
lähellä. Babylonian armeijat olivat jo ympäröineet Jerusalemin, 
mutta Jeremia oli vankilassa ja Sidkia, Juudan viimeinen 
kuningas istui Daavidin valtaistuimella. Paha kuningas van-
gitsi Jumalan profeetan kriittisellä hetkellä. Kuningas vihasi 
Jeremian viestiä. Tilanteesta ei ollut pääsyä kuin Jumalan 
tavalla, mutta kuningas sekä kansalaiset hylkäsivät tilaisuuden 
(jakeet 3-5).

Jeremia teki Jumalan inspiroimana eriskummallisen pää-
töksen. Jeremia osti vankityrmästä käsin maatilkun Anatotista 
juuri ennen kuin koko alue joutui Babylonin käsiin. Anatot oli 
luultavasti hengellisesti Juudan pahin kaupunki. Papit johtivat 
sieltä käsin kapinan Jumalaa vastaan.

“Katso, piiritysvallit ovat edenneet aivan kaupunkiin asti, 
niin että se valloitetaan, ja kaupunki joutuu miekan, nälän ja 
ruton pakosta kaldealaisten valtaan, jotka sotivat sitä vastaan. 
Mitä sinä olet puhunut, on tapahtunut, ja katso, sinä näet sen. 
Mutta kuitenkin sinä, Herra, Herra, sanoit minulle: Osta 
rahalla itsellesi pelto ja ota todistajat, vaikka kaupunki joutuu 
kaldealaisten käsiin” (jakeet 24–25). Miksi Jeremia toimi näin? 
Jumala antaa inspiroivan viestin tontin oston kautta. Jeremia 
osti maatilkun Anatotista Babylonin valloittaessa Juudaa.

Tänään Israel menettää kohta maansa Juudan lailla. Se 
sisältää Amerikan, Britannian sekä raamatullisen Juudan 
(tänään Israeliksi kutsutun maan). Tiedämme kuitenkin 
Jeremian lailla, että Jumala tuo kansansa takaisen heidän maal-
lensa, kun 31/2 vuotta kestävä suuri ahdistus päättyy.

Meidän on kyettävä näkemään Israelin tuho ja samanai-
kaisesti Jumalan ja Jeremian lailla myös huomisen ihana maa-
ilma, jolloin Kristus hallitsee maailmaa Daavidin valtaistuimelta 
käsin. 

Näyn Kristuksesta hallitsemassa maata pitäisi 
olla yhtä todellinen kuin maatilkku Pasadenassa, 
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Kaliforniassa! Tapanamme on nähdä vain maailman 
ongelmat eikä Jumalan kokonaissuunnitelmaa. 

Meidän pitäisi tänään halukkaasti investoida aikamme, 
rahamme ja pyrkimyksemme Jumalan kunniakkaaseen työhön. 
Jumalan työ johtaa huomisen ihanaan maailmaan. Jumalan työn 
tekeminen on investointi uskomatonta tulevaisuutta varten! 

Jeremia ei ollut mikään tuomion profeetta. Hän omasi selvän, 
Raamatun suurimman näyn. Jos pidämme näyn mielessämme, 
emme koskaan lannistu!

Jeremian ei sallittu ottaa vaimoa eikä perustaa perhettä 
(Jeremian kirja 16:1-2). Jeremia uhrasi halukkaasti—mitä 
tahansa—Jumalan takia. Hän säilytti mielessään Raamatun 
suurimman näyn.

Myös meidän tulee toimia samoin. 
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