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Luku 1
Jumalan hallitus 

Herbert W. Armstrong kertoi usein, että Raamatusta 
kolmasosa on profetiaa ja 90 prosenttia profetiasta on 
nykypäivää varten! Useimmat nykypäivän uskonnol-

liset ihmiset eivät tunne tätä hämmästyttävää, todenperäistä 
jaottelua! Jesajan kirja esittää lukuisia kaksivaiheisia profetioita.

Jesaja tiesi, että hänen profetiansa oli tarkoitettu sekä mui-
naista että nyky-Israelia varten. “Mene siis nyt ja kirjoita se tau-
luun heidän läsnäollessaan ja piirrä se kirjaan, että se säilyisi 
tuleviin aikoihin, ainiaan, iankaikkisesti” (Jesajan kirja 30:8). 

“Tuleviin aikoihin” -ilmaisu kuuluu heprean kielellä “viimei-
sinä päivinä”. Jesaja kirjoitti viestinsä tauluun muinaista Israelia 
varten, mutta miksi Jesaja kirjoitti viestinsä myös kirjaan? Jesajan 
viesti oli ensisijaisesti “viimeisille päiville”—meidän aikamme 
varten—mikä on ainoa syy, miksi Jesaja kirjoitti viestin kirjaan!

Jesaja puhuu kirjansa jakeessa 41:22 kaksivaiheisuudesta 
ja sanoo: “Esittäkööt ja ilmoittakoot meille, mitä tapahtuva 
on; ilmoittakaa entiset, mitä ne olivat, tarkataksemme ja tie-
tääksemme, mitä niistä on tullut (alkuteksti, aikojen lopulla), 
tahi antakaa meidän kuulla tulevaisia.” On aikaisempi ja 
myöhempi aikojen loppu (joka viittaa lähes aina tämän 
aikakauden loppuun). On aikaisempi ja myöhempi huone—
Jumalan fyysinen temppeli ja ensihedelmät, jotka on kutsuttu 
ja joille on annettu Jumalan Pyhä Henki (Haggain kirja 2:5, 9).

Matteuksen evankeliumin luku 24 puhuu ensimmäisestä 
vuosisadasta sekä temppelistä, mutta keskittyy suurimmaksi 
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osaksi lopun aikaan (ks. myös 1. Kirje korinttilaisille 10:11). 
Jumala käski Jeremiaa ja muita profeettoja kirjaamaan vies-
tinsä kirjoihin lopun aikaa varten (Jeremian kirja 30:2-3, 7-9). 
Daniel ei pystynyt ymmärtämään viestiään, joka oli tarkoi-
tettu lopun aikaa varten (Danielin kirja 12:9).

Nykysaksalaisten esi-isät, assyrialaiset, valloittivat Israelin 
heimon vuosina 721–718 eKr. Israelilaiset ajettiin pikaisesti pois 
maastaan ja vietiin vangeiksi Kaspianmeren etelärannalla sijait-
sevaan Assyriaan. Profeetta Jesaja oli varoittanut israelilaisia 
Jumalan vihasta ja rankaisusta, jos he eivät tekisi parannusta 
synneistään. “Niin Herra vihastui suuresti Israeliin ja poisti 
heidät kasvojensa edestä, niin ettei muuta jäänyt jäljelle kuin 
Juudan sukukunta yksin” (2 Kuningasten kirja 17:18). Israel 
alettiin tuntea nimellä Israelin 10 kadonnutta heimoa (raama-
tullista Juudaa kutsutaan tänään erheellisesti “Israeliksi”).

Babylonin hallitsija Nebukadnessar valloitti juutalaiset 
(Juudan) 604–585 eKr. ja vei heidät vangiksi Babyloniin yli 
130 vuotta Israelin valloituksesta assyrialaisten toimesta.

Keskitymme tässä kirjassa pääasiallisesti Israeliin, ensisi-
jaisesti nykyisiin Yhdysvaltoihin ja Brittikansoihin. Voit lukea 
asiasta lisää Herbert W. Armstrongin Yhdysvallat ja Britannia 
profetioissa -kirjasta (kaikki kirjallisuutemme on maksutonta), 
joka paljastaa myös nykysaksan identiteetin. 

Vaikka Jesaja varoitti muinaista Israelia, hänen viestinsä oli 
kirjattiin ensisijaisesti lopunajan Israelia varten, jonka Saksa 
tulee valloittamaan ja viemään maastaan vangeiksi muinaisen 
Israelin tavalla. Jesaja varoitti sekä muinaista että nykyistä 
Israelia näiden kohtaamasta karusta vankeudesta.

Jesajan profetia on kaksijakoinen. Jesaja varoitti sekä temp-
pelipappeja että Israelin kansaa. Sama pätee lopunaikana. 
Jumalan oman seurakunnan jäsenet muodostavat nykyisen 
temppelin (Kirje efesolaisille 2:19–22; 2. Kirje korinttilai-
sille 6:16). Suurin osa Jesajan temppeliprofetioista osoitetaan 
Jumalaa vastaan kapinoiville Jumalan omille lopunajan laodi-
kealaisille (Johanneksen ilmestys 3:14–19).

P i e n i  R a a m at t u 

Muinaisessa Israelissa uskonnolliset seremoniat ja lain opetus 
toimitettiin Jumalan temppelissä.
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Temppelistä puhuttaessa käytetään usein Siion-sanaa. 
Tänään Siion on Jumalan seurakunta—hengellinen temp-
peli. Huomioi seuraavat jakeet: “Herra on perustanut 
Siionin” ( Jesajan kirja 14:32); “Sanoakseni Siionille: Sinä 
olet minun kansani” ( Jesajan kirja 51:16); “Herran kau-
pungiksi, Israelin Pyhän Siioniksi” ( Jesajan kirja 60:14); 

“Herralle, joka Siionissa asuu” (Psalmien kirja 9:11); “Hänen 
[Jumalan] asumuksensa Siionissa” (Psalmien kirja 76:1-2); 

“Sillä Herra on valinnut Siionin” (Psalmien kirja 132:13); 
“Eikö Herra ole Siionissa, eikö ole siellä sen kuningas?” 
(Jeremian kirja 8:19); “Ja Herra on asuva Siionissa” (Joelin 
kirja 3:21).

Jesajan kirjasta löytyy monta esimerkkiä siitä, että Siion 
hylkäsi Jumalan. Siion-sana esiintyy Jesajan kirjassa lukui-
sampia kertoja kuin missään toisessa Raamatun kirjassa.

Uusi testamentti lainaa Jesajan kirjaa muita kirjoja use-
ammin. Meidän on ymmärrettävä, miksi näin on.

Englannin kielestä löytyy 63 Jesajan lausumaa. Moni auk-
toriteettinen lähde kutsuu Jesajan kirjaa pieneksi Raamatuksi. 
Ne eivät ole kuitenkaan ymmärtäneet Jesajan kirjaa. Todistan 
sinulle väitteeni.

Jesajan kirjasta löytyy Raamatun parasta runoutta. Revised 
Standard Version on kääntänyt Jesajan kirjan alkuperäisessä 
runoasussa. Kirja on lähes kokonaan runoasussa ja sisältää 
monenlaisia, erinomaisia kielikuvia.

J u m a l a n  va i k u t tava  n ä k ö k u l m a

Jumala puhuu meille tänään Jesajan kautta; itse asiassa Jesajan 
viesti on Jumalan viesti.

“Jesajan, Aamoksen pojan, näky, jonka hän näki Juudasta 
ja Jerusalemista Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian, Juudan 
kuningasten, päivinä. Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä 
Herra puhuu: Minä kasvatin lapsia [poikia], sain heidät suuriksi, 
mutta he luopuivat minusta [engl. kapinoivat minua vastaan]” 
(Jesajan kirja 1:1-2). 

“Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu”—
Jumala ilmaisee jakeessa näkökulmansa. Viesti on kaikille: 
enkeleille, demoneille ja ihmiskunnalle. Jumala puhuttelee 
kaikkia maailmankaikkeuden asukkaita! Ilmaisuun sisältyy 
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jopa Jumalan asuinpaikka! Viesti kantautuu mahdollisemman 
laajasti.

Jumala osoittaa, että maapallon ja sen asukkaiden luo-
minen on kiinteästi yhteydessä koko maailmankaikkeuteen. 
Jumala loi enkelit, mutta he epäonnistuivat maailmankaikke-
uden hallitsemisessa. Tämän jälkeen Jumala loi ihmiskunnan 
maailmankaikkeutta hallitsemaan. Emme voi erottaa maa-
palloa maailmankaikkeudesta—ne kuuluvat yhteen valtavaan 
suunnitelmaan!

Oletko valmis etsimään, vakavasti rukoillen, mikä suunni-
telma Jumalalla on sinua varten? 

Jesajan kirjan johdanto on Raamatun viiden parhaimman 
parissa—katso sen laajakantoisuutta.

Jumala osoittaa puheensa taivaalle—jossa enkelit asuvat 
Isän ja Pojan kanssa!

Kun enkelit epäonnistuivat pätevöitymään maailman-
kaikkeuden hallitsemisessa, Jumala tiesi, että hänen täytyi 
luoda itsensä ihmisessä. Vain Jumalan uskottiin hallitsevan 
maailmankaikkeutta.

Enkeleistä ei voi tulla Jumalan poikia. Vanhurskaat enkelit 
vastaanottavat kuitenkin Jumalan valtakunnassa Jumalan 
nykyisessä suunnitelmassa korkeamman aseman kuin alku-
peräisessä suunnitelmassa.

Koeta kuvitella, kuinka suuri rakennusohjelma Jumalan 
perhettä sekä enkeleitä odottaa, kun alamme kaunistaa ja saa-
tamme maailmankaikkeuden valmiiksi!

Enkelit ja ihmiset luotiin tätä tarkoitusta varten!
Katso rakennustyötämme Jumalan antaman päämajan 69 

hehtaarin kampuksella Edmondissa Oklahomassa. Jumala 
valmistaa meitä jo nyt, jotta saamme maapallon ja maailman-
kaikkeuden kukkimaan kuin ruusu.

Jumala kieltää halveksimasta pienten alkujen päivää. 
Jumalan luomat pojat johtavat maailmankaikkeuden valmiiksi 
saattamisessa.

Laodikealaiset kompastuivat, kun he halveksivat pienten 
alkujen päivää (Sakarjan kirja 4:9–10).

Laodikealaiset eivät näe Filadelfian seurakunnan loppua 
Laodikean aikakaudella. Filadelfian seurakunta alkoi 
Laodikean aikakaudella pienimuotoisesti, mutta sen loppu 
on mahtava. Jumala vie filadelfialaiset turvapaikkaan suuren 
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ahdistuksen aikana, ja asettaa heidät sen jälkeen Jerusalemin 
päämajaansa ikuisesti! 

Jos ymmärrämme Jesajan näyn, näemme, kuinka pieni 
alku johtaa valtavaan lopputulokseen.

Jesajan viesti tulee kohtaamaan voimakasta vastustusta. 
Tradition mukaan Jesaja kuoli, kun vihamiehet sahasivat 
hänet kahtia. Jesaja pysyi mieltä huimaavan näkynsä ansi-
osta kuitenkin Jumalalle uskollisena.

Enkeleistä kolmasosa epäonnistui maapallon hallinnassa. 
Jumalan omasta lopunajan seurakunnasta 95 prosenttia ei 
kyennyt hallitsemaan Jumalan tavalla. Kyseessä ei ole helppo 
kutsumus. Jumala ei kutsunut meitä kuitenkaan epäonnistu-
maan. Meidät on kutsuttu onnistumaan loisteliaasti!

Voimme sanoa, että 69 hehtaariamme on tarkoitettu koko 
maailmankaikkeuden rakentamista ja kaunistamista varten! 
Meidät luotiin tätä tarkoitusta varten. JuMaLan perSpek-
tIIvI inspiroi ikuisesti. Maapallo ja maailmankaikkeus ovat 
yhtä, samaa projektia!

Kuinka tämä valtava näky voi jättää yhdenkään ennakko-
luulottoman ihmisen kylmäksi?

Jesaja eli viestin vallassa. Kun lähdet analysoimaan näkyä, 
tiedät, ettei näky ole peräisin ihmisen mielestä vaan Jumalan 
mielestä. Näky valmistaa, saattaa meidät Jumalan valtakuntaan.

Valtava näky todistaa hengen johtamille kristityille 
Jumalan olemassaolosta. Meidän on erotettava ihmisen ja 
Jumalan ajatukset!

Jesaja tarkoittaa “herra on pelastus”. Jumala haluaa meidän 
hallitsevan koko luomistyötään, jos vain alistumme hänen 
hallintoonsa.

Jumala kasvattaa poikiaan tätä lopunaikana. Suurin osa 
pojista kapinoi kuitenkin Jumalan mieltä huimaavaa näkyä 
vastaan. Jumalan ihanan viestin pitäisi herättää, innostaa 
kaikki Jumalan omat.

Huomisen maailman tulisi olla meille tätä pahaa maailmaa 
todellisempi. Jesaja uhrasi kirjaimellisesti elämänsä Jumalan 
valtakunnan periäkseen.

va a R a l l i n e n  v i R h e 

Jesaja lähetettiin tekemään Jumalan työtä (Jesajan kirja luku 



JESAJAN NÄKY LOPUNAJASTA 6

6). Eräs Worldwide Church of God –seurakunnan pastoreista 
kirjoitti: “[Jesajan] kirjan johdanto alkaa tästä.” Lausuma 
kirjattiin noin vuosi ennen H. Armstrongin kuolemaa. H. 
Armstrong olisi hyljännyt lausunnon, jos hän olisi ollut siitä 
tietoinen. Laodikealaiset olivat jo tässä vaiheessa alkaneet 
saada otteen Jumalan seurakunnasta. Herbert W. Armstrong 
oli 92 vuotta vanha. Osa jäsenistä menetti jo tässä vaiheessa 
Jesajan näyn.

Kyseinen pastori esitti vaarallisen lausunnon. Lausunto 
osittaa, että H. Armstrongin perustama seurakunta oli tulossa 
laodikealaiseksi, koska oli menettämässä Jesajan kirjan luvun 
1 Jumalan perhenäyn—inspiroidun opetuksen alun.

Miksi kyseinen pastori ja laodikealaiset hämmentyvät 
Jesajan kirjan johdannosta? He eivät ymmärrä, miksi heidät 
on kutsuttu ja mihin Jumalan työ johtaa. Heistä on tullut “rik-
kaita, rikastuneita.” Laodikealaiset haluavat fyysisiä, eivät 
hengellisiä rikkauksia. Jumala sanoo, että meidän tulee asettaa 
mielemme siihen, mikä ylhäällä on (Kirje kolossalaisille 3:2).

Petetty pastori kirjoitti myös, että Jesajan kirja 6:1–13 tar-
koittaa, että sinun tulee “kuulla ja toimia tai [sinulla ei ole 
enää] ymmärrystä.” Pastori sivuutti myös tässä lausunnossa 
asian ytimen. Lue jakeet ja näe, kuinka niissä painotetaan 
laodikealaisten kovuutta ja kapinallisuutta (kyseinen pastori 
mukaan lukien). Laodikealaiset ovat tottelemattomia aikaan 
asti, jolloin “kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi, ja 
talot tyhjiksi ihmisistä”! (jae 11). Laodikealaiset hylkäsivät 
kovuudessaan heille Jumalan H. Armstrongin kautta antaman 
varoituksen—95 prosenttia kapinoi. Laodikealaisten on koet-
tava suuren ahdistuksen kauhu ja kuoltava Jumalan puolesta, 
ennen kuin he saavat pelastuksen. Valitettavasti vain 50 pro-
senttia tekee parannuksen. 

Miksi Jumala tekee kaupungit asujattomiksi? Jumala 
ei saa Israelin huomiota ilman tuhoa! Ei myöskään hengel-
lisen Israelin, Jumalan seurakunnan, eikä Israelin kansojen 
huomiota.

Nyky-Israel on vastaanottanut suuret fyysiset siunaukset 
Aabrahamin tottelevaisuuden takia. (Kirja Yhdysvallat ja 
Britannia profetioissa kertoo aiheesta. Tilaa kirja maksutta.) 
Useimmat kansalaisemme luulevat, että rikkautemme syntyi 
oman nerokkuutemme takia. Jumala on asiasta eri mieltä. 
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“Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta 
Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä” (Jesajan kirja 
1:3). Jumalan silmissä muinainen ja nyky-Israel ovat härkää 
vähä-älyisempiä! 

“Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahante-
kijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, 
pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois. 
Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jatkatte luopumus-
tanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas” (jakeet 4-5). 
Jakeet pätevät sekä muinaiseen että nyky-Israeliin. Israel oli 
muinoin, ja on myös tänään liian kipeä ja sairas kyetäkseen 
ratkaisemaan omat ongelmansa ja toimimaan vihollisvalti-
oitten kanssa.

“Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoas-
taan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei ole puser-
rettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty. Teidän maanne on 
autiona, teidän kaupunkinne ovat tulella poltetut; teidän pel-
tojanne syövät muukalaiset silmäinne edessä; ne ovat auti-
oina niinkuin ainakin muukalaisten hävittämät” (jakeet 6-7). 
Kaupunkimme Yhdysvalloissa ja Britanniassa tulevat pala-
maan mellakoissa. Sekä maassa että maan ulkopuolella olevilla 

“muukalaisilla”, pakanoilla, on suuri rooli maamme syömisessä.

k u R k k u m a a n  l e h vä m a J a 

Muinaisen Israelin suurin ongelma oli se, että Siion eli temp-
pelipalvelus lähti väärään suuntaan ja että ihmiset seurasivat 
sitä. Muista, että tapaus on kaksivaiheinen. Jumala puhuu 

“tytär Siionille” (Jesajan kirja 1:8), ensisijaisesti lopunajan 
Jumalan temppelipalvelijoille! Jakeessa korostetaan lopun-
aikaa. Jumalan oma seurakunta—seurakunta, jonka keskellä 
Jumala asui monta vuotta—kääntyi pois lopunaikana!

“Jäljellä on tytär Siion yksinänsä niinkuin maja viinitar-
hassa, niinkuin lehvämaja kurkkumaassa, niinkuin saarrettu 
kaupunki” (jae 8). Jumala sanoo, että se on jäljellä kuin “maja 
viinitarhassa”, kuin pieni, satoajan väliaikainen maja. Sadon 
jälkeen maja on autio. Jae esittää runollisesti traagisen kuvan 
Jumalan omalle seurakunnalle tänä lopunaikana tapahtu-
neesta. Jumalan omat olivat muinoin Jumalan loistava hen-
gellinen sato, mutta he lakkasivat korjaamasta Jumalalle. 
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Tänään jäljellä on ainoastaan “maja”—muisto heidän enti-
sestä loistostaan!

Kohta Jumala rankaisee laodikealaisia. “Ellei Herra Sebaot 
olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin 
Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi” (jae9). 
Jumalalla on kuitenkin uskollinen jäännös. 

Jumala tuomitsee ensin temppelin, seurakuntansa. 
“Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, ota korviisi 
meidän Jumalamme opetus (laki, alkuteksti), sinä Gomorran 
kansa” (jae10). Vain Jumalan seurakunta noudattaa tänään 
Jumalan lakia. Kaikki ovat muuttuneet penseiksi ja kapi-
nallisiksi Jumalan lakia kohtaan, jäännöstä lukuun otta-
matta. Jokainen laodikealainen ryhmä kapinoi Jumalan lakia 
vastaan.

Jumalan omassa seurakunnassa on Sodoman kaltaiset lait-
tomat johtajat ja Gomorran kaltainen kansa. Jumala kutsuu 
omaa perhettään Sodomaksi ja Gomorraksi—vertaa heitä 
mahdollisesti Raamatun iljettävimpiin ja turmeltuneimpiin 
ihmisiin!

Profetian mukaan löytyy jäännös—yksi jäännös—joka 
noudattaa Jumalan lakia tänään! Tiedätkö, missä tämä 
jäännös on? Kysymys on tärkeä ja määrittää, pelastutko suu-
relta ahdistukselta!

J u m a l a n  l a k i

Jumalan valituista täytyy tulla Jumalan lain asiantuntijoiksi. 
Kaikista maailman ihmisistä juuri meidän on ymmärrettävä 
Jumalan lakiin perustuvaa Jumalan hallitusta! Huomaa seu-
raava: Useimmat profetiat kertovat meille, että laodikealaiset 
johtajat saattavat Jumalan omat kompastumaan lakiin 
(Malakian kirja 2:7-8). Heidät tuomitaan useaan kertaan 
tämän synnin takia.

Olemme useasti osoittaneet, että Worldwide Church of 
God (wcg) lähti opettamaan Jumala lakia väärällä tavalla H. 
Armstrongin kuoleman jälkeen. Entä muut wcg:stä lähteneet 
laodikealaiset seurakunnat?

Asian voi selittää parhaiten avioliiton kautta. Kun esiintyy 
avio-ongelmia, syy löytyy yleensäkin kummastakin osapuo-
lesta. Vaimojen suurin ongelma on alistua aviomiehelleen.
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Olen toiminut pastor ina lähes 40 vuoden ajan. 
Avioneuvonnassa käy usein esiin, että moni vaimo suorittaa 
innokkaasti avioliittoon kuuluvat velvollisuutensa, mutta 
aiheuttaa myös avioliitossa vakavia ongelmia, kun ei alistu 
Jumalan käskemällä tavalla aviomiehensä alaiseksi. Vaimojen 
ongelman on Jumalan avioliitto-hallitus ja siihen perustuva 
laki.

Koska olemme Kristuksen vaimo, voimme olettaa, että 
suurin ongelmamme on myös Aviomiehemme, Jeesuksen 
Kristuksen alaiseksi alistuminen. “Iloitkaamme ja riemuit-
kaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan 
häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut” 
( Johanneksen ilmestys 19:7). Kuinka Kristuksen “vaimo” 
valmistaa itsensä avioliittoa varten? Oppimalla alistumaan 
Kristukselle kuin Kristuksen vaimo ennen Kristuksen paluuta. 
Emme voi olla Kristuksen vaimo, ellemme alistu lain mukai-
sesti nyt Jumalan aviohallitukselle! Valmistamme itsemme 
oppimalla alistumaan.  

Moni nainen ei opi alistumaan koskaan aviomiehelleen, 
moni Jumalan oma pyhä kieltäytyy alistumasta Kristukselle—
Aviomiehelleen. Alistuminen on kaikkein vaikein oppiläksy!

Kaikki laodikealaiset ryhmät kieltävät Jumalan H. 
armstrongin kautta opettaman Jumalan hallituksen! Kaikki 
laodikealaiset kieltävät lisäksi vielä sen, että H. Armstrong oli 
Jumalan lopunajan Elias (Evankeliumi Matteuksen mukaan 
17:10–11; Malakian kirja 4:5-6).

Tiedätkö, miksi laodikealaiset eivät usko, että H. 
Armstrong oli Jumalan lopunajan Elias? Moni uskoi ennen H. 
Armstrongin kuolemaa, mutta hylkäsi Jumalan hallituksen 
ja menetti ymmärryksen. H. Armstrong oli hallituksen ydin, 
jota vastaan laodikealaiset kapinoivat. “Siihen aikaan Jeesus 
johtui puhumaan sanoen: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan 
ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmär-
täväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille” (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 11:25). Koska laodikealaisilta puuttuu 
jakeen lapsenmielinen asenne, he eivätkä kykene ymmär-
tämään Jumalan keskeisestä asiasta jo ilmoittamaa. Isä 
Jumala “ilmoitti” Pietarille, kuka Kristus oli (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 16:15–17), minkä takia Pietari tunnisti 
Kristuksen.
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Mikseivät laodikealaiset hyväksy Jumalan Jumalan 
Filadelfian seurakunnalle (pcg) antamia ilmoituksia? 
Laodikealaiset eivät alistu lapsenmielisesti Jumalan hallituk-
selle, minkä takia Jumala ei ilmoita heille, mikä seurakunta 
tekee tänään Jumalan työtä.

Kun ihmiset hylkäävät H. Armstrongin Jumalan lopunajan 
Eliana, kykenevätkö he näkemään, kuinka Jumala toimii 
pcg:n kautta? Ihmisten suuri ongelman on hyväksyä Jumalan 
hallitus!

Jumalan totuus ilmoitetaan—ainoastaan lapsenmieli-
sille! (Evankeliumi Matteuksen mukaan 11:25). Kyseessä on 
perustavin, vaikein oppiläksy. Opimme joko Jumalan inspi-
roimiin sanoihin alistumalla tai sitten suuressa ahdistuksessa! 
Sama opetus toistetaan luvussa 66, Jesajan kirjan viimeisessä 
luvussa.

S e u R a k u n n a n  o P i n  P e Ru S ta 

Löytyy erityinen syy, miksi yksi ryhmä pystyy, mutta toiset 
ryhmät eivät pysty näkemään Jumalan ilmestystä! Löytyy syy 
ja seuraus. Jumalan hallitus on kaikkien seurakunnan oppien 
perusta!

Laodikealaisilla on into, mutta heitä puuttuu Jumalan hal-
litus. “Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua 
kuninkaakseen – tuokaa heidät tänne ja teloittakaa heidät 
minun edessäni” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 19:27). 
Jumala tuhoaa kaikki ihmiset, jotka eivät halua häntä “kunin-
kaakseen” tai itseään hallitsemaan. Hallitus on tärkein oppi-
läksy! Hallitus on myös vaikein oppiläksy.

H. Armstrong puhui lehtimajajuhlan saarnassaan 2. loka-
kuuta 1982 seuraavasti: “Jeesus sanoi, että Elias tulisi ja aset-
taisi kaiken kohdalleen. Elias ei palauttanut pois otettua. 
Taivas vastaanotti Jeesuksen siihen aikaan saakka, jolloin 
kaikki asetetaan kohdalleen (Apostolien teot 3:19–21). kaiken 
kohdalle asettaminen tarkoittaa pois otetun palauttamista, 
pois otetun aiempaan olotilaan tai kuntoon palauttamista—
Jumalan hallituksen maan päälle palauttamista. Jumalan hal-
litus otettiin pois ja se täytyi palauttaa… Jumala nosti minut 
palauttamaan, Jumala nosti minut palauttamaan Jumalan hal-
lituksen. Hallitus palautettiin kuitenkin vain osaksi seura-
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kunnassa. Minulla ei ole auktoriteettia Jumalalta, en omaa 
kykyä palauttaa Jumalan hallitusta laajemmalle kuin seu-
rakuntalaisten pariin. Mutta työ on tehty, hallitus on palau-
tettu. Lukekaa Malakian kirjan jakeet 3:1-5 sekä Malakian 
kirjan luku 4. Lukekaa kohta, jossa Jeesus sanoi: ‘Elias tosin 
tulee ’; jopa sen jälkeen kun Johannes Kastaja laitettiin van-
kilaan, Elian oli vielä määrä tulla. Hänen [Elian] oli määrä 
asettaa kohdalleen. Johannes Kastaja ei asettanut kohdal-
leen. Uskonveljet, teidän on parasta käsittää, mikä tämä seu-
rakunta on ja mitä tarkoittaa, kun sanotte tukevanne minua 
100 prosenttisesti.” 

Hallitus, jonka Jumala asetti H. Armstrong kautta, tulee 
hallitsemaan koko maailmaa! On tärkeää, että ymmärrät 
tämän perustavan, tärkeän asian.

“Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, ota korviisi 
meidän Jumalamme opetus (laki, alkuteksti), sinä Gomorran 
kansa. Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne? sanoo 
Herra. Minä olen kyllästynyt oinas-polttouhreihin ja juotto-
vasikkain rasvaan. Mullikkain, karitsain ja kauristen vereen 
minä en mielisty” ( Jesajan kirja 1:10–11). Jumala puhuu 
Siionista ja temppeli uhreista—Jumalan seurakunnasta tänä 
lopunaikana!

Polttouhrit ja uhrit viittaavat Jumalan seurakunnan nykyi-
seen jumalanpalvelukseen. “Kun te tulette minun kasvo-
jeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii–minun esikartanoitteni tal-
laamista?” (jae 12). Nämä ihmiset “tulevat” Jumalan eteen, 
mutta tallaavat Jumalan esikartanoita. He eivät uhraa lail-
lisesti—vaikka huomaa, että he uhraavat toimeliaasti! Mikä 
on ongelma? Ihmiset eivät ole sopusoinnussa Jumalan halli-
tuksen kanssa!

Ihmiset uhraavat toimeliaasti Jumalalle, mutta tallaavat 
Jumalan lain maahan! Tämä profetia puhuu laodikealaisista 
tänään! 

“Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria; suitsutus on 
minulle kauhistus. En kärsi uuttakuuta enkä sapattia (engl. 
sapatteja), en kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä 
juhlakokousta” (jae13). Sapatteja—monikossa—Jumalan pyhä-
päiviä. Kuka viettää tänään Jumalan pyhäpäiviä ja kapinoi 
Jumalan lakia vastaan? Ainoastaan laodikealaiset. Jumala 
sanoo, että heidän pyhäpäivänsä ovat hänelle kauhistus. 
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Miksi? Jae 10: “Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, 
ota korviisi meidän Jumalamme laki, sinä Gomorran kansa.” 
Jumala kutsuu laodikealaisia johtajia “Sodoman päämiehiksi”! 
Nämä uskonnolliset johtajat eivät ota korviinsa Jumalan 
lakia—Jumalan hallitusta! He eivät kuule lakia! Jumala opetti 
heille lakia noin 40 vuoden ajan—mutta he eivät ota edelleen-
kään korviinsa Jumalan lakiin perustavaa Herran sanaa! (Asia 
pätee tänään tietysti yleisessä mielessä myös kaikkiin Israelin 
kansoihin.) 

 Lopunajan filadelfialaiset kuulevat selvästi Jumalaa asi-
assa! Lopunajan laodikealaiset eivät kuitenkaan kuule! (ks. 
Johanneksen ilmestys 3:7–20). Seurakunnat eroavat asiassa 
suuresti!  

Saat valita oman kohtalosi. Jos alistut Jumalan hallituksen 
alaiseksi, kuulet, mitä Jumalan lopunajan Elias opetti Jumalan 
hallituksesta ja hyväksyt, että H. Armstrong täytti Elian 
roolin. Kuulet myös, mitä Jumala ilmoittaa pcg:lle. Kaikki 
riippuu alistuvaisuudestasi!

“Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria; suitsutus 
on minulle kauhistus. En kärsi uuttakuuta enkä sapattia, en 
kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä juhlakokousta. 
Minun sieluni vihaa teidän uusiakuitanne ja juhla-aikojanne; 
ne ovat käyneet minulle kuormaksi, jota kantamaan olen 
väsynyt” (Jesajan kirja 1:13–14). Suitsutusta ja ruokauhria—
tässä puhutaan temppelistä, seurakunnasta, jumalanpalveluk-
sesta. Nämä ihmiset “väsyttävät” Jumalaa, ilmaisu tarkoittaa, 
että he “uuvuttavat, kuluttavat kärsivällisyyden loppuun.” 
Heidän kapinointinsa lakia vastaan on raskaasti rasitus 
Jumalalle. Jumala kärsii enemmän kuin kukaan muu, kun hänen 
oma seurakuntansa kulkee harhaan!

“Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; 
vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän 
kätenne ovat verta täynnä” (jae 15). Laodikealaiset rukoilevat 
hartaasti Jumalaa, mutta Jumala ei kuule heitä! Miksei kuule? 
Heidän kätensä ovat täynnä verta! Kyllä—tutki Hesekielin 
lukuja 3 ja 33. Jollemme tue Jumalan työtä—pcg:ssä—jos 
emme tue Hesekielin vartijan varoitusta, Israelin veri on 
käsissämme!

Jumalalla on vain yksi työ, joka varoittaa laodikealaisia 
sekä nyky-Israelia. Kaikkien Jumalan seurakunnan jäsenten 
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tulee tukea varoitusviestiä, tai olla syyllisiä Israelin vereen! 
Kuinka vakava on Jumalan Jumalan Filadelfian seurakunnalle 
antama työ? Jumalan silmissä olemme vastuullisia Israelin 
vereen, jollemme tarkkaa ja varoita. Kysymyksessä on todella 
vakava asia.



Luku 2
Jumala katsoo 
sen puoleen 
Jesajan kirjan luvun 1 jakeet 16 ja 17 käskevät meitä “ajamaan”  

(hepreaksi “taistelemaan”) lesken asiaa. Jumala käskee meitä 
taistelemaan avuttomien ihmisten puolesta, mutta jakeen 

leskellä on syvempi, hengellinen merkitys. 
Raamattu kuvaa Jumalan kaikkialla seurakuntaa naisena. 

Jakeiden asiayhteys on siis Jumalan oma seurakunta. Jumalan 
laodikealainen seurakunta on menettänyt Aviomiehensä—
Jeesuksen Kristuksen! (Lue asiasta ilmaiskirjasestamme 
kolossialaiset.)

Meidän tulee ajaa laodikealaisen lesken a siaa . 
Laodikealaiset johtajat johtivat Jumalan seurakunnan pois 
Kristuksesta. Filadelfian seurakunnalla on vastuu ajaa (tai 
taistella) Laodikean seurakunnan puolesta! Pcg varoittaa 
ja koettaa auttaa Jumalan omia hylkäämään johtajien opet-
tamat väärät opit. Jumala käskee meitä toimimaan tällä 
tavalla! 

Jae 18 ilmaisee lisä heidän laodikealaisuudestaan.

“ h o P e a  o n  k u o n a k S i  k äy n y t ”

Seuraava jae on hämmentänyt monta: “Niin tulkaa, käy-
käämme oikeutta (engl. järkeillään, reason) keskenämme, 
sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat 
ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat 
ne villanvalkoisiksi” (jae 18). Muista, että asiayhteys on edel-
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leen temppelipalvelus, minkä vuoksi jae kertoo Jumalan seu-
rakunnasta tänä lopunaikana.

Mitä Jumala tarkoittaa, kun hän sanoo “järkeillään”? 
Parempi käännös kuuluu “tulkaa ja järkeilkää kanssani.”

Kuinka Jumala järkeilee laodikealaisten kanssa? Astuuko 
Jumala henkilökohtaisesti maan päälle järkeilemään heidän 
kanssaan? Ei, Jumala toimii aina uskollisten pyhien kautta. 
Jumala toimii tänään filadelfialaistensa kautta. Jumala yrittää 
suostutella laodikealaisia ja hän sanoo filadelfialaisten kautta: 

“Tulkaa ja järkeilkää kanssani.” Jos laodikealaiset eivät vastaa 
kutsuun, Jumala sylkee heidät suustaan suureen ahdistuk-
seen! (Johanneksen ilmestys 3:14–19).

Jumalan omat laodikealaiset kuvittelevat, että he voivat 
valita tänään haluamansa laodikealaisen seurakunnan. 
Tulemme luultavasti näkemään seitsemän eri Laodikean seu-
rakuntaa (Jesajan kirja 4:1) vaikka tällä hetkellä löytyy vain 
kolme merkittävää seurakuntaa. Tilaa ilmaiskirjasemme 
Hoosea, josta löydät perusteellisen selityksen asiasta. Kellään 
näistä seitsemästä naisesta (jotka kuvaavat seurakuntia) ei 
ole aviomiestä. Jeesuksella Kristuksella on vain yksi vaimo, 
jota hän ohjaa. Et voi valita Jumalan seurakuntaa. Jolle 
valitse Jumalan ainoaa tosi seurakuntaa ja työtä, sinulla ei ole 
Aviomiestä!

Kristus on perheen Pää. Seurakunta on menettänyt Päänsä, 
Tämä on kaikkien aikojen pahin kriisi!

Emme voi valita, mikä Jumalan seurakunta meitä miel-
lyttää ja mihin liitymme. Ainoa valinta on elämän ja kuo-
leman välillä (5. Mooseksen kirja 30:19–20). Valitessamme 
seurakuntaa on vain yksi vaihtoehto—Jumalan valitsema! Ei 
sinun itsesi! Ei minun omani! Aviomiehellämme ei ole seit-
semää eri vaimoa—Aviomiehellämme on yksi vaimo.

Jumala antaa seuraavaksi laodikealaisille saman varoi-
tuksen kuin ilmestyskirjan jakeessa 3:19. “Jos suostutte ja 
olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä; mutta 
jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä 
Herran suu on puhunut” (Jesajan kirja 1:19–20). Miekka syö 
Jumalan penseät omat. Tämä on lopunajan profetia.

“Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! 
Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt mur-
hamiehet” (jae 21). Jumalan temppeli sijaitsi uskollisessa kau-
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pungissa. uskolliset ovat Jumalan omia. Tänä lopunaikana, 
sekä muinoin, Jumalan uskolliset ovat “ portoksi tulleet”! He 
olivat “täynnä oikeutta”, mutta menettivät oikeuden! Tämä 
profetia käy nyt toteen Jumalan seurakunnassa, jonka jäsenet 
olivat uskollisia Herbert W. Armstrongin alaisuudessa, mutta 
menettivät uskonsa!

He ovat “murhamiehiä”, koska he ovat syyllisiä Israelin 
vereen. He eivät varoittaneet Israelia, vaikka Jumala kutsui 
ja käski heitä! (Ks. Hesekielin kirjan luvut 3 ja 33.) Jumala 
kutsuu omansa aina, poikkeuksetta, suurta tarkoitusperää 
varten. 

Laodikealaiset olivat puhdasta hopeaa, mutta huomaa: 
“Sinun hopeasi on kuonaksi käynyt, jaloviinisi vedellä lai-
mennettu” (Jesajan kirja 1:22). Hopeasta on tullut kuonaa. 
Laodikealaiset olivat puhdasta hopeaa, mutta muuttuivat kuo-
naksi—he saastuivat. He omasivat suuren Jumalan totuuden, 
mutta menettivät suuren osan totuudesta!

Laodikealaisten hengellinen viini on laimentunut. 
Hengellisesti kyseessä on äärimmäinen katastrofi!

Saamme luultavasti parhaan yleiskuvan Jesajan kirjasta 
aloittamalla sen viimeisestä luvusta. Jesajan kirjan viimeinen 
luku, luku 66, auttaa meitä näkemään, kuinka Jumala puhuu 
lopunajan ihmisille—erityisesti Jumalan seurakunnalle.

anchor Bible sanoo, että Jesajan kirjan luku 66 on “profetia 
temppeliä vastaan”, mikä tarkoittaa, että profetia on osoitettu 
Jumalan omalle lopunajan seurakunnalle.

S e n  P u o l e e n 

“Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on 
minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle 
rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?” (Jesajan 
kirja 66:1). Tässä esitetään keskeinen kysymys: missä Jumala 
aikoo asua? Mistä voit löytää Jumalan? Missä on tänään 
Jumalan temppeli? Jumala vastaa kysymyksen puolestamme: 

“Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki 
nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, 
joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto (engl. joka 
vapisee) minun sanani edessä” (jae2). “Särjetty” tarkoittaa 
rikottua ja murskattua. 



Jumala katsoo sen puoleen 17

Meidän ei pidä kuvitella Jumalan asuvan valtavassa organi-
saatiossa tai suuressa seurakunnassa. Tänään katse kohdistuu 

“sen puoleen”—henkilöön, joka vapisee Jumalan sanasta! “Se 
ihminen” ei vapise ihmisten, vaan Jumalan edessä! Jumala 
katsoo sen ihmisen puoleen ja käyttää sitä ihmistä, joka on lap-
senkaltainen hänen sanansa edessä (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 18:1-3). Se ihminen lukee esimerkiksi Jumalan sanan 
Malakian viestissä ilmoitetusti ja toimii Jumalan pelossa! Se 
Ihminen tietää, että kirja sisältää Jumalan totuuden, vapisee 
ja tottelee.

Aihe löytyy Jesajan kirjan lopusta hyvästä syystä; se 
osoittaa, miksi ihmiset epäonnistuvat hengellisesti!

Se ihminen ei seuraa pelkästään siksi, että joku korkeassa 
asemassa olemassa oleva evankelista on johtaa seurakuntaa. 
Tämä Jumalan ihminen ei odota, että vaikuttava ihminen joh-
taisi häntä vaan opiskelee itse ahkerasti Jumalan sanaa ja saa-
vuttaa hengellisen syvyyden. Tämä ihminen kiinnittää kat-
seensa valtavaan, vaikuttavaan Jumalaan—vapisee Jumalan 
edessä!

Jumalan toiminta nykyaikana on sopusoinnussa jakeen 
viestin kanssa, Jumala työskentelee perinpohjaisesti jokaisen 
Laodikean seurakunnasta tuleen ihmisen kanssa. “Minä neuvon 
sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikas-
tuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alasto-
muutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, 
että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä 
nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä 
seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa 
oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen 
kanssaan, ja hän minun kanssani” (Johanneksen ilmestys 3:18–
20). “Jos joku” (ihminen) kuulee Jumalan äänen, Jumala tulee ja 
aterioitsee hänen kanssaan hengellisesti. Kun parannuksen teh-
neet laodikealaiset saapuvat tänään Filadelfian seurakuntaan, 
he kertovat nähneensä hengellisesti nälkää.

“Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä 
minä olen ottanut teidät omikseni (alkuteksti, naimisissa 
kanssanne), ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupun-
gista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Siioniin” (Jeremian 
kirja 3:14). Tämä on profetia myös lopunajasta. Jumala ottaa 

“yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta” työtään 
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tekemään.   (Lisätietoa aiheesta saat tilaamalla itsellesi ilmais-
kirjan Jeremia ja raamatun suurin näky.)

Jesajan kirjan jae 66:2 on kohdistettu täsmällisesti Jumalan 
omille tänään. Jae 5 ilmoittaa, että Jumalan seurakunta on 
jakautunut—että vallassa olevat johtavat seurakuntaa syrjään—
ja erottavat Jumalan sanasta vapisevat henkilöt seurakunnasta! 

H. Armstrongin kuolema oli osalle pelottava tapahtuma, 
mutta itse asiassa se oli hieno koettelemus Jumalalta. Jumala 
ottaa selville, kuka vapisee hänen sanansa edessä!

Kun Laodikean jäsen kertoo siirtyvänsä pcg-seurakuntaan 
vain jos evankelista siirtyy, mitä henkilö lausuu? Hänen lau-
sumansa ilmoittaa, että hän ei vapise Jumalan sanan edessä!

Kysymyksessä ei ole mikään pikkuasia. Jumala sanoo: “minä 
katson sen ihmisen puoleen ”! Tästä löytyy Jumalan voima! 
Tässä tapahtuu Jumalan työ! Tässä Jumala ilmoittaa totuu-
tensa! Täällä Kaikkivaltias Jumala asuu!

Jumalan päämäärä on poistaa muut ihmiset kuvasta. Jumala 
haluaa henkilökohtaisen suhteen sinun kanssasi—siittämänsä 
lapsensa kanssa! Jumala on rakastava Isäsi, joka ei jätä lap-
siaan heitteille!

Uskon, että Jesajan kirjan jae 66:2 on yksi Raamatun tär-
keimmistä jakeista. Pelastus on sinun ja Jumalan välinen asia. 
Sinun ja minun täytyy vapista Jumalan sanan edessä, muuten 
Jumala ei voi työskennellä kanssamme.

Jae on Jumalan hallituksen ydin. Jumala voi hallita ainoas-
taan tällaista ihmistä. Hallitus on yksi Laodikean seurakunnat 
pcg:stä erottava keskeinen tekijä. Pcg koostuu Jumalan sanan 
edessä vapisevista ihmisistä, minkä vuoksi Jumalan suuri 
voima on tänään tämän pienen seurakunnan takana! 

Jumalan sanan edessä vapiseminen on Jumalan halli-
tuksen ruumiillistuma. H. Armstrong ilmoitti “Hallitus 
kaikki kaikessa”!

Laodikealaiset pastorit eivät pelkää Jumalaa (Malakian 
kirja 2:5-9). Mitä Jumala tekee, kun Jumalan omat pastorit 
kääntyvät pois Jumalasta? Jumala katsoo Jesajan kirjan jakeen 
66:2 ihmiseen ja rakentaa uuden työn oikean asenteen omaa-
vien pyhien kautta.

Tarvitseeko Jumalan työ korkea-arvoisia pastoreita? Ei, ei, 
ei—tuhat kertaa ei! Tarvitsemme Jesajan kirjan jakeen 66:2 
asenteen omaavia ihmisiä, jolloin koko maailmankaikkeuden 



Jumala katsoo sen puoleen 19

voima tukee meitä! Jumalan “valittuja” ei voida pettää hallitus-
kysymyksessä—eikä missään muussa asiassa. Koska valitut 
vapisevat Jumalan sanan edessä, he eivät anna milloinkaan 
pettää itseään. Jumala ilmoittaa totuutensa—profetiansa—
valituille (Aamoksen kirja 3:7).

av i o m i e h e S i

Ehkä ymmärrämme Jesajan kirjan jakeen 66:2 paremmin, kun 
ajattelemme fyysisen avioliiton solmimista. Mies ja nainen 
aikovat avioitua. Innokas sulhanen pyytää kihlattuaan autta-
maan häiden valmistelussa. Mitä, jos kihlattu suostuisi autta-
maan vain sillä ehdolla, että voisi ottaa entisen poikaystävänsä 
mukaan, koska ei ole valmis liittymään yksinään tulevan avio-
miehensä seuraan.

Sulhanen loukkaantuisi aivan varmasti moisesta käytök-
sestä. Myös Kristus loukkaantuu, jos ihmiset eivät liity pcg-
seurakuntaan ilman haluamaansa korkea-arvoista evanke-
listaa! Mitä heidän Aviomiehensä—Jeesus Kristus—ajattelee 
moisesta? Kristus loukkaantuu syvästi!

Meidän tulee vapista Aviomiehemme sanan edessä. Kukaan 
ihminen ei saa olla intiimin suhteen tiellä Aviomiehemme 
kanssa. Jos vapisemme todella Jumalan sanan edessä, kukaan 
ihminen ei erota meitä koskaan Kristuksesta!

S e u R a k u n n a n  J a k au t u m i n e n

Asiayhteys on lopunaika. “Kuka on sellaista kuullut, kuka 
senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi 
synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja 
samalla jo synnytti lapsensa” (Jesajan kirja 66:8). Kansa on 
syntymäisillään. tämä ei ole vielä käynyt toteen. Jumalan oma 
seurakunta jakautuu juuri ennen syntymää (jae 5). 

“Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka 
uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa 
ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, 
mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat 
tiensä. Ja niinkuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän ilje-
tyksiinsä” (jae 3). Tämä tarkoittaa, että Jumalan laodikealainen 
seurakunta syö tänään epäpuhdasta hengellistä ravintoa ja 
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että ihmiset ovat valinneet oman tiensä—eivät Jumalan tietä! 
Laodikealaisten nykyiset temppeliuhrit loukkaavat Jumalaa. 

“Niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa (engl. har-
hansa, delusions) ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät, 
koska ei kukaan vastannut, kun minä kutsuin, koska he eivät 
kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa 
minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole minulle otollista” 
(jae 4). Jumala lähetti väkevän eksytyksen—laodikealaisten 
oma johtaja pettää Kristuksen (2 Kirje tessalonikalaisille 2:4, 
11). Jumala kutsui ja he eivät vastanneet. Jumala puhui ja laodi-
kealaiset eivät kuulleet. Koska näin kävi? Tämä tapahtuu juuri 
tällä hetkellä. Pcg:llä on erityinen kunnia puhua Jumalan puo-
lesta! Me varoitamme laodikealaisia, mutta he kieltäytyvät 
kuulemasta (Jeremian kirja 6:16–17) ja joutuvat tästä syystä 
suureen ahdistukseen—jolleivät he tee parannusta.

Kun Jumala puhuu, vastuumme on tiedostaa puhutut sanat! 
Jumala elää ja puhuu! Meidän on tunnettava Jumala tarpeeksi 
hyvin tietääksemme, koska hän puhuu. Jumalan omien tulisi 
tietää, koska Jumala puhuu ja vastata Jumalalle. Laodikealaiset 
kieltäytyvät kuulemasta ja vastaamasta. Laodikealaiset hyl-
käävät Jumalan sanoman rajusti ja heittävät ulos Jumalan 
sanasta vaarin ottavat seurakuntalaiset. “Kuulkaa Herran sana, 
te, jotka olette aralla tunnolla (engl. vapisette) hänen sanansa 
edessä: Teidän veljenne, jotka vihaavat teitä ja työntävät teidät 
luotaan (engl. heittävät teidät ulos) minun nimeni tähden, 
sanovat: Osoittakoon Herra kunniansa, että me näemme teidän 
ilonne! Mutta he joutuvat häpeään” (Jesajan kirja 66:5). Miksi 
valitut heitetään ulos? Laodikealaiset eivät vapise Jumalan 
edessä ja vihaavat siksi valittuja, jotka vapisevat Jumalan sanan 
edessä! Saatana on aiheuttanut viheliäistä tuhoa Jumalan seura-
kunnassa tänä lopunaikana.

“Teidän veljenne, jotka vihaavat teitä”—Jumalan perhe, 
omat hengelliset veljet pettävät! Kyseessä on suunnattoman 
suuri onnettomuus! Pyhät, jotka vapisevat nyt Jumalan sanan 
edessä, eivät iloitse tänään Jumalan perheen jakautuessa, 
mutta saavat iloita suuresti Kristuksen palatessa. 

S i i o n  S y n n y t tä ä 

Jumalan seurakunta kokee kovia synnytystuskia. “Metelin 
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ääni kaupungista! Ääni temppelistä! Herran ääni: hän maksaa 
palkan vihollisillensa!  Ennenkuin Siion kipuja tuntee, hän 
synnyttää; ennenkuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poika-
lapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? 
Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö 
kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo syn-
nytti lapsensa” (Jesajan kirja 66:6-8). Siion on Jumalan seura-
kunta. Jakeen 8 kirjaimellinen käännös kuuluu: “Sillä Siion 
sekä tunsi kipuja että synnytti lapsensa.”Onnellinen loppu!

Kerralla syntyvä kansa koostuu sekä israelilaisista että 
pakanoista.

Jakeet 5 ja 8 paljastavat paljon. Millä tavalla kapinoiva 
Worldwide Church of God –seurakunta vihaa Jumalan valit-
tuja? Yksi tapa: sen johtajat vihaavat kirjamme Yhdysvallat 
ja Britannia profetioissa viestiä (tilaa ilmaiseksi). Kirja 
osittaa, että Jumala valitsi Israelin tekemään työtään. Israel 
ei ole kuitenkaan “Jumalan suosikkikansa”. Muinainen 
Israel valittiin tekemään Jumalan työtä, mutta se epäon-
nistui tehtävässään. 

Jumala on valinnut tänä lopunaikana hengellisen Israelin—
seurakuntansa—hengellisen kansan, tekemään evankeliumin 
julistustyötään ja varoittamaan maailmaa.

Osa wcg:n johtajista on syyttänyt meitä rasismista paka-
nakansoja kohtaan, vaikka tietävät varsin hyvin, ettei heidän 
väitteensä ei ole todenperäinen. Jumalan seurakunnassa on 
tänään jäseniä monista pakanakansoista. Heidät on oksastettu 
Israeliin (Kirje roomalaisille luku 11). Raamattu opettaa, että 
kaikista maailman ihmisistä tulee Israel, kun he tekevät kään-
tymyksen huomisen maailmassa.

Ilmaisu “synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa?” paljastaa, 
että wcg valehtelee.  Jumalan nykyinen seurakunta koostuu 
sekä israelilaisista että pakanoista—Jumalan hengellisestä 
kansasta. Jae 8 kertoo, että kaikki—israelilaiset ja pakanat—
syntyvät Jumalan perheeseen päivässä hengelliseksi Israelin 
kansaksi ja auttavat Kristusta ikuisesti Jerusalemin pääma-
jasta käsin hallitsemisessa.

Kyseessä on kaunis, kaikki ihmiset kattava suunnitelma! 
Wcg nimittää meitä rasistisiksi, koska he vihaavat Jumalaa, 
Jumalan omia ja Jumalan rakastavaa suunnitelmaa!

Jae 8 tuomitsee heidän vihamieliset, rasistiset väitteensä.
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Jakeissa ei kuvata alkuraskautta vaan Jumalan seurakunnan 
pahimpia synnytystuskia—juuri ennen varsinaista syntymää. 
Meidän tulee kestää, syntyminen käynnistyy aivan kohta.

Jumalan seurakunta koki 1970-luvulla kaksi pahanalaista 
jakautumista. Nykyiset jakautumiset todistettiin 1980-luvun 
lopussa sekä 1990-luvulla. Seuraavaksi laodikealaiset hei-
tetään suuren ahdistukseen, jossa 50 prosenttia menettää 
ikuisen elämänsä ja vain 50 prosenttia tekee parannuksen ja 
syntyy Filadelfian pyhien kanssa Jumalan omaan perheeseen! 
Kipujen paljous tekee Jumalan oman seurakunnan synty-
mästä jopa suurenmoisemman. paljon tuskia! Paljon iloa! Ajan 
kanssa ilo ylittää suuresti kivun!

Tuskittelemme ja kamppailemme nyt voidaksemme syntyä 
uudesti Jumalan perheen jäseniksi. Äitimme, seurakunta, kokee 
synnytystuskien kivullisimman osan! Jumala esittää meille syn-
tymän, jotta ymmärrämme paremmin kovan kamppailun.

k a n S a  a l k i oa S t e e l l a 

Ensihedelmät ovat kansa alkioasteella! He ovat myös Jumalan 
perhe alkioasteella! Nykyiset koettelemuksemme saavat meidät 
syntymään uudesti Jumalan perheeseen!

Syntymään sisältyy yleisellä tavalla kaikkein Jumalan 
pyhien—kuolleitten ja elävien—koettelemukset ja hengel-
linen syntymä. “Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muuka-
laisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä” 
(Kirje efesolaisille 2:19). Olemme hengellisen Israelin kansa-
laisia. Olemme Jumalan perhettä. Synnymme kohta hengel-
liseksi Israelin kansaksi. Jesajan kirjan luku 66 on varmasti 
Raamatun suurin “uudelleensyntymis”- luku!

Kuvittele, kuinka mahtava hengellinen kansa syntyy ker-
ralla ja auttaa Kristusta hallitsemaan maailmaa! Kyseessä 
on mieltä kuohuttava tapahtuma. Koko maailma tulee jär-
kyttymään. Moni ihminen iloitsee, kun kokee karmean kär-
simyksen lopun. Maailma toteaa todella hämmästyttävän 
tapahtuman, Kristuksen paluun jälkeen maailmankaikkeuden 
kaikkien aikojen suurimman tapauksen!

Jumalan Siion synnyttää aivan kohta. Koemme nyt synny-
tystuskia, jotka johtavat valtavimpaan ihmisen—ja Jumalan—
todistamaan syntymään!
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“Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra, 
tahi minäkö, joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun?” 
(Jesajan kirja 66:9). Olemme ajoittain väsyneitä ja masentu-
neita. Tilanteemme voi vaikuttaa jopa toivottomalta. Keskitä 
katseesi kuitenkin Jumalaan. Jos me suoritamme oman 
osamme, Jumala varmistaa syntymämme. Mikään ei voi 
pysäyttää syntymäämme!

Synnyttäminen ei ole leikkiä ja saattaa kestää kauan aikaa, 
minkä vuoksi meidän on pidettävä jakeet mielessämme. Jakeet 
esittävät yhden raamatun voimallisimmista näyistä. Näky 
saattaa meidät minkä tahansa koettelemuksen läpi! Jumala 
ei sulje kohtua, kun syntymä on tapahtumassa. Muista, että 
maailman kaikki Jumalan uudestisyntyneet pyhät saavat pal-
vella koko maailmaa.

“Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, 
jotka häntä rakastatte; iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, 
te, jotka olette hänen tähtensä surreet, että imisitte ja tuli-
sitte ravituiksi hänen lohdutuksensa rinnoista, että joisitte 
ja virkistyisitte hänen kunniansa runsaudesta. Sillä näin 
sanoo Herra: Minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niinkuin 
virran ja kansojen kunnian niinkuin tulvajoen. Ja te saatte 
imeä, kainalossa teitä kannetaan, ja polvilla pitäen teitä 
hyväillään” (jakeet 10-12). Jerusalem on kokenut vähemmän 
rauhaa kuin mikään muu kaupunki maapallolla! Rauha 
tulee virtaamaan Jerusalemin niinkuin virta—eikä lakkaa 
koskaan. Jerusalem saa ravita Jumalaperheen johtajuudella 
koko maailman!

Jakeiden näyssä on imeväisiä lapsia, äiti ja isä—kuvaten 
Jumalan perhettä. Jumala saattaa kohta koko maailman per-
heeseensä! Meille tarjotaan mahdollisuutta jakaa Jumalan val-
taistuin ja auttaa perheen hallitsemisessa!

“Niinkuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä, 
ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen” (jae 13). Autammeko 
Jumalaa lohduttamaan Jerusalemista koko maan ihmisiä!

“Te näette sen, ja teidän sydämenne iloitsee, ja teidän 
luunne virkistyvät kuin vihanta ruoho; ja Herran käsi tulee 
tunnetuksi hänen palvelijoissansa, mutta vihollistensa hän 
antaa tuntea vihansa. Sillä katso, Herra tulee tulessa, ja hänen 
vaununsa ovat kuin myrskytuuli; ja hän antaa vihansa pur-
kautua hehkussa ja nuhtelunsa tulenliekeissä” (jakeet 14–15). 
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Koko maa kukoistaa ja puhkeaa lauluun! (jakeet 18, 23). 
Jumala on antanut omilleen suuren kutsumuksen! 

Koemme tänään pienen alun, mutta kohta todistamme 
maailmankaikkeuden suurimman tapahtuman—Messiaan 
paluun—jota seuraa maailmankaikkeuden toiseksi suurin 
tapahtuma: kansa syntyy yhdellä haavaa!



Luku 3
Miksi perhe?

Jesajan kirja on täynnä hyviä uutisia Jumalan loistavasta 
huomisen maailmasta. “Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, 
näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran 

temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kuk-
kuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne” 
(Jesajan kirja 2:1-2). Ilmaisu “aikojen lopussa” viittaa aina 
Kristuksen paluuta edeltävään sekä paluun kattavaan aikaan.

J u m a l a n  l a k i 

Jumalan huone, seurakunta, tullaan nostamaan kaikkia insti-
tuutioita ylemmäksi. Kansat virtaavat sinne—Kristuksen käs-
kystä. Ihmiset oppivat, että ainoastaan Jumalan tapa toimii ja 
haluavat elää todella Jumalan lain mukaisesti. “Monet kansat 
lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme Herran vuo-
relle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille 
teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista 
lähtee laki, Jerusalemista Herran sana” (Jesajan kirja 2:3).

Tuhatvuotisessa valtakunnassa Jumalan laki lähtee 
Siionista, Jumalan seurakunnasta. Tämä tarkoittaa, että lain 
tulee lähteä Jumalan seurakunnasta tänään. Miten muuten 
valmistaudumme hallitsemaan Kristuksen kanssa? Meidän 
täytyy alistua tänään Jumalan lakiin perustuvan Jumalan hal-
lituksen alaiseksi. Opetamme Jumalan tulevassa maailmassa 
koko maailmalle, kuinka Jumalan lain alaiseksi alistutaan. 
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Tänä päivänä koko maailma, maailman uskonnot lukuun 
ottaen, ovat hylänneet Jumalan lain, minkä vuoksi maailma 
on täynnä ongelmia!

Mitä muuta kuin Jumalan lakia opettaisimme tuhat-
vuotisessa valtakunnassa? Suuri osa opetuksesta tulee 
perustumaan Herbert W. Armstrongin Jumalan seurakun-
taan palauttamaan totuuteen (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 17:10–11). Meidän tulee oppia syvällisesti Jumalan H. 
Armstrongin kautta opettamat asiat. Olemme tänään Jumalan 
hengellisessä oppilaitoksessa ja pian perustamme Jumalan 
collegeja kaikkialle maapallolle. Jumalan tosi seurakunta on 
tänään olemassa kouluttaakseen opettajia huomisen maa-
ilmaa varten. Meillä on toivon viesti maailmalle! Tämä 
totuus on helppo todistaa!

Opetuksemme perustuu kokonaan Jumalan lakiin. 
Jumalan laki varmistaa, että koko maailma elää rauhassa. 

“Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta 
(engl, nuhtelee, rebuke) monille kansoille. Niin he takovat 
miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta 
miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan” 
(Jesajan kirja 2:4). Jae kirjattiin Yhdistyneiden kansakun-
tien laattaan, mutta jakeen sanat eivät ole toteutuneet kum-
memmin ihmisen 6,000 vuotta kestäneen historian aikana! 
Ainoastaan Jumala voi saada jakeen toteutumaan—ei kukaan 
ihminen. Maapallon sodat lakkaavat kohta ikuisesti! Esiin 
puhkeaa kaunis, loistava maailma. Nyt kutsutut pyhät saavat 
auttaa Jumalaa loistokkaan maailman luomisessa!

Jumalan kaunis maailma ei kuitenkaan toteudu ennen sitä 
edeltäviä huonoja uutisia. “Jaakobin heimo, tulkaa, vaelta-
kaamme Herran valkeudessa. Sillä sinä olet hyljännyt kansasi, 
Jaakobin heimon, koska he ovat täynnä Idän menoa, täynnä 
ennustelijoita niinkuin filistealaiset, ja lyövät kättä muu-
kalaisten kanssa” (jakeet 5-6). Jumala hylkää valitsemansa 
Israelin kansan. Kaikki seurakunnat eivät usko, että Jumala 
toimisi moisella tavalla.  Jumala hylkää kuitenkin omansa, 
jotka ovat hyljänneet Jumalan ja seurakunnalle julistetut lait.

Jumala solmi muinaisen Israelin kansan kanssa liiton, 
mutta koska Israel rikkoi liiton, Jumala antoi Israelille ero-
kirjan. Jumala solmi liiton Uuden testamentin seurakuntansa 
kanssa, mutta moni Jumalan oma rikkoi liiton tänä lopun 
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aikana. Vaikka Jumala hylkää heidät, moni ottaa vaarin ja 
tekee parannuksen ennen Messiaan paluuta. 

Jumala ei hylkää meitä koskaan, ei milloinkaan, ei missään 
tapauksessa, JOS vain tottelemme häntä. Liitto on pitävä vain 
jos molemmat osapuolet pitävät kiinni liiton ehdoista. Liitto 
perustuu Jumalan lakiin.

Jumala rankaisee fyysistä ja hengellistä Israelia (lopun 
ajan seurakuntaa). H. Armstrong opetti vuosien ajan, kuka 
fyysinen Israel oli. Nämä profetiat on osoitettu ensisijaisesti 
Amerikan ja Britannian kansoille.

Pikaisen järkeilyn luulisi todistavan meille, kuka Israel on. 
“Heidän maansa tuli täyteen hopeata ja kultaa, eikä heidän aar-
teillaan ole määrää; heidän maansa tuli täyteen hevosia, eikä 
heidän vaunuillaan ole määrää” (jae 7). 

Suurin osa maailman kansoista on varsin köyhiä, mutta 
muutama kansa on saanut vastaanottaa Aabrahamin kuuliai-
suuden tähden suunnattoman suuria siunauksia. Amerikan 
and Brittein kansat ovat vastaanottaneet ensisijaisesti nämä 
siunaukset. kaikkien tulisi kyetä näkemään, että näiden kan-
sojen aarteilla ei ole määrää! Nämä maat ovat täynnä hevosia 
ja vaunuja, voimallisia kuljetusvälineitä ja sotakoneita täynnä. 
Muista, että yltäkylläisyyden oli määrä toteutua juuri ennen 
Kristuksen paluuta. Näemmekö moisia rikkauksia Afrikassa? 
Etelä-Amerikassa? Kiinassa? Venäjällä? Emme näe.

Jumala antaa siunauksia, mutta voi vetää myös siunauk-
sensa pois. Amerikan ja Brittein kansat ovat pahan täyttämiä. 

“Heidän maansa tuli täyteen epäjumalia, he kumartavat kät-
tensä tekoa, sitä, minkä heidän sormensa ovat tehneet” (jae 
8). Kansamme ovat luoneet hämmästyttäviä asioita niille 
annettujen rikkauksien kautta, mutta olemme asettaneet luo-
mamme Jumalan edelle—tehneet luomuksista epäjumalia. 
Kansamme eivät palvo Jumalaa. Me palvomme kättemme töitä! 
Nykyuskontomme mukaan lukien. 

Jumalan on nöyryytettävä meitä. “Ihmisten ylpeät silmät 
painuvat maahan, miesten korskeus masentuu, ja sinä päi-
vänä Herra yksinänsä on korkea” (jae 11). Huomaa, että kaikki 
tapahtuu “sinä päivänä” — lopunaikana, juuri nyt.

“Sinä päivänä” korotetaan ainoastaan Jumala. Pahan maail-
mamme ongelma on, että korotamme ihmisiä Jumalan tasolle, 
minkä takia Jumalan täytyy nöyryyttää meitä. Emme tule 
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enää koskaan palvomaan ihmisiä. Tulemme palvomaan aino-
astaan Jumalaa.

Ilmaisu “painuvat maahan” on perfektissä. Profeetta Jesaja 
on niin varma asiasta, että kuvaa aivan kuin asia olisi jo 
käynyt toteen! Tarvitsemme Jesajan kaltaista uskoa Jumalan 
tulevaan maailmaan! Tuleva, mahtava maailma toteutuu 
kohta. Mikään ei pysäytä sen toteutumista!

“Mutta epäjumalat katoavat kaikki tyynni. Silloin mennään 
kallioluoliin ja maakuoppiin Herran kauhua ja hänen val-
tansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistut-
tamaan (engl. vavisuttamaan). Sinä päivänä ihmiset viskaavat 
pois myyrille ja yököille hopea- ja kultajumalansa, jotka he 
ovat tehneet kumarrettaviksensa” (jakeet 18-20). Näemme taas 
kerran, että tämän on profetoitu tapahtuvan “sinä päivänä” eli 
lopunaikana. 

“Ja he menevät vuorenrotkoihin ja kallionkoloihin Herran 
kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee 
maata kauhistuttamaan (engl. vavisuttamaan)” (jae 21). 
Jumala kohta “vavisuttaa kauheasti maata”! Jumala toistaa 
ilmaisun jakeessa kahdesti! Jumala vavisuttaa ensin Israelia 
ja sen jälkeen koko maailmaa! Jumala kiinnittää ihmisten 
huomion!

Jollemme ota tänään Jumalan viestistä vaaria, opimme 
viestin järkyttävän kärsimyksen kautta! Miksi emme kuun-
tele viestiä tänään?

S y y  o n g e l m i i m m e 

Mikä on tänään syy ongelmiimme? Jumala sanoo: “Luopukaa 
siis ihmisistä, joilla on vain henkäys sieraimissa, sillä minkä 
arvoiset he ovat!?” (Jesajan kirja 2:22). Ihminen on syy nyky-
ongelmiimme. Meidän täytyy lakata seuraamasta ihmisiä ja 
seurata ainoastaan Jumalaa. Ihminen on epätäydellinen. 
Ihmiskunnan on omaksuttava Jumalan mieli ihmisjärkeilyn 
sijasta (Kirje filippiläisille 2:5). Ihmisjärkeily aiheuttaa tänään 
kaikki ongelmamme, minkä seurauksena Amerikan ja Brittein 
kansa kohtaa pikaisesti mieltä hyytävän muutoksen! 

“Sillä katso, Herra, Herra Sebaot ottaa pois Jerusalemilta ja 
Juudalta varan ja turvan, kaiken leivänvaran ja kaiken veden-
varan” (Jesajan kirja 3:1). Jae kertoo, että kaikki varamme 
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häviävät—mikä on totaalinen katastrofi! Tulemme menettä-
mään valtaosan ruuastamme ja vedestämme. 

Israel siirtyy varakkuuden huipulta puutteen partaalle. 
Toiset raamatunjakeet kutsuvat tätä ahdistuksen ajaksi, jonka 
kaltaista ei ole (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:21; 
Danielin kirja 12:1; Jeremian kirja 30:7). Tämänkaltainen suur-
onnettomuus iskee kohta Britanniaa ja Amerikkaa!

Teetkö sinä parannuksen ennen suurta ahdistusta?
Herra ottaa pois voimalliset johtajat, “sankarin ja soturin, 

tuomarin ja profeetan, tietäjän ja vanhimman, viidenkymme-
nenpäämiehen ja arvomiehen, neuvonantajan, taitoniekan ja 
taikurin (engl. taitavan puhemiehen)” (Jesajan kirja 3:2-3). 
Johtajamme ovat laskeutuneet päätöksenteossaan ja tuomiois-
saan lasten tasolle! “Ja minä panen nuorukaiset heille pää-
miehiksi, ja pahankuriset hallitsevat heitä” (jae 4). Tulemme 
näkemään anarkian ja väkivallan puhkeamisen koko maassa. 

Tilanne tulee olemaan erityisen paha Amerikassa, jossa 
väkivalta jo rehottaa. Edes koulumme eivät ole enää turvallisia. 
Koko maailma näkee rikollisuuden lisääntyvän Amerikassa 
räjähdysmäisesti. Hesekiel sanoo: “Maa on täynnä verivel-
kain tuomiota, ja kaupunki on täynnä väkivaltaa” (Hesekielin 
kirja 7:23). Väkivallan ja veririkoksien profetoitiin täyttävän 
maamme tänä päivänä (tilaa kirjasemme Hesekiel: Lopunajan 
profeetta). 

Kuinka paljon väkivaltaa ja verenvuodatusta vaaditaan, 
ennen kuin heräämme ja käännymme Jumalan puoleen? En tar-
koita tänään nk. kristillisyyden puoleen kääntymistä—tar-
koitan suuren Jesajan Jumalan puoleen kääntymistä!

Vahvat sortavat heikkoja, koska heikko hallituksemme ei 
suojele ihmisiä. “Kansassa sortaa kukin toistaan, jokainen 
lähimmäistään; nuorukainen rehentelee vanhusta vastaan, 
halpa-arvoinen arvollista vastaan” (Jesajan kirja 3:5). Vahvat 
sortavat heikkoja. Jumala sanoo, että ongelmat kasvavat niin 
suurimittaisiksi, ettei kukaan halua hallita! (jae 6). Tilanne 
muuttuu pelottavaksi! Kaiken tämän on profetoitu käyvän 

“sinä päivänä” toteen. 
“Sillä Jerusalem kaatuu ja Juuda kukistuu, koska heidän 

kielensä ja heidän tekonsa ovat Herraa vastaan ja he uhitte-
levat hänen kunniansa kasvoja” (jae 8). Jerusalem oli mui-
naisen Israelin pääkaupunki ja kuvaa tänään Israelia—pää-
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asiassa Amerikkaa, Britanniaa sekä juutalaisvaltiota. Jumala 
ilmoittaa Israelin kaatuvan! Huomaa, että jae kertoo 

“Jerusalem on kaatunut”—aivan kun se olisi jo käynyt toteen. 
Jakeet paljastavat vuorenvarmasti toteutuvat Jumalan profetiat. 
Mikään ei pysähdytä profetioiden toteutumista!

y l ö S a l a i S e t  P e R h e e t 

Perhe on jokaisen vankan yhteiskunnan perusta. “Minun kan-
sani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, 
sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun 
polkujesi suunnan” (jae 12). Jae kertoo ylösalaisista perheistä, 
joita naiset hallitsevat. Koska lapsia ei opeteta eikä kuriteta 
kunnolla, he sortavat vanhempiaan.

Sama pätee yleisessä mielessä myös Israelin kansoihin. 
Israel omaa historian Jumalan yhteydessä. Jumala valitsi 
Israelin, jotta se johtaisi maailman ihmiset elämään Jumalan 
elämäntavan mukaisesti. Isrealin kansalaiset kuitenkin kapi-
noivat ja Jumala antoi sille erokirjan. “Ja Herra sanoi: Pane 
hänelle nimeksi Loo-Ammi, sillä te ette ole minun kansani, 
enkä minä tahdo olla teidän omanne” (Hoosean kirja 1:9). 
Jumala antoi Israelille nimen “Loo-ammi”, joka tarkoittaa “te 
ette ole minun kansani”. Jumala varmisti, että israelilaiset 
ymmärtäisivät asian ilmoittamalla israelilaisille, että he eivät 
olleet hänen kansaansa! Israelin kansat hylkäsivät arvolli-
simman yhdellekään kansalle annetun kutsun. Jumala käyttää 
Israelin kansoja vielä tulevaisuudessa, sen jälkeen kun on ran-
kaissut niitä. Ne eivät ole juuri nyt kuitenkaan Jumalan kansa 
muuta kuin yleisessä merkityksessä.

Jumalan seurakunta on tänään, missä Jumalan omat ovat. 
Myös seurakunnasta löytyy kieroutuneita perheitä. Johtajat 
johtavat seurakunnan eksyksiin (Jesajan kirja 3:12). Jumalan 
oma seurakunta seuraa Jumalan hylkääviä johtajia (kuten 
Israelin kansa), mikä johtaa perheen hajoamiseen. Tämä 
ongelma paljastaa vieläkin suuremman synnin. Perheet eivät 
kieroutuisi, jos ne seuraisivat todellista johtajaansa, Isää 
Jumalaa ja Aviomiestään Jeesusta Kristusta. 

Perhe on jumalatasoinen suhde. Fyysinen perhe on muo-
kattu Jumalaperheen mukaisesti. Miksi? Fyysisen perheen on 
määrä valmistaa meidät syntymään Jumalan perheeseen!
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Jos rakennamme nyt jumalallisia perheitä, saamme run-
saita siunauksia sekä nyt että tulevaisuudessa. Jos kapi-
noimme Jumalaa vastaan, meitä rankaistaan tuimasti, kivul-
lisesti. Osa ihmisistä ylpeilee jopa hylkäävänsä perhesuhteen! 
(Jesajan kirja 3:9).

m a a i l m a n  m u o t i i n

Jumalan oma seurakunta osallistuu syvällisesti maailman 
pahaan elämänmenoon. “Ja Herra sanoi: Koska Siionin tyt-
täret korskeilevat, kulkevat kaula kenossa ja silmillään vil-
kuillen (engl. wanton eyes), astua sipsuttelevat ja nilkkaren-
kaitaan kilistelevät” (Jesajan kirja 3:16). Siion on Jumalan 
seurakunta, jossa Jumala asuu (Jesajan kirja 8:18). Siionin tyt-
täret (monikossa) viittaa lopunajan Laodikean seurakuntiin, 
joita löytyy tänään lukuisia.

Soncino Commentary kääntää “kaula kenossa” ilmaisun 
“pää pilvissä” ja “silmillään vilkuillen” on “silmillään tuijot-
taen”. Jamieson, Fausset and Brown Commentary sanoo “silmil-
lään pettäen tai silmänsä maalilla väärentäen”. Laodikealaiset 
ovat ylpeilevät ja omaavat pahoja himoja. Laodikealaiset osal-
listuvat tämän maailman muotiin, he eivät huomioi Jumalan 
muotia. Jumala tuomitsee lopun ajan seurakunnan näiden 
ongelmien takia. Seurakunnalle opetettiin totuus ja sen 
jäsenten tulisi olla perillä asioista. 

Ongelma liittyy perhesuhteeseen. “Tekee (engl. lyö) Herra 
Siionin tytärten päälaen rupiseksi, ja Herra paljastaa heidän 
häpynsä” (Jesajan kirja 3:17). Jumala oikaisee Siionin tyttäriä 
lyömällä “päälakea”, koska he seuraavat väärää päätä! “Sinun 
johtajasi ovat eksyttäjiä …” (jae 12). Heidän pahin tekonsa 
on väärän “pään” seuraaminen. Lowth käännös sanoo “nöy-
ryyttää Siionin tyttären pään”, mikä osoittaa hallitusta kos-
kevan ongelman. Kaikki lopunajan laodikealaiset seuraavat 
ihmis- “päätä”—eivät Jeesusta Kristusta! He seuraavat ihmis-
järkeilyä eivätkä Jumalan Sanaa.

Muistetaan taas kerran, että ajankohta on tänään—“sinä 
päivänä” (jae18). Jakeet 17–18 puhuvat Siionin tyttäristä tänä 
lopunaikana. “Sinä päivänä” ei päivitä yksistään profetiaa vaan 
myös ilmaisu “Siionin tyttäret”. Muinaisen Israelin temp-
pelijumalanpalvelusta kutsuttiin Siioniksi. Tänä lopunai-
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kana meillä on Siionin tyttäret—ei “äiti”, ei muinainen Siion! 
Jesajan ajan tapahtuma oli lopunajan profetioiden esikuva.

Tämä kauhea profetia toteutuu juuri nyt. Pahin osa kauhua 
on vielä edessä. “Silloin tulee tuoksun sijaan löyhkä, vyön 
sijaan nuora, käherretyn tukan sijaan kaljuus, korupuvun 
sijaan säkkiverho, kauneuden sijaan polttomerkki” (jae 24). 
Mahtavan vaurautemme “tuoksu” muuttuu kohta löyhkää-
väksi köyhyydeksi ja kansalliseksi vankeudeksi!

Meidän tulee muistaa koko kuva. Jesajan kirja luku 2 
kuvaa tulevia maan siunauksia. Jumalan lakia tullaan opet-
tamaan. Jumalan hallitus perustuu Jumalan lakiin. Jumala 
omaa perhehallituksen. Jumalan seurakunta ja Israelin kansat 
tuhoavat kuitenkin Jumalaperheen mukaisesti asennetun fyy-
sisen perheen! Kohta “kaikki pakanakansat virtaavat” Siioniin, 
jossa opetetaan Jumalan perhelakia (Jesajan kirja 2:2). Tänään 
syvällisesti Jumalan perhehallitusläksyn oppivat opettavat 
lähitulevaisuudessa kaikkia kansoja! Kristus valmistaa mor-
siantaan hallitsemaan maailmaa! (Johanneksen ilmestys 19:7). 
Jollemme opi tänään, emme pysty opettamaan huomisen kau-
niissa maailmassa. 

Kohta maailman ihmiset etsivät Jumalan lakia ja Jumalan 
tietä. Meidän täytyy valmistautua opettamaan ihmisiä. Jumala 
tarjoaa tänään seurakunnalleen ihmeellisen tulevaisuuden! 

n a i S e t  i l m a n  av i o m i e S tä 

Kapinoivia pyhiä odottaa suruisa aika. “Sinä päivänä seit-
semän naista tarttuu yhteen mieheen sanoen: Me syömme 
omaa leipäämme ja vaatetamme itsemme omilla vaatteilla, 
kunhan vain meidät otetaan sinun nimiisi; poista meidän 
häpeämme” (Jesajan kirja 4:1). Jesaja lausuu jälleen “sinä päi-
vänä”—lopun aikana. Lopun aikana seitsemän naista elää 
häpeässä ja haluaa avioitua yhden miehen kanssa.

Hengellisesti katsottuna, Jumala opettaa, että miehellä 
tulee olla yksi vaimo (1 Kirje Timoteukselle 3:1-2). Raamatussa 
nainen edustaa seurakuntaa. Jesajan kirjan jakeiden 3 ja 4 
asiayhteys on Siion eli Jumalan seurakunta, Uskon, etteivät 
seitsemän naista voi viitata kehenkään muuhun kuin seit-
semään kapinalliseen Laodikean seurakuntaan tänä lopun 
aikana. Nämä naiset haluavat, että heitä kutsutaan kyseisen 
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miehen nimellä. Mies edustaa Kristusta. Jumala on siir-
tänyt lamppunsa Laodikean seurakunnasta, joka ei tee enää 
Jumalan työtä eikä omaa Jumalan nimeä. Jakeen täytyy puhua 
Kristuksesta sekä nykyisistä kapinallisista laodikealaisista.

Näemme jälleen lopunajan. “Sinä päivänä on Herran vesa 
oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan 
hedelmä heille korkeus ja loisto” (Jesajan kirja 4:2). “Sinä päi-
vänä” Jumala asettaa hallintonsa.

Siion mainitaan toistuvasti. “Ja ne, jotka Siionissa ovat 
säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi, 
kaikki, jotka ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun – 
silloin kun Herra on pessyt pois Siionin tytärten saastan ja 
huuhtonut Jerusalemista sen verenviat tuomion ja puhdis-
tuksen hengellä” (jakeet 3-4). Jumala pesee kohta Siionin 
tytärten—oman seurakuntansa saastan! Mainitut tyt-
täret ovat selvästi ensimmäisen jakeen naisia, jotka täytyy 
puhdistaa ennen kuin heitä voidaan kutsua Jumalan tosi 
seurakunnaksi.

 “Tytärten” on monikossa. Kuinka monta Laodikean 
seurakunnan tytärtä on lopun aikana? Ehkä seitsemän. 
Kyseessä on sama kuin Ilmestyskirjan jakeiden 3:14–19 
kapina. Laodikealaiset ovat menettäneet tänä lopunaikana 
Jumalan perhenimen. Jos laodikealaiset eivät hylkäisi Isän ja 
Kristuksen johtoa, kaikki Jumalan lopunajan seurakunnat oli-
sivat yksi ruumis—tekisivät yhdessä yhtä Jumalan työtä! 

Kaikki laodikealaiset ovat syyllisiä yhteen ja samaan 
syntiin. He eivät anna Kristuksen hallita heitä, mikä tar-
koittaa, että he ovat hyljänneet Aviomiehensä ja Isänsä! 
Laodikealaisten tulee tehdä parannus tästä valtavan suuresta 
synnistä ennen kuin he voivat osallistua Jumalan Perheeseen 
ja työhön.

Jumala tarkkaa ja suojelee hänelle uskollisia ihmisiä. “Ja 
Herra luo Siionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen juhla-
kokousten ylle pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulenliekin 
hohteen yöksi, sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite ja 
verho varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja suo-
jaamassa rajuilmalta ja sateelta” (Jesajan kirja 4:5-6). Kun 
Jumala johti muinaista Israelin kansaa, ilmestysmajan yllä 
näkyi päivällä suuri pilvi, joka muuttui yöllä tulipatsaaksi. 
Pilvi oli merkki siitä, että Jumala oli israelilaisten kanssa. 
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Jumala tarkkasi ja suojeli heitä. Vanha testamentti sanoo, että 
Jumala tarkkasi “koko (engl. jokaista) asuinsijaa”.

Sama pätee myös tänä päivänä. Jokainen yksilö ja jokainen 
Jumalaa seuraava perhe on Jumalan suojeluksessa (Kirje 
roomalaisille 8:31). Tietenkin meillä on koettelemuksemme. 
Mutta jos olemme uskollisia Jumalalle, hän tarkkaa aina meitä.

Laodikealaiset ovat menettäneet tämän kiintopisteen. 
Heiltä puuttuu usko Jumalan suojelukseen.

Jokainen yksilö maapallolla toivoo omistavansa Jumalan 
suojeluksen ennen Jeesuksen Kristuksen paluuta! Joka ikinen 
henkilö!



Luku 4
näky maailman-
kaikkeudesta
Jumala muistuttaa meitä Jesajan kirjassa jatkuvasti, että hän 

asuu Siionissa (Jesajan kirja 8:18). Jumalan asuinpaikan 
näky on niin suuri, että ihmismielen on vaikea käsittää 

sitä—edes Jumalan Pyhän Hengen avulla! 
On suuri tragedia, kun Jumalan oma seurakunta kääntyy 

pois Jumalasta ja Jumalan antamasta näystä. 
Mihin Kristus keskittää huomiomme palatessaan? Jumalan 

perhehallitukseen. “Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on 
meille annettu, jonka hartioilla on herraus (engl. hallitus), 
ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä 
Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas” (Jesajan kirja 
9:6). Jae kertoo Isästä, pojasta ja hallituksesta—Jumalan 
perhehallituksesta. 

“Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton (alkuteksti, 
hänen hallituksensa ja rauha lisääntyvät loppumattomasti) 
Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perus-
tetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja ian-
kaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.” (jae 7). 
Jesaja toistaa kerta toisensa jälkeen—Jumalan perhehallitusta. 
Tämä hallitus ei lakkaa koskaan lisääntymästä! Se lisääntyy 
ikuisesti!

Jumalan suunnitelma opettaa tänään ensin perhehalli-
tuksen seurakunnalle—ensihedelmille. Toiseksi Jumala ja 
Jumalan ensihedelmät opettavat Jumalan hallituksen koko 
maailmalle. Kolmanneksi Jumalan hallitus täyttää maailman-
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kaikkeuden eikä lakkaa koskaan kasvamasta! Jumalan yleis-
maailmallinen paratiisi laajentuu ikuisesti!

Pasuunansoiton päivä osoittaa, että Jumala opettaa seura-
kuntaansa nyt ymmärtämään hänen hallituksensa ja kuinka 
se täyttää koko maapallon. Jumalan tarkoitusperä, “operaatio 
maapallo” on valmistaa ihmiskunta hallitsemaan koko maail-
mankaikkeutta! Tietenkin osana Jumalan hallitusta.

Jumalan suunnitelma koko perhettä varten alkaa todella 
tästä. Jos kykenemme käsittämään näyn maailmankaikkeu-
desta, näky mullistamakoko elämämme! Tässä vaiheessa suun-
nitelmaa Jumalan perhe on tullut luoduksi ja sen on tarkoitus 
hallita maailmankaikkeutta. Loistava päämäärämme ulottuu 
kauas maapallon ulkopuolelle. Meidän täytyy ehdottomasti 
kyllästää mielemme annetulla näyllä!

Apostoli Paavali kertoo samasta näystä. “Vaan joku on jos-
sakin paikassa todistanut, sanoen: Mikä on ihminen, että sinä 
häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen? 
Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkka-
udella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet 
hallitsemaan kättesi tekoja; asetit kaikki hänen jalkojensa alle. 
Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt 
mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe 
kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi” (Kirje heprealaisille 
2:6-8). Miksi ihminen? Ihminen luotiin, jotta hän voisi hallita 

“kaikkea”—koko maailmankaikkeutta! Tämä ei ole kuitenkaan 
vielä nykyrealiteetti. Tarvitsemme koulutusta näin valtavaa 
vastuuta varten.

Työtehtävä tullaan tarjoamaan ainoastaan Jumalan omille—
Jumalan perheeseen syntyvät pojille. Kutsumus on niin val-
tava, että se salpaa henkemme! Enkelit luotiin Jumalan käs-
kystä. Jumala ei tarjonnut enkeleille koskaan mahdollisuutta 
syntyä Jumalan pojiksi. “Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on 
sanonut: Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut syn-
nytin (siitin); ja taas: Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on 
oleva minun Poikani?” (Kirja heprealaisille 1:5). Sinun ja minun 
täytyy valita, haluta elää Jumalan tavalla. Prosessissa raken-
namme Jumalan kaltaisen luonteen. Olemme Jumalan siittämiä 
poikia. Korkeampaa kutsumusta ei löydy milloinkaan!

Enkeleillä ei ollut mahdollisuutta olla Jumalan siittämiä, 
tulla Jumalan luonteen omaaviksi pojiksi. Ymmärrämmekö 
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me ihmiset todella, kuinka korkean kutsumuksen Jumala on 
antanut meille?

Mitä Jesaja tarkoittaa, kun hän kertoo, että Jumalan hal-
litus kasvaa ikuisesti? Laajentaako Jumala perhettään ikui-
sesti? Tämä vaikuttaa mahdolliselta!

Tiedätkö, miksi moni Jumalan Laodikean pyhä ei käsittä 
tätä mahtavaa näkyä? Yksinkertaisesti siksi, koska heillä 
on hallitus ongelma! H. Armstrong suoritti todennäköi-
sesti ihmislukumäärältä kaikkein suurimman Jumalan työn 
lähes 2,000 vuoteen (ks. Malakian kirja 4:5-6; Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 17:10–11; 24:14). Jumalan Laodikean seu-
rakunnan jäsenet hylkäävät hänen suorittamansa työn, koska 
he eivät halua alistua Jumalan hallituksen alaiseksi!

Tämän takia Jumalan Filadelfian seurakunta saa runsaasti 
ilmoitusta Jumalalta, mutta laodikealaiset eivät vastaanota 
uutta ilmoitusta Jumalalta. “Siihen aikaan Jeesus johtui puhu-
maan sanoen: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, 
että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoit-
tanut ne lapsenmielisille” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 
11:25). Jumala on ainoastaan “ilmoittanut ne lapsenmielisille”, 
lasten kaltaisille seurakuntalaisille (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 18:1-3). Jos emme alistu Jumalan hallituksen alaiseksi, 
Jumala sulkee oven eikä tee enää työtään kauttamme. 

Jumala antaa moninaisia ilmoituksia tänä lopunaikana. 
Jumala lähettää tarpeellisen varoituksen viestin. Suuri osa 
viesteistä sisältää huonoja uutisia—lyhyellä aikavälillä.

Jesajan kirjan luvun 9 näky maailmankaikkeudesta on 
kaikkein suurin profetia. Meidän on koettava synkkiä aikoja 
ja vakavia koettelemuksia, ennen kuin pääsemme maailman-
kaikkeuteen. Koettelemuksemme kuuluvat kuitenkin Jumalan 
maailmakaikkeussuunnitelmaan. Jollemme säilytetä maail-
mankaikkeusnäkyä elävänä, koettelemuksemme lannistavat 
meidät. Jos kirkas maailmankaikkeusnäky täyttää mielemme, 
mikään ei lannistaa meitä pitkän aikaa!

Kuvittele, koko maailmankaikkeus tulee olemaan Jumalan 
kauneuden ja ilon täyttämä. Näemme tänään vain väläh-
dyksiä henkeäsalpaavasta kirkkaudesta, mutta pian kirkkaus 
muuttuu jokapäiväiseksi realiteetiksi!

Jumalan Laodikean seurakunta on menettää valitettavasti 
parhaillaan tai on jo saattanut menettää maailmankaikkeus-
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näyn. Laodikealaiset luisuvat tai painuvat takaisin tähän 
maailman menoon! He ovat kiinnittyneitä tähän nykyiseen, 
pahaan maailmaan, eivätkä omaa näkyä, joka kohottaisi 
heidät nykymaailmasta. Kaikki laodikealaiset ovat hyväk-
syneet—H. Armstrongin opettaman Jumalan hallituksen 
sijasta—tämän maailman hallituksen.

Laodikealaisnuoret ovat erityisen haavoittuva ryhmä. “Te, 
jotka hehkutte himosta tammien varjossa, jokaisen vihreän 
puun alla, te, jotka teurastatte lapsia laaksoissa, kallionrot-
koissa!” ( Jesajan kirja 57:5). Muinaiset israelilaiset uhra-
sivat fyysisesti aika ajoin lapsiaan. Uhraamme tänään lap-
semme hengellisesti, jos emme tarjoa heille ylentävää näkyä. 
Uhraamme lapsemme seksuaalisiin himoihin ja huorinte-
koon. Internet tuottaa $10 -$13 miljardiin edestä pornografiaa 
vuosittain yksin amerikassa! Pornografia on nettibisneksistä 
tuottavin. Uhraamme lapsemme myös demoniselle musii-
kille, huumeille ja tavaroiden ahnehtimiselle. Israelissa nuoret 
oppivat tämän kaiken jo ennen kuin he oppivat käyttämään 
mieliään! Nuoret opetetaan ahnehtimaan tavaroita, eivätkä 
opi koskaan ihmeellistä potentiaaliaan omata Jumalan kal-
tainen mieli!

Nyky-Israelin kansalaiset ovat unohtaneet Jumalan (jae 11).

v i Rvo i ta  n öy R i e n  h e n k i  

Sinun, minun tulee työskennellä, jotta opimme ymmärtä-
mään, jotta opimme ajattelemaan kuin Jumala. “Sillä näin 
sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja 
jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä 
ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä 
virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet 
eläviksi” (Jesajan kirja 57:15). Tämä raamatunjae paljastaa 
luultavasti parhaiten Jumalan suunnitelman ihmiselle! Osoitan, 
mitä lausumalla tarkoitan. 

Jumala asuu ikuisuudessa. Hän ei ole ajasta riippuvainen. 
Ihminen on jatkuvasti kiinni ajassa. Elämme muutaman 
vuoden ajan, usein tuskaillen, jonka jälkeen kuolemme. 
Jumala haluaa vapauttaa meidät ajan kahleista.

Jumala asuu “korkeudessa ja pyhyydessä”. Huomaa, että 
Jumala kutsuu ihmistä elämään kanssaan—jos ihmisellä on 
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“särjetty ja nöyrä henki”! Jae korostaa luonteen kehittämistä. 
Jumala kutsuu tänään meitä “VIRVOITTAMaan nöyrien 
hengen ja saattamaan särjettyjen sydämet eLÄvIkSI”, mikä ei 
ole vallalla oleva nykyhenki. 

Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon sanoo, että “särjetty” 
tarkoittaa: “1) murtaa palasiksi, murskata, 2) olla murtunut, 
nöyrä, omata särjetty mieli, 3) olla rikottu pieneksi.” Jumala 
kertoo, että ihmisen tulee muuttua tällaiseksi—jotta ihminen 
voi elää Jumalan kanssa Jumalan “korkeudessa ja pyhyydessä”. 
Tänään ihminen on ylpeä, turhamainen ja kapinoi Jumalaa 
vastaan. Kapinallinen henki täytyy murskata, murtua ennen 
kuin voimme elää Jumalan kanssa!

Sinut ja minut on kutsuttu virvoittamaan tänään tällainen 
nöyrä henki Jumalan edessä. Maapallolta ei löydy tänään täl-
laista henkeä! Jumala kutsuu ensihedelmiään virvoittamaan 
ensin nöyrä henki, ja auttamaan sitten maailman ihmiset 
Jumalan tykö! Oman tahdon omaavaa henkeä ei ole helppoa 
murskata. Oman tahdon murskaaminen on kaikkein vaikein 
tehtävä! Jumalan Pyhän Hengen avulla voimme kuitenkin 
saavuttaa ilolla murtuneen hengen, muuten emme pääse osal-
liseksi Jumalan “korkeutta ja pyhyyttä”. Läksyn opittuamme 
saamme ilolla opettaa maailman ihmisille saman läksyn! 
Jumala lahjoittaa omilleen vertaamattoman riemun. Kuinka 
voisimme olla iloitsematta suurella, jumalallisella ilolla?

Toteamme taas kerran, että tarvitsemme Jumalan halli-
tusta. Virvoittamme nöyrien hengen alistumalla Jumalan H. 
Armstrongin kautta opettaman hallituksen alaiseksi. Kaikki 
laodikealaiset kieltäytyvät nöyrtymästä, alistumasta Jumalan 
hallituksen alaisiksi. Olenko minä, oletko sinä tarpeeksi 
vahva virvoittaaksesi nöyrien hengen? Tietysti meidän tulisi 
olla, jos olemme tarpeeksi vahvoja, saamme jakaa Jumalan 
oman valtaistuimen Jumalan “korkeudessa ja pyhyydessä” 
(Johanneksen ilmestys 3:21).  

Näiden ihmeen ihanien hyvien uutisten jälkeen Jesaja 
kääntyy esittämään myös huonoja uutisia.

S a k S a l a i S e t  t u l e vat 

Jumala oikaisee Israelin kansalaisia ankarasti, jolleivät he tee 
parannusta. Jumala on varoittanut Israelia yli 70 vuoden ajan 
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H. Armstrongin kautta ja varoittaa nyt pcg:n kautta. Muista, 
että Jesajan kirja kirjattiin lopunaikaa varten. “Herra lähetti 
sanan Jaakobia vastaan, ja se iski Israeliin” (Jesajan kirja 
9:8 (7)). Jumala lähetti “sanan” (tai “viestin”; ks. American 
Standard -käännös) Jaakobille. Patriarkka Israelin nimi oli 
Jaakob ennen kääntymyksen tekoa. Jumalan sanoma “iski 
Israeliin”, englanniksi “lighted upon Israel”. Jamieson, Fausset 
and Brown Commentary kuvaa ilmausta seuraavasti: “laskeutui 
taivaasta jumalallisen ilmoituksen kautta (Danielin kirja 
4:31).” Kyseessä on koodattu viesti Jaakobin kansoille (jotka 
eivät ole Jaakobin tavoin tehneet vielä kääntymystä) sekä 
hengelliselle Israelille (Jumalan seurakunnalle) tänä lopun-
aikana. Jae kertoo, että Jumala ilmoittaa viestinsä hengelli-
selle Israelille eli valituilleen, jotka saattavat viestin perille ja 
varoittavat Jaakobia eli ei vielä kääntymyksen tehneitä Israelin 
kansoja.

Kuka vie tämän viestin perille? Sinun ja minun tulee vas-
tata kysymykseen Raamatun perusteella. Jos emme kykene 
tähän, olemme Jumalan sanojen mukaan “sokeita”. Jumala 
lähettää saksalaiset (muinaisen Assyrian jälkeläiset) oikai-
semaan Israelin parannusta tekemättömiä kansoja, mutta 
lähettää aina Israelille varoitusviestin ennen orjuutta. Meillä 
ei ole varaa suhtautua tällaiseen Jumalan jylisevään varoitus-
viestiin jokapäiväisesti. On mielenkiintoista, että varoitusta 
edeltää kuitenkin kirkas uutinen siitä Jumalan hallituksesta, 
jonka Israel ja Jumalan penseä seurakunta hylkäsivät.  

“Tiilikivet sortuivat maahan, mutta me rakennamme haka-
tuista kivistä; metsäviikunapuut lyötiin poikki, mutta me 
panemme setripuita sijaan!” (Jesajan kirja 9:10). Israel on 
romahtamaisillaan, mutta sen ihmiset yrittävät edelleen rat-
kaista omat ongelmansa sen sijaan että kääntyisivät Jumalan 
puoleen.

“Mutta kansa ei palannut kurittajansa tykö, eivätkä he etsi-
neet Herraa Sebaotia” (jae 13). Jumala kurittaa Israelin kan-
salaisia, mutta he eivät tee parannusta, minkä takia kuritus 
jatkuu. Muinainen Israel koki kuvatun romahduksen, joka oli 
kuitenkin vain esikuva lopun ajan tapahtumista.

“Sillä jumalattomuus palaa tulena, kuluttaa orjantappurat ja 
ohdakkeet ja sytyttää sankan metsän, niin että se savuna tup-
ruaa ilmaan. Herran Sebaotin vihasta maa syttyy palamaan, 
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ja kansa on kuin tulen syötävänä; toinen ei sääli toistansa.  
Ahmivat oikealta, mutta on yhä nälkä, syövät vasemmalta, 
mutta eivät saa kylläänsä; jokainen syö oman käsivartensa 
lihaa” (jakeet 18–20). Tilanne muuttuu niin huonoksi, että 
ihmiset syövät omia käsivarsiaan—omia perheitään! Kolmas 
Israelia kuolee sisäisten ongelmien takia, ennen saksalaisten 
ydinpommi-iskua (ks. Hesekielin kirja 5). Tilanne ei muinoin 
näin paha, asia ilmaistaan pääasiassa tätä päivää varten.

“Voi Assuria, joka on minun vihani vitsa ja jolla on kädes-
sään minun suuttumukseni sauva!” ( Jesajan kirja 10:5). 

“Sauva” viittaa saksalaisten iskukykyyn. Muista, ettei meidän 
pidä kuitenkaan syyttää saksalaisia, jotka ovat pelkkä työkalu 
Jumalan kädessä—Jumalan suuttumuksen ilmentymä.

“Minä lähetän hänet jumalattoman (engl. tekopyhän, hypo-
critical) kansakunnan kimppuun, käsken hänet vihastuk-
seni kansaa vastaan saalista saamaan ja ryöstöä ryöstämään 
ja tallaamaan sitä kuin katujen lokaa” (jae 6). Kuka lähettää 
assyrialaiset, saksalaiset? (Tilaa väripainettu kirjanen Saksa 
ja pyhä rooman valtakunta.) Jumala on täynnä vihaa Israelia 
kohtaan ja hän lähettää saksalaiset rankaisemaan ja saatta-
maan Israelin parannuksen tekoon. On sanoinkuvaamattoman 
kauheaa, kun Israelin kansat muuttuvat “ [Jumalan] vihas-
tuksen kansaksi”! Jakeen sanojen pitäisi soida korvissamme! 

“Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin” (Kirje heprea-
laislle 10:31). Miksi me emme kuuntele tänään Jumalan sanaa?

“Mutta hän ei ajattele niin, se ei ole hänen sydämensä 
aivoitus, vaan hänen sydämensä halu on hävittää ja tuhota 
kansoja paljon, (ei vain muutamia, alkuteksti)” (Jesajan kirja 
10:7). Ei ole vaikea todistaa, että assyrialaiset ovat nykyisiä 
saksalaisia. Jumala kertoo, että Saksan historia sisältää ei pel-
kästään “muutaman” vaan paljojen kansojen tuhoamisen!

Lause herättää varmaan jokaisen edes jonkin verran his-
toriaa tuntevan mieleen ensimmäiseksi Saksan. Saksa omaa 
kuuluisamman sotatuhon historian kuin mikään toinen kansa.

“Sillä hän sanoo: Eivätkö minun päämieheni ole kaikki 
kuninkaita? Eikö käynyt Kalnon niinkuin Karkemiin, eikö 
Hamatin niinkuin Arpadin ja Samarian niinkuin Damaskon?” 
(jakeet 8-9).. Israel luuli näitä muinaisia, voimallisia kaupun-
keja voittamattomiksi—tuhoon kykenemättömiksi samalla 
tavalla kuin nykykaupunkeja New York City, Washington, d.c., 
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Chicago, Los Angeles, Dallas, Toronto, Vancouver, London, 
Sydney tai Melbourne. Jumala sanoo kuitenkin, että kau-
pungit tullaan tuhoamaan ja Amerikan ja Brittein kansat jou-
tuvat orjiksi.

Yksikään mainituista muinaisista kaupungeista ei jäänyt 
tuhoamatta. Myös meidän suuret kaupunkimme eivät tule säi-
lymään. Jumala on puhunut! 

“Mutta kun Herra on päättänyt kaiken työnsä Siionin vuo-
rella ja Jerusalemissa, niin minä kostan Assurin kuninkaalle 
hänen sydämensä ylpeyden hedelmän ja hänen kopeitten 
silmiensä korskan” (jae 12). Jumala rankaisee Jerusalemia 
(Israelia) ja Siionia, myös Jumalan omaa seurakuntaa 
rankaistaan. 

Jumala nöyryyttää sen jälkeen, myöhemmin ylpeäsydä-
miset assyrialaiset. “Sentähden sanoo Herra, Herra Sebaot, 
näin: Älä pelkää, minun kansani, joka Siionissa asut, Assuria, 
kun hän sinua vitsalla lyö ja kohottaa sauvansa sinua vastaan 
Egyptin tavalla. Sillä lyhyt hetki vielä, niin suuttumus täyttyy, 
ja minun vihani kääntyy hävittämään heidät” (jakeet 24–25). 
Jumala käskee seurakuntaansa, Siionia olla pelkäämättä 
assyrialaisia. Tapahtumat eivät kestä kauan—31/2 vuotta. 

Voimmeko olla varmoja lopunajan profetioista? “Sinä päi-
vänä heltiää hänen kuormansa sinun hartioiltasi ja hänen 
ikeensä sinun niskaltasi, sillä ies särkyy lihavuuden pakosta” 
(jae 27). “Sinä päivänä” viittaa aina Kristuksen paluuseen ja 
juuri paluuta edeltävään ajankohtaan.

Saksasta on muodostunut jo suuri voimatekijä Euroopassa. 
Vuonna 1991 Saksa tunnusti Jugoslaviasta erottautuneet 
Kroatian ja Slovenian tasavallat toisten Euroopan maiden ja 
Amerikan sekä muun maailman vastuksesta huolimatta.

Miksi maailman valtiot vastustivat maiden tunnustamista? 
Maat muistivat, että Kroatia ja Slovenia olivat toisessa maail-
mansodassa vahvoja natsisatelliittimaita, Saksan käskyläisiä.

Venäjä pysytteli tapahtumien aikana hiljaa pelkästään 
Saksan sille antamien mahtavien lainojen takia.

Moni uskoo, että Saksan näiden kahden Jugoslavian val-
tion tunnustaminen aiheutti seuraavat konfliktit. Yhdysvallat 
auttoi Jugoslaviaa sisällissodassa, mutta turhautui kerta 
toisensa jälkeen ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Warren 
Christopher lausui lopulta, että saksalaiset “kantoivat eri-
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tyisen vastuun” asiasta. Saksalaiset raivostuivat, kun lausunto 
julkaistiin pikaisesti lehdistön kautta — minkä seurakusena 
W. Christopher veti lausuntonsa takaisin ja vakuutti, ettei 
Yhdysvaltojen tarkoitus ollut osoittaa ketään sormella. Tämä 
on yksi esimerkki Saksan voimasta—ja tapahtui lähes kak-
sikymmentä vuotta sitten! Saksa on tänä päivänä paljon voi-
makkaampi. Voit lukea tapauksesta tilaamalla kirjasen the 
rising Beast, nouseva peto.

Saksa ja Euroopan Unioni ovat suuri voimatekijä maail-
malla! Yhdysvallat ja Britannia ovat puolestaan romahduksen 
partaalla.

Herbert Armstrong julisti toisen maailmansodan jäl-
keen Saksan raunioina ollessa, että Saksa nousisi uudemman 
kerran. Otto von Habsburg kuuluu pyhää Rooman valtakuntaa 
hallinneeseen Habsburg-dynastiaan. Hän oli yksi Euroopan 
yhteisön (EY), nykyisen Euroopan Unionin ensisijaisista 
muokkaajista ja keskusteli H. Armstrongin kanssa EY:stä. O. 
Habsburg oli huolissaan liian hitaasta EY:n yhdistymisestä ja 
H. Armstrong esitti hänelle, että vakava, järkyttävä kriisi joh-
taisi Euroopan lopulliseen yhdistymiseen. O. Habsburg oli H. 
Armstrongin kanssa samaa mieltä asiasta.

H. Armstrong kuvitteli, että kyseinen kriisi olisi läntisen 
maailman rahajärjestelmän romahtaminen! Amerikan pank-
kijärjestelmä romahti syyskuussa 2008. Amerikan talous on 
jo tuhoutunut, vaikka emme ole siitä vielä tietoisia! Lue yksi-
tyiskohtaisesti, kuinka asiasta profetoitiin kirjasesta Hän oli 
oikeassa.

Rahavaluutat—punta, dollari, sekeli sekä moni muu—ovat 
yhteydessä toisiinsa. Valuuttakriisi tulee aiheuttamaan erityi-
sesti Amerikan ja Brittiläisten kansojen romahduksen. 

Nämä profetiat etenevät salamannopeasti! Jumala meitä 
auttakoon, että otamme profetioista vaarin, kun meillä on 
vielä mahdollisuus. 



Luku 5
Saatana heitetty 
maan päälle 
Jesajan kirja on kuin pienimuotoinen Raamattu. Jesajan kirjan 

sisältämät totuudet ovat ihmeen ihania. Jesaja selittää, miksi 
maailma on tänään kauheita ongelmia täynnä. Jesaja osoittaa 

myös, kuinka inspiroiva suunnitelma Jumalalla on ihmiskuntaa 
varten. Tämä maailma ei tunne Jumalaa. Edes uskonnolliset 
ihmiset eivät tunne Jumalaa, eivätkä saatanaa. Ihmisten tietä-
mättömyys aiheuttaa kansojemme kauhean kärsimyksen. Asian 
ei tarvitse kuitenkaan olla tällä tolalla, voit välttää saatanan 
vihan, jos otat Jesajan varoituksesta vaarin.

m i k S i  l o P u n a J a n  k R i i S i t  k äy vät  
y h ä  i n t e n S i i v i S e m m ä k S i 

Jesaja profetoi tulevasta kauniista, rauhaisasta ajasta. “Kaikki 
maa on saanut levon ja rauhan, he puhkeavat riemuun” 
(Jesajan kirja 14:7). 

Kaunista aikaa edeltää kuitenkin välitön, vertaansa vailla 
oleva kriisi. Assyrialaiset eli saksalaiset voittaa Israelin. 
Päinvastoin kuin Israelin ensimmäisen vankeuden aikana (718 
eKr.), Jumala murtaa tällä kertaa Assyrian Israelin maassa. 
Kyseessä on selvästi tuleva profetia! Saatana saa aikaan lopu-
najan Assyrian hyökkäyksen Israelia vastaan. Tapahtumat 
sopivat Jumalan suunnitelmaan (Jesajan kirja 10:5-6).

“Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamur-
uskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukis-
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taja! Sinä sanoit sydämessäsi: Minä nousen taivaaseen, kor-
keammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun 
ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pil-
vien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi. Mutta 
sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan. Jotka 
sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua: Onko 
tämä se [mies], joka järisytti maan, järkytti valtakunnat” 
(Jesajan kirja 14:12–16). Tämä on kertomus saatanasta, kun 
hänet heitettiin maan päälle yrittäessään suistaa Jumalan val-
lasta. Jesaja asettaa tapahtuman lopun ajan asiayhteyteen. 
Miksi? Saatana heitettiin uudestaan alas tänä lopunaikana!

Tällä olennolla, joka “järisytti maan” – on voima “järkyttää 
valtakuntia”! Ja nyt hänet on heitetty maapallolle uudemman 
kerran. “Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä 
asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän 
luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä 
on vähän aikaa!” (Johanneksen ilmestys 12:12). “Voi maata ja 
merta”, kun saatanallinen voimatekijä heitetään maan päälle. 
Amerikkalaiset ovat kokeneet pahimman ympäristöonnetto-
muuden Meksikon lahdella. Öljyvuoto alkoi huhtikuussa 2010 
ja osoittautui loputtomaksi kiroukseksi! Tällä kertaa saatana 
pitää “suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän 
aikaa.” Saatana tietää, että hänellä on vain vähän aikaa, koska 
evankeliumi on jo julistettu maailman ympäri (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 24:14).

Olemme julkaisseet kirjasia kaikista suurista profeetoista. 
Kaksi kirjasta—Jesaja ja Hesekiel—kertoo, että saatana syös-
tään alas (ks. Hesekielin kirja 28). Kerromme saatanasta yksi-
tyiskohtaisesti. Ainoastaan Filadelfian Jumalan seurakunta 
on tänään tietoinen saatanasta. Vain me paljastamme saa-
tanan laodikealaisille ja maailmalle. Paholainen hallitsee tätä 
maailmaa, maan asukkaat palvovat häntä. Saatana on heidän 
Jumalansa! (2 Kirje korinttolaisille 4:4). Maailman ihmiset 
ovat paholaisen säälittäviä orjia. Koko maailma on saatanan 
pettämä (Johanneksen ilmestys 12:9 villitsijä käännetään 
oikeammin pettäjä). Jopa useimmat uskonnot kieltäytyvät 
uskomasta Jumalan ilmoituksen paholaisesta.

Osa yrittää leimata pcg:n kultiksi. Olemme itse asiassa 
ainoa Jumalan työtä maapallolla tekevä seurakunta! Asia on 
helppo todistaa Raamatusta ja meitä käsketään “koettelemaan 
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kaikki” (1 Kirje tessalonikalaisille 5:21). Koska ainoastaan me 
kykenemme ymmärtämään saatanan suunnitelman ja teot, 
saatana vihaa meitä eniten ja vainoaa meitä intensiivisesti. 

“Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi 
maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne 
pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän 
aikaa! Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, 
ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt” 
(Johanneksen ilmestys 12:12–13).

Maapallon ihmiset eivät ole koskaan aikaisemmin koke-
neet saatanan täyttä vihaa, vain tänä lopunaikana! Saatana 
on jo voittanut Laodikean seurakunnan. Tämä tapahtui kuu-
kausia H. Armstrongin kuoleman jälkeen! Kuinka voit selittää 
tapahtuneen ilman että saatanan heittämistä ja pidättämistä 
maan päälle? Kun Jumalan seurakunta menettää suojeluksen, 
sen työ tuhoutuu nopeasti. Suurin osa Jumalan omistaa on 
tullut petetyksi. Saatana aiheutti seurakunnan jakautumisen, 
mikä saattoi tapahtua ainoastaan saatanan ennennäkemät-
tömän vihan täyttämän petoksen kautta. Tapaus oli yksi saa-
tanan suurimmista suurteoista! Hän vainoaa seurakuntaa 
intensiivisesti, kunnes Jumalan filadelfialaisten on paettava 
turvapaikkaan (jae 14). Sen jälkeen saatana kohdistaa suuren 
vihansa Israelin kansoihin ne raunioittaen.

Maailma on muuttunut dramaattisesti Herbert W. 
Armstrongin kuoleman jälkeen. Kaikki viittaa siihen, että 
saatana heitettiin maan päälle hänen kuolemansa aikaan. 
Maailma kokee nyt tuhon syöksykierteen!

Kuinka kykenemme suojautumaan tältä voimalliselta, 
väkivaltaiselta henkiolennolta? Jumala kertoo meille ratkaisun 
samassa kappaleessa, joka kuvaa saatanan alas syöksemistä. 

“Ja mitä vastataan pakanakansan sanansaattajille? Herra on 
perustanut Siionin, ja hänen kansansa kurjat saavat siinä 
turvan” (Jesajan kirja 14:32). Jumala on perustanut Siionin eli 
Jumalan seurakunnan.  Laodikean Siion kapinoi, mutta löytyy 
Siion, joka tekee Jumalan työtä ja vastustaa saatanan voimal-
lista hyökkäystä. Jumalan omat, Siion, jota Jumala käyttää — 

“saavat siinä turvan”. He luottavat, että Jumala suojelee heitä 
saatanan hyökkäykseltä. Nämä ihmiset ovat “kurjia”, alhaisia 
ja nöyriä. Vain Jumala voi johtaa ja suojella heitä. Revised 
Standard Version kääntää jakeen 32 seuraavasti: “… Herra 
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on perustanut Siionin, jossa hänen vaivattunsa löytävät tur-
vapaikan.” Jumalan totteleminen tuo heille “vaivan”, mutta he 
pysyvät uskollisina ja Jumala antaa heille “turvapaikan” suu-
resta ahdistuksesta.  Hirmumyrsky saapuu—vain Jumala voi 
suojella meitä!

Olemme nähneet toisen maailmansodan verenseisauttavan 
kauhun, joka oli vähäpätöinen verrattuna nopea tahtia lähes-
tyvään ydinholokaustiin (Jeremian kirja 30:7; Danielin kirja 
12:1; Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:21). Mikään tässä 
maailmassa ei ole siihen verrattava! Ei mikään!



Luku 6
Lopun ajan eljakim
Jumala opettaa usein Raamatun symboliikan kautta. Vain 

Jumala kykenee tulkitsemaan Raamatun symboleja. 
Tarkastelemme seuraavaksi monia symboleja sisältävää 

lukua.
Jesajan kirjan luku 22 puhuu “Daavidin huoneen avaimesta” 

(jae 22). Profetia on kaksijakoinen; muinainen täyttymys on 
esikuva näille viimeisille päiville profetoiduita tapahtumista.

Luvun 14 ensimmäistä jaetta sisältää asian, jota emme 
ymmärtäneet aikaisemmin. “Ennustus (engl. taakka) 
Näkylaaksosta. Mitä nyt, Jerusalem? Miksi kaikki sinun asuk-
kaasi ovat nousseet katoille juhlimaan?” (jae 1). “Näkylaakso” 
on oikeammin “ilmestyksen tai profetian laakso.” Kun Jumala 
ilmoittaa profetian, hän odottaa, että hänen seurakuntansa 
toimittaa viestin perille. Suurin osa Jumalan lopunajan seu-
rakuntalaisista kapinoi, niiden johtajat eivät seiso (televi-
sion, radion, Internetin jne. kautta) vuoren huipulla viemässä 
Jumalan ilmoittamaa viestiä heille annetun toimeksiannon 
mukaisesti. He ovat hengellisesti alhaalla laaksossa. He ovat 
unohtaneet, kuinka kunniakasta on vastaanottaa ja viedä 
suuren Jumalan mahtavaa viestiä!  

Meidän tulee tarkastella näitä jakeita hengellisesti.
Jerusalem oli muinaisen Israelin pääkaupunki. Jumala 

kuvaa tänään Jerusalemin kautta hengellistä Israelia, seura-
kuntaa, sekä Israelin kansoja—etenkin Amerikkaa, Britanniaa 
ja juutalaisvaltiota. Jumala varoittaa luvussa ensisijaisesti 
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omaa penseää nykyseurakuntaansa. Jae pätee vain toissijai-
sesti Israelin kansoihin. Jumala ilmoitti lopunaikana omil-
leen Herbert W. Armstrongin kautta profetioita, mutta ihmiset 
käänsivät selkänsä Jumalalle H. Armstrongin kuoltua. Tämä 
tapahtui, tapahtuu vain muutama vuosi ennen tulevaa ahdis-
tusta, jolloin kapinoiva Amerikka, Britannia ja raamatullinen 
(erheellisesti tänään Israeliksi kutsuttu) Juuda kokee pian kaik-
kien aikojen pahimman rangaistuksen. Katastrofin merkit 
ovat kaikkialla näkyvissä, mutta suurin osa Jumalan omista 
kieltäytyy edelleen viemästä Jumalan viestiä, työtä, jota heidät 
kutsuttiin tekemään.  

Soncino Commentary määrittelee ilmaisun “mikä sinun on” 
seuraavasti: “Kirjaimellinen merkitys kuuluu ‘mitä, rukoilen, 
(on tullut) sinuun?’ tai ‘mitä, rukoilen, tarkoitat?’ Profeetta, 
joka oli tietää, että paha seuraa, kysyy ironisen kysymyksen 
huolta vailla olevilta kaupunkilaisilta. Viesti on ensisijaisesti 
nykyisille Jumalan penseille omille, jotka eivät kiinnitä kat-
settaan Jumalaan. He ovat hengellisesti sairaita.

Soncino määrittelee “katoille” seuraavasti: “Suoria kattoja 
käytettiin näköalapaikkana, joista käsin katsottiin iloisia 
katuesityksiä tai juhlakulkueita.” Laodikealaiset nauttivat 
maailman riennoista, vaikka heidän tulisi tehdä parannus. 
He ovat “kaikkineen katoille nousseet” eli pahan maailman 
menoon antautuneita. He rakastavat tätä maailmaa enemmän 
kuin Jumalan työtä.

Viesti on raskas taakka. Viesti koskee Jumalan kapinallista 
seurakuntaa. Viesti ei ole kevyt taakka Jumalalle eikä Jumalan 
valituille.

i k u i S e t  e l ä m ät  m e n e h t y vät 

“Sinä humuavainen, pauhaava kaupunki, sinä remuava kylä? 
Surmattusi eivät ole miekan surmaamia, eivät sotaan kuolleita” 
(Jesajan kirja 22:2). Näitä sotilaita ei ole tapettu fyysisesti. 
Kyseessä on hengellinen sota. Profetia ilmoittaa, että kapi-
noivat tapetaan hengellisesti. Jumala puhuu Jesajan kirjan 
jakeessa 22:2 hengellisistä kapinoitsijoista, jotka ovat JO 
menettäneet ikuisen elämänsä sodassa! Nämä ovat kuolleita 
miehiä, mutta ei miekalla surmattuja. Raamattu kertoo, että 
50 prosenttia kuolee ikuisesti. Kiitettävästi 50 prosenttia 
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kyetään sysäämään suuressa ahdistuksessa parannuksen 
tekoon. 

Tänä lopunaikana saatamme nähdä suuremman määrän 
kuolleita Jumalan omia kuin koskaan historian aikana. Osa 
kuolee ikuisesti jopa tällä hetkellä!

Kaikkien Jumalan omien—myös valittujen—on oltava eri-
tyisen valppaita. Jakeet sisältävät meille jokaiselle vakavan 
varoituksen! 

Kapinalliset johtajat ja heidän seuraajansa ovat hyljänneet 
sodankäynnin keskellä velvollisuutensa! “Kaikki sinun pää-
miehesi yhdessä pakenivat, joutuivat vangiksi, jousta vailla; 
keitä ikinä sinun omiasi tavattiin, ne vangittiin kaikki tyynni, 
kuinka kauas pakenivatkin” (jae 3). Miehet eivät puolusta 
Jumalaa eivätkä Jumalan omia. kaikki johtavat pastorit juok-
sivat pelkurimaisesti heille annetuista tehtävistä! Mikään 
toinen tehtävä ei voi olla vastuullisempi.

Kuinka kallisarvoinen on pastori, joka ei hylkää Jumalan 
omia? Pastori, joka uhraa elämänsä Jumalan omien puolesta 
ja kertoo ihmisille totuuden?

Jesaja muuttui syvästi murheelliseksi ja häpesi näyn näh-
dessään. Kun Jesaja näki vertaamattoman suuren kärsimyksen 
ja ikuisen kuoleman Jumalan seurakunnan yllä, kukaan 
ei pystynyt  lohduttamaan häntä. “Sentähden minä sanon: 
Kääntäkää katseenne minusta pois: minä itken katkerasti; 
älkää tunkeilko minua lohduttamaan, kun tytär, minun kan-
sani, tuhoutuu” (jae 4). Näemme profetian kaksijakoisuuden. 
Äiti kapinoi muinoin, tytär toimii tänään samalla tavalla. 
Hengellisesti katsoen, tytär, suurin osa Jumalan omista—
hengellinen Israel—kieltäytyy tekemästä Jumalan työtä tänä 
lopunaikana. Kyseessä on valtava kapina! Pahat johtajat saivat 
kontrollin Jumalan seurakunnasta, he alistuivat paholaisen 
valtaan.

Suurin osa Jumalan omista ja Israelin kansoista kulkee 
pahinta ihmisen tuntemaa kärsimystä kohti—tämä on “häm-
mingin, hävityksen päivä” (jae 5). Kun ymmärrämme heidän 
kohtalonsa, myös meidän tulisi joutua Jesajan kaltaisen juma-
lallisen tunnekuohun valtaan!

Lähestymmekö Jumalaa syvästi huolissamme, itkemmekö 
Jumalan perheen—meidän perheemme — kohtalon takia? 
Meidän tulee omata Jumalan kaltainen rakkaus Israelin kan-



Lopun ajan eljakim 51

soja—koko maailmaa kohtaan. Kukaan Jumalan rakkauden 
omaava ei halua nähdä kansojamme suuressa ahdistuksessa 
ilman onnellista lopputulosta.

Jesajan esimerkin pitäisi oikaista meitä jokaista vaka-
vasti. Harva on kokenut Jesajan kaltaisen, rakastavan tun-
teen! Kuinka syvällisesti rakastamme penseitä Jumalan omia, 
Israelin kansaa ja maailmaa? Vain yksi mittaa rakkauttamme 
heitä kohtaan: ositamme, kuinka paljon rakastamme heitä 
antaumuksellamme Jumalan työtä kohtaan!

Kuinka paljon sinä olet, minä olen valmis uhraamaan saat-
taaksemme Jumalan työn valmiiksi?

En halua ruoskia ketään hengellisesti. Meitä on kuitenkin 
muistutettava, kuinka rakastaa Jumalan perhettä, maailma ei 
rakasta heitä Isämme rakkaudella!

Emme saa tyytyä hengelliseen kasvutahtiimme. Meidän 
on nähtävä, kuinka paljon meidän tulee vielä kasvaa. Meitä 
käsketään tulemaan täydellisiksi kuin Isämme taivaassa on 
täydellinen. Emme ole selvästi savuttaneet vielä tätä tilaa—
olemme kaukana siitä. Pyrimmekö tosissamme tulemaan täy-
dellisiksi kuin Isämme on täydellinen?

Meidät on luotu ja kutsuttu tätä varten!
Nämä profetiat ovat todellisia, jokainen niistä täyttyy!
Kuinka Jumala saa häntä vastaan kapinoivien ihmisten 

huomion? Kuinka Jumala kykenee osoittamaan ihmisille, 
että he eivät pysty ratkaisemaan ongelmiaan? Löytyy rat-
kaisu! Elävän Jumalan tyköä pulppuava elävän veden lähde 
pystyy ratkaisemaan ihmisten hengelliset kriisit. Jumalan 
työ kertoo viestin, joka tarjoaa todellisen ratkaisun kaikkiin 
ongelmiimme.

Amerikkaa, Britanniaa ja Lähi-idän juutalaisia odottaa ver-
taamaton onnettomuus. Järkyttävä uutinen on, että onnetto-
muuden aiheuttaja on “Herra, Herra Sebaot”! (jae 5). Jumala 
itse lähettää onnettomuuden! Jumala on vastuullinen kau-
heaan kärsimykseen, jonka uhreilla ei ole toivoa—elleivät he 
käänny Jumalan tykö.

Useimmat ihmiset eivät tunnista nykyistä Israelia. Juuda, 
tai juutalaiset ( Juudan kansalaiset), on pelkästään yksi 
Israelin heimo. Asia selviää kirjastamme Yhdysvallat ja 
Britannia profetioissa. Ihmisillä ei ole tekosyytä olla tunnista-
matta Israelia tänään. Kysymys kuuluu, kuinka paljon meidän 
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pitää kärsiä, ennen kuin opimme tämän valtavan suuren 
totuuden? 

Israelin kansat eivät ratkaise ongelmiaan ennen itsetar-
kastelua, ennen kuin he tajuavat, että Jumala rankaisee heitä 
heidän hirvittävien syntiensä takia! Heidät herättää pelkäs-
tään kaikkien aikojen suurin kärsimys!

Esimerkki osoittaa meille jo yksin, miksi meidän on julis-
tettava sota ihmisluontoamme vastaan.

k u k a  o n  e lJ a k i m ?

Uusi kirjasemme Jerusalemin temppelit käsittelee Jesajan 
kirjan jakeita 22:6–14. Lue nämä jakeet ja kirjanen, ne sisäl-
tävät uutta ilmestystä Jumalalta!

Opetimme aiemmin, että Jesajan kirjan jae 22:20 viittaa 
lopunajan Eljakimiin, Herbert W. Armstrongiin, mikä mai-
nittiin myös varhaisessa Jesajan kirjassa. Valmistin jonkin 
aika sitten jaetta käsittelevää saarnaa, jonka tarkoituk-
sena oli esittää kuinka kappale liittyi Jumalan seurakunnan 
Filadelfian aikakauteen (Johanneksen ilmestys 3:7–13).

Minun oli määrä puhua sapattina, Sain kuitenkin edeltä-
vänä päivänä uuden anchor Bible Commentaryn Jesajasta ja 
päätin tutkia sitä. Hämmästyin, silmiini pisti asia, jota en 
ollut huomannut aikaisemmin—asia Jesajan kirjan luvun 
22 osa, joka oli ristiriidassa aikaisemman opetuksemme 
kanssa. 

“Mutta sinä päivänä minä kutsun palvelijani eljakimin, 
Hilkian pojan, ja puetan hänen yllensä sinun ihokkaasi, vyötän 
hänet sinun vyölläsi ja panen sinun valtasi (engl. hallituk-
sensa) hänen käteensä, niin että hän on oleva isänä Jerusalemin 
asukkaille ja Juudan suvulle” (Jesajan kirja 22:20–21). Tässä 
puhuu Jumala. Kenelle Jumala puhuu?

anchor Bible Commentary kommentoi jakeita seuraavasti: 
“Huomaa, että Eljakim-jakson alku viitaa takaisin Sebnaan” 
(ks. jae 15). Toisin sanoen jae 21 viittaa Sebnan ihokkaaseen, 
Sebnan vyöhön ja auktoriteettiin. Sebnan virka-asema ja auk-
toriteetti annettiin Eljakimille. Olin ymmärtänyt kappaleen 
aikaisemmin toisella tavalla. Jakeessa miehelle annetaan toisen 
miehen papin varusteet. Koska tämä tapahtui lopunaikana 
Jumalan seurakunnassa?
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Ilmaisu “sinä päivänä” (jakeet 20, 25) viittaa aina lopunai-
kaan. Kuinka kaikki tapahtuu tänään Jumalan seurakunnassa?

Asiaa enemmän tutkittuani, ymmärsin, ettei jae viitannut 
Filadelfian aikakauteen vaan Laodikean aikakauteen.

Jesajan kirjan jae 22 kertoo kolmesta henkilöstä: 
Eljakimista, Sebnasta ja Hilkiasta. Opetimme aina, että Sebna 
esitti Worldwide Church of God -seurakunnan johtajaa ja että 
H. Armstrong, seurakunnan perustaja esitti Eljakimia. Esitän 
tässä luvussa, että Eljakim esittää minun virka-asemaani ja 
Hilkia H. Armstrongin virka-asemaa.

y h t e y S  o i k e u S ta Pau k S e e n 

On mielenkiintoista, että aloin ymmärtää tämän totuuden 
samana päivänä, jona ylin oikeus hylkäsi oikeuskanteemme 
painattaa jälleen H. Armstrongin kirjaa Mystery of the ages, 
Ikuisten aikojen salaisuus. Uskon, että nämä kaksi asiaa tapah-
tuivat syystä samana päivänä.

Wall Street Journal -lehden oikeustapauksesta kirjoittanut 
reportteri, joka oli kiinteässä yhteydessä Laodikean seura-
kuntaryhmiin, kertoi meille ryhmien seuraavan tapahtumia 
suurella kiinnostuksella. Journal, Jumalan seurakunnasta 
eronneiden seurakuntien uutislehti, raportoi yhdessä pai-
noksessaan alkuperäisartikkelien lisäksi viittä Wall Street 
Journal artikkelia. Jäsenemme Tylerissa, Teksasissa (missä 
monet näistä eronneista ryhmistä sijaitsevat) kertoi, ettei hän 
kyennyt löytämään kyseistä Wall Street Journal -artikkelia 
koko kaupungista, ja kun hän soitti Wall Street Journal -pää-
majaan tilatakseen kopion itselleen, painos oli loppuunmyyty. 
Lukuisat ihmiset, eivät pelkästään seurakunnan jäsenet, olivat 
erittäin kiinnostuneita taistelustamme Ikuisten aikojen salai-
suus -teoksen puolesta.

Laodikealaiset vastaanottivat oikeustapauksemme kautta 
voimallisen varoituksen — jopa ulkopuolisista lähteistä. 
Miksi ihmiset tarkkasivat tapaustamme tiiviisti? He olivat 
olleet vuosikausia Jumalan seurakunnassa ja muistivat H. 
Armstrongin ja osan opetuksista. Työmme varmistaa, etteivät 
pääse unohtamaan.

Olemme kuin Joosuan jakeen 24:32 israelilaiset, jotka kan-
toivat Joosefin luut Egyptistä Sikemiin saakka Jumalan suurta 
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miestä muistaakseen. Myös me nostamme yleisön tietoisuu-
teen, yritämme säilyttää H. Armstrongin työn hengissä.

S e b n a  Pa i S k ata a n

“Näin sanoo Herra, Herra Sebaot: Mene tuon huoneenhal-
tijan (engl. rahastonjohtajan) tykö, Sebnan tykö, joka on 
linnan päällikkönä” (Jesajan kirja 22:15). Jakeen Jumalan 
huoneenhaltija on myös rahastonhoitaja. Tänä lopunaikana 
löytyy Laodikean seurakunta, joka on “rikas, rikastunut” 
(Johanneksen ilmestys 3:17) sekä saatanan motivoima. Se 
rakastaa tämän maailman rikkauksia.

Jumala käskee jotakuta “menemään tämän huoneenhaltijan 
tykö”. Jumalalla on riita-asia tämän rahastonhoitajan kanssa, 
jota kutsutaan toisaalla “kadotuksen lapseksi” (2 Kirje tessa-
lonikalaisille 2:3-4).

Kappaleessa ei mainita saatanaa, mutta tiedämme, että saa-
tana meni Juudakseen (Evankeliumi Johanneksen mukaan 
13:26–27), ainoaan Uudessa Testamentissa mainittuun 
ensimmäisen vuosisadan kadotuksen lapseen (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 17:12). Juudas oli myös rahastonhoitaja, 
jota fyysiset rikkaudet kiehtoivat (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 26:14–16; Evankeliumi Johanneksen mukaan 12:4-6). 

Tätä lopunajan Sebnaa tai kadotuksen lasta kuvataan rahas-
tonjohtajana, koska hän johti Jumalan seurakunnan olemaan 

“rikas, rikastunut”. Hän asetti rahan ja tavarat Jumalan edelle. 
Hän on ylin pahan motivoima rahastonhoitaja.

Juudas ja Sebna olivat molemmat rahastonjohtajia, jotka 
käyttivät Jumalan rahoja väärin. Lopunajan kadotuksen lapsi 
seurasi heidän jalanjäljissään.

Kuka omasi tänä lopunaikana rahaa ja tavaroita? Wcg:n 
vuositulot olivat H. Armstrongin kuoleman jälkeen yli 
200,000,000 dollaria.  Maailmanlaajuinen Jumalan seura-
kunta syytti meitä Ikuisten aikojen salaisuuden varastamisesta, 
mutta katso, kuinka suuren perinnön se sai H. Armstrongin 
työstä! Kaikesta huolimatta wcg: n johtajat kieltäytyvät opet-
tamasta Jumalan ilmoittamaa totuutta ja tekemästä hänen työ-
tään. Kuka varastaa? 

Jumala käskee jotakuta menemään tämän rahastonjohtajan 
luo ja saattamaan tämän viestin perille: “Mitä sinulla täällä 
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on asiaa, ja keitä sinulla täällä on, kun tänne itsellesi haudan 
hakkautat, hakkautat hautasi korkeuteen, kallioon itsellesi 
asunnon koverrat?” (Jesajan kirja 22:16). Jumala haluaa, että 
mies sanoo tälle toiselle, tiedän, että sinulla on suuret suunni-
telmat, mutta hakkautat itsellesi pelkän ikuisen haudan! Jumala 
haluaa tämän lopunajan Sebnan tietävän täsmälleen, mitä hän 
oikein tekee. H. Armstrong sanoi useasti, että omaamme vaa-
rallista tietoa—ja että vaakalaudalla on ikuinen elämä!

Kannamme raskaan velvollisuuden: puhumme Jumalan 
puolesta! Jumala käskee meitä saattamaan vaikean viestin 
perille. Meidän on toteltava uskollisesti, emme saa perääntyä.

Viesti Sebnalle jatkuu: “Katso, Herra heittää sinua, mies, 
rajusti (engl. mahtavalla vankeudella): hän kouraisee sinut 
kokoon” (jae 17). King Jamesin viite mainitsee, että “mah-
tava vankeus” on “miehen vankeus”. Jumala vahvistaa 
asian, sillä tämä Sebna näyttää olevan mielessään hengelli-
sesti niin harhassa, ettei hän pidä itseään edes ihmisenä! 2 
Tessalonikalaiskirjeen jae 2:4 ilmaisee, että hän käyttäytyy, 
kuin hän olisi Jumala! Onko hänessä paholainen? Raamattu 
antaa ymmärtää, että näin on. Jumala lausuu, kun olen toi-
minut, tiedät, että olet pelkkä säälittävä ihminen!

“Kääräisee sinut keräksi ja paiskaa pallona menemään 
maahan, jossa on laajuutta joka suuntaan. Sinne sinä kuolet, 
ja sinne jäävät sinun kunniavaunusi, sinä herrasi huoneen 
häpeä” (Jesajan kirja 22:18). Mies kokee suuren ahdistuksen. 
Barnes’ notes kommentoi ilmaisua “kääräisee sinut keräksi, 
engl. he will surely violently turn” seuraavasti: “Lowth on 
ilmaissut tämän merkityksen hyvin: hän pyörittää sinua 
ympäri kerta toisensa jälkeen ja heittää sinut pois. Tämä viittaa 
kiven sinkoamiseen ‘lingolla’, lingon useasti ympäri pyörit-
tämistä ennen narun vapauttamista, kiven nopeutta lisäten. 
Jumala suunnitteli heittävänsä miehen sopivalla ‘impulssilla’ 
kaukaiseen maahan, ettei tämä kykene palamaan takaisin” 

“Maahan, jossa on laajuutta joka suuntaan”, Barnes sanoo, on 
“luultavasti Assyria.” Tämä on tarkka selitysteoksesta löytyvä 
oivallus ja luultavasti miehen määränpää.

Hebrew-Chaldee Lexicon tulkitsee jakeen 18 viimeisen osan: 
“Siellä kunniavaunusi muutetaan häpeäksi, sillä sinä et säilyt-
tänyt herrasi huoneen kunniaa.” Tämä on varsinainen aihe: 
Jumalan huoneen kunnian säilyttäminen! Katso, mitä saatana on 
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tehnyt Jumalan seurakunnalle. H. Armstrongin eläessä saa-
tanalla oli jo tukikohta seurakunnan sisällä (Johanneksen 
ilmestys 3:9). Meidän täytyy työskennellä erityisen ahke-
rasti, jotta säilytämme Jumalan huoneen kunnian tässä 
seurakunnassa!

“Minä syöksen sinut pois paikastasi; hän kukistaa sinut ase-
mastasi” (Jesajan kirja 22:19). Jumala riistää lopunajan Sebnan 
väkivaltaisesti tämän virka-asemasta.

Jesajan kirjassa kukaan toinen ei saa yhtä vakavaa, Sebnan 
kaltaista rangaistusta. Jumala ei suhtaudu Sebnan synteihin 
kevyesti!

e lJ a k i m

Asiayhteys on viesti ja varoitus Sebnalle, suuresta ahdistuk-
sesta ja virasta poistamisesta. Jumala lausuu: “Mutta sinä päi-
vänä minä kutsun palvelijani Eljakimin, Hilkian pojan, ja 
puetan hänen yllensä sinun [Sebnan] ihokkaasi, vyötän hänet 
sinun vyölläsi ja panen sinun valtasi hänen käteensä, niin että 
hän on oleva isänä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle” 
(jakeet 20–21).

Profetia vietiin kolmetuhatta vuotta sitten, mutta huomaa 
sen yksityiskohdat! Siinä mainitaan kolme henkilöä, joista 
jokainen liittyy tänä lopunaikana läheisesti Jumalan 
seurakuntaan.

Eljakim tarkoittaa “Jumala vahvistaa (engl. establishes)”. 
Jos tunnemme todella Jumalan, meidän tulee nähdä hänet ja 
kuinka hän vahvistaa. Asia asettaa vastuun minun harteilleni 
ja sinun harteillesi. Meidän on varmistettava, että Jumalan 
vahvistaa itsensä elämässämme. Jumala haluaa hallita meitä, 
hän haluaa olla Isämme. 

Laodikealaisille kävi päinvastoin. Heitä paiskotaan edes-
takaisin hämmentyneinä ja kurjina. Laodikealaiset tietävät 
olevansa väärässä, mutta pelkästään tarkkailevat Jumalan 
valittujen toimia ja tapahtumia! Laodikealaiset aistivat, että 
Jumala perusti työmme, että omaamme totuuden, jota heidän 
tulisi vartioida.

Koska Jumala riisui lopunajan Sebnan hänen ihokkaastaan, 
vyöstään ja hallituksestaan? Ilmestyskirjan jakeet 11:1-2 ker-
tovat sisemmästä ja ulommasta esikartanosta. Profetia täyttyi 
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kohta sen jälkeen, kun John Amos ja minut erotettiin wcg:stä. 
Sisempi esikartano on missä Jumala asuu. Jumala vahvisti seu-
rakuntansa. Jumalan asuinpaikasta löydämme yhden miehen 
hallituksen, innostavan työn ja työlle omistautuneet ihmiset, 
jotka saavat uutta ilmoitusta Jesajan kirjasta sekä kaikista suu-
rista ja pienistä profeetoista Eljakimin kautta. Seuraa vaino—
saatana hyökkää tämän joukon kimppuun—jonka joukosta 
löydät ihmisiä, jotka ovat uskaliaita kuin leijona! Jumalan 
asuinpaikasta löydät myös Daavidin avain -näyn.

au k to R i t e e t i n  S i i Rtä m i n e n 

Kun John Amos ja minut kutsuttiin Malakian viesti -kirjan joh-
dosta Pasadenan päämajaan, Joe Tkach jr. vastaanotti meidät. 
Hänen isänsä oli maisemissa, mutta ei tullut kokoukseen.

En ollut kyseisenä päivänä varma Jumalan toimista, mutta 
tiesin Jumalan tukevan minua. Kuvittelin, että Jumala saat-
taisi suoristaa seurakunnan kokouksen kautta, mutta kun 
näin asioiden kulusuunnan, lannistuin tajutessani, ettei toi-
veeni toteutuisi.

Joseph Tkach jr. johti jo 7. joulukuuta 1989 wcg:tä hen-
gessä. Kaksi pastoria erotettiin ensin virasta ja myöhemmin 
seurakunnasta ilman seurakunnan johtohahmon (Joseph 
Tkach sr.) paikallaoloa! Uskon, että Joseph Tkach sr oli jo 
menettänyt johdon ja että olimme Sebnan kanssa kasvokkain.

Olen jo täyttänyt osan Jesajan kirjan jakeista 22:15–16—
olen vienyt varoituksen lopunajan Sebnalle. Lähtiessäni lau-
suin J. Tkach juniorille: “Tämä on pelkästään ensimmäinen 
pisara katkerasta maljasta, josta sinun on juotava.” Olisin 
yhtä hyvin voinut sanoa, että hän kaivaa itselleen ikuista 
hautaa! Varoitus ei jäänyt kuitenkaan tähän. J. Tkach jr. oli 
yksi ensimmäisistä Malakian viesti -kirjan vastaanottaneista. 
Kirjassa on luku Jumalan oman seurakunnan sisäisestä laitto-
muuden ihmisestä, joka esiintyy aivan kuin hän olisi Jumala! 
(2 Kirje tessalonikalaisille 2:3-4).

En ymmärtänyt aikoinaan tätä asiaa, mutta ymmärrän sen 
nyt. Jakeiden mukaan minulle annettiin Sebnan auktoriteetti—
Sebnan papin vaatteet. Milloin tämä tapahtui? Sen täytyi 
tapahtua iltana, jona minut erotettiin—7. joulukuuta 1989. Joe 
Tkach jr. sai viimeisen mahdollisuuden parannuksen tekoon. 
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Hän ei kuitenkaan tehnyt parannusta ja Jumala riisui hänen 
auktoriteettiasemansa. Siitä hetkestä lähtien aina nykyhet-
keen saakka Jumala on, nostanut työnsä kauttani takaisin rai-
teille! Työn HedeLMÄt todistavat lausuman absoluuttisesti!

Wcg  kääntyi puolestaan kyseisenä iltana huimaan 
laskuun!

Jumala siirsi Sebnan papin vaatteet ja hallituksensa 
Eljakimille pcg:n alkuvaiheessa. Jumalan hallitus on pcg:ssä! 
Tämä ei ole keveästi esitetty lausuma. Jos poistat Jumalan hal-
lituksen seurakunnasta, se romuttaa koko seurakunnan! Juuri 
näin tapahtui wcg:lle. Tämän illan jälkeen wcg ei ollut enää 
yhteydessä Jumalan hallitukseen.

John Amos seurasi Jumalan hallitusta alusta alkaen. 
Vaikka olimme kaksi mitätöntä pastoria, hän ei kiistänyt kos-
kaan, kuka oli johdossa. Mitätön mies alistui toisen mitättömän 
miehen alaiseksi! Tämä on hänen ikuiseksi kunniakseen ja 
osoittaa, että omasimme alusta alkaen Jumalan hallituksen.

Huomaa Jesajan kirjan luvun 22 jakeiden asiayhteys: näissä 
jakeissa sanotaan “sinä päivänä” ja puhutaan suuresta ahdis-
tuksesta, mikä asettaa asian selvästi tähän lopunaikaan.

Eljakimin ymmärtäminen ei tarkoita miehen seuraamista 
vaan tarkoittaa “Jumalan vahvistaman” seuraamista! Emme 
uskalla lähteä seuraamaan miestä. Tiedät, että jos sallin 
Jumalan hallita todella itseäni ja jos teen ne päätökset, jotka 
Kristus tahtoo minun tekevän, tulet kohtaamaan myös pää-
töksiä, joista saatat olla eri mieltä. Luultavasti edes minä itse 
en pidä alussa aina kaikista päätöksistä, mutta jos epäon-
nistun Sebnan lailla, kaivamme itsellemme ikuisen haudan!

Kyseessä on voimallinen viesti myös minulle. Kun Jumala 
kertoo antavansa hallituksensa, sen kautta on passata toimia! 
Jumala minua auttakoon, etten koskaan toimi väärin Jumalan 
perhettä kohtaan. Asiat toimivat kunnolla ainoastaan halli-
tusta käyttämällä. Voimmeko todistaa, mikä mies maapallolla 
todella käyttää Jumalan hallitusta—hallitusta, joka tulee 
hallitsemaan maailmaa ja maailmankaikkeutta?

Jumala ylistää filadelfialaisia Johanneksen ilmestyksen 
jakeessa 3:8, koska he eivät kiellä Jumalan nimeä—Jumalan 
auktoriteettia eivätkä hallitusta. Ajattele asiaa. Filadelfialaiset 
eivät vahvista uudelleen hallitusta vaan säilyttävät Jumalan H. 
Armstrongin kautta vahvistaman hallituksen.
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Jos ymmärrät profetioita—tosi profetioita Jumalan ilmoit-
tamalla tavalla—Jumala hallitsee sinua! Olet saanut vas-
taanottaa ilmoitettua profetiaa, koska Jumala hallitsee sitä 
profeettaa. Tietenkin sinun tulee olla varuillasi, sillä saatana 
pyrkii väärentämään aina Jumalan hallitusta. Laodikealaiset 
eivät ymmärrä Jumalan profetioita yksinkertaisesti sen takia 
että he kieltävät Jumalan auktoriteetin. 

Kun omaat Jumalan hallituksen, huomaat ovien avautuvan. 
Avautuvatko ovat laodikealaisille? Useimmat avoimet ovet ovat 
jo sulkeutuneet heille. He kuluttavat aikaa katsomalla, kuinka 
ovet avautuvat meille!

U s k o n ,  e t t e m m e  m e n e t ä  o i k e u s t a p a u s t a . 
Voittomahdollisuutemme ovat pienet, mikä esittää suuremman 
mahdollisuuden Jumalan korkeimmalle oikeudelle, joka käsit-
telee vain tiettyjä tapauksia. Jumala ottaa yleensä tapauksen 
käsiteltäväkseen, kun olet tulipätsissä! Ikuisten aikojen salai-
suus oli avoin ovi, jonka jumala pidätti väliaikaisesti. Jesajan 
kirjan jae 22:22 sanoo, että kun Eljakim avaa oven, kukaan ei 
voi sulkea sitä. Meidän täytyy uskoa lausuma todeksi.

i S ä

Eljakim on Isä “Jerusalemin asukkaille”. Jerusalem esittää 
Israelia ja Juudaa. Hengellisesti katsoen jae puhuu Jumalan 
seurakunnasta (hengellisestä Israelista) ja valituista—
Ilmestyskirjan 3:9 hengellisistä juutalaisista.

Olen kirjoittanut monta kertaa, että H. Armstrong on seura-
kunnassa hengellinen Isämme, ja mainitsin asian myös edelli-
sessä luvussa. H. Armstrong täytti takuulla tämän viran, minkä 
vuoksi minun oli alussa vaikea tajuta jakeen sisältämä totuus. 

Oliko hän tarinan loppu? H. Armstrong päätti ennen kuo-
lemaansa Jumalan seurakunnan aikakauden työn. Vaikka 
omistaisit tänään kaikki H. Armstrongin materiaalit, voi-
sitko löytää Jumalan ja tehdä Jumalan työtä pelkästään niiden 
avulla? Osa väittää tänään, että se on mahdollista. Vastaus 
kuuluu kuitenkin, se ei ole mahdollista. Jumalan tosi seu-
rakunta voidaan löytää Malakian viestin ja muun Jumalan 
minulle antaman ilmoituksen kautta. Ihmiset tulevat pcg:hen 
suoraan tai epäsuorasti Jumalan minulle antaman ilmoituksen 
kautta. Olen tässä mielessä Isä. 
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Kun huomioimme, kuinka suuren merkityksen Jumala 
asettaa tänään Jumalaperhe-näyssä Isälle, eikö tunnut loogi-
selta, että Jumala antaa meille tänään myös Isähahmon kuvan?

Muista Elisan asenne Eliaa kohtaan. Elisa lausui “Isäni, 
isäni” (2 Kuningasten kirja 2:12). Meidän tulee säilyttää sama 
asenne. Elisa todella ymmärsi Jumalaperheen. Meidän täytyy 
tajuta, että olemme Jumalan perheessä. Joskus taivaallinen 
Isämme käskee ihmiset tykönsä miehen kautta. Työtehtävä 
tekee miehestä ihmisten Isän.

Kuinka hyvin ymmärrämme hengellistä Isäämme? “Olkaa 
siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täy-
dellinen on” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:48). Mitä 
jae tarkoittaa? Se tarkoittaa enemmän kuin pelkästään 
Kristukseen katsomista. Jumala haluaa meidän näkevän 
kaiken hänen — Isän mielen silmin. Jumala on Isä, jolla on 
perhe; Kristuksesta tulee Aviomies, meistä tulee morsian ja 
auttamaan miljardeja ihmisiä Isän perheeseen.

Jos ymmärrät Isää Jumalaa, ymmärrät, ketä isä käyttää. 
Isan ymmärtäminen vaatii harrasta rukousta ja syvällistä 
opiskelua.

Ajattele asiaa: Ajattele, kuinka fyysisenä vanhempana 
tai isovanhempana rakastat lapsiasi? Rakastan iän karttu-
essa lapsia yhä enemmän. Kuinka Isä voi olla rakastamatta 
lapsiaan? Lapset tuovat suuren ilon elämään. Katso, kuinka 
paljon lapset tarvitsevat vanhempiaan. Maailma on kova—
ihmiset menevät työhön, hylkäävät lapsensa, antavat lastensa 
kasvaa yksin, mikä aiheuttaa maailmassa kauheita ongelmia!

Kun kuljen maailmalla, haluan olla varma, että minulla 
on Isä, joka ohjaa, kannustaa ja auttaa! Tiedän, että Jumala 
on aina paikalla, koska hän on Isä! Jos Jumala ei olisi Isä, 
hän puuhaisi varmaan maailmankaikkeudessa jotain muuta. 
Koska Isällä on lapsia, hän pitää lapsistaan huolen. Kristus on 
seurakunnan pää, mutta hän osoittaa meidät jatkuvasti Isän 
tykö. Meidän täytyy käsittää valtava perhenäky!

Da av i D i n  ava i n 

“Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja 
hän avaa, eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa” 
(Jesajan kirja 22:22). H. Armstrong sai Daavidin avaimen 
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Kristukselta. Jae puhuu “Daavidin huoneen avaimesta”, mikä 
tarkoittaa Daavidin jälkeläisiä.

Laodikealaiset ovat tänä päivänä häpeällisesti jakaantu-
neita. He eivät halua Daavidin avaimen ilmoittavaa, yhdistävää, 
Yhdysvallat ja Britannia profetioissa -kirjaa. Laodikealaiset 
poistivat 1987, suunnilleen vuosi H. Armstrongin kuole-
masta, 70 prosenttia kirjan sisällöstä. Vuotta myöhemmin he 
lakkauttivat kirjan täysin, vaikka väittivät “käyvänsä kirjaa 
läpi”. Lausuma oli valhe! He eivät halunneet myöskään myös 
Daavidin avaimesta puhuvaa Ikuisten aikojen salaisuus -teosta. 
Tosiasiassa laodikealaiset eivät halua Jumalan hallintoa! Jumala 
ilmoittaa, että he ovat kuin koira, joka palaa oksennukselleen 
(Sananlaskujen kirja 26:11).

Osa laodikealaisista ihmettelee, miksi emme voi yhdistyä? 
Ainoa tapa yhdistyä on yhdistyä kaikki Daavidin avaimen 
kautta. Näky yhdistää tämän maailman! Näky yhdistää 
Amerikan ja Kiinan sekä arabin ja juutalaisen.

Saatana vihastuu valtavasti, kun puhumme Daavidin 
valtaistuimesta. Hän tietää, että hänen hallintokautensa 
on lopussa, eikä hänellä ole mitään menetettävää. Saatana 
on pelkän vihan täyttämä ja kuohuttaa kaikenlaista vihaa 
tässä maailmassa—rodullisia ym. ongelmia, jotka voidaan 
ratkaista vain Daavidin avaimen kautta. Mitä tiukemmin 
pidämme näystä kiinni, sitä vihaisemmaksi hän muuttuu—
sitä vähemmän hän saa meistä otteen.

“Minä lyön hänet vaarnaksi vahvaan paikkaan, ja hän 
tulee kunniaistuimeksi (engl. valtaistuimeksi) isänsä suvulle” 
(Jesajan kirja 22:23). Kun puhut tästä valtaistuimesta, puhut 
Jumalan hallituksesta.

Jumala tekee Eljakimin “vaarnaksi vahvaan paikkaan”. 
Kun tuemme Eljakimia, Jumala vahvistaa periaatteessa meitä 
kaikkia! Ihmiset voivat katsoa ja todeta, tuo seurakunta ei 
hellitä! Vainon lisääntyessä ihmiset pitävät meitä hulluina! 
Antaudumme tulisesti Jumalalle ja olemme kiitollisia Jumalan 
meille antamasta kunniatehtävästä. Odotamme aikaa, jolloin 
meidät asetetaan päämajaan Jeesuksen Kristuksen vierelle 
ikuisesti. Jumalan valtakunta tulee ulottumaan maailman-
kaikkeuteen! Kyseessä on aikamoinen tulevaisuus. Ei ihme, 
että kykenemme olemaan vahvoja ja työlle omistautuneita—
vaarna vahvassa paikassa.
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k a i k k i  k u n n i a

“Hänen varaansa ripustautuu hänen isänsä suvun kaikki pal-
jous (engl. kunnia), vesat ja versot, kaikki pienet astiat, maljat 
ja ruukut kaikki” (Jesajan kirja 22:24).

Barnes’ notes kommentoi ilmausta “vesat ja versot, engl. 
the offspring and the issue” seuraavasti: “Kaikki perheestä 
lähtevä; kaikki siihen liittyvä. Kimchi ja Aben Ezra selittää, 
‘Pojat ja tyttäret.’ … Chaldee, ‘pojat ja lasten pojat, nuoret ja 
lapset.’” Jumala puhuu perheestä. Jamieson, Fausset and Brown 
Commentary sanoo, “Mieluummin, ‘perheen vesat, korkeat ja 
matalat (Vitringa). Hepreaksi verso, “issue” [… tuottaa, eri-
tyisesti kehnoja asioita, kuten esimerkiksi arvottomia versoja, 
ulostetta, 2. Mooseksen kirja 4:15].”

 “Vesat ja versot” viitta kahteen ryhmään: jaakobilaisiin 
laodikealaisiin ja edomilaisiin laodikealaisiin (ks. Malakian 
kirja 1:1-3; tilaa Obadja -kirjanen, josta löydät yksityiskoh-
taisen selityksen). Molemmat ryhmät kapinoivat. Yhtä kut-
sutaan “vesaksi, (engl. offspring)”. Tämä ryhmä tekee paran-
nuksen suuressa ahdistuksessa ja syntyy Jumalan perheeseen. 
Muut—“versot (engl. issue)”—ovat niin kauas loitonneita, että 
Jumala kutsuu heitä hengelliseksi lannaksi! He ovat Jumalalle 
nyt vain lantaa! Heillä ei ole tulevaisuutta.

Miksi hengellisen lannan verso on osa “Isän suvun kaikkea 
kunniaa”? Kaikki kuuluu hengelliseen sotaan, joka on tar-
peellinen Jumalan perheen rakentamiseksi. Eljakim ja hänen 
tukijansa toivat ilmi ja voittivat Perheen sisäiset viholliset, 
mikä valmisti heidät Jerusalemin päämajan asemiin ikuisesti. 
He ovat tänään hyvä esimerkki Jumalan omille. Eljakimin työ 
tänä lopunaikana on tuhatvuotisessa valtakunnassa ihmisille 
sekä inspiraatio että varoitus. Kaikki lisää Jumalan kunniaa. 

Wcg omisti noin 200 miljoonan dollarin arvosta omai-
suutta, mutta kun vertaat sitä hengelliseen omaisuuteemme, 
se on pelkkää lantaa! 200 miljoonan dollarin varaa voidaan 
verrata Eesaun esikoisoikeutensa luovuttamaan soppakulhol-
liseen. Edomilaiset laodikealaiset ovat luovuttaneet ikuisen 
kirkkauden pelkästä lannasta!

Mitä ovat “kaikki pienet astiat, maljat ja ruukut kaikki”? 
Niitä käytettiin muinaisessa temppelipalveluksessa. Mitä me 
käytämme tänään temppelipalveluksessa? Kulhojen täytyy 
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viitata kirjoihimme ja kirjasimme. Kaikki kunnia ripuste-
taan Eljakimin varaan—H. Armstrongin ilmoitus ja Jumalan 
minulle antama uusi ilmoitus. Tämä on paljon kunniaa! 
Omistamme sen kaikki!

Tämän totuuden omaksuminen vaatii suurta uskoa. Uskon, 
että jakeet osittavat, että saamme Ikuisten aikojen salaisuus 

-teoksen ja muut teokset jälleen haltuumme. Jos olen väärässä, 
muutan katsantokantani Jumalan opastamana. Seuraan tuli-
patsasta kuten israelilaiset, ja jos se muuttaa suuntaa, jatkan 
sen seuraamista. Ehkä en ymmärtää tällä hetkellä kaikkia asi-
oita, mutta tiedän kuitenkin, että yhden miehen viran varaan 
ripustetaan kaikki kunnia. Meidän tulee varmistaa, että 
kyseinen mies on Jumalan vakauttama. Jumalan vakauttama 
mies tuo paljon kunniaa.

Kuinka Jumalan omat saattavat puhua pahasta yhden 
miehen hallituksesta? Tällainen ajattelu tulee suoraan paho-
laisen mielestä! Jesajan kirjan jae 22 ei sano näin—päinvas-
toin! Laodikealaiset hylkäävät edellisen lausuman perusteella 
Jumalan hallituksen. Meidän tulee seurata, missä Jumala vah-
vistaa hallituksensa!

Kun kohtaamme kovempia aikoja, selviytyminen vaatii 
voimaa, uskallusta ja rohkeutta. Tarvitsen rukouksiasi. Ilman 
Jumalan voimaa olen yhtä heikko ja pelkään kuin kuka 
tahansa toinen ihminen. Teemme yhdessä työtä. Meidän tulee 
olla uskaliaita kuin leijona, jotta saamme valmiiksi Jumalan 
meille antaman tehtävän! 

Tehtävämme ei ole helppo. Mitä pidempään teemme työtä, 
sitä intensiivisimmiksi koettelemuksemme muodostuvat, mutta 
siunauksemme ilmaantuvat sitäkin nopeammin. Ylimmän 
oikeuden hylkäämispäätös ja tämän ilmoituksen samana päi-
vänä vastaanottaminen kertoo minulle entistä syvällisemmin, 
kuinka Jumala elää ja kuinka hän todella rakastaa meitä. 
Kristus palaa pian ja kaikki pyhät Kristuksen kanssa.

Meidän tulee olla puhtaita voidaksemme toimia tehok-
kaasti ja Jumalan takaamana. “Pois, pois! Lähtekää sieltä, 
älkää koskeko saastaiseen; lähtekää sen keskeltä, puhdistau-
tukaa, te Herran aseen (engl. astian, sama sana kuin Jesajan 
kirjeen jakeen 22:24) kantajat” (Jesajan kirja 52:11).

Kun Salomon temppeli tuhottiin, pakanat varastivat sen 
temppeliastiat. Esran kirjan jakeet 1:5-7 kertovat, että juuta-
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laiset rakensivat temppelin uudelleen ja että Jumala sai miehet 
tuomaan astiat takaisin! Astiat kuvaavat H. Armstrongin kir-
joja ja kirjasia. Esra on profeetallinen kirja, sillä se kertoo 
temppelin rakentamisesta. Esran kirjan henkilöitä käsitel-
lään myös pienten profeettojen kirjoissa. Uskon varmasti, että 
saamme varastetut astiat takaisin.

Muista kuitenkin, että temppeliä uudelleen rakentavat juu-
talaiset joutuivat taistelemaan urheasti! He rakensivat yhdellä 
kädellä ja pitivät asetta toisessa kädessä! (Nehemian kirja 
4:17). emme saa työtä valmiiksi ilman sotaa. Muinaisen temp-
pelin rakennustyö pysähtyi. Rakentajat eivät kuitenkaan anta-
neet periksi. Vaikka meillä ei ole Ikuisten aikojen salaisuus 

-teosta juuri tällä hetkellä, tämä ei tarkoita, että Jumala haluaa, 
että lakkaamme taistelemasta. Meidän tulee taistella jatku-
vasti, niin kauan kunnes vakuutumme, että Jumala pysäyttää 
työn. Jumala ei halua, että annamme saatanan inspiroimien 
ihmisten pysäyttää hänen totuuttaan! Jumala haluaa itselleen 
ihmisiä, jotka seisovat, taistelevat antaakseen maailmalle sen 
epätoivoisesti tarvitseman totuuden!

Osa laodikealaisista soitti ja toivotti: “Toivomme, että voi-
tatte oikeustapauksen.” Ihmettelen, toivoivatko he todella, että 
voitamme? He istuivat aidalla joutilaina, heillä ei ollut roh-
keutta liittyä taisteluun Jumalan puolesta. Eikä Jumala odota 
meiltä enemmän? Jumala haluaa tekoja. Kuinka voimme olla 
neutraaleja sodassa?

Muista Aamoksen kirjan jae 9:11: “Sinä päivänä minä pys-
tytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repe-
ämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, 
kuin se oli muinaisina päivinä.” Jos aiot rakentaa tämän 
majan, kuten “muinaisina päivinä”, tarvitset aikaisempia kir-
joja ja kirjasia. “Niin että he saavat omiksensa Edomin jään-
nöksen …” (jae 12). Tämän täytyy kattaa Ikuisten aikojen salai-
suus sekä H. Armstrongin muut kirjat ja kirjaset. Uskon näin 
ja jatkan uskon perusteella, kunnes Jumala ilmoittaa toisin. 

h e R R a n  S a n o J e n  k u u l e m i S e n  n ä l k ä 

“Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, pettää (alkuteksti, pois-
tetaan) vahvaan paikkaan lyöty vaarna, se katkeaa (katkais-
taan) ja putoaa, ja kuorma, joka oli sen varassa, särkyy (lei-
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kataan pois). Sillä Herra on puhunut” (Jesajan kirja 22:25). 
Uskon, että tämä puhuu Herran sanojen kuulemisen nälästä 
(Aamoksen kirja 8:11), ajasta, jolloin Jumalan jokapäiväinen 
työ siirretään turvapaikkaan. Jos asia sisältää vielä enemmän, 
Jumalan täytyy osoittaa se minulle.

Kun kuulin vetoomustuomioistuimen kielteisen päätöksen 
H. Armstrongin kirjoituksista, se esimakua Herran sanojen 
kuulemisen nälästä. Ihmiset soittivat ja olivat vihaisia, koska 
eivät kyenneet saamaan H. Armstrongin kirjoja käsiinsä. 
tarkoitatko, etten kykene lukemaan edes yhtä kirjaa? ihmiset 
kysyivät. He kokivat pieniosaisen Herran sanojen kuulemisen 
nälän.

Uskon lujasti, että tulemme tulevaisuudessa kohtaamaan 
vielä merkittävämmän taistelun lopunajan Sebnaa vastaan. 
Aamoksen jakeet 7:10–11 kertovat Jumalan papista, joka 
menee maan johtajan puheille ja yrittää lakkauttaa Jumalan 
työn. Jakeissa 12–13 pappi puhuu suoraan Jumalan profee-
talle ja kieltää tätä profetoimasta. Teemme profetiatyötä, 
emme piilota profetioita. Kerromme Ilmoituskirjan luvun 17 
nousevasta pedosta ja varoitamme Israelin kansojen pikai-
sesta voiman menetyksestä. Asetumme intensiivisen vainon 
kohteeksi.

Olin väärässä kahdesta henkilöstä sekä Jesajan kirjan 
luvun 22 aikakauden viittauksesta. Kysyn uudemman kerran, 
miksi Jumala antoi minulle ymmärryksen asiasta kieltävän 
ylimmän tuomioistuimen päätöksen päivänä?

Muista, kuinka Sadrak, Meesak ja Abednego heitettiin 
tuliseen pätsiin, joka oli niin kuuma, että vartijat paloivat 
kuoliaiksi. Kolme poikaa uskoi varmaan kuolevansa. Kun 
heidät heitettiin pätsiin, se vaikutti varmasti varmalta lopulta. 
Kuitenkin kun Nebukadnessar ja kumppanit katsoivat pät-
siin, nuorukaiset olivat elossa ja kävelivät tulessa. Tätä vaikut-
tavampi asia oli se, että näiden kolmen nuorukaisen parissa 
käyskenteli neljäs hahmo. Jeesus Kristus oli pätsissä heidän 
kanssaan! (Danielin kirja 3:23–25).

Kristus haluaa meidän tietävän, että olemme hänen per-
hettänsä. Kun luotamme Kristukseen, Kristus astuu kans-
samme pätsiin. Meidän tulee nähdä, missä Kristus on. 
Kyseessä on uskon koettelemus. tarvitsemme koettelemuksia. 
Koettelemukset ilmaisevat, kuinka kallisarvoisia olemme 
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Jumalalle. Jumala vakuuttaa, kaikki on kunnossa—olen pätsissä 
kanssasi. Millä muulla on väliä?

J. Amoksen hautakiveen on kaiverrettu sanat: “Joka voittaa, 
sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin 
minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen val-
taistuimellensa” (Johanneksen ilmestys 3:21). Tiedän, että J. 
Amos saa istua Kristuksen valtaistuimella hänen kanssaan. 
Tulemmeko me istumaan valtaistuimella hänen kanssaan?
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Luku 7
Maailmanlaajuista 
katastrofia kohti
Jesajan kirjan luku 22 näytti, missä saatana tuhosi Jumalan 

työn ja kuinka työ rakennettiin valittujen kautta uudel-
leen. Kohtauksen jälkeen saatana ja pyhä Rooman valta-

kunta tuhoaa kolme raamatullista Israelin kansaa: Amerikan, 
Britannian ja Juudan (Lähi-idän juutalaiskansan).

P y h ä  R o o m a n  va lta k u n ta  t u h o ta a n 

Jesajan kirjan luku 23 kertoo Israelin tuhoajan—pyhän 
Rooman valtakunnan tuhosta. Kenenkä kautta Jumala tuhoaa 
sen? Venäjä, Kiina ja Japani, joita kutsutaan Idän kuninkaiksi, 
liittoutuvat keskenään ja tuhoavat valtakunnan.

“Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, 
ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tule-
ville (engl. idän) kuninkaille” (Johanneksen ilmestys 16:12). 
Jumala kuivaa Eufrates-joen, jotta massiiviset aasialaisar-
meijat (200 miljoonaa sotilasta, Johanneksen ilmestys 9:16) 
voivat ylittää joen ja hyökätä pyhän Rooman valtakunnan ja 
sen liittolaisten kimppuun. ainoastaan idän kuninkaat kyke-
nevät keräämään kokoon näin suuren armeijan.

“Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja 
väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, 
sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka 
tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten 
luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suu-
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rena päivänä” (Johanneksen ilmestys 16:13–14). Pyhä Rooman 
valtakunta palvoo paholaista (Johanneksen ilmestys 13:4), se 
on demonien pesä. Hyvä uutinen on, että kaikki johtaa kan-
sojen viimeiseen sotaan! Miksi viimeiseen? Sota käydään 
Kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan!

Voit arvata, kuka voittaa. Josafatin laaksossa veri nousee yli 
300 kilometrin matkalla hevosten kuolaimiin asti!

Loppu on verinen!
Idän kuninkaat vaivaavat kyseisenä aikana pyhää Rooman 
valtakuntaa suuresti. Jesajan kirjan luku 23 kuvaa asiaa. 

“Ennustus (engl. taakka) Tyyrosta. Valittakaa, te Tarsiin-
laivat, sillä se on hävitetty talottomaksi, käymättömäksi; kit-
tiläisten maasta he saivat tämän tiedon” (jae 1). Raamattusi 
kutsuu hengellistä pyhän Rooman valtakunnan keskusta 
Babyloniksi (Johanneksen ilmestys 17:5; 18:1-3). Jesajan kir-
jassa Raamattu kutsuu kuitenkin Tyyroa (ja sen liittolaisia 
Siidonia, jne.) tämän Euroopan vallan kaupalliseksi keskuk-
seksi. Kun ymmärrät sekä hengellisen että kaupallisen voima-
tekijän, ymmärrät, mikä mahtitekijä Euroopassa nousee.

Venäjä ja Kiina ymmärtävät realiteetin paremmin kuin 
Amerikka ja Britannia. Idän kuninkaat tietävät, kuinka Saksa 
toimi aikaisemmissa sodissa. Ne tietävät myös, että Saksan 
maassa on monia Yhdysvaltojen ydinpommeja, jotka saksa-
laiset voivat ottaa (H. Armstrong uskoi, että he ottavat ne) 
käyttöönsä.

Venäjä muistaa Saksan hyökkäyksen toisessa maailmanso-
dassa, kärsimyksensä, ja on huolissaan Euroopan nykytapah-
tumista. Venäjä ja Amerikka tekevän mahtavan virheen luot-
taessaan jälleen Saksaan.

“Valittakaa, te Tarsiin-laivat, sillä hävitetty on teidän lin-
noituksenne (engl. voimanne)” (Jesajan kirja 23:14). Herbert 
W. Armstrongin Ambassador College opetti yli 40 vuoden 
ajan, että Raamatun profetioissa Tarsis on nykyinen Japani.  
Jae viittaa siis Japanin supertankkerilaivastoon. Jo vuonna 
1980 tankkereita näkyi 40 kilometrin välein avomerellä. 
Japanilaiset ovat “rantamaan” (englanniksi saaren), Japanin 
saaren asukkaita (jae 2). 

Tämä voimallinen valtio, samoin kuin Eurooppa, kuuluu 
kauppakansoihin (jae 3), dynaamiseen kansojen kauppaliit-
toon, joka saartaa Amerikan, Britannian ja juutalaiskansan. 
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Pakanakansat omistamat suurimman osan öljystä, josta 
Yhdysvallat ahmii valtaosan.

kittim (jae 1 kittiläiset—myös 1. Mooseksen kirja 10:4) 
synnytti kaldealaisten maan (engl. the land of Chaldee) eli 
Etelä- Kiinan. Kiinan ja Japanin on profetoitu olevan voimal-
lisia kansoja tänä lopunaikana (ks. liiteartikkeli “Kuka on 
Kittim?”). Ne käyvät voimallista kauppaa pyhän Rooman val-
takunnan kanssa ja kärsivät voimallisesti sen romahtaessa.

Uskon, että näkemämme modernit taloudelliset voimat 
auttavat todistamaan, mitä Ambassador College opetti kysei-
sistä kansoista jo monta vuotta sitten. Jumala halusi meidän 
tietävän, keitä useimmat mainitut kansat ovat tänään.

Lopunajan profetioiden täytyy mainita Japanin ja Kiinan 
kaltaiset mahtavat modernit valtiot!

“Kuka on tämän päättänyt Tyyron osalle, kruunujen jake-
lijan, jonka kauppamiehet olivat ruhtinaita, kauppiaat maan-
mainioita?” (jae 8). Pyhän Rooman valtakunnan kauppamie-
histä tulee kunniakkaita maailmalla (Johanneksen ilmestys 
18:3). 

Tämä kaikki täyttää Jumalan tarkoitusperän (Jesajan kirja 
23:9–11). “Tytär tarsis” (jae 10) on nykyinen Japani. tytär-sana 
osoittaa, että profetiat ovat kaksivaiheisia.

Kaksi suurta kauppablokkia asettautuu kontrolloimaan 
koko maailmaa. Danielin kirjan jakeet 11:40–45 ja Jesajan 
kirjan luku 23 puhuvat molemmista voimakonglomeraateista. 
Molemminpuolinen kaupankäynti ei kestä kuitenkaan kauaa. 
Ne iskevät yhteen pikaisesti juuri ennen Jeesuksen Kristuksen 
paluuta, joka tuhoaa kummankin osapuolen.

Käydään pikaisesti läpi osapuolien nykyisiä toimia. 

P o h J a n  J a  i Dä n  k u n i n k a at 

der Spiegel -artikkeli raportoi vuonna 2007, että uusien alusten 
maailmanlaajuinen kysyntä oli huipussaan ja kertoi Saksan 
hyötyvän korkeasuhdanteesta kaikkien eniten. Saksan yri-
tykset hallitsevat erityisesti yhä tärkeämmissä konttikuljetuk-
sissa. Saksan omasi vuonna 2006 yli 1000 konttialusta, mikä 
teki sen laivastosta maailman suurimman. Kiina sijoittui kau-
kaiselle kakkossijalle 261 konttilaivansa kanssa. Kansallisen 
ajattelutapansa mukaisesti Saksan yritykset eivät tyytyneet 
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kuitenkaan merkittävän johtoasemaansa vaan laajensivat 
ahkerasti marginaaliaan entistä suuremmaksi ja ovat tilan-
neet johdonmukaisesti myös viime vuosina eniten monen-
laisia uusia aluksia.  

Herbert Armstrong profetoi kauan sitten, ja me odotamme 
Euroopan ja Etelä- Amerikan välisen liittouman kasvan varsin 
vahvaksi. Liiton sementoivia tekijöitä ovat uskonto ja kieli; 
roomalaiskatolisuus on Latinalaisen Amerikan dominoiva 
uskonto ja espanja on englannin jälkeen maailman puhutuin 
kieli. Kyseessä ei tule kuitenkaan olemaan tasapäinen unioni: 
Latinalaisen Amerikan maista tulee Euroopan vasallivaltioita!

Saksan johtama Eurooppa (Pohjan kuningas) tulee omis-
tamaan suuren merimahdin; Eurooppa ympäröi Pohjois-
Amerikkaa idästä ja Latinalainen Amerikka etelästä. Raamattu 
sisältää monia profetioita siitä, kuinka tämä eurooppalais-
voima iskee Amerikan kimppuun—ja monia profetioita siitä, 
kuinka Amerikka saarretaan.

Kiina ja Aasian jättiläiset astuvat kuvaan tässä vaiheessa. 
Kun pyhä Rooman valtakunta hyökkää Pohjois-Amerikan 
kimppuun, Aasia ei riennä apuun eikä tunne sääliä. Kun 
otamme huomioon, että Kiina on hankkinut itselleen suu-
rimman osan maailman strategisista meriporteista (ironisesti 
Britannian ja Amerikan aikoinaan omistamia), uskomme, että 
saamme todeta pikaisesti Saksan johtaman pyhän Rooman 
valtakunnan ja tiettyjen Aasian voimien (Venäjä, Kiina, 
Japani—idän kuninkaat) välisen liiton. Jos Eurooppa, eloon 
herätetty pyhä Rooman valtakunta, pystyy—edes hetkellisesti 

— hyödyntämään Kiinan, Venäjän ja Japanin strategisia avain-
resursseja, tämä on enemmän kuin tarpeeksi anglosaksivalti-
oiden saartamiseksi ja orjuuttamiseksi.

Tämän takia Jesajan profetia lopunajan sekä Euroopan että 
Aasian vallat sisältävistä “kauppakansoista” on erittäin kiin-
nostava. On kiinnostavaa tarkata, kuinka kaksi suurta talou-
dellista blokkia törmää yhteen.

Euroopan unionin taloudellinen voimanpesä, on ohit-
tanut viime vuosina Yhdysvallat ja Japanin Kiinan suurim-
pana kauppakumppanina. Kiina ja Eurooppa ovat osallistu-
neet lukuisiin yhteishankkeisiin, mm. yleismaailmallinen 
Galileo-satelliittisysteemi oli suora haaste Amerikan ava-
ruuden gps-monopolille. Euroopalla ja Kiinalla on myös 
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yhteistyöhankkeita ydintutkimuksen alalla, osaksi, koska ne 
haluavat kehittää strategisen liiton Washingtonin ydinmahdin 
vastapainoksi.

Toukokuussa 2010 Euroopan parlamentin presidentti 
Jerzy Buzek huomioi Kiinan nopeaa tahtia kasvavan maail-
mantalouden yleismaailmallisen roolin ja esitti lausunnos-
saan, että Eurooppa toivoi yhteistyötä Kiinan kanssa maail-
manlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. ‘‘Yksi puu ei riitä 
temppelin rakentamiseksi. Tarvitsemme monikansallisen 
hallinnon—tarvitsemme Kiinaa voimalliseksi partneriksi”, 
kuului puolalaisen poliitikon lausuma.

Jesaja profetoi yli 2,700 vuotta sitten “Pohjan kuninkaan” ja 
“idän kuninkaiden” välille kehittyvästä suhteesta!

k ato l i S e n  S e u R a k u n n a n  
k u k i S t u m i n e n  J a  n o u S u 

“Katso, kaldealaisten maa, kansa, jota ei ollut enää olemassa, 
jonka Assur oli valmistanut erämaan eläimille (alkuteksti, 
asukkaille), ne pystyttävät vartiotorninsa, ne kukistavat sen 
palatsit, tekevät sen raunioiksi” (Jesajan kirja 23:13). Kaldean 
maa (Babylon) on Italia—erityisesti Rooman alue.

Onko Assyria eli Saksa todella perustanut katolisen kirkon 
tänä lopunaikana? Saksa oli toisessa maailmansodassa Italian 
taustalla oleva voimatekijä. Kuka tahansa historioitsija on asi-
asta tietoinen.

“Ja siihen aikaan Tyyro unhotetaan seitsemäksikymme-
neksi vuodeksi, jotka ovat kuin saman kuninkaan aikaa. 
Seitsemänkymmenen vuoden kuluttua käy Tyyron, niin-
kuin porton laulussa sanotaan (engl. laulaa kuin portto)” 
(Jesajan kirja 23:15). Tyyro viittaa pyhään Rooman valtakun-
taan, mutta tässä erityisesti katoliseen kirkkoon, joka ohjaa 
koko rakennetta — uskonnollista, poliittista sekä kaupal-
lista (Johanneksen ilmestys 13:1–12). Siitä tulee jälleen kerran 

“portto laulussa”—nainen, joka symboloi kirkkoa ja seurakuntaa.
Kuinka Tyyro, jakeen katolinen kirkko, unohdettiin 70 

vuoden ajaksi? Kuinka kirkko (jota Tyyro symboloi) menetti 
valtansa?

Kyseinen 70-vuotisjakso on 1859–1929. Paavi kontrolloi 
Roomaa ympäröiviä valtioita. Vuonna 1859 italialaiset halu-
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sivat perustaa oman maansa, Italian, ja yrittivät kokoontua 
yhdistääkseen maan. Paavi käytti myös valtaansa saman pää-
määrän saavuttamiseksi, mutta hallitukset vastustivat han-
ketta, joka epäonnistui. Paavi murjotti ja kielsi katolisten osal-
listumisen politiikkaan. Seuraavat kolme, neljä paavia eivät 
halunnut poistua Vatikaanista.

Vatikaani allekirjoitti kuitenkin vuonna 1929 konkor-
danssin Mussolinin kanssa. Kirkko ja valtio tekivät myönny-
tyksen ja Vatikaani vahvistui ja voimistui. Mussolini rakensi 
kauniin sisäänkäynnin, suoran tien Pietarinkirkkoon, jotta 
maailma voisi nähdä “hengellisen” johtajansa.

Kun Mussolini liittoutui Saksan kanssa, Italiasta tuli maa-
ilmanvalta. Liittoutuma lisäsi valtavasti paavin valtaa. Saksa 

“valmisti” sen. Näin Vatikaanista muodostui toisen maailman-
sodan voimatekijä.

Vatikaanin valta on noussut siitä lähtien. Mihin sen kas-
vava valta johtaa? Tilaa ilmaiskirjamme Saksa ja pyhä rooman 
valtakunta, joka auttaa ymmärtämään asian.

“Ja seitsemänkymmenen vuoden kuluttua Herra katsoo 
Tyyron puoleen, ja se pääsee jälleen portonpalkoilleen ja tekee 
huorin kaikkien maan valtakuntain kanssa, mitä maan päällä 
on” (jae 17). Jakeen toinen puoli liittyy läheisesti Johanneksen 
ilmestyksen lukuihin 17 ja 18. Valheellinen kirkko on 
palannut politiikkaan ja tekee hengellisesti huorin maailman 
maiden johtajien kanssa.

Euroopan unioni sai alkunsa vuonna 1954 talousyhtei-
sönä. Sen perustavaa dokumenttia kutsuttiin Rooman sopi-
mukseksi. Unioni alkoi ja se jatkuu Vatikaanin voimasta. Siitä 
muodostuu kohta Vatikaanin ohjaama ja Saksan voimistama 
10 kuninkaan unioni. 



kuka on kittim?

Jesajan kirjan jae 23:1 sisältää profetian “kittiläisten 
maasta.” Mihin moderniin lopunajan valtioon profetia 
viittaa? Tämä raamatullinen nimi viittaa sekä Kypros-

saareen että Kiinan valtioon, jonka esi-isät kansoittivat 
Kyproksen ja antoivat sille nimensä.

Herbert Armstrong opetti koko pastorikautensa 
aikana, että Nooan poika Jaafet meni naimisiin keltai-
seen rotuun kuuluvan naisen kanssa ja että hänestä tuli 
mongolikansan isä. Jaafet tarkoittaa heprean kielellä laa-
jentaminen; katsaus moderniin maailmaan osittaa, että 
orientaaliset kansat laajentuivat ja lisääntyivät ennenä-
kemättömällä tavalla. Jaafetin jälkeläisistä muodostui 
kauan sitten maapallon väestörikkain kansa, josta 
suurin osa elää Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa ja Japanissa. 

Jaafetin laajeneminen alkoi, kun patriarkka siitti 
seitsemän poikaa ja tuntemattoman määrän tyttäriä. 
Selvästi pojat ja tyttäret olivat kaukasialaisen ja mongo-
lirodun sekoitus, rodun, joka kehittyi selvemmin seuraa-
vien sukupolvien aikoina. Osa Jaafetin jälkeläisistä, mm. 
Maagog, vaelsi pian Baabelin tornin tapahtuman jälkeen 
Keski-Aasian läpi nykyisiin asuinmaihinsa. Jaafetista 
alkuisin olevat toiset perheet vaelsivat pidempää reittiä 
pitkin. 

Dr. Herman Hoehin tutkimus, hänen teoksensa 
Compendium of World History osoittaa, että Jaafetin jäl-
keläiset, mm. Goomer, Tuubal and Toogarma, asettuivat 
Etelä- ja Keski-Eurooppaan ennen kuin vaelsivat itää 
kohden Aasian. Kittim oli yksi alun perin Mesopotamian 
länsipuolisiin maihin asettuneista, myöhemmin Lähi-
itään muuttaneista perheistä.

1. Mooseksen kirjan jae 10:4 luettelee Jaafetin nel-
jännen pojan pojat: “Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, 
kittiläiset (kittim) ja doodanilaiset.” Jakeen kittiläiset ovat 
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samoja kuin Jesajan profetian kittiläiset. Jae 5 kertoo, että 
nämä Jaavanin pojat asettuivat pohjoisen Välimeren saa-
rille tai rannikoille, mikä tapahtui kohta Baabelin tornin 
sekaannuksen jälkeen. Nämä heimot antoivat nimensä 
alueen kaupungeille ja saarille, mm. Kypros ja Rhodos. 

Perheiden mongolityyppien edustajat, kittiläiset 
mukaan lukien, eivät kuitenkaan jääneet alueelle. Osa 
perheistä vaelsi lukuisten sukupolvien, satojen vuosien 
ajan itään, missä he asuvat tänään.

Jaavanin pojan Kittimin jälkeläiset saapuivat Aasiaan 
jonkin aikaa heidän serkkujensa jälkeen. Keski-Aasian 
vaelluksen jälkeen kittiläiset astuivat esiin nykyisessä 
Koillis-Kiinassa ja Mongoliassa neljännellä vuosisadalla 
jKr. khitaani tai kitaani -nimellä, Ambassador Collegen 
Dr. Ernest Martinin tutkimuksen mukaan. Kitaanikansa 
loi kymmenennellä vuosisadalla kansoja alistavan dynas-
tian, mukaan lukien nykypäivän Pohjois-Kiinan kiina-
laiset. Heidän alueensa ulottui nykyisestä Koreasta itäiseen 
Kazakhstaniin, Beijing, nykyinen Kiinan hallintoistuin 
mukaan lukien.

Kitaanikansa, tulinen, köyhempi nomadinen kansa, 
adoptoi hallintokautensa aikana rikkaamman kiina-
laisen kulttuurin. Kun heidän hallintonsa romahti 200 
vuotta myöhemmin, moni jäi Koillis-Kiinaan ja sulautui 
Kiinan kansaan. Asa pakeni Keski-Aasiaan ja loi Kara-
Khitai -valtakunnan, joka kesti toiset sata vuotta ennen 
mongolien 13. vuosisadan valloitusta.

Kitaanilaiset kontrolloivat maakauppaa ja kommuni-
kaatioväylää Kiinasta Keski-Aasian kautta Eurooppaan, 
minkä vuoksi Kiinaa kutsuttiin nimellä Kitay, kitaanien 
mukaan. Nimike päti aluksi Pohjois-Kiinaan, mutta myö-
hemmin koko Kiinaan. Venäläiset kutsuvat yhä tänä päi-
vänä Kiinaa kitayksi.
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Luku 8 
tärkein kysymys 
kasvatuksessa (ja 
kasvattajat eivät 
tiedä, mikä se on)

“Sinä päivänä Herra Sebaot on oleva loistava kruunu ja kun-
nian seppele kansansa jäännökselle ja oikeuden henki 
sille, joka oikeutta istuu, ja väkevyys niille, jotka torjuvat 

hyökkäyksen takaisin porttia kohden” (Jesajan kirja 28:5-6). 
Tämä on lopunajan profetia. Sinä päivänä viittaa aina viimeisiin 
päiviin juuri ennen Messiaan tulemusta. Vain Jumalan omien 
jäännös säilyttää oikeuden tuomion hengen ja voittaa hengel-
lisen taistelun. Valitut taistelevat Jumalan puolesta ja torjuvat 
vihollisen portilta.

Suurin osa Jumalan omista kapinoi. He kiinnittivät kat-
seensa ihmisiin ja luopuivat Jumalan totuudesta.

“Ja nämäkin horjuvat viinistä ja hoipertelevat väkijuomasta. 
Väkijuomasta horjuu pappi ja profeetta; he ovat sekaisin vii-
nistä, hoipertelevat väkijuomasta. He horjuvat näyissä, huo-
juvat tuomioissa. Sillä täynnä oksennusta ja saastaa ovat 
kaikki pöydät–ei puhdasta paikkaa!” (jakeet 7-8). Papit eli 
pastorit juopuvat hengellisesti. He horjuvat näyissä, huo-
juvat tuomioissa. Nyt kaikki heidän hengelliset pöytänsä ovat 
täynnä oksennusta!

Sitten Jumala esittää tosi kasvatuksen tärkeimmän kysy-
myksen—ja vastaa siihen.   “Keitähän tuokin luulee taitoon 
neuvovansa, keitä saarnalla opettavansa? (engl. kenelle hän 
opettaa tietoa, kenen hän antaa ymmärtää oppeja?) Olemmeko 
me vasta maidolta vieroitettuja, äidin rinnoilta otettuja?” (jae 
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9). kenelle Jumala opettaa tietoa? Meidän tulee vastata tähän 
kysymykseen, jos aiomme hankkia todellista opetusta! Jae 
kuvaa ainoita ihmisiä, joita Jumala voi opettaa!

Jumala sanoo, että ainoa tapa, jolla voimme ymmärtää 
hänen oppejaan on, jos olemme maidolta vieroitettuja ja rin-
noilta otettuja.

Jumala ruokkii pastoreittensa avulla vasta kutsuttuja 
jäseniä. Näiden uusien jäsenten täytyy kasvaa imeväisikäistä 
pidemmälle. Heidät tulee vieroittaa seurakunnan johdosta seu-
rakunnan hengellistä Päätä—Jeesusta Kristusta seuraamaan.

Jumala on ainoa suuri opettaja. Meidän jokaisen täytyy 
oppia, mitä tarkoittaa olla Jumalan opettama. Kannamme 
henkilökohtaisen vastuun asiasta. Kyseessä on innostavin 
kokemus ihmiselle! 

Olemme kirottuja, jos seuraamme ihmisiä (Jeremian kirja 
17:5). Jumala johtaa meitä ihmisten kautta, mutta meidän tulee 
seurata ihmisjohtajia vain, jos he seuraavat Kristusta (1 Kirje 
korinttilaisille 11:1).

Meidän jokaisen täytyy tulla vieroitetuksi ihmisten seuraa-
misesta. Silloin saamme nousta hengellisesti korkeuksiin!

Tällöin herra Sebaotista tulee meille loistava kruunu ja 
kunnian seppele (Jesajan kirja 28:5). 

Jumala opettaa tietoaan harvalle ihmiselle maan päällä. 
Vain ani harva yksilö ei horju näyissä (jae 7). Vankka ihminen 
kykenee näkemään ihmistä ja tätä päivää pidemmälle aina 
huomisen maailmaan saakka.

Strong’s Concordance määrittää sanan opettaa (suomen 
neuvoo) “perustaa, nostaa, vahvistaa.” Hebrew-Greek key 
Study Bible sanoo sanasta opettaa: “Sana viittaa selvästi tähtää-
miseen tai kontrolloimiseen.”

Meidän täytyy aina muistaa, että Jumala luo itsensä ihmi-
sessä. (Tilaa ilmaiskirjamme Jumalan perhenäky, joka esittää 
selityksen tuonpuoleisesta totuudesta.) Jumalan tarkoitusperä 
on nostaa ja vahvistaa perhettään. Kyseessä on Jumalan ylin, 
majesteettisin luomus. Jumala kontrolloi luomisprosessia, mutta 
ainoastaan, kun antaudumme halukkaasti hänen käsiinsä. 
Vain tällä tavalla voimme rakentaa Jumalan luonteen. 

Tässä on opetus, joka rakentaa, pystyttää Jumalan per-
heen. Meidän tulee vapaaehtoisesti antaa Jumalan johtaa elä-
määmme ja täyttää tuonpuoleinen tarkoitusperä. Jumala 
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rakentaa hengellisiä poikia ja tyttäriä. Tämä on ainoa tapa, 
jolla Jumala kykenee osoittamaan meille tarkasti, kuinka hän 
johtaa rakennusohjelmansa.

R a a m at t u  t u l k i t S e e  i t S e ä ä n 

“Käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, 
läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä!” (Jesajan 
kirja 28:10). käsky -sana viittaa käskyyn tai periaatteeseen. 
Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon kertoo, että käsky käskyn 
päälle on “laki lain päälle”, mikä tarkoittaa sitä, että meidän 
tulee antaa Raamatun tulkita itseään.

Raamattu on kuin palapeli. Jos opiskelemme ahkerasti ja 
asetamme kaikki sen palaset yhteen, esiin tulee ennenäkemät-
tömän inspiroiva kuva!

Raamattu on Jeesus Kristus painoasussa (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 4:4). Se ilmoittaa Jumalan mielen ja luon-
teen—Jumalan ajattelutavan. Kun Raamatun sanat ovat kai-
vertuneet mieliimme, rakennamme Kristuksen mielen (Kirje 
filippiläisille 2:5).

Raamattu on kaiken tiedon perusta. Meidän täytyy 
rakentaa tälle puhtaan vanhurskauden perustalle.

Maailman opetus on sekoitus hyvää ja pahaa. Kasvattajat 
hylkäävät useimmiten Jumalan tiedon, minkä takia ihminen 
tuhoutuu. Ihminen ei pysty edes kasvattamaan itseään sel-
viämään hengissä! Ihmisen on kärsittävä, kunnes hän sallii 
Jumalan opettaa itseään.

Suurin osa ihmiskunnasta ei ole saanut vielä kutsua, 
eivätkä vastaanota edes Jumalan sanan maitoa—eivät vielä. 
Pian he kuitenkin vastaanottavat Jumalan sanan maitoa sekä 
vahvaa pihvilihaa! (Kirje heprealaisille 5:12–14).

Useimpia ihmisiä opetetaan vasta kuolleista herättämisen 
jälkeen.

Kristus sanoi: “Te siis tunnette heidät heidän hedelmis-
tään” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:20). Ihmiskunnan 
hedelmät tuhoavat pian kaiken ihmiselämän. Ellei Kristus 
palaa pikaisesti, “ei mikään liha pelastuisi” (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 24:21–22).

Kaikki tämä on väärän kasvatuksen tulosta. Järjen tulisi 
kertoa, että ihmisen opetusohjelma on viallinen, vaaral-
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linen. Meidän tulee oppia järkeilemään Jumalan kanssa 
(Jesajan kirja 1:18 alkuteksti) jolloin hylkäämme viallisen 
ihmisjärkeilyn.

to S i  o P e t u S 

kenelle hän opettaa tietoa? Tosi opetus on peräisin Jumalan 
asuinpaikasta, joka on pohjoisessa taivaassa, josta valitut 
saavat opetuksen.

Kuka uskoo Jumalaa? Kuka haluaa Jumalan opetusta?
Meidän tulee olla “maidolta vieroitettuja, äidin rinnoilta 

otettuja”, mikä on syvällinen konsepti. Jumala opettaa meitä 
seurakunnan pastoreiden kautta, mutta mitä tapahtuu, jos 
yksi tai useampi pastori kapinoi Jumalaa vastaan?

Eräs Laodikean pastori sanoi: “Sama Jumala, joka inspiroi 
Jesajaa inspiroi myös Herbert W. Armstrongia.” Jumala ei pel-
kästään inspiroinut näitä miehiä. Lausuma osittaa, kuinka 
laodikealaiset tulivat petetyiksi ja alkoivat seurata ihmisiä.

Jumala ilmoitti uutta totuutta Jesajalle ja H. Armstrongille, 
jonka jälkeen miehet jakoivat annetun totuuden seurakun-
nalle. Jumala johti seurakuntaa yhden miehen kautta.

Jumala inspiroi kaikkia pastoreitaan, mutta ilmoittaa uutta 
totuutta seurakunnalle ainoastaan yhden miehen kautta—
miehen, jonka Jumala lähettää tekemään työtään. Koko seu-
rakunnan täytyy tukea yhtä Jumalan miestä ja tehdä Jumalan 
työtä. 

Jumala ei ilmoita uutta totuutta naiselle eikä ylei-
sessä mielessä seurakunnalle. Jumala antaa yhden miehen 
kautta uutta ilmoitusta seurakunnalle ja pitää yhtä miestä 
vastuullisena. 

Juuri näin Filadelfian Jumalan seurakunta toimii tänään.
Seurakuntalaiset, jotka eivät ole “maidolta vieroitettuja”, 

jäävät Jumalaa vastaan kapinoivaan seurakuntaan.
Usea muinainen Jumalan seurakunta kapinoi. Ensisijainen 

syy oli se, että ihmiset lakkasivat katsomasta siihen mieheen, 
jonka Jumala oli valinnut heitä johtamaan. He kapinoivat 
Jumalan lakia opettavaa Jumalan hallitusta vastaan.

Ne, joita ei ollut vieroitettu, seurasivat ihmisiä ja jäivät tai 
liittyivät kapinoivaan seurakuntaan. Jesajan kirjan jae 28:8–10 
osoittaa juuri tämän ongelman!
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Minkä takia laodikealaiset luopuivat todella kurssista? 
“Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopio-
tytär? Sillä Herra luo (alkuteksti loi nyt) maahan uutta: 
nainen miestä piirittää” (Jeremian kirja 31:22). Tämä “luopio-
tytär” eli Jumalan seurakunta tunsi Jumalan, mutta kapinoi. 
Sana luopio tarkoittaa hepreaksi “pois kääntynyt”.  Jumala 
puhuttelee erityisesti lopunajan seurakuntaansa. 

Kuinka Jumala ratkaisee tämän ongelman? “Kuinka kauan 
sinä mutkistelet” pitäisi kuulua “käännyt sinä pois”. Jumala 

“loi maahan uutta” heidän ongelmansa ratkaisemiseksi. Tämä 
uusi asia estää Jumalan valittuja, mutta ei penseitä kristittyjä 
kapinoimasta.

Mikä on tämä uusi asia? Oli mikä oli, kyseessä on uusi 
luomus—jota maailma ja Jumalan kapinoivat laodikealaiset 
eivät hyväksy. Tämä uusi asia on “miehen piirittäminen”. 
Nainen on Jumalan seurakunta. Kristus profetoi, että hän 
rakentaisi seurakuntansa (Evankeliumi Matteuksen mukaan 
16:18), mikä ei ole koko tarina. Tämä seurakunta tulee piirittä-
mään, se tullaan rakentamaan “miehen” ympärille. Piirittää-
sanan kantasana kuuluu kiertää. Jumalan seurakunta pyörii 

“miehen” ympärillä.
Tämä on yksi Raamatun syvällisimmistä käsitteistä. Se on 

vahva lausuma Jumalan hallituksesta.
Laodikealaiset jättivät huomioimatta tämän hämmäs-

tyttävän tosiasian: Jesaja osoittaa itseensä, kuinka Jumala 
ilmoittaa naiselle uutta totuutta. Sinun on oltava kuitenkin 
naisesta vieroitettu ja seurata Jumalaa ja Jumalan käyttämää 
miestä

Kun toimit jakeen 10 tavalla, päädyt samaan lopputu-
lokseen. Ymmärrät, kuinka Jumala ilmoitti totuutensa H. 
Armstrongin aikana Worldwide Church of God -seurakun-
nalle ja kuinka Jumala ilmoittaa tänään uutta totuuttaan 
Jumalan Filadelfian seurakunnalle.

Nainen eli kollektiivinen seurakunta ei saa uutta ilmoitusta 
— ilmoitus tulee Jesajan ja toisen Jumalan käyttämän miehen 
kautta. 

Sinun vastuullasi, minun vastuullani on tietää, ketä Jumala 
käyttää ja seurata Jumalan miestä!

Erään Laodikean pastorin mukaan “vain seurakunta 
voi ymmärtää” profetiaa tälle lopunajalle. Jumala ilmoittaa 
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uutta profeettista totuutta miehelle, ja mies antaa totuuden 
seurakunnalle.

Laodikean seurakunta ei ymmärrä Filadelfian seurakun-
nalle annettua uutta ilmoitusta. Se on menettänyt enemmän, 
se on menettänyt suuren osan Jumalan H. Armstrongille 
ilmoittamasta totuudesta.

Uusi totuus ja hallitus annetaan yhdelle miehelle. Vain 5 
prosenttia Jumalan omista ymmärtää asian tänään.

Jumala ei antanut koskaan H. Armstrongille eikä minulle 
muita kuin Raamatun näkyjä, mutta Jumala ilmoitti meille 
molemmille runsaasti uutta totuutta raamatusta. Ymmärrät 
asian helposti, kun luet ja opiskelet kirjoituksiamme.

Kun Jumala ilmoittaa runsaasti uutta totuutta miehelle, 
hänen täytyy antaa miehelle hallituksensa, jotta mies voi 
julistaa totuutta. Laodikealaisten kapinointi koskee halli-
tusta—he kieltäytyvät alistumasta Jumalan yhden miehen 
hallintoon!

Laodikealaiset puhuvat “pahasta yhden miehen hallituk-
sesta”, joka on olemassa. Laodikealaiset eivät kuitenkaan 
puhu koskaan yhden miehen hallinnon vanhurskaista siunauk-
sista, joita vastaanotimme H. Armstrongin alaisuudessa. 

“paha yhden miehen hallitus” on yleensä paholaisen inspi-
roima negatiivinen lausuma. Paholainen hallitsee tätä maa-
ilmaa (2 Kirje korinttilaisille 4:4). Hän kukistui Jumalan halli-
tuksen hylkäämisen takia. Juuri tämän vuoksi tämä maailma 
vihaa suuresti hallitusta—erityisesti Jumalan hallitusta.

Meidän tulee oppia rakastamaan Jumalan hallitusta, 
muuten meillä ei ole tulevaisuutta!

Seurakunta vastaanotti yli 60 vuoden ajan ihania siuna-
uksia H. Armstrongin hallituksen alaisuudessa. Katso ja totea 
itse hänen hallituksensa tuottamat runsaat hedelmät.

Meistä jokainen on suuresti siunattu eläessämme Jumalan 
hallinnon alaisuudessa.

v i Rvo i t tava  o P e t u S 

“Hän, joka on sanonut heille: Tässä on lepo; antakaa väsyneen 
levätä, tässä on levähdyspaikka. Mutta he eivät ole tahtoneet 
kuulla” (Jesajan kirja 28:12). Jumalan opetus antaa väsyneen 
levätä ja virkistyä. Useimmat ihmiset kieltäytyvät kuitenkin 
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kuulemasta ja ottamasta opetuksesta vaaria, minkä takia 
ongelmat voimistuvat ja ihmiset väsyvät entistä enemmän.

Israel vihasi Jesajan opettamaa Jumalan viestiä. Tradition 
mukaan Jesaja sahattiin kahtia.

Ihmiset vihaavat Jumalan viestiä ja kärsivät tämän takia 
suuresti!

Jesajan aikana Assyrian (Saksan) varjo oli Israelin yllä. 
Tänään Saksan varjo on raamatullisen Israelin eli Amerikan, 
Britannian ja juutalaisvaltion yllä.

Olemme profetoineet tätä viestiä yli 70 vuoden ajan, mutta 
kansamme kieltäytyvät edelleen kuulemasta.

Eräs Laodikean pastori esitti seuraavan lausuman juuri 
ennen H. Armstrongin kuolemaa: “Jos et pysty samaistumaan 
H. Armstrongin virkaan, olet väärässä paikassa.” Samaistua ei 
ole tarpeeksi voimakas sana. Meidän tulee sitoutua virka-ase-
maan, jonka kautta Jumalan ilmoittaa uutta totuuttaan ja hal-
litukseen, jonka kautta Jumala vahvistaa annetun totuuden. 
Meidän tulee sitoutua tukemaan Jumalan hallitusta miehen 
kautta.

Lainauksen pastori kääntyi H. Armstrongin kuoltua 
Jumalan totuudesta. Hän ei ollut maidolta vieroitettu. Hän ei 
seurannut Jeesusta Kristusta, Jumalan seurakunnan Päätä. 



Luku 9
Jumala rankaisee 
maanjäristyksillä
Jesajan kirjan luku 29 keskittyy lopun aikaan, tuhatvuoti-

seen valtakuntaan ja sitä välittömästi edeltävään aikaan 
(jakeet17-18). Puhe palaa temppelikieleen. “Voi Arielia, 

Arielia, kaupunkia, jonne Daavid asetti leirinsä! Liittäkää 
vuosi vuoteen, kiertäkööt juhlat kiertonsa” (jae 1). Vuosi 
vuoden perään he viettivät juhlaa ja suorittivat uhritoimituksia. 
Hepreaksi ilmaisu voi tarkoittaa “salli juhlien kestää vielä yksi 
vuosi.”

“Ariel” merkitsee Jerusalem, kaupunki, jossa Daavid 
asui, joka edustaa profetiassa koko Israelia. Nimi merkitsee 
enemmän, Ariel merkitsee myös Jumalan alttarin liesi (ks. the 
Critical, experimental and practical Commentary). Jumalan 
suuren alttarin  liesi! Se viittaa erityisesti alttarin korkeimpaan 
osaan, jossa alttarituli paloi jatkuvasti (ks. the Interpreter’s Bible 

-selitysteos). Ariel tarkoittaa myös Jumalan leijonaa.
Tämä kaikki viittaa temppelin jumalanpalvelukseen. 

Temppeli on tänään Jumalan oma seurakunta. Jumala on 
varsin vihainen Arielille eli nykyiselle omalle Laodikean seu-
rakunnalleen, joka oli se “korkein osa”, jossa hengellinen tuli 
paloi kirkkaasti yli 50 vuoden ajan. Nyt sen tuli on sammunut! 
Laodikealainen seurakunta ei karju tänä päivänä kuin leijona! 
Jos Daavid olisi elossa, hän ei asuisi sen keskuudessa näinä 
viimeisinä päivinä.

Jumala kuvaa, kuinka hän rankaisee laodikealaisia ja 
Israelia. “Herra Sebaot etsiskelee sinua ukkosenjylinässä ja 
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maanjäristyksessä, kovassa pauhinassa, myrskyssä ja rajuil-
massa, kuluttavan tulen liekissä” (jae 6). Jumala kertoo, että 
ihmisiä tullaan rankaisemaan myrskyllä, tulen liekeillä ja 
maanjäristyksellä.

e n n a k o i n k o  k a l i f o R n i a n  
m a a n J ä R i S t y k S e n ?

Suuruudeltaan 6.7 maanjär istys iski Northridgessä, 
Kaliforniassa, 17. tammikuuta 1994 kello 04:31. Se järisytti 
5,677 neliökilometrin suuruista aluetta, Los Angeles mukaan 
lukien, ja aiheutti 25 miljardin dollarin arvosta tuhoa.

Esitin kyseisestä maanjäristyksestä hämmästyttäviä lau-
sumia—ennen kuin se iski! Salli minun lainata saarnaani, 
jonka esitin seurakunnallemme 21. joulukuuta 1991 (nau-
hoitus lähetettiin seurakuntiimme ympäri maailmaa): “Aamos 
alkoi puhua näystään kaksi vuotta ennen maanjäristystä. 
Kyseessä oli massiivinen maanjäristys…”

“On mielenkiintoista, että Aamoksen kirja postitetaan ja 
että moni ihminen vastaanottaa sen 16. tammikuuta [1992], 
mitä emme suinkaan suunnitelleet, mutta tiedämme, että 
Aamos on todella kirja, jota toteutamme suureksi osaksi tänä 
lopun aikana. Kun puhumme kaksivaiheisuudesta, emme 
tiedä koskaan kuinka paljon—kuinka suuresti—Jumala 
aikoo käyttää ihmistä, vaikka Aamoksen vastineena tänä 
lopunaikana. Tiedämme kuitenkin, että toteutamme suuren 
osan Aamoksen kirjaa. Mitä jos maan päällä tullaan näke-
mään toinen, massiivinen maanjäristys—ehkä kaksi vuotta 
kirjan postittamisesta? En väitä, että näin tapahtuu. En tiedä, 
mutta tiedän, uskonveljet, että leijona on ärjynyt! Ja kun 
leijona ärjyi Aamoksen päivänä, sitä seurasi massiivinen 
maanjäristys kaksi vuotta siitä, kun hän alkoi [julistaa vies-
tiään]. … Haluan, että ajattelette asiaa.  Sanon teille, uskon-
veljet, etten hämmästyisi, jos maailma kokisi seuraavan 
kahden vuoden aikana massiivisen maanjäristyksen, ehkä 
jopa Pasadenassa, Kaliforniassa. Lukekaa Aamoksen kirja… 
En osaa kertoa yksityiskohtaisesti, mitä Jumala aikoo tehdä, 
mutta tiedän, että kaksi vuotta siitä, kun Aamos alkoi profe-
toida, koettiin massiivinen maanjäristys. Meidän kannattaa 
ajatella asiaa.”
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Tässä on toinen lainaus 30. lokakuun 1993 saarnasta: 
“Tämän vuoden lopussa on kulunut kaksi vuotta Aamoksen 
kirjasen julkaisusta. Voisi jopa sanoa, että moni vastaanotti 
kirjasen 16. tammikuuta. Onko mahdollista, että Jumala lähet-
täisi maanjäristyksen tämän vuoden loppupuolella; Ehkä ensi 
vuoden alkupuoliskolla tai jopa 16. tammikuuta 1994? Onko 
mahdollista, että jotain tällaista saattaisi tapahtua? Kyllä, mie-
lestäni se on mahdollista, erityisesti Kalifornian osavaltiossa.” 

Tässä on vielä yksi lainaus joulukuun 1993 trumpet-lehden 
artikkelista: “Jesajan kirjan luku 29 on myös lopunajan luku 
(jae18). Jumala rankaisee meitä ‘luonnon’ katastrofeilla. ‘Herra 
Sebaot vierailee [engl. käännös) rankaisee on parempi käännös] 
sinua ukkosenjylinässä ja maanjäristyksessä, kovassa pau-
hinassa, myrskyssä ja rajuilmassa, kuluttavan tulen liekissä’ 
(Jesajan kirja 29:6). Jumala sanoo, että hän etsii tai rankaisee 
meitä ‘kuluttavan tulen liekissä!

“Huomaa, että Jumala kertoo rankaisevansa Israelia myös 
maanjäristyksellä. Tuleeko maanjäristys olemaan seuraava 
Kaliforniaa kohtaava onnettomuus? Kun maa järisee, tekeekö 
Israelin kansa parannuksen? Luultavasti ei. Kontrolloimme 
omaa kohtaloamme. Vitsauksen jatkuvat, kunnes teemme paran-
nuksen. Tämä on Jumalan suunnitelma, mikään ei muuta sitä. 

“Me itse kontrolloimme, kuinka paljon tulemme kärsimään. 
Jumala meitä auttakoon, jotta teemme pian parannuksen. 
Ainoastaan silloin vältämme profetoidut, vielä suuremmat, 
pian meitä kohtaavat vitsaukset!”

Maanjäristys oli seuraava Kalifornian onnettomuus.

J u m a l a  t u k e e  t yö tä ä n  

Rohkeat lausumani järkyttävän maanjäristyksen yhteydessä 
liikuttivat monia ihmismieliä. olin Kerroin tietenkin vain, että 
16. tammikuuta 1994 tai sen tienoilla saattaisi esiintyä suuri 
maanjäristys. Laodikean seurakunta alkoi virallisest17. tam-
mikuuta, ja myös tämä päivä on tärkeä Jumalalle. Maanjäristys 
iski 4 1/2 tuntia 16. tammikuuta jälkeen eli 17. tammikuuta, 
käytännöllisesti kaksi vuotta 16. tammikuuta 1992 jälkeen! 
Kyseessä on silmiinpistävästi samanlainen tapahtuma kuin 
profeetta Aamoksen tapauksessa. Salli minun esittää esitietoa 
16. tammikuu -päivästä Malakian viesti -kirjastani: “Monet 
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saivat käsiinsä Malakian viestin 16. tammikuuta 1990, H. 
Armstrongin kuoleman vuosipäivänä (16. tammikuuta 1986). 
Emme suunnitelleet tätä ollenkaan, mutta olemme tyyty-
väisiä, että näin kävi. Ajan myötä tulet näkemään, kuinka 
tämä H. Armstrongin kuolinpäivä esiintyy muissa merkit-
tävissä yhteyksissä. Meidät erotettiin John Amoksen kanssa 
7. joulukuuta 1989 – 40 päivää ennen H. Armstrongin kuo-
leman muistopäivää. Numerolla 40 on erityinen merkitys 
Raamatussa. Wcg:n kolmas 19-vuosijakso päättyi tammi-
kuussa 1991 – samassa kuussa kuin H. Armstrongin kuo-
leman viides muistopäivä. Alkuperäisessä Malakian viestissä 
kysyimme: ’Tulemmeko näkemään tänä päivänä dramaattisen 
tapahtuman Jumalan Filadelfian ja/tai Laodikean seurakun-
nissa?’ persianlahden sota alkoi 16. tammikuuta 1991! Jumala 
pitää H. Armstrongin kuolinpäivää erittäin merkittävänä.”

Myös tämä oli mieltä järkyttävä lausuma potentiaalisesta 
onnettomuudesta! Ovatko kaikki 16. tammikuun tienoon 
tapahtumat pelkkiä sattumia?

“ lu o n n o n k ata S t R o f i ” ?

Reportterit nimittävät Kalifornian maanjäristyksen kaltaisia 
tapahtumia “luonnonkatastrofeiksi”. Jos tarkastelemme kui-
tenkin Raamattua tarkemmin, näemme, ettei Jumala katso 
onnettomuuksia samalla tavalla. 

“Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden 
silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä” (Jesajan kirja 
29:18). Näemme taas kerran ilmaisun “sinä päivänä”—joka 
viittaa lopunaikaan. 

“Herra Sebaot etsiskelee sinua ukkosenjylinässä ja maan-
järistyksessä, kovassa pauhinassa, myrskyssä ja rajuilmassa, 
kuluttavan tulen liekissä” (jae 6). Sana “etsiskelee” pitäisi 
kääntää paremmin “rankaisee.” Jumala profetoi rankaise-
vansa Israelia (pääasiallisesti Amerikan ja Britannian kan-
soja, Kanada ja Australia mukaan lukien) tämä lopunaikana 
maanjäristyksillä! 

Northridge-järistyksen jälkeen humoristi Argus Hamilton 
esitti daily Oklahoman-lehdessä: “kahdeksankymmentä pro-
senttia kaikista pornovideoista tuotetaan San Fernando valleyssä, 
suurin osa mailin matkalla episentrumista. Maanjäristys 
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romahdutti nämä studiot. Jumala osui nappiin” (2. helmi-
kuuta 1994).

Pornografia on kasvanut huimasti tapauksen jälkeen. Se 
ujuttautuu nyt kaikkialle kulttuuriimme. Pornografia on niin 
yleistä, että toimittajat esittävät sitä harvoin sinä kauheana 
syntinä, mikä se on. 

Olemmeko unohtaneet, mitä Jumala sanoo pornografi-
asta? Apostoli Pietari sanoi, että jos elämme kuin Sodoma ja 
Gomorra, kuolemme kuin Sodoma ja Gomorra! (2 Pietarin 
kirje 2:6).

Koska me heräämme huomaamaan, että Jumala rankaisee 
meitä synneistämme? Jumala sanoo myös rankaisevansa rajuil-
malla—tuhoisilla hirmumyrskyillä, pyörremyrskyillä, kui-
vuudella ja tulvilla. Jumala lähettää myös kuluttavan tulen 
liekin—kuten tulimyrskyjä, joita on nähty ympäri maa-
ilmaa tuhoamassa kilometrejä maata, metsiä ja peltoja. Älä 
unohda myöskään hulinoinnin ja maanjäristysten aiheuttamia 
tulipaloja. 

Nämä onnettomuudet eivät ole “luonnonkatastrofeja”. 
Ainoa “luonnonkatastrofi” on ihminen! Ihminen vihaa 
Jumalaa luonnoltaan (Kirje roomalaisille 8:7). 

Jumala rankaisee Israelia näillä onnettomuuksilla, mutta 
lupaa suojella kuuliaisia ihmisiä. Moni ihminen ei ole saa 
turvaa katastrofeilta, mikä paljastaa paljon.

Kalifornian senaattori Barbara Boxer sanoi: “Kalifornia 
on kokenut liian monia tragedioita liian usein.” Olen samaa 
mieltä. Mutta miksi? Miksi kaikki nämä onnettomuudet? 

Jumala on täynnä vihaa Israelia kohtaan syntiemme takia. 
Meidän on tajuttava tämä asia. 

Vuoden 1994 Kalifornian järistyksen jälkeen St. Louis post-
dispatch -artikkelissa “Los Angelesin pelon lapset”, alaotsi-
kossa “ Tyttö kysyy ‘miksi Jumala on niin vihainen meille?’”. 
Artikkeli esittää: “Kolmevuotias Oscar Abrago nukkuu nyt 
kengät jalassa uuden öisen maanjäristyksen varalta, hänen 
perheensä kertoo.”

“Jokisen San Fernando Valleyn jälkijäristyksen aikana 
6-vuotias Aurora Ortega ottaa syliinsä tätinsä valkoisen nalle-
karhun ja puristaa sitä, kunnes maa lakkaa tärisemästä.”

“Pieni Julissa Laredo, 3, jolla on pitkä sysimusta tukka ja 
suuret ruskeat silmät, rukoilee, että Jumala lakkaisi huojut-
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tamasta hänen perheensä taloa. ‘Miksi’, tyttö kysyy äidiltään, 
‘Jumala on meille niin vihainen?’”

“He elävät kuorma-autoissa koulun leikkikentillä ja lakana-
teltoissa keskellä Little League -urheilukenttiä sekä lukemat-
tomissa seurakuntien väestönsuojissa joka puolilla eteläistä 
Kaliforniaa.”

“He ovat maanjäristyksen lapsia, ja vaikka meillä ei ole 
tarkkaa arviota siitä kodittomien lukumäärästä, luku voisi 
helposti olla kymmeniä tuhansia, Amerikan Punaisen Ristin 
puhemiehen mukaan” (21. tammikuuta 1994).

Kyseinen pikkutyttö ymmärtää ehkä paremmin Jumalan 
vihan kuin maalliset akateemikot. Jumala käskee meitä “tule-
maan lasten kaltaisiksi” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 
18:3). Voimme estää ennenäkemättömän kärsimyksen, jos rea-
goimme pikkutytön tavalla! Useimmat maailman ihmiset ovat 
kuitenkin sokeita. He kieltäytyvät kuuntelemasta, he eivät ota 
vaaria Jumalan varoituksesta!



Luku 10
kuinka tunnistamme 
Jumalan ainoan työn

Jumala kertoo edelleen seurakunnastaan, Siionista (Jesajan 
kirja 29:8). “Hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa 
sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää! He ovat juovuksissa, 

vaikkeivät viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta” (jae 
9). Jumala puhuu omasta seurakunnastaan. Jumalan omat olivat 
raittiita, mutta juopuivat—eivät kuitenkaan viinistä eivätkä 
väkijuomasta. He juopuivat hengellisesti. Vain Jumalan oma seu-
rakunta voi juopua. Vain Jumalan omat ovat ainoita maailmassa 
koskaan raittiina olleita. Koko maailma on ollut aina juovuk-
sissa (Johanneksen ilmestys 12:9; 2 Kirje korinttolaisille 4:4).

“Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan 
unen hengen ja sulkenut teidän silmänne–profeettanne, ja 
peittänyt teidän päänne–näkijänne” (Jesajan kirja 29:10). 
Jumala ilmoittaa tässä toisella tavalla poistaneen lamppunsa 
(Johanneksen ilmestys 2:5). Näiden ihmisten silmät olivat 
avoimet. Sitten Jumala “sulki” ne. Jumala “peitti” seurakunnan 
johtajien silmät, joiden silmät olivat olleet aikaisemmin pei-
tettä vailla. Jae kertoo monumentaalisesta muutoksesta Jumalan 
omassa seurakunnassa! Kyseessä on pahin mahdollinen onnet-
tomuus. He “joutuvat parhaillaan (engl. are perishing) kadotuk-
seen”, kuten 2. Tessalonikalaiskirjeen jakeet 2:4 ja 10 kuuluvat 
kreikan kielellä. He kuolevat hengellisesti! He ovat luopuneet 
Jumalan totuudesta. He ovat siirtyneet valosta pimeyteen!

“Niin on kaikki ilmoitus (engl. näky) teille niinkuin lukitun 
kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: Lue 
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tämä, niin hän vastaa: Ei voi, sillä se on lukittu” (Jesajan kirja 
29:11). Profeetallisen ilmoituksen näky on mennyttä ja he kiel-
tävät nyt: “älkää profetoiko”.

Raamatusta on tullut laodikealaisille lukittu kirja. 
Raamattu oli lukitsematon, mutta on nyt lukittu, mikä on 
kauhein katastrofi!

H. Armstrong kuoltua Jumala lakkautti Raamatun ilmoi-
tuksen Worldwide Church of God-seurakunnalle. Jumala ei 
ilmoita totuuttaan yhdellekään wcg:stä erkautuneesta seu-
rakunnista, ei edes seurakunnille, jotka opettavat edel-
leen paljon H. Armstrongin opettamaa tietoa, pelkästään 
Filadelfian Jumalan seurakunnalle. Kun tarkastelet mitä 
tahansa laodikealaisseurakuntaa ja vertaat sitä pcg:hen, voit 
todistaa lausumani absoluuttisen todeksi.

Jumala on antanut uutta ilmestystä jokaisen kirjoittamani, 
tänä päivänä julkaistun kirjan ja kirjasen kautta. Näihin 
kuuluu mm. suuret profeetat—Jesaja, Jeremia ja Hesekiel. 
Jumala on myös ilmoittanut meille uutta totuutta kaikista 
pienistä profeetoista sekä aikaisemmista profeetoista sekä 
Aikakirjoista, Esran ja Nehemian kirjoista, Laulujen laulusta, 
Valitusvirsistä, Danielin kirjasta, Matteuksen evankeliumin 
luvusta 24, Johanneksen evankeliumista, Kolossalaiskirjeestä, 
Jaakobin kirjeestä, Pietarin epistoloista, Johanneksen epis-
toloista, Juudan kirjeestä, Ilmestyskirjasta ja lisäksi muista 
kirjoista.

Onko wcg saanut minkäänlaista uutta ilmestystä H. 
Armstrongin kuoleman jälkeen? Ei ole. Entä toiset laodi-
kealaiset seurakunnat? eivät ole saaneet! Sinun on tiedettävä, 
miksi eivät! “Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta 
salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille” (Aamoksen kirja 
3:7). On selvää, kelle Jumala on ilmoittanut salaisuutensa! Asia 
on järkyttävän selvä.

Eräs Living Church of God -seurakunnan evankelista väitti, 
että pienet profeetat olivat pääasiassa pelkkää historiaa. Mies ei 
oppinut lausumaansa H. Armstrongilta! Seuraava on lainaus 
Worldwide news -lehdestä 6. maaliskuuta 1981, H. Armstrongin 
Haggain kirjan jakeita 2:6-7 käsittelevästä artikkelista (haka-
merkkien sisällä olevat sanat ovat H. Armstrongin): “Sillä näin 
sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan (engl. 
ravistan) taivaat ja maan, meren ja kuivan [Mistä hän puhuu? 
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Hän ei puhu Serubbabelin elinajansta; hän puhuu meidän 
ajastamme, kyseessä oli profetia. Haggai ei ole historian kirja, 
se on profetian kirja]: Ja minä liikutan (ravistan) kaikki paka-
nakansat [Hän ei ole tehnyt sitä vielä. Hän ei toiminut niin 
Serubbabelin päivänä. Serubbabel eli vähän yli 500 vuotta 
ennen Kristusta], ja kaikkien pakanakansojen kalleus tulee 
(alkuteksti), ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo 
Herra Sebaot” (oma painotukseni).

H. Armstrong sanoi, että Haggai ei ole historian kirja vaan 
profetian kirja. Hän sanoi saman kaikista suurista ja pienistä 
profeetoista. Jos laodikealaiset johtajat hylkäävät ilmestyksen 
näistä profeetallisista kirjoista, he voivat helposti hylätä 
Jumalan suurimman pcg:lle antaman ilmestyksen—Malakian 
viestin!

Mitä tarkoittaa, kun evankelista väittää, että suuret ja 
pienet profeetat ovat pääasiallisesti historiallisia? Moinen lau-
suma häpäisee profeetan ja Jumalan. Ajattele loogisesti. Kokki 
kokkaa. Ajuri ajaa. Insinööri rakentaa. Profeetta profetoi! 
Tämä on profeetan työtä, yli 90 prosenttia Raamatun profeti-
asta on tätä lopunaikaa varten. Jumala ei yksinkertaisesti aio 
ilmoittaa profetioitaan laodikealaisille.

“Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suul-
laan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä 
minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain 
opittuja ihmiskäskyjä” (Jesajan kirja 29:13). He lähestyvät 
Jumalaa suullaan—he puhuvat paljon Jumalasta, mutta heidän 
sydämensä on kaukana Jumalasta. He seuraavat ihmisiä—
eivät Jumalaa.

Luku puhuu kahdesta Siionista. Yksi Siion tekee voimal-
lista, ihmeellistä työtä. “Sentähden, katso, minä vielä teen 
tälle kansalle (engl. kansan parissa) kummia (engl. ihmeel-
lisiä) tekoja–kummia (engl. ihmeellisiä) ja ihmeitä, ja sen 
viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys 
katoaa” (jae 14).

Jatkuvasti laajeneva työmme on arvoton, jos emme opeta 
Jumalan innoittavia profetioita ja ilmoitusta! Vain ihmiset, 
jotka eivät ymmärrä perinpohjaisesti Raamattuaan eivät 
kykene näkemään asiaa. Minkä tahansa laodikealaisen seu-
rakunnan ja pcg:n välinen ero on sama kuin jumalan työn ja 
ihmisen työn välinen ero!
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Kuka tahansa ihmisen työhön osallinen—opetuksen sisäl-
löstä huolimatta—matkaa pelottavaan suureen ahdistukseen! 
Kukaan ihminen ei voi estää tätä kohtaloa.

u u R i a n  ta R i n a

Osa Jumalan omista ei näe tämä lopunaikana, mitä merkitystä 
oikean työn tukemisella on. Jeremia, toinen Vanhan testamentin 
profeetta, kertoi miehestä, joka näytti opettavan suuresti samaa 
totuutta kuin Jeremia, mutta ei tukenut Jumalan työtä. 

“Mutta oli toinenkin mies, joka ennusti Herran nimessä: 
Uuria, Semajan poika, Kirjat-Jearimista; hän ennusti tätä 
kaupunkia ja tätä maata vastaan aivan niinkuin Jeremia. Kun 
kuningas Joojakim ja kaikki hänen urhonsa ja kaikki pää-
miehet kuulivat hänen sanansa, niin kuningas etsi häntä tap-
paaksensa. 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” (Jeremian kirja 26:20–24).

Muista, että nämä ovat profetioita pääasiassa lopun-
aikaa varten. Tulemme näkemään nykyaikana esiin nou-
sevia Uurioita! Uuria profetoi Jumalan nimessä Jerusalemia 
ja Juudaa vastaan. Ei löydy kuitenkaan minkäänlaista viitettä 
siitä, että hän olisi tehnyt työtä Jeremian kanssa. Uuria halusi 
luultavasti itselleen seuraajia sen sijaan että olisi tukenut 
JuMaLan työtä Jeremian kautta. Uurialta puuttui siis usko, 
että Jumala toimi Jeremian kautta. Osa wcg:stä nykyaikana 
lähteneistä johtajista julisti monia Herbert Armstrongin ope-
tuksia, mutta hylkäsi Filadelfian seurakunnan, jonka Jumala 
herätti Herbert Armstrongin seuraajaksi! Miten heille käy? 
Jumala ei tue heitä ja he joutuvat luultavasti paniikin val-
taan todellisen vainon alkaessa. He eivät pysy Uurian lailla 
Jumalan ja Jeremian kanssa, he juoksevat pakoon—joka 
saattaa johtaa heidän tuhoonsa!

Näiltä ihmisiltä puuttuu usko elävään Jumalaan, koska 
he eivät tue Jumalan työtä. Jumala sanoi, että hän herättäisi 
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päivinämme teon (engl. työn), jota moni ei uskoisi, jos siitä 
kerrottaisiin (Habakukin kirja 1:5). Jos emme kykene edes 
tunnistamaan, mistä JuMaLan työ löytyy, hengellinen elä-
mämme on traagisen puuttuvainen! Ei riitä, että julistaa 
Jumalan sanaa ja profetioita, meidän kaikkien täytyy löytää 
Kristuksen tosi työ—yksi ainoa—ja tukea sitä. Vain tällöin 
omaat uskon ja voiman seistä pystyssä ja taistella Jumalan 
puolesta! Jumala tukee sinua vain, jos tuet Jumalaa ja 
Jumalan työtä!

Jeremia ei juossut pakoon. Hänet vangittiin, kunnes vihol-
linen, Nebukadnessarin Babylon, vapautti hänet.

Osa Jumalan omista saattaa joutua kokemaan lopunaikana 
jotain vastaavaa. Asian ydin on, että meidän täytyy tietää, 
missä on JuMaLan työ, eikä luopua siitä. Jumala huolehtii 
aina hänelle uskollisista ihmisistä.

Moni ihminen tuntee Jumalan sanan ja on tietoinen 
lopunajan profetioista. Tämä ei ole kuitenkaan tärkein asia. 
Fyysiseltä tuholta pelastava näky on tietää, missä Kristus ja 
hänen työnsä on—ja seurata tätä työtä! Vain silloin vaellat elä-
vässä uskossa. Jos et tue Jumalan työtä, voit tulla tapetuksi 
tänä lopunaikana. Jumala tukee meitä vain, jos me tuemme 
Jumalan työtä.

f i l a D e l f i a l a i S i l l a  o n  avo i n  ov i  

Vain filadelfialaisille on avattu ovi. Kaikkien Jumalan omien 
tulee seurata miestä, jonka kautta Jumala astuu tästä ovesta 
sisään. “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 kieltänyt” (Johanneksen ilmestys 3:7-8).

Jumala ilmoittaa profetiansa Daavidin avaimen omista-
ville filadelfialaisille.  avain koskee H. Armstrongin kirjaa 
Yhdysvallat ja Britannia profetioissa. Pcg jatkaa Jumalan aino-
astaan H. Armstrongin kautta inspiroiman tekstin julkaise-
mista. Jumala ei antanut kellekään toiselle tehtäväksi kir-
joittaa Yhdysvallat ja Britannia profetioissa -teosta!
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Yhdysvallat ja Britannia profetioissa on kaikkien laodi-
kealaisten saatavilla, mutta he joko hylkäävät kirjan tai halu-
avat työstää oman, innoitusta vailla olevan versionsa!

Jumala on avannut hyvästä syystä pcg:lle avoimen oven. 
Hyväksymme kaikki Jumalan H. Armstrongin kautta palaut-
tamaa 18 totuutta (Evankeliumi Matteuksen mukaan17:10–11), 
jotka sisältävät tärkeimmän palautetun totuuden—Jumalan 
lakiin perustuvan Jumalan hallituksen. 

Jumala avaa meille oven niin kauan kuin alistumme 
Jumalan hallituksen alaiseksi. Raamattu ei ole meille lukittu. 
Jumala jatkaa “ihmeellisiä tekoja–ja ihmeitä”!



Luku 11
Laodikealaiset 
unessa

Raamattu on lukittu laodikealaisilta, he eivät ymmärrä 
maanjäristyksiä, myrskyjä eiväkä tulia! He eivät profetoi 
eivätkä varoita Israelia! Israelin veri tulee laodikealaisten 

pään päälle (ks. Hesekielin kirjan luvut 3 ja 33), laodikealaisten 
täytyy vuodattaa suuressa ahdistuksessa oma verensä, antaa 
oma fyysinen elämänsä! Tämä on kauhistuttava rangaistus.

Miksi laodikealaisille kävi näin? Koska he “pitävät sydä-
mensä kaukana” Jumalasta ( Jesajan kirja 29:13). Jumala 
ilmoittaa salaisuutensa palvelijoilleen (Aamoksen kirja 3:7-
8). Jumala haluaa, että ymmärrämme ja julistamme hänen 
profetioitaan. 

Jumalalla on pieni jäännös, joka ei ole kääntynyt pois 
Jumalan ilmoituksista. “Sentähden, katso, minä vielä teen 
tämän kansan keskuudessa ihmeellisiä tekoja–ja ihmeitä 
(alkuteksti), ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmär-
täväisten ymmärrys katoaa” (Jesajan kirja 29:14). Mikä on 

“ihmeellisiä tekoja–ja ihmeitä”? Se on kauniista huomisen 
maailmasta—Jumalan tuhatvuotisesta valtakunnasta ja vielä 
pidemmälle julistava Jumalan työ. Tämä sama työ profetoi 
myös lopunajan onnettomuuksista—maanjäristyksistä, myrs-
kyistä ja kuluttavista tulista! Jumala ilmoittaa profetioitaan, 
eikä tämä pieni ryhmä pelkää ärjyä Jumalan puolesta! 

Jos seurakunta ei ymmärrä Jumalan ilmoituksia eikä 
Jumalan profetioita, Jumala ei ole seurakunnan kanssa! Eräs 
Worldwide Church of God -seurakunnan aikaisempi evanke-
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lista lausui: “Olemme aikaisemmin … erheellisesti olettaneet, 
että Kristus ohjaa suorasti seurakuntaansa…” Lausuman tar-
koitus oli tietenkin halventaa H. Armstrongia. Meidän kaik-
kien täytyy nähdä selvästi, että Jumala ohjasi H. Armstrongin 
alaisuudessa “suorasti” seurakuntaansa. Jumala ohjaa tänään 

“suorasti” pcg:tä, niin kauan kuin alistumme hänen hallituk-
sensa alaisiksi.

Kun ihmiset katsovat pcg:n työtä, profetioita ja potentiaa-
lisia profetioita, heidän pitäisi kyetä näkemään, että Jumala 
osallistuu työhön suorasti. Jokainen, joka väittää, että Jumala 
eI osallistu suorasti työhönsä, ei osallistu Jumalan työhön!

Jumala sanoo, että hän “kauhistuttaa maata (engl. vavi-
suttaa kauheasti maata)”. Lausumaa painotetaan kolmessa 
jakeessa kahdesti (ks. Jesajan kirja 2:19–21). Jumala jatkaa 
maanjäristysten kautta rankaisemista kunnes ihmiskunta 
tekee parannuksen. Tulemme toteamaan aikaisempaa paljon 
voimallisemman maanjäristys aktiviteetin.

Jumala ei toivo väkivaltaa. Jumala lähettää rakkauden varoi-
tusviestin nyt, jotta ihmisillä on mahdollisuus tehdä parannus 
ennen katastrofin kohtaamista. Ihminen on kuitenkin synnin 
kovettama, ihminen ottaa Jumalan varoituksesta harvoin vaarin. 
Lopun tullessa ihmiskunta toivoo, että se olisi kuunnellut!

“ P o J at,  J o t k a  k i e ltävät  P o i k u u t e n S a”

Jesaja saattoi muinaisena aikana viestinsä perille, mutta viesti 
oli ensisijaisesti lopun aikaa varten. Mainitsin jo aikaisemmin, 
että Jumala käski Jesajan kirjoittamaan viestin kirjaan. “Mene 
siis nyt ja kirjoita se tauluun heidän läsnäollessaan ja piirrä 
se kirjaan, että se säilyisi tuleviin aikoihin, ainiaan, ian-
kaikkisesti” (Jesajan kirja 30:8). “Tuleviin aikoihin” on hep-
reaksi: “viimeisinä päivinä”. Mikä on se pääasiallinen syy, 
että Jesajan kirja on kirjattu Raamattuun? Se on viesti lopun 
aikaa varten—tälle päivälle, juuri nyt! Jamieson, Fausset and 
Brown Commentary ilmaisee jakeen 8 “kirja” -sanan: “kirja-
käärö, joka sisältää koko profetian, käytettäväksi kaukaisena 
aikana”—erityisesti “viimeisinä päivinä.”

Jesaja kirjasi kirjansa turhaan, jollemme ymmärrä, että se 
on meille tänään! Voimme välttää sanoinkuvaamattoman kär-
simyksen, jos otamme kirjan viestistä vaarin.
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Kriisi on syvällisempi kuin useimmat tajuavat. Jakeet viit-
taavat Jumalan omiin, jotka ovat vaarassa menettää pelastuk-
sensa! V pätee Israeliin yleisellä tavalla, mutta koskee erityi-
sesti Jumalan omaa seurakuntaa.

“Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, 
lapsia, jotka eivät tahdo kuulla Herran lakia” (jae 9). 
Interpreter’s Bible kääntää “vilpillisiä lapsia” -ilmaisun: 

“poikia, jotka kieltävät poikuutensa”, mikä on varsin vakava 
syytös. 

Moni laodikealainen on omaksunut Jumalaperheen hyl-
käävän kolminaisuusopin! Kolminaisuusoppi sisältää kolmen 
olennon suljetun Jumalapään. Mutta Jumala on Isä, Kristus 
on hänen Poikansa ja meidän potentiaalimme on tulla 
Jumalaperheen jäseniksi. Olemme nyt Jumalan siittämiä 
poikia ja jos pysymme uskollisina, synnymme kohta Jumalan 
pojiksi (asia selviää kirjasestamme, Jumala on perhe). 

Kristus toimi Isänsä asialla nuoresta asti (alku-
teksti, Evankeliumi Luukkaan mukaan 2:49). Kaikki lao-
dikealaiset epäonnistuvat toimissaan Isän asialla. Wcg ja 
wcg:stä lähteneet ryhmät kieltäytyvät tekemästä Jumalan 
työtä. Ainoastaan Filadelfian Jumalan seurakunnalla on 
selvä toimeksianto, se tietää, mitä sen tulee tehdä. Tämän 
vuoksi ainoastaan pcg tekee Jumalan työtä. Ylenkatsomme 
poikuutemme, kun kieltäydymme toimimasta Isämme asialla! 
Kyseessä on suuri synti!

Jumalan suurin, koskaan ilmoittama totuus, koskee 
Jumalan perhettä! Suurin lahja, jonka Jumala kykenee 
antamaan meille, on saada olla Jumalan oma poika—
Jumalaperheen jäsen! Jumala kutsuu meitä valmistumaan 
Jumaliksi! Laodikealaiset eivät ymmärrä enää, keitä he ovat, 
eivätkä Jumalan heille antamaa toimeksiantoa! Omaamme 
ylimmän Jumalan kenellekään koskaan antaman kut-
sumuksen, mikä tuo suuren vastuun. Saatanan ylin tar-
koitusperä on tuhota ymmärryksemme Jumalaperheestä. 
Laodikealaiset ovat tässä todellisessa taistelussa häviöllä.

Laodikealaiset “eivät tahdo kuulla Herran lakia”. Jumalan 
hallitus perustuu Jumalan lakiin. Jumala opetti hallitustaan, 
teki suuren työn H. Armstrongin kautta. Koska H. Armstrong 
noudatti ja opetti Jumalan lakia ja hallitusta, hän tuotti lähes 
ylitsevuotavan määrän hedelmiä.
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Tänään jokainen laodikealainen ryhmä hylkää annetun 
hallituksen! Tämä on suuri osoitus siitä, että he kieltävät 
poikuutensa. Kukaan Jumalan hallituksen hylkäävä ei 
tule olemaan Jumalan valtakunnassa. Isä Jumala hallitsee 
poikiaan—Perhettään!

Kun näet Jumalan omien hylkäävän Jumalan hallituksen, 
näet heidän kapinoivan omaa Isäänsä vastaan. Voimme nähdä, 
että tuhannet hylkäävät sen tänä lopunaikana.

Kyseessä on selvä merkki, kun Jumalan omat kieltäytyvät 
tekemästä Jumalan työtä. “Jotka sanovat näkijöille: Älkää 
nähkö, ja ennustajille: Älkää ennustako meille tosia, puhukaa 
meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita. Poiketkaa tieltä, 
väistykää polulta; viekää pois silmistämme Israelin Pyhä ” 
(Jesajan kirja 30:10–11). Huomaa, että tämä tapahtui Jumalan 
omalle seurakunnalle. Jumala oli seurakunnan kanssa, 
mutta ihmiset SaIvat aIkaan, että Jumala “engl. LakkaSI 
OLeMaSta, vietiin pois” heidän keskuudestaan! Mikään synti 
ei ole tätä syntiä suurempi! Jos nämä ihmiset eivät tee paran-
nusta, heitä odottaa tulijärvi. He kääntyivät pois Jumalasta ja 
Jumalan totuudesta. Tämä on Ilmestyskirjan jakeiden 3:14–19 
kapina. Jumala oksentaa heidät suustaan suureen ahdistukseen. 

Tänä lopunaikana vain laodikealaiset voivat saada Jumalan 
poistumaan keskuudestaan! Jumala ei ole ollut koskaan syn-
tisen maailman kanssa (Johanneksen ilmestys12:9; 2 Kirje 
korinttolaisille 4:4). Vain Laodikealaiset kykenevät kieltä-
mään tänään loistokkaan Isänsä! Vain laodikealaiset kyke-
nevät tekemään tämän kauheimman synnin! Ei löydy suu-
rempaa rikosta! Kaikkein traagisin näky on, kun Jumalan 
omat joutuvat hengellisesti kadotuksiin (2 Kirje tessalonika-
laisille 2:10).

“ä l ä  P R o f e to i ”

Kun Jumalan omat kapinoivat Jumalaa vastaan, se on selvä 
lopun merkki. He kieltävät: “älkää profetoiko”. (Voit lukea 
lisää ongelmasta ilmaiskirjasestamme Leijona ärjyy.) Kun 
Jumalan omat heikentyvät, he haluavat “mieluisia”—hel-
pomman viestin. 

Huomaa, että Jumalan omat kieltävät “älkää profetoiko”, 
koska he profetoivat aikoinaan Jumalan viestiä! He profetoivat, 
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kun H. Armstrong johti heitä, mutta lakkasivat hänen kuo-
lemansa jälkeen! Tämän takia Jumala käski pcg:tä “profetoi-
maan taas” (Johanneksen ilmestys 10:11).

Laodikealaiset haluavat “profetoida silmänlumeita”. 
Jumalan tie vaikuttaa heille liian vaikealta ja Jumalan pro-
feetallinen viesti tänään liian vahvalta. Laodikealaiset halu-
avat ihmishallituksen ja helpomman viestin. He eivät halua 
varoittaa maailmaa tulevasta suuresta ahdistuksesta eivätkä 
suuresta ja kauhistuttavasta Herran päivästä!

Tällainen penseä asenne saa jopa kaikkein kiehtovimman 
profetian himmentymään heidän mielessään—profetian kau-
niista, tulevasta huomisen maailmasta. Jumala ei ilmoita 
heille enää profetioitaan, koska he kapinoivat hänen lakiaan ja 
hallitustaan vastaan. Jumala ilmoittaa profetiansa ainoastaan 
todella nöyrille ihmisille (Evankeliumi Matteuksen mukaan 
11:25; 18:1-3). 

Jumala on antanut pcg:lle valtavan määrän uutta profeet-
tista ilmoitusta, katso kaikkea kirjallisuuttamme, mikä on 
kaikkein voimallisin merkki siitä, missä Jumala tekee tänään 
työtään! Ilmoitus osoittaa, että Kristus on seurakunnan Pää 
ja puhuu valituilleen!

Laodikealaiset eivät kykene näkemään, missä Jumala tekee 
tänään työtään pääasiassa sen takia, että he rakastavat “sil-
mänlumetta”. He kieltäytyvät kohtaamasta Raamatun vaikeita 
profetioita ja varoittamasta maailmaa. Laodikealaiset ovat 
sokeita, koska he haluavat olla sokeita.

Laodikealaisten työ lakkaa yhtäkkiä väkivaltaisesti. “Niin 
tämä synti on oleva kuin repeämä korkeassa muurissa, joka 
uhkaa sortua ja pullistuu; se särkyy äkkiä, yhtäkkiä” (Jesajan 
kirja 30:13). Laodikealaisten hengellisessä muurissa on 
repeämä, joka särkyy yhtäkkiä. Se on kuin, joka tulvajoen 
murtuva pengerrys. Vaara kasvaa—kunnes penkere antaa 
periksi, se murtuu muutamassa sekunnissa! 

Jumala “hajottaa pyhän kansan voiman” (Danielin kirja 
12:7, alkuteksti). Tämä tapahtuu suuren ahdistuksen alkaessa. 

“Se särkyy, niinkuin särkyy savenvalajan astia, joka lyödään 
rikki säälimättä, niin ettei sen sirpaleista löydy palasta, millä 
ottaa tulta liedestä tai ammentaa vettä altaasta” (Jesajan kirja 
30:14). Kaikki laodikealaisten silmänlumeet, vilpillisyys—
väärät opit—tuhotaan väkivaltaisesti, yhtäkkiä, ikuisesti.
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Kiitos Jumalalle, huonoja uutisia seuraa hyvä uutinen. 
“Sinä kansa, joka asut Siionissa, Jerusalemissa, älä itke! Hän 
on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat; sen kuulles-
saan hän vastaa sinulle kohta. Vaikka Herra antaa teille hädän 
leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten 
enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opet-
tajasi” (jakeet 19–20). Itku lakkaa. Jumala opettaa totuuttaan 
koko maailmalle. Nykyisiä Jumalan tosi kristittyjä odottaa 
ihana tulevaisuus. Meitä koulutetaan opettamaan koko maa-
ilmaa! Meidät asetetaan keskeiseen asemaan—meitä ei enää 

“kätketä”.
Tulemme opettamaan maailmalle samaa, minkä Jumala 

opetti meille H. Armstrongin kautta—ja paljon enemmän. 
Jumalan collegeja ja miljoonia seurakuntia perustetaan kaik-
kialle maailmaan. Täytämme maapallon Jumalan totuudella! 
Meillä on kadehdittava työ, autamme muuttamaan kyynelien 
maailman riemun ja naurun maailmaksi! 

“Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin 
poikkeatte oikealle tai vasemmalle: Tässä on tie, sitä käykää” 
(jae 21). Jae kertoo toimeenpantavasta Jumalan rakastavasta 
opastuksesta. Koko maailman väestöä opetetaan, se johdetaan 
Jumalan tielle ja pois synnistä, mikä on tuhatvuotisen valta-
kunnan edellytys.

“Niin hän antaa sateen sinun siemenellesi, jonka maahan 
kylvät, ja maan sadosta leivän, joka on oleva mehevä ja lihava, 
ja sinun karjasi on sinä päivänä käyvä laajalla laitumella” (jae 
23). Tuhatvuotisen valtakunnan eläimet ovat paremmin ravit-
tuja kuin useimmat nykyihmiset! Ihmisiä odottaa loistava 
tulevaisuus! Miksi ihmiset kapinoivat moista loistoa vastaan?

Ihmiset noudattavat Jumalan pyhäpäiviä. “Ja kuun valo on 
oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on oleva seitsen-
kertainen, oleva niinkuin seitsemän päivän valo, sinä päivänä, 
jona Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt 
haavat” (jae 26). Jae on kielikuva. 15. Tishri on vuoden kirk-
kain päivä. Voit jopa lukea kuunvalossa. Päivä on lehtimajan-
juhlan aikana ja kuvaa hengellistä valoa, jonka Jumala antaa 
maailmalle, kun Jeesus Kristus on henkilökohtaisesti paikalla. 
Nykymaailma kokee kohta valtavan muutoksen!



Luku 12
Hiskiaa koetellaan 

Moni Israelin historian oppiläksy on meille tarkoitettu 
oppiläksy. Hiskian, yhden Juudan suurimman kunin-
kaan hallituskaudella, Assyria uhkasi valtiota tuholla. 

Hiskia anoi Jesajan kautta apua Jumalalta ja Jumala pelasti 
kansan ihmeteolla kääntämällä toisen kansan Assyriaa vastaan. 
Jumala ratkaisi Hiskian ja Juudan valtion suuren ongelman. 
Kertomus löytyy Jesajan kirjan luvusta 37.

Sen jälkeen Hiskia kohtasi toisen, suuren ongelman. 
“Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisillaan; ja pro-
feetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja sanoi 
hänelle: Näin sanoo Herra: Toimita talosi; sillä sinä kuolet 
etkä enää parane” (Jesajan kirja 38:1). Jesajan tuli Hiskian luo 
ja kertoi, että tämä kuolisi tautiin. Uutinen järkytti Hiskiaa 
suuresti. Hiskia toimi oikein tässä elämänsä vaiheessa.

“Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa 
ja sanoi: Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun 
edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä 
on hyvää sinun silmissäsi! Ja Hiskia itki katkerasti” (jakeet 
2-3). Hiskia kääntyi Jumalan puoleen ja rukoili. Tässä elä-
mänsä vaiheessa Hiskia oli lähellä Jumalaa. Katso, kuinka 
Jumala vastasi Hiskian rukoukseen. “Mutta Jesajalle tuli tämä 
Herran sana: Mene ja sano Hiskialle: Näin sanoo Herra, sinun 
isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, 
olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää 
viisitoista vuotta” (jakeet 4-5). Jumala näki, että Hiskia kulki 
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uskossa. Jumala näki Hiskian kyyneleet. Eikö olekin hienoa, 
että Jumala otti huomioon Hikian kyyneleet? Jumala lisäsi 
Hiskialle 15 elinvuotta. 

Jumala toimitti Hiskialle vielä toisen ihmeteon. “Ja minä 
pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä 
ja varjelen tätä kaupunkia. Ja tämä on oleva sinulle merk-
kinä Herralta siitä, että Herra tekee, mitä on sanonut: katso, 
minä annan aurinkokellon varjon siirtyä takaisin kymmenen 
astetta, jotka se jo on auringon mukana laskeutunut Aahaan 
aurinkokellossa. Ja aurinko siirtyi aurinkokellossa takaisin 
kymmenen astetta, jotka se jo oli laskeutunut” (jakeet 6-8). 
Jumala käänsi maapallon pyörimisen todistaakseen Hiskialle, 
että hän täyttäisi lupauksensa tälle. Vaikka Jumala teki mah-
tavia ihmeitä Hiskian elämässä, Hiskian tarina ei pääty kui-
tenkaan onnellisesti.

h i S k i a n  k o h ta l o k a S  v i R h e 

Hiskia kohtasi parantumisensa jälkeen uuden, vaikean 
ongelman. Babylonin kuningas lähetti viestin Juudan kunin-
kaalle ja kertoi olevansa tämän sairaudesta suuresti huolis-
saan. Oliko viesti totta?

“Siihen aikaan Merodak-Baladan, Baladanin poika, 
Baabelin kuningas, lähetti kirjeen ja lahjoja Hiskialle, kun 
oli kuullut hänen olleen sairaana ja parantuneen. Ja Hiskia 
iloitsi lähettiläistä ja näytti heille varastohuoneensa, hopean 
ja kullan, hajuaineet ja kalliin öljyn ja koko asehuoneensa ja 
kaikki, mitä hänen aarrekammioissansa oli. Ei ollut mitään 
Hiskian talossa eikä koko hänen valtakunnassaan, mitä hän 
ei olisi heille näyttänyt” (Jesajan kirja 39:1-2). Tällä kertaa 
Hiskia astui vaaralliseen ansaan. Hiskia ylpistyi kuullessaan 
Babylonin kuninkaan olevan hänestä huolissaan ja ylpeydes-
sään esitteli kuninkaan lähettiläille kaikki kalleutensa—mikä 
oli kohtalokas virhe.

Jesajan epäili viisaampana Babylonin kuninkaan viestiä. 
Hän meni Hiskian luo ja kovisteli Hiskiaa kysymyksillään. 
Hiskia ei kuitenkaan vastannut kaikkiin Jesajan kysymyksiin. 

“Mutta profeetta Jesaja tuli kuningas Hiskian tykö ja sanoi 
hänelle: Mitä nämä miehet ovat sanoneet, ja mistä he ovat tul-
leet sinun tykösi? Hiskia vastasi: He ovat tulleet minun tyköni 
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kaukaisesta maasta, Baabelista. Hän sanoi: Mitä he ovat näh-
neet sinun talossasi? Hiskia vastasi: Kaiken, mitä talossani 
on, he ovat nähneet; aarrekammiossani ei ole mitään, mitä 
en olisi heille näyttänyt” (jakeet 3-4). Huomaa, että Hiskia ei 
vastannut Jesajan ensimmäiseen kysymykseen (“Mitä nämä 
miehet ovat sanoneet?”)—vaan sivuutti kysymyksen täysin! 
Hän vastasi vasta Jesajan toiseen kysymykseen. Miksei Hiskia 
vastannut ensimmäiseen kysymykseen? Oliko Hiskia alkanut 
ehkä kääntyä pois Jumalasta?

Muista, että Jumala lisäsi kuningas Hiskialle 15 elinvuotta, 
mikä osoittautui traagiseksi asiaksi. Hiskia luopui Jumalasta 
hänelle annettujen lisävuosien aikana ja kertomuksen lopussa 
näyttäisi siltä, että Hiskia menetti hengellisesti kaiken. Oliko 
mahdollista, että Hiskia jätti vastaamatta ensimmäiseen kysy-
mykseen, koska hän liehitteli Babylonia? Hiskian elämän 
hedelmät todistavat tämän todeksi!

l i i a n  l ä h e l l ä  b a b y l o n i a

Hiskian ylpeys osoittautui hänen lankeemukseksensa. 
Huomaa, kuinka ylentelevästi Hiskia vastasi Jesajan kysymyk-
seen. kaukaisen maan kuningas oli Hiskiasta kiinnostunut, 
joka kertoi Jesajalle, että saattue saapui “minun tyköni”. Hiskia 
esitteli saattueelle kaikki hänen aarteensa. Ylpeydessään 
Hiskia salli potentiaalisen vihollisen nähdä kaiken, millä 
Jumala oli häntä siunannut. Hiskian mieleen ei juolahtanut, 
että miehet olisivat olleet tuhoaikeissa, varastamassa hänen 
aarteitansa.

Jesajan oli huolissaan Hiskian toimista ja kykeni näke-
mään—hengellisesti puhuen—Hiskiaa selvemmin. Jesaja 
ei luottanut Babylonin kuninkaaseen, hän tunnisti Hiskian 
olevan liian lähellä Babylonia. Jesaja profetoi Hiskian ja 
Babylonin kuninkaan suhteen lopputuloksen. Jesajan kirja 
osoittaa, että suhteesta muodostui kuolettava sekä Hiskian 
jälkeläisille että Juudan valtiolle. “Niin Jesaja sanoi Hiskialle: 
Kuule Herran Sebaotin sana: Katso, päivät tulevat, jolloin 
kaikki, mitä sinun talossasi on ja mitä sinun isäsi ovat koon-
neet tähän päivään asti, viedään pois Baabeliin; ei mitään jää 
jäljelle, sanoo Herra. Ja sinun omia poikiasi, jotka sinusta pol-
veutuvat, jotka sinulle syntyvät, viedään hovipalvelijoiksi 
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Baabelin kuninkaan palatsiin” (jakeet 5-7). Hiskian loppu oli 
traaginen. Hiskian toimet saattoivat alulle hänen perheensä 
ja Juudan valtion tuhon. Babylonin kuningas tuhosi Jumalan 
temppelin ja vei Juudan valtion vangiksi.

va i k e i D e n  k y S y m y S t e n  k o h ta a m i n e n 

Kertomus sisältää selvän oppiläksyn meille kaikille. Mikä 
oli Hiskian pääasiallinen ongelma? Hiskia vältti Jumalan 
profeetan esittämiä vaikeita kysymyksiä. Hiskia ei halunnut 
kertoa Jesajalle Babylonin viestinviejien sanoja. Aika ajoin 
myös me väistämme helposti vaikeita kysymyksiä. Tahdomme 
lihallisesti sivuuttaa vaikeat kysymykset. Vaikeiden kysy-
mysten kohtaaminen tai kohtaamatta jättäminen on kääntö-
piste elämässämme. Vaikeiden kysymysten kohtaaminen voi 
kääntää elämämme hengellisen suunnan. Vaikeiden kysy-
mysten välttäminen voi puolestaan loitontaa meidät Jumalasta.

Vaikka Hiskia vältti Jesajan esittämää vaikeaa kysymystä, 
Jesaja jatkoi kyselyä (Jesajan kirja 39:4). Hän halusi osoittaa, 
että Hiskia oli alkanut turvata Jumalan sijasta omiin aartei-
siinsa, omaan voimaansa. Jesaja halusi Hiskian tunnistavan, 
että tämä oli alkanut turvata Babyloniin. Jesajan santa eivät 
valitettavasti tehonneet Hiskiaan. Babylon valloitti koko val-
tion kauheana rangaistuksena!

Entä me? Joskus Jumala esittää pastoreittensa kautta vai-
keita kysymyksiä. Väistelemmekö kysymyksiä vai kohtaam-
meko ne? Mikä on tänään laodikealaisten suurin ongelma? 
Laodikealaiset eivät halua kohdata tosi vaikeita kysymyksiä, 
mm. koskien opillisia muutoksia? He eivät halua kohdata 
todella vaikeaa kysymystä: oliko Herbert W. Armstrong 
Jumalan lopunajan Elias? Mikseivät? He haluavat kuulua 
osaksi Babyloniin. He haluavat turvata omiin aarteisiinsa 
ja Babylonin aarteisiin. Jumalan Laodikean seurakunta ei 
eroa paljoakaan Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kansalai-
sista, jotka kaikki turvaavat Babyloniin ja joutuvat kaikki 
Babylonin—nykyisen Saksan ja the Euroopan Unionin 
vangeiksi. 

Meidän Jumalan omien täytyy oppia, ettemme voi liehitellä 
Babylonia ja olla samaan aikaan lähellä Jumalaa. Emme saa 
pidättää Jumalalta mitään. Jos teemme kompromissin eläes-
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sämme Jumalan elämää, saamme vapaalipun Babyloniin kuten 
muinaiset juutalaiset kauheana rangaistuksena.

Laodikealaiset solmivat tänään Babylonin kanssa liit-
toutumia, he tuhoavat prosessissa Jumalan temppelin. 
Laodikealaiset ovat unohtaneet, että Jumala mittaa juuri nyt 
temppelinsä (Johanneksen ilmestys 11:1). Jumalan seurakunta 
on tänään maanpäällinen Jumalan temppeli. Jumala ei anna 
laodikealaisten tuhota Jumalan H. Armstrongin kautta raken-
tamaan ilman rankaisua.  Hiskiaan liittyvä historia opettaa 
meille tämän oppiläksyn. 



Luku 13
Ääni erämaassa 

Näemme päivittäin televisiosta maailman painajaismaisen 
kärsimyksen. Kärsimyksen paljous on kovettunut 
meidät. Tiedämme, ettemme pysty muuttamaan tapah-

tumia ja päättelemme “olkoon kuin olkoon.” Annemme periksi, 
kun toteamme, ettei mitään ole tehtävissä. Jumala ei ole kuiten-
kaan antanut periksi eikä hyväksynyt tämän maailman kuvaa-
mattoman suurta kärsimystä. Maailmamme on kurjuutta ja 
kauhua täynnä, koska ihminen kapinoi Jumalaa vastaan, mutta 
kohta kaikki muuttuu.

e R ä m a a  k u k o i S ta a  k u i n  Ru u S u 

Jopa kaikkein karuimmat erämaat muuttuvat kukkatarhojen 
kaltaisiksi. “Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee 
ja kukoistaa kuin lilja (engl. ruusu)” (Jesajan kirja 35:1). 

“Hietikko” tarkoittaa kirjaimellisesti “kuivaa paikkaa” tai pal-
jasta autiomaata. Vesipurot täyttävät kuivat paikat; kaikista 
maailman autiomaista tulee kukkatarhojen kaltaisia.

“Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille 
annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. 
He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme iha-
nuuden” (jae 2). karmel oli rikas, hedelmällinen, ylellisinten 
kasvien ja hedelmätarhoja täyttämä maa ja Saaron oli kuuluisa 
ympärivuotisista lumihuippuisista vuoristaan. Saamme nähdä 
jälleenvirtaavia puroja sekä monenlaisia kukkia, lehväkasvus-
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toja ja puita. Libanon oli tunnettu kauniista setri ja havupuis-
tansa. Näin oli muinoin. Jumala profetoi tulevasta, suuresta 
muutoksesta.  

“Vain lyhyt hetki enää, niin Libanon muuttuu puutar-
haksi, ja puutarha on metsän veroinen. Sinä päivänä kuurot 
kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina 
synkeästä pimeydestä” (Jesajan kirja 29:17–18). “Sinä päi-
vänä”—Kristuksen palattua—“Libanon muuttuu puutarhaksi.” 
Jumala tiesi, että nykyinen Libanon muuttuisi yhdeksi maa-
pallon pahimmista kolkista! Ehkä juuri tämän takia Jumala 
profetoi juuri Libanonista. Jumala haluaa maailman vertaavan 
Libanonin nykyistä kurjuutta huomisen maailman loistoon! 
Libanon herättää nykymaailman ihmismielissä ainutlaa-
tuisen näyn. Jumala tekee Libanonista pian loistoisan kauniin 
valtion.

Miehet ja naiset kaunistavat tämän maailman—ihmiset 
kumartuvat istuttamaan ruusuja. Ihmiskunta saa nähdä, mitä 
se voi saada aikaan, kun ihmisten energia keskitetään juma-
lallisella tavalla.

Maapallo tulee kokemaan valtavan muutoksen. Maapallo 
iloitsee ja riemuitsee! Maapallon ihmiset riemuitsevat kaik-
kialla iloiten! Nykymaailma muuttuu ihmeellisesti.

Annettu näky vahvistaa nykyistä Jumalan tosi seurakuntaa. 
“Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. 
Sanokaa hätääntyneille sydämille: Olkaa lujat, älkää peljätkö. 
Katso, teidän Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. 
Hän tulee ja pelastaa teidät” (Jesajan kirja 35:3-4). ajankohta 
on juuri ennen tuhatvuotista valtakuntaa. Tämä profetia koh-
distetaan nyt sinulle! 

Filadelfialaiset ovat Jumalan pylväitä ja Jumala odottaa, 
että Jumalan Filadelfian seurakunta vahvistaa “hervonneita 
käsiä” ja “horjuvia polvia”, potentiaalisia sekä uusia seura-
kuntalaisia. Jumala koettelee valittujaan nähdäkseen, ovatko 
he todellisia hengellisiä pylväitä. Me toimitamme sen, minkä 
Laodikean pastorit jättivät tekemättä. Jumala valmistaa 
meitä kuningas-papeiksi. Meidän tulee toteuttaa tämä pro-
fetia ja todistaa Jumalalle, että olemme hänen valittujaan! 
Koko maailman ihmiset tekevät kohta kääntymyksen. Vain 
tänään vahvat pätevöityvät ja valmistuvat ylimmiksi johtajiksi 
Jumalan tulevaisuuden maailmassa.
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Voitko auttaa tänään heikkoja ja masentuneita? Me kaikki 
tarvitsemme aika ajoin apua. Jos aiomme valmistua pyl-
väiksi Jumalan päämajan temppeliin, meidän on oltava pyl-
väitä tänään (Johanneksen ilmestys 3:12). Jumala valmistaa 
Filadelfian seurakuntansa jakamaan Kristuksen valtais-
tuimen! (Johanneksen ilmestys 3:21). Tämä on Jumalan ylin 
kutsumus! Ei löydy suurempaa kutsumusta. Nyt on aika olla 
vahva Jumalan puolesta!

Jos onnistumme nykyajassa, valmistumme hallitsemaan 
tuhatvuotisessa valtakunnassa. 

“Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat auke-
nevat. Silloin rampa hyppii niinkuin peura ja mykän kieli 
riemuun ratkeaa; sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aro-
maahan purot. Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva 
maa vesilähteiksi. Aavikkosutten asunnossa, missä ne maka-
sivat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaisla” (Jesajan kirja 35:5-7). 

“Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi”, hepreaksi ilmaisu voisi 
kuulua “kangastus muuttuu todelliseksi järveksi.” Auringon 
keskipäivän säteet heijastuvat hehkuvalta automaan hiekalta 
lammikoksi. Lähitulevaisuudessa autiomaakangastusten 
sijaan on todellisia järviä! kangastus edustaa maailmamme 
illuusiota. Ihmiset näkevät kangastuksia avioliitossa, rotuky-
symyksissä, koulutuksessa, uskonnossa sekä rauhan pyrki-
myksissä—ihmiset näkevät toivon, joka osoittautuu kuitenkin 
suuren pettymyksen aiheuttavaksi kangastukseksi! Pian kai-
kista kangastuksista tulee todellisuutta—kuvitelmamme 
onnistuvat ja täyttyvät.

Jumalan tulevassa maailmassa jopa vähiten koulutetut 
onnistuvat. “Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on pyhä tie: 
sitä ei kulje saastainen; se on heitä itseänsä varten. Joka sitä 
tietä kulkee, ei eksy–eivät hullutkaan” (jae 8).

Jeremia sanoi, ettei yksikään israelilainen nauraisi suuren 
ahdistuksen aikana. ei edes yksi! Jokaisen kasvot ovat kalpeat 
kuin synnyttävän naisen (ks. Jeremian kirja luku 30). Tilanne 
muuttuu yhtäkkiä. “Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat 
Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo 
saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat” (Jesajan 
kirja 35:10). Kristuksen hallitessa ihmiset riemuitsevat “ian-
kaikkisella ilolla.” Ilo kestää iankaikkisesti! “Murhe ja huokaus 
pakenevat” iankaikkisesti! Ihmisiä odottaa loistava tulevaisuus. 
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ä ä n i  e R ä m a a S S a 

Johannes Kastaja oli huutavan ääni ensimmäisellä vuosi-
sadalla, mutta harva kuuli häntä. Herbert W. Armstrong oli 
huutavan ääni 20.vuosisadan uskonnollisen hämmennyksen 
erämaassa, mutta vain harva ihminen otti vaarin myös hänen 
viestistään. 

Näillä kahdella miehellä oli voimallinen viesti, mutta viesti 
ei vapisuttanut maailmaa. Jumala tulee kyllä vapisuttamaan 
maailman ihmisiä, jotka eivät ottaneet vaaria! “Huutavan ääni 
kuuluu: Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle 
tasaiset polut meidän Jumalallemme” (Jesajan kirja 40:3). 
Johannes Kastaja täytti roolin ennen Kristuksen ensimmäistä 
tulemusta. Lopunajan Johannes valmistaa tien Kristuksen 
toista tulemusta varten. “Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki 
vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi 
ja kalliolouhut lakeaksi maaksi” (jae 4) viittaa lopunajan 
Johannekseen. Laaksoja ei korotettu eikä vuoria alennettu 
Kristuksen ensimmäisessä tulemuksessa, muta muutetaan 
Kristuksen toisessa tulemuksessa.

H. Armstrong valmisti tien Kristuksen toiselle tulemuk-
selle. Hän asetti kaikki kohdalleen (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 17:10–11). Jumala palautti hänen kauttaan 18 suurta 
totuutta. H. Armstrong julisti evankeliumin kaikkeen maa-
ilman ensimmäistä kertaa lähes 2,000 vuoteen (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 24:14). Hän palautti seurakuntaan myös 
suuren perustavan totuuden Jumalan perheestä (Malakian 
kirja 4:5-6). Nämä ovat vuoren korkuisia, valtavia profetioita, 
jotka täyttyivät tänä lopunaikana! 

Kääntymyksen tehneet ja evankeliumin kuulleet laskettuna, 
H. Armstrong teki luultavasti lukumäärältään laajimman Jumala 
n työn 2 000 vuoteen! Tästä huolimatta ihmiset eivät olleet 
tietoisesta asiasta! “Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä 
sanoen: Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää 
tulla ensin? Jeesus vastasi ja sanoi: Elias tosin tulee ja asettaa 
kaikki kohdalleen. Mutta minä sanon teille, että Elias on jo 
tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, 
mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä. 
Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes 
Kastajasta” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:10–13).
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Ihmiset eivät tunnistaneet, kuka Johannes Kastaja oli. 
Ihmiset eivät tunnistaneet tänä päivänä H. Armstrongin 
virka-asemaa. Tätä järkyttävämpi asia on se, että useimmat H. 
Armstrongin oman seurakunnan jäsenet eivät tunnistaneet, 
kuka H. Armstrong todella oli! Tämän takia he ovat laodi-
kealaisia! Kaikki laodikealaiset hylkäsivät tiedon siitä, että H. 
Armstrong täytti tämän lopunajan Eliaan roolin! Kristus pro-
fetoi, että he olisivat sokeita (Johanneksen ilmestys 3:17). He 
ovat uskomattoman sokeita! Huomaa kuitenkin, että tosi ope-
tuslapset ymmärsivät asian—kuten Jumalan Filadelfian ope-
tuslapset ymmärtävät tänään.

Johannes Kastaja oli Eliaan edeltäjä, mutta “he eivät tun-
teneet häntä.” profetia kertoo, etteivät ihmiset tunnistaisi 
lopunajan Johannesta eivätkä Eliasta (molemmat kuvaavat H. 
Armstrongin työtä), ainoastaan Kristuksen tosi opetuslapset 
tunnistaisivat hänet.

Ensimmäisellä vuosisadalla Jumalan miehen roolin 
ymmärtäneet ja tänä lopunaikana Jumalan johtajan tiedos-
tavat ovat kristuksen tosi opetuslapsia!

Jollet ymmärrä, kuka Kristuksen fyysinen johtaja on, et 
ole Kristuksen opetuslapsi!

Kristus on seurakuntansa Pää, mutta Kristus asettaa kaik-
kina aikoina myös miehen seurakunnan fyysiseksi pääksi.

Ensimmäisen vuosisadan ihmiset, jotka “eivät tunteneet 
häntä” (Johannes Kastajaa), eivät tunteneet eivätkä seuran-
neet Jeesusta Kristusta. Kristuksen tosi opetuslapset tunnis-
tivat, kuka Johannes Kastaja todella oli. Samalla tavalla löydät 
lopunajan Jumalan opetuslapset sieltä, missä Jumalan mies on.

Kristus toimeenpanee hallitustansa miehen kautta. 
Saatana, tämän maailman Jumala, ja kapinoivat ihmiset 
vihaavat Jumalan hallitusta. He yrittävät jatkuvasti demoni-
soida Jumalan johtavaa miestä. Kyseessä ei ole miehen—vaan 
Jumalan miehen seuraaminen.

Kristus esittää esimerkin avulla Kristuksen todelliset 
seuraajat.

Tämä ydinasia osoittaa, miksi laodikealaiset ovat sokeita.

J u u Da n  k au P u n g i t

Tyrmistyttävä Laodikean sokeus muutti Jumalan toimek-
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siannon tänä lopunaikana. “Nouse korkealle vuorelle, 
Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, 
Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano 
Juudan kaupungeille: Katso, teidän Jumalanne” ( Jesajan 
kirja 40:9). Heprean kielellä sama kuuluu: “Sinä, joka kerrot 
Siionille ilosanoman ja Jerusalemille.” Laodikealaiset ovat 
Jumalan omaa seurakuntaa. Meidän tulee saattaa hyvä 
uutinen tänään Jumalan omalle Laodikean seurakunnalle 
ja koko Israelille. Ennen kuin voimme viedä hyvän uutisen, 
meidän on saatava laodikealaiset näkemään, kuinka sokeita 
he ovat!

H. Armstrong on ainoa, joka valmisti tien Kristuksen 
toiselle tulemukselle. Jumalan tosi opetuslapset tietävät, 
ettei maapallolta löydy ketään toista miestä, joka olisi edes 
miljoonan mailin säteellä lopunajan Elias, ja ettei ennen 
Kristuksen paluuta löydy ketään toista. 

Herbert W. Armstrong valmisti Juudan kaupungeille13 
radio-ohjelmaa, jotka oli määrä lähettää Jordanian (senai-
kaiselta) uudelta Länsirannan radioasemalta. Juutalaisten ja 
arabien välinen sota puhkesi kuitenkin vuonna 1967, eikä H. 
Armstrong saanut mahdollisuutta hyödyntää ohjelmiaan. 

Jumala haluaa, että pcg vie tämän viestin Juudan kaupun-
geille. Sama seurakunta vie Jumalan viestin laodikealaisille. 
Laodikean aikakaudella Profetian mukaan viestin tultaisiin 
viemään Juudalle Laodikean aikakaudella, ei H. Armstrongin 
Filadelfian työkaudella.

Minua innostaa H. Armstrongin 13 ohjelman intensiivinen 
valmistuspa. H. Armstrong uskoi, että Jumala oli antanut 
hänelle toimeksiannon tehdä Jumalan työtä ja että oli aika 
julistaa Jesajan kirjan 40 luku juutalaisille, mutta oli tapahtu-
mien edellä. Toivon, että pcg toimii samalla, vahvalla uskolla, 
kun Jumala avaa meille oven. 

H. Armstrong oli syystä menestyksekäs. “Katso, kansa-
kunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin 
tomuhiukkanen vaa’assa. Katso, merensaaret hän nostaa kuin 
hiekkajyvän… kaikki kansakunnat ovat niinkuin ei mitään 
hänen edessään, ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä” (jakeet 
15, 17). H. Armstrong tiesi, että kansat olivat kuin ei mitään 
Jumalaan verrattuna—eivät edes “pisara vesisangossa”! 

“Kaikki kansakunnat ovat niinkuin ei mitään hänen edes-
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sään”! H. Armstrong uskoi Jumalaa, minkä takia hänen teke-
mänsä työ oli suurenmoinen.

Sinun eikä minun ei tarvitse pelätä mitään—jos tur-
vaamme samaan suureen Jumalaan. Pelko tuhoaa ihmiset, 
mutta usko kaikkivaltiaaseen, kaikkivoivaan Jumalaan tekee 
yksittäisten henkilöiden työstä suurenmoisen.

Ketä voimme verrata Jumalaan? “Keneenkä siis te vertaatte 
Jumalan, ja minkä muotoiseksi te hänet teette?” (jae 18). Usko 
tähän suureen Jumalaan loitontaa kaikki pelkomme!

e n t i S e t  J a  t u l e vat  

Yksi tärkein profetian avain on ymmärtää, että profetia on 
kaksivaiheinen. kaksivaiheisuus näkyy läpi Raamatun. On 
Vanha ja Uusi testamentti. Löytyy vanha, maallinen Jerusalem 
ja uusi taivaallinen Jerusalem. Löytyy ensimmäinen Aadam ja 
toinen Aadam, Jeesus Kristus (1 Kirje korinttilaisille 15:45–
47). Kun opit tuntemaan tämän kaksivaiheisuuden avaimen, 
Raamatun profetia herää eloon. Tarkastellaan annettua avainta 
lähemmin.

Jumala kertoo Raamatussa, että hän inspiroi profetian kak-
sivaiheisuuden. “Esittäkööt ja ilmoittakoot meille, mitä tapah-
tuva on; ilmoittakaa entiset, mitä ne olivat, tarkataksemme ja 
tietääksemme, mitä niistä on tullut, tahi antakaa meidän kuulla 
tulevaisia” (Jesajan kirja 41:22). Jumala kehottaa jakeessa eri-
tyisesti katsomaan “entisiin” tapahtumiin ja “tarkkaamaan” 
niitä ymmärtääksemme Jumalan profetioiden “tulevat” tapah-
tumat. Toisin sanoen meidän täytyy opiskella historiaa—eri-
tyisesti Raamatun historiaa—ymmärtääksemme tämän lopu-
najan profetioita.

Löytyy lukemattomia historiankirjoja. Raamatun profe-
tian ymmärtämiseksi kaikkien kirjojen lukeminen olisi lähes 
mahdotonta. Jumala helpotti tehtäväämme. Jumala inspiroi 
Raamatun profetioihin tarvittavat historialliset tapahtumat, 
jotka auttavat meitä ymmärtämään tulevaisuutta. Apostoli 
Paavali opetti korinttolaisille: “Tämä, mikä tapahtui heille, on 
esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maail-
manaikojen loppukausi on tullut” (1. Kirje korinttilaisille 10:11). 

Menneiden ymmärtäminen on tulevaisuuden ymmärtämisen 
tähdellinen avain. H. Armstrong opetti, että täyttynyt profetia 
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on yksi Raamatun voimakkaimmista todisteista. Lisää vielä 
profeetallisen kaksivaiheisuuden ymmärtäminen: vaikka 
moni profetia täyttyi muinoin, suurin osa täyttyneestä pro-
fetiasta on pelkästään pienimuotoinen esikuva suuren lopu-
najan täyttymystä. Moni Raamatuntutkija kulkee juuri tässä 
harhaan: moni ei näe, että usea mennyt, osaksi täyttynyt pro-
fetia, odottaa lopunajan täyttymystä.

Vuorisaarnan profetia on täydellinen esimerkki asiasta. 
“Tutki Matteuksen evankeliumin lukua 24! Luvussa Jeesus 
vastaa opetuslasten kysymyksiin ajan lopusta ja hänen paluus-
taan. Moni uskoi ilman pohjaa, että Matteuksen evanke-
liumin luku 24 täyttyi totaalisesti vuoden 70 jKr. Jerusalemin 
tuhossa, mikä johtaisi uskomaan, että Jeesus valehteli! Kristus 
ei valehdellut, 70 jKr. tapahtuma oli pelkästään Matteuksen 
evankeliumin luvun 24 profetioitten täyttymyksen esikuva” 
(Ambassador College, How to understand prophecy, kuinka 
ymmärrät profetiaa). Meidän on ymmärrettävä, että profetia on 
kaksivaiheinen.

va lta k u n t i e n  va lt i ata R 

Kaldealaiset ovat muinaisen Babylonin asukkaita. Vaikka 
Babylon ja kaldealaiset ovat hävinneet näyttämöltä, vanha 
Babylonian uskonto on edelleen elossa. “Tytär Babylon” on 
erittäin aktiivinen tänään. “Astu alas ja istu tomuun, sinä 
neitsyt, tytär Baabel, istu maahan, valtaistuinta vailla, sinä 
Kaldean tytär; sillä ei sinua enää kutsuta hempeäksi ja hau-
raaksi (alkuteksti)” (Jesajan kirja 47:1). Millä maailmanuskon-
nolla on valtaistuin? Tunnen vain yhden uskonnon! 

“Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, SALAISUUS: SUURI 
BABYLON, MAAN PORTTOJEN JA KAUHISTUKSIEN ÄITI. 
Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja 
Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suu-
resti ihmettelin” (Johanneksen ilmestys 17:5-6). Kyseessä on 
sama, vanha Babylonian uskonnollinen järjestö, joka ohjaa 
Jumalan pyhien murhan suuressa ahdistuksessa!

“Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen 
kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta 
saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon 
kanssa” (jae 12). Tämä 10 valtiosta koostuva Euroopan jär-
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jestö on Saksan (muinaisen Assyrian) johtama, mutta suuren 
kirkon johtama (jae 7). 

“Istu äänetönnä ja väisty pimeään, sinä Kaldean tytär; 
sillä ei sinua enää kutsuta valtakuntien valtiattareksi. Minä 
vihastuin kansaani, annoin häväistä perintöni, minä annoin 
heidät sinun käsiisi; et osoittanut sinä heille sääliä, vanhuk-
sellekin sinä teit ikeesi ylen raskaaksi. Ja sinä sanoit: Iäti minä 
olen valtiatar, niin ettet näitä mieleesi pannut, et loppua aja-
tellut” (Jesajan kirja 47:5-7). Olemme jo kertoneet, että nainen, 

“valtiatar, engl. lady,” on seurakunnan tai kirkon raamatullinen 
symboli. Tämä kirkko on “valtakuntien valtiatar”! Ei ole 
toista hänen kaltaistaan. (Tilaa ilmaiskirjasemme naahum: 
lopunajan profetia Saksalle.)

Tämä valtiatar hallitse valtakuntia (monikko). Mikä suuri 
kirkko hallitsee historiassa maailman valtakuntia? Vain yksi 
kirkko—ja se hallitsi kuutta pyhän Rooman valtakunnan 
eloon heräämistä. Tämä kirkko hallitsee kohta seitsemättä. Se 
ohjaa poliittista petoa aiheuttamaan suurimman tähänastisen 
kärsimyksen maapallolla! Se ei osoita armoa Jumalan valit-
semia Israelin kansoja kohtaan, kun ne ovat tänä lopunaikana 
vankeudessa—suuressa ahdistuksessa, joka on saatanan viha 
(Johanneksen ilmestys 12:12). Tämä suuri, väärä uskonto on 
saatanan ylimmän vihan työväline!

“Mutta nyt kuule tämä, sinä hekumassa-eläjä, joka istut 
turvallisena, joka sanot sydämessäsi: Minä, eikä ketään 
muuta! Minä en ole leskenä istuva enkä lapsettomuudesta tie-
tävä” (Jesajan kirja 47:8). Tämä kirkko on menettänyt pro-
testanttiset, protestoivat, lapsensa. Se pakottaa kuitenkin 
suuren suunnitelmansa mukaisesti heidät takaisin katraa-
seen! Useimmat protestantit tullaan kohta kastamaan kaikkien 
aikojen pahimpaan “inkvisitioon”! Kiitettävästi se kestää vain 
lyhyen aikaa. “Mutta nämä molemmat tulevat sinun osaksesi 
äkisti, yhtenä päivänä: lapsettomuus ja leskeys; ne kohtaavat 
sinua täydeltänsä, huolimatta velhouksiesi paljoudesta, loit-
sujesi suuresta voimasta” (jae 9). Yhtäkkiä tämä suuri kirkko 
tuhotaan ikuisesti! Kaikki tapahtuu aivan lähitulevaisuudessa.



Luku 14
kristuksen morsian

Jesajan kirjalla on paljon sanottavaa Jumalan oman lopu-
najan seurakunnan kapinoinnista Jumalan lakia vastaan. 
Harvat synnit ovat vakavampia kuin se, että Jumalan oma 

seurakunta ei tee Jumalan työtä. Laodikealaisia tullaan rankai-
semaan, heidän on luovuttava suuressa ahdistuksessa elämäs-
tään. Laodikealaisia rankaistaan niin kovasti, että he kuvitte-
levat erheellisesti Jumalan hyljänneen heidät. 

k R i S t u k S e n  m o R S i a n

Jos laodikealaiset tekevät parannuksen–Jumalan heille varaaman 
hyvän uutisen suuruutta on vaikea edes mitata. “Riemuitkaa, 
te taivaat, iloitse, sinä maa, puhjetkaa riemuun, te vuoret, sillä 
Herra lohduttaa kansaansa ja armahtaa kurjiansa. Mutta Siion 
sanoo: Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut” 
(Jesajan kirja 49:13–14). Kaikista tulevista hyvistä uutisista huo-
limatta tämä Siion, Jumalan lopunajan laodikealaiset, ajattelevat, 
että Jumala on unohtanut ja hyljännyt heidät, mutta heidän pitää 
pohtia syvästi Jumalan suuresti innoittavaa vastausta.

“Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda 
kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en 
sinua unhota” (jae 15). On vaikea löytää naista, joka unohtaisi 
imettäväisen lapsensa eikä säälisi kohtunsa poikaa. Jumala 
ei voi koskaan unohtaa laodikealaisia, elleivät he kieltäydy 
parannuksen teosta.
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Jumala ei käytä sattumanvaraisesti “poika”-sanaa tyttären 
sijasta. Kaikki laodikealaiset ovat Jumalan siittämiä poikia. 
He ovat alkioasteella olevia Jumalia! Jumalan täytyy muis-
tuttaa, miksi hän ei saata unohtaa heitä koskaan! Edes nor-
maalit vanhemmat eivät unohda omaa lihaansa ja vertansa. 
kuinka Jumala unohtaisi koskaan siittämänsä pojan?

Laodikealaiset ovat unohtaneet. Jos he muistaisivat 
Jumalaperhe-suhteen, he tietäisivät, ettei heidän rakas-
tava Isänsä eikä Kristus unohda eikä hylkää heitä kos-
kaan, ei milloinkaan! Laodikealaiset ovat unohtaneet paljon 
H. Armstrongille ilmoitetusta Jumalaperhe-konseptista. 
Laodikealaiset ovat syyllisiä hylkäämiseen ja unhottami-
seen—eI JuMaLa! Jos laodikealaiset todella ymmärtäisivät 
Jumalaperhe-suhteen, he eivät syyttäisi Jumalaa hylkäämi-
sestä ja unhottamisesta! “Katso, kätteni hipiään olen minä 
sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina minun edessäni” 
(jae16). Laodikealaiset on kaiverrettu Jumalan muistiin. 

“Nosta silmäsi ja katso ympärillesi: he kokoontuvat, he 
tulevat sinun tykösi kaikki. Niin totta kuin minä elän, sanoo 
Herra, sinä puet heidät kaikki yllesi niinkuin koristeen ja 
sidot heidät (vyöllesi) niinkuin morsian (vyönsä)” (jae 18). 
Tässä on pieni muistutus siitä, että he ovat Kristuksen mor-
sian. Laodikealaisille tarjottiin ylintä poikuutta, jonka Jumala 
voi tarjota. Jos he tekevät parannuksen, he saavat avioitua 
Jeesuksen Kristuksen kanssa ja auttaa tätä hallitsemaan lapsia, 
poikia—joista kukaan ei ole yhtä korkealla morsiamen tasolla! 
Jumala on antanut ensihedelmille suurimman kutsumuksen, 
jonka hän voi antaa! Ainoastaan ensihedelmillä on mahdolli-
suus tulla Kristuksen morsiameksi. kaikki laodikealaiset kuu-
luvat tähän ryhmään. Laodikealaiset ovat kuitenkin hyljänneet 
ja unhottaneet ensimmäisen rakkautensa suurinta Jumalan 
tarjoamaa kunniaa kohtaan! Heitä ei enää innosta ilmaisut: 
Isä Jumala, kristuksen morsian, Jumalaperhe. Kuinka surullista. 
Jumala järkyttää, palauttaa heidät suuressa ahdistuksessa 
tajuamaan tämän realiteetin.

o P P i n e i D e n  k i e l i 

“Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten (engl. oppineiden) 
kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä; hän 
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herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan 
opetuslasten (oppineiden) tavalla” (Jesajan kirja 50:4). Jumala 
tahtoo kouluttaa, kun koulutus perustuu hänen sanaansa.

Herbert W. Armstrong perusti Ambassador Collegen, 
teki siitä humanistisen, yleissivistävän instituution. Hän 
näki Sardis-seurakunnassa ollessaan, että sen johtajilta ja 
pastoreilta puuttui koulutus, ja tarpeen Jumalan collegen 
perustamiseksi.

H. Armstrong oli myös tietoinen siitä, että hänet oli kut-
suttu auttamaan ihmisten valmistamisessa, kouluttamaan 
maailmaa Jumalan tavalla.

Jumala haluaa meidän “tietävän, kuinka sanalla vir-
voittaa väsynyttä”—tietää, kuinka kannustaa lannistunutta. 
Pystytkö sinä siihen? Oletko syvällisesti Jumalan sanan kautta 
kouluttautunut?

Kuuletko sinä, kuulenko minä, “kuulemmeko oppineiden 
tavalla”?

Meitä kutsutaan tänään tulemaan opettajiksi huomisen 
maailmassa. Valmistaudummeko tätä hienoa tulevaisuutta 
varten?

l a k i  h e i Dä n  S y Dä m i S S ä ä n 

Yksi Raamatun voimallisimmista kielikuvista löytyy Jesajan 
kirjan jakeesta 51:1: “Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauteen 
pyritte, te jotka Herraa etsitte. Katsokaa kalliota, josta olette 
lohkaistut, ja kaivos-onkaloa, josta olette kaivetut.” Tämä 
viittaa nykyisiin Jumalan filadelfialaisiin. Meidät on lou-
hittu hengellisestä Kalliostamme (1 Kirje korinttilaisille 10:4; 
Psalmien kirja 18:1-2). Meidät louhitaan ja muokataan hengel-
lisestä Kallio-kivilouhoksestamme. Meidän tulee katsoa tähän 
hengelliseen Kallioon, josta olemme leikatut. Kristus elää 
meissä (Kirje galatalaisille 2:20). Jeesus Kristus on Kalliomme 
(1 Kirje korinttilaisille 10:4). Meidät on hengellisesti lohkottu 
Kristus-kalliosta. Tämä on se “kaivos-onkalo”, josta meidät 
kaivettiin. Meidän tulee pitäytyä aina siihen Kallioon, josta 
meidät on kaiverrettu ja lohkottu. 

On tähdellistä muistaa, mikä ensisijaisesti teki meistä hen-
gellisen. Laodikealaisten virhe on loitontua Jumala heille H. 
Armstrongin kautta opettamasta. Meidät kaikki saatettiin, 
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joko suorasti tai epäsuorasti, H. Armstrongin kautta pois tästä 
maailmasta, Jumala käytti tätä hengellistä kallio-kivilouhosta 
luonteemme rakentamiseksi. Älä unohda koskaan “kalliota, 
josta olette lohkaistut”.  Kielikuva on todella kaunis ja mer-
kityksellinen. Emme saa koskaan unohtaa, kuinka ensirak-
kautemme rakentui, meidän tulee pitäytyä aina hengellisiin 
juuriimme.  

“Katsokaa Aabrahamia, isäänne, ja Saaraa, joka teidät syn-
nytti. Sillä hän oli vain yksi, kun minä hänet kutsuin; mutta 
minä siunasin hänet ja enensin hänet” (Jesajan kirja 51:2). 
Jumala kutsui Aabrahamin ja Saaran “yksin”, mutta katso, 
kuinka siunattuja he olivat! Jumala “enensi” heidän kauttansa 
mahtavasti työtään. Jumala tekee tänään saman myös meille, 
jos muistamme hengelliset juuremme—vaikka olisimme käy-
tännöllisesti katsoen yksin! 

Emme hylkää koskaan Jumalaa, jos pidämme hänen lakinsa 
sydämessämme. “Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tun-
nette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini: älkää peljätkö 
ihmisten pilkkaa älkääkä kauhistuko heidän herjauksiansa” (jae 
7). Jumala puhuttelee tässä yksinomaan valittujaan, ainoastaan 
valituilla on tänään sydämessään Jumalan laki, he eivät pelkää 
pahassa maailmassa ihmisten herjaa. 

Saatana vaikuttaa suuresti tähän maailman. Useimmat 
uskonnot hylkäävät Jumalan lain. Raamattu on kuitenkin 
jakeita täynnä, jotka kuvaavat, kuinka lain tulee olla sydämis-
sämme. Pian Jumala tulee kirjoittamaan lakinsa koko maa-
ilman sydämiin! (Jeremian kirja 31:33). Maailman toimilla ei 
ole väliä, sen toimet eivät voi estää meitä—jos Jumalan laki on 
sydämissämme! Pelkäämme Jumalaa, emme ihmisiä.

Pelkäätkö elämää? Ihmisiä? Työpaikkasi tai perheesi 
menettämistä? Ihmismielen pelot ohjaavat useimpia ihmis-
elämiä! Jumalan rakkaus on, että pidämme hänen käskynsä, 
hänen lakinsa (1 Johanneksen kirje 5:3)—täydellinen rakkaus 
poistaa pelon (1 Johanneksen kirje 4:18).

Kyseessä on suuri asia Jumalan nykyseurakunnassa. Moni 
Jumalan oma kääntyy pois Jumalasta, koska laki ei ole heidän 
sydämissään!

Lain kautta kontrolloit perimmiltään jumalallista elämää. 
tapa, jolla syömme, pukeudumme, nautimme asioista, toisen 
sukupuolen kanssa kanssakäyminen, naimisiin meno, työn-
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teko ja huvittelu, riippuvat siitä, kuinka syvästi Jumalan laki 
on kaiverrettuna sydämiimme. Elämämme toimet ilmaisevat, 
kuinka paljon rakastamme Jumalaa!

Kohtaamme pian kaikki Jumalan. Toivotaan ja rukoillaan, 
että Jumalan laki on kaiverrettuna syvästi sydämiimme.

“Ja minä olen pannut sanani sinun suuhusi, minä olen 
kätkenyt sinut käteni varjoon, pystyttääkseni (alkuteksti, 
istuttaakseni) taivaan ja perustaakseni maan ja sanoak-
seni Siionille: Sinä olet minun kansani” (Jesajan kirja 51:16). 
Ihminen luotiin tätä tarkoitusta varten. emme pysty erotta-
maan maapallon potentiaalia maailmankaikkeuden potentiaa-
lista—Jumala ei luonut meitä pelkästään saattaakseen maa-
pallon kukoistamaan kuin ruusu vaan istuttaakseen taivaat ja 
saattamaan niiden luomistyön päätökseen!

Kun olemme kaunistaneet maapallon, meidät lähetetään 
ulkoavaruuteen istuttamaan taivaat. Meitä odottaa valtava 
tulevaisuus! Mahtavan majesteettinen tulevaisuus!

S u l o i S e t  J a l at 

Siion—Jumalan omat—ovat unessa. “Heräjä, heräjä, pukeudu 
voimaasi, Siion; pukeudu juhlapukuusi, Jerusalem, sinä pyhä 
kaupunki. Sillä ei koskaan enää astu sinun sisällesi ympäri-
leikkaamaton eikä saastainen” (Jesajan kirja 52:1). Jae puhuu 
meidän työstämme, juuri nyt! Jae viittaa seurakuntaan nai-
sena, joka valmistautuu avioitumaan Kristuksen kanssa. 
Kyseessä on lopunaika, joka edeltää välittömästi aikaa, jona 
Siionista ei löydy enää koskaan “ympärileikkaamatonta” eikä 

“saastaista”. Laodikealaisia kehotetaan heräämään ja “pukeu-
tumaan juhlapukuunsa”. Laodikealaiset ovat alastomia tänään 
(Johanneksen ilmestys 3:17), mutta heitä odottaa edelleen 
juhlapuku. He ovat edelleen Jeesuksen Kristuksen morsian! 
Heidän ulottuvillaan on kaunein mahdollinen, Jumalan aino-
astaan ani harvalle ihmisille maan päällä tarjoama hääasu!

Tämä “juhlapuku” kuuluu vain Jumalan “kutsutuille 
ja valituille ja uskollisille” ( Johanneksen ilmestys 17:14). 
Jumalan penseän morsiamen asenne on luotaantyöntävä! 
Laodikealaiset ovat halveksuneet Jumalan tarjoamaan suu-
rinta kunniaa! On traagista menettää näin kallisarvoinen 
näky.
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Jumala kehottaa laodikealaisia “pukeutumaan voimaansa”, 
mikä kertoo laodikealaisten heikkoudesta. Jumala yrittää 
herättää näkyjen näyn uudelleen laodikealaisten mielissä.

Jumala on päättänyt herättää uudelleen laodikealaisten 
huomion. “Pudista päältäsi tomu, nouse istuimellesi, 
Jerusalem; irroita kahleet kaulastasi, sinä vangittu tytär Siion” 
(Jesajan kirja 52:2). Laodikealaisista on tullut “vangittu tytär 
Siion”. He ovat tytär—tai lopunajan Jumalan seurakunta, joka 
joutuu vangiksi suuressa ahdistuksessa. Tarvitaan suuri ran-
gaistus, töytäisy, ennen kuin he palaavat omistamaan usko-
mattoman suureen kutsumuksensa. Valitettavasti 50 pro-
senttia ei voida pelastaa (Evankeliumi Matteuksen mukaan 
25:1–13).

Monia Jumalan omia on vaikea pelastaa! Kaikki laodi-
kealaiset joutuvat maksamaan kapinoinnistaan kauhean 
hinnan.

Viestimme on ennen kaikkea Jumalan omalle seurakun-
nalle—Siionille. “Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman 
tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän 
sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: Sinun 
Jumalasi on kuningas (engl. hallitsee)!” (Jesajan kirja 52:7). 
Jesajan kirja on täynnä liikuttavia kuvauksia. Filadelfian 
Jumalan seurakunta ei hyökkää laodikealaisten kimppuun. 
Me varoitamme heitä ja yritämme herättää heidän “ilosano-
mansa”. Viestimme heille kuuluu “Jumala hallitsee!” Jos he 
haluavat tulla Jumalanperheen jäseniksi, heidän tulee oppia 
syvällisesti, että “Jumala hallitsee.”

Miksi ihmiset muuttuvat laodikealaisiksi? He eivät halua 
Jumalan hallitsevan itseään! Miksi ihmiset jättävät Laodikean 
seurakunnan ja liittyvät pcg:hen? He haluavat Jumalan hallit-
sevan itseään. Miksi ihmiset lähtevät pcg:stä? Jumalan hallinto 
ei miellytä heitä. Mikseivät tämän maailman ihmiset vastaa 
viestiimme? He vihaavat jo ajatusta, että Jumala hallitsee heitä. 
Koko asia koskee yksinkertaisesti ihmisen kapinaa! Koko asia 
käsittelee hallitusta!

Huomaa, että Jumalan viesti kuuluu: “sinun Jumalasi hal-
litsee”. Laodikealaiset hylkäävät Jumalan H. Armstrongin 
kautta opettaman hallituksen. Asia on todella yksinkertainen! 
Voit todistaa sen. Vain Jumalan hallitsemat ihmiset ovat tänään 
absoluuttisesti halukkaita saattamaan Jumalan viestin perille.
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Kun muinainen lähetti vei viestin, hän juoksi sen usein 
jalkaisin. Hyvä lähetti ei puhunut viestin viemisestä—vaan 
nousi jaloilleen ja saattoi työn valmiiksi! Kun lähetti vei 
Jumalan viestin, Jumalan omat vastaanottivat viestin suurella 
ilolla. He tunnistivat lähetin “jalat” jalkojen saattaman viestin 
perusteella! 

Sama pätee tänään. Jumala puhuu kauniista jaloista 
hyvästä syystä. Jumala haluaa, että hänen lähettinsä saattavat 
tänään hänen viestinsä perille. Moni puhuu Jumalan työn teke-
misestä, mutta ani harva ryhtyy toimiin ja suorittaa työn. Vain 
harva tietää, että Jumalan viesti tulee viedä heidän “suloisten 
jalkojensa” avulla!

Jumala on varustanut meidät kauneimmalla viestillä, jonka 
Jumalan mieli voi tuottaa. Jokaisella tätä viestiä vievällä on 
suloiset jalat!

Tulevaisuudessa Jumala ja laodikealaiset katsovat sil-
mästä silmään. “Kuule! Vartijasi korottavat äänensä, kaikki 
he riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka 
Herra palajaa Siioniin” (jae 8). Laodikealaiset ja Jumala ovat 
tänään vakavasti eri mieltä, mutta “Herra palajaa Siioniin.” 
Laodikealaiset olivat aluksi Jumalan kanssa, mutta kääntyivät 
hänestä pois.

Kohta koko maapallo huutaa ilosta ja riemuitsee! 
“Huutakaa ilosta, riemuitkaa, kaikki te Jerusalemin rauniot, 
sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Jerusalemin” (jae 
9). Jokainen maan päällä elävä ihminen saa nähdä, kuinka 
Jumala pelastaa tämän maailman! Onko ihme, että Jumala 
sanoo, että tämän viestin viejillä on “suloiset jalat”?

k e R R o  h ä n e n  S y n t y P e R ä n S ä

“Hänen muotonsa oli niin runneltu, ei enää ihmisenkal-
tainen…” (Jesajan kirja 52:14 rsv). Kun Kristus ruoskittiin 
raa’asti ristiinnaulitsemisen yhteydessä, hän ei muistuttanut 
enää ihmistä. Kristuksen ruumista runneltiin enemmän kuin 
kenenkään toisen ihmisen ruumista fyysisten ja hengellisten 
syntimme rangaistuksen maksamiseksi.

“Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies 
ja sairauden (alkuteksti, murheen) tuttava, jota näkemästä 
kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään 
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pitäneet” (Jesajan kirja 53:3). Kun Kristus oli ristiinnaulittu, 
hänen opetuslapsensa juoksivat pois. Kristus oli ainoa, joka ei 
juossut pois. Kristus tiesi, että ihmiskunta hukkuisi muuten. 
Jos Kristus olisi tehnyt syntiä edes yhden ainoan kerran, tai 
jos hän olisi kääntynyt pois, juossut pois, ihmiskunnalla ei 
olisi tulevaisuutta.

“Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän 
kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangais-
tuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haa-
voitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän 
pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, 
että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme 
paratut” (jakeet 4-5). Häntä haavoitettiin meidän syntiemme 
takia ja runneltiin meidän laittomuutemme takia.

Fyysisten syntiemme takia tehdyn uhrin ymmärtämisen 
suuruus vaikuttaa, kuinka Jumala parantaa meidät. Kristuksen 
ruumista haavoitettiin, jotta meidät voitaisiin parantaa.

Me tiedämme, että osa parantamisesta tapahtuu kuolleista 
herätettäessä. “Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa 
kuolema” (Psalmien kirja 116:15). Jumalan kuoleman pers-
pektiivi eroaa meidän omastamme. Kun Jumalan pyhä kuolee, 
Jumalan perhe saa vastaanottaa ikuisesti uuden pojan.

“Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, 
kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti 
hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme” (Jesajan 
kirja 53:6). Kohtaamme ongelmia omaa tietä kulkies-
samme., Lannistumme, jos toimimme tällä tavalla koettele-
muksissamme, erityisesti pääsiäiskaudella. On aika ajatella 
Pääsiäislammasta, Jumalan uhrausta puolestamme.

“Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa 
avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään…” (jae 
7). Kristus vietiin samalla tavalla teurastettavaksi kuin mui-
naisen Israelin pääsiäis (pesah) lampaat.

“Vankeudesta ja tuomiolta hänet otettiin (alkuteksti), mutta 
kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli (engl. julistaa suku-
polvestaan)?…” (jae 8). Tämä on kaunis kysymys. Kuka kertoo 
hänen syntyperänsä? Kuka omaa Jumalan vanhurskauden, 
nousee ja julistaa koko maailmalle Pääsiäislampaan ristiin-
naulitsemisesta? Se on meidän tehtävämme! Meidän täytyy 
julistaa uhrista.
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Kysymys toistetaan Apostolien tekojen jakeissa 8:32–33. 
Kellä on voima kertoa hänen syntyperänsä? Meidän on saatet-
tava tämä viesti perille ja opetettava maailmaa, vaikka joutui-
simme vaikeuksiin.

“Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta 
rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä 
tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra [tai 
Isä] näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos 
sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi…” (Jesajan kirja 53:9–
10). Isän, joka katsoi tapahtumia, oli käännettävä selkänsä 
Kristukselle, koska Kristus tuli kuvainnollisesti synniksi.

Jumala näki kuitenkin hyväksi, että hänen Poikansa kävi 
läpi kaiken, sillä sn kautta Isälle mahdollistui miljardeista 
koostuva perhe. Isä haluaa perheen! Isä antoi ainoan Poikansa 
maksaakseen syntiemme hinnan(Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 3:16).

l a P S e m m e  P e R i vät  Pa k a n at 

“Riemuitse, sinä hedelmätön, joka et ole synnyttänyt, huuda 
ilosta ja riemahda, sinä, joka et ole synnytyskivuissa ollut. Sillä 
hyljätyllä on lapsia enemmän kuin aviovaimolla, sanoo Herra. 
Tee avaraksi telttasi sija, levennettäköön sinun majojesi seinien 
kangas. Älä säästele! Pidennä telttaköytesi ja vahvista vaar-
nasi. Sillä sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle, sinun jälke-
läisesi ottavat omiksensa kansat (engl. perivät pakanakansat) 
ja tekevät autiot kaupungit asutuiksi” (Jesajan kirja 54:1-
3).  Jälkeläisemme ottavat omikseen hengelliset pakanakansat. 
Jakeet viittaavat lapsiimme, joita koulutetaan ja joille tarjotaan 
valtavan suurta mahdollisuutta huomisen maailmassa. 

Vanhemmilla on kriittinen vastuu valmistaa lapsia. 
Seurakunta avustaa pastorin neuvon, Imperial-koulun (lasten-
tarhasta lukioon), Filadelfia-nuorisoleirin, seurakunnan juma-
lanpalvelus- opastuksen ja Herbert W. Armstrong Collegen 
välityksellä.

“Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia, ja suuri 
rauha on sinun lapsillasi oleva” (jae 13). Lapsemme täytyy val-
mistautua jännittävää ja samalla raitistavaa vastuuta varten!

Emme saa koskaan unohtaa, että lapsemme koulutuksel-
liset mahdollisuudet eivät ole pelkästään tätä päivää varten. 
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Jumalan tietoa tullaan levittämään Imperial-koulujen ja 
Armstrong Collegejen avulla huomisen maailmassa.

Jumalan kasvatusohjelman täytyy onnistua ensiksi 
Jumalan seurakunnassa. Sen jälkeen se täyttää koko maa-
pallon—ja sen jälkeen koko maailmankaikkeuden!

“Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa 
häntä avuksi, kun hän läsnä on” (Jesajan kirja 55:6). Ovi sul-
keutuu, kohta on liian myöhäistä huutaa Jumalaa ja saattaa 
työ loppuun. Meidän täytyy toimia, niin kaunan kuin on vielä 
aikaa. Jumala on nyt läsnä, kohta on Jumalan sanan nälkä. 
Vaikeudet voimistuvat eivätkä ihmiset kykene löytämään 
Jumalan sanaa enää nykyisellä tavalla.

Nyt on aika tehdä parannus. Jumala armahtaa yltäkylläi-
sesti (jae 7).

“Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, 
eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan 
niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni 
korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän aja-
tuksianne. Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei 
sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi 
ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, 
niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei 
se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle 
otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen 
lähetin” (jakeet 8-11). Jumalan sana tulee täyttämään maa-
pallon ja saa aikaan ilon ja yltäkylläisyyden.

“Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret 
ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki 
kedon puut paukuttavat käsiänsä” (jae 12). Companion Bible 
kertoo, kuinka Eedenin puutarha leviää kaikkialle maa-
ilmaan, mutta ei näe, että Eedenin puutarha leviää koko 
maailmankaikkeuteen!

Jumala täyttää kohta maailman ja maailmankaikke-
uden onnellisuudella ja innoittavalla kauneudella. Mikään ei 
pysäytä Jumalan ihmeellistä suunnitelmaa.

n i m e n ,  J o k a  o n  P o i k i a  
J a  t y t tä R i ä  Pa R e m P i 

Jumala kuvaa siunattuja ihmisiä. “Näin sanoo Herra: 
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Noudattakaa oikeutta ja tehkää vanhurskaus, sillä minun 
autuuteni (engl. pelastukseni) on lähellä ja minun vanhurs-
kauteni ilmestyy. Autuas se ihminen, joka tämän tekee, se 
ihmislapsi, joka tässä pysyy, joka pitää sapatin eikä sitä 
riko, joka varoo kätensä tekemästä mitään pahaa!” (Jesajan 
kirja 56:1-2). Nämä ihmiset noudattavat Jumalan seitse-
männen päivän sapattia. Jumala puhuttelee omiaan. Huomaa, 
että Jumala osoittaa viestinsä “ihmiselle”, joka pitää hänen 
sapattinsa ja tottelee häntä. Jumala työskentelee yksi-
tyisten ihmisten kautta. Jumala haluaa tietää, kuuleeko 

“joku” ihminen tai yksilö häntä (Johanneksen ilmestys 3:20). 
Pelastus ei tapahdu ryhmässä.

Jumala etsii hengellisiä eunukkeja, kuohittuja—ihmisiä, 
jotka asettavat Jumalan mieliteon omansa edelle. “Sillä näin 
sanoo Herra: Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja 
valitsevat sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät minun 
liitossani, heille minä annan huoneessani ja muurieni sisällä 
muistomerkin (engl. paikan) ja nimen, joka on poikia ja tyt-
täriä parempi; minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei 
häviä” (Jesajan kirja 56:4-5). Jumala vetoaa “huoneeseensa” 
eli temppeliinsä. Tänään tämä tarkoittaa Jumalan omaa 
seurakuntaa.

Kuinka Jumala antaa meille nimen, joka on poikia ja tyt-
täriä parempi? Ensihedelmät kutsutaan Kristuksen morsia-
meksi, he auttavat “äiti” -tasolla Kristusta, johtavat “Jumalan 
lapsia”—ihmisiä, jotka eivät ole ensihedelmien kutsumuksessa. 
Jumala muistuttaa meitä toistuvasti tästä mahtavasta, mieltä 
kuohuttavasta kutsumuksesta! Ensihedelmät ovat ennen 
Kristuksen toista tulemusta kutsuttuja. Tuhatvuotisessa val-
takunnassa ja viimeisenä suurena päivänä kutsuttuja kuva-
taan Jumalan perheen lapsiksi. Kristus on Aviomies ja ensihe-
delmät ovat morsian. Käy selväksi, miksi uhrimme tänään tuo 
tulevaisuudessa mahtavan palkkion!

“Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen 
häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palveli-
joitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät 
minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan 
heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuh-
rinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni 
on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi” (jakeet 6-7). 
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Jumala puhuu “minun pyhästä vuorestani”, “minun rukoushuo-
neestani” ja “minun alttaristani”. Jumala puhuu tänään kään-
tymyksen tehneille. omilleen. Jumala kertoo kuohuvasta lopu-
najasta, ja sen jälkeen hän ilmoittaa, että koko maailma tulee 
hyväksymään hänen rukoushuoneensa. Jumala tuo tänään 
ensihedelmät pyhälle vuorelleen, ja heidän avullaan sitten koko 
maailman Jumalan hengelliseen huoneeseen! Ensihedelmät 
saavat opettaa koko maailmalle, kuinka rukoillaan. 

S o k e at  va h D i t 

“Herra, Herra sanoo, hän, joka kokoaa Israelin karkoitetut: 
Minä kokoan vielä muitakin sen koottujen lisäksi” (jae 
8). Tämä viittaa lopunaikaan, kun Israelin kansat on pois-
tettu mailtansa, Jumala kokoaa “karkoitetut”. Suuri ahdistus 
asettuu kohta Israelin ylle. Jae puhuu kauhistuttavasta lopu-
najasta. “Kaikki kedon eläimet (engl. pedot), tulkaa syö-
mään, te metsän eläimet (engl. pedot) kaikki” (jae 9). Pakana 

“pedot” ovat lähes valmiita syömään Israelin. Israelin kansat 
elävät onnettomuuden partaalla. Astumme “pakanoiden ajalle” 
(Evankeliumi Luukkaan mukaan 21:24; Johanneksen ilmestys 
11:2-3). Nyt on kiireisin aika varoittaa Israelia!

Seuraavaksi näemme kummallisen tapahtuman Jumalan 
seurakunnassa! “Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät 
he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät 
osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mie-
lellään” (Jesajan kirja 56:10). Kun Israel kohtaa suurimman 
mahdollisen vaaran, Jumalan vahdit ovat “sokeita.” Nämä 
ovat lopunajan laodikealaisia, Jumalan seurakunnan vii-
meisen aikakauden seurakuntalaisia, joista on tullut “sokeita” 
(Johanneksen ilmestys 3:17–18). Pastorit “ovat kaikki mykkiä 
koiria, jotka eivät osaa haukkua”! Koeta käsittää hämmästyt-
tävän kuvauksen merkitys. Raivoisat pakanapedot ympäröivät 
ja ovat valmiita hotkaisemaan Israelin, mutta sen vartijat ovat 
mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua!

Vahtikoirat haukkuvat raivokkaasti leijonien, karhujen tai 
susien saartaessa kodin asukkaita! Nämä hengelliset vahdit 
eivät kuitenkaan hauku. He ovat unessa, sokeita ja mykkiä!

Kohta puhkeaa pahin aika maapallolla! (Jeremian kirja 
30:7; Danielin kirja 12:1; Evankeliumi Matteuksen mukaan 
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24:21). Jumalan oma seurakunta, joka herätettiin vahtimaan 
ja varoittamaan, on kuitenkin hiljaa kuin mykkä koira! Nämä 
ovat Jumalan—eivät minun sanojani! Jumalan oli perustettava 
pcg varoittamaan sekä laodikealaisia että Israelia.

“Ja näillä (engl. ahneilla) koirilla on vimmainen nälkä, 
ei niitä mikään täytä. Ja tällaisia ovat paimenet! Eivät pysty 
mitään huomaamaan (ymmärtämään, alkuteksti), ovat kaikki 
kääntyneet omille teilleen, etsivät kukin omaa voitto-
ansa, kaikki tyynni” (Jesajan kirja 56:11). Paimenet, Jumalan 
Laodikean pastorit, “eivät pysty ymmärtämään.” Miksi eivät 
pysty? “He ovat ahneita koiria, joita ei mikään täytä.” Kuinka 
Jumala kykenee tekemään työtä tällaisen asenteen omistavien 
ihmisten kautta? Nämä pastorit asettavat työpaikan ja rahan, 

“voiton” Jumalan edelle. Heidän uskonsa on erittäin heikko, ja 
Jumala tuomitsee heidät ankarasti!

Missä kohtaa johtajat kulkivat harhaan? Jae 11 kutsuu heitä 
paimeniksi, mutta he ovat penseitä pastoreita, jotka eivät pal-
vele seurakuntalaisia.

Jumala asettaa tänä lopunaikana vain yhden vartijan ker-
rallaan. “Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin 
heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on 
sinun varoitettava heitä minun puolestani” (Hesekielin kirja 
33:7). Nämä penseät pastorit ovat hyljänneet Jumalan ainoan 
vartijan. Jumalan vartija vastaanottaa Jumalan omasta suusta 
sanan ja varoittaa! Toisten pastoreiden on käsketty tukemaan 
tämän vartijan työtä.

Laodikean paimenet johtavat monia Jumalan penseitä seu-
rakuntalaisia. Kapinointinsa kautta he ovat tehneet itsestään 
tahtomattaan Jumalan vartijoita.

Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon ensimmäinen määritelmä 
vartijoista kuuluu: “loistaa, olla kirkas.” Nämä paimenet ovat 
menettäneet loistonsa ja kirkkautensa, koska he kieltäytyvät 
katsomasta Jumalan vartijaan. Tämän vuoksi he ovat juopu-
neita koiria, jotka eivät osaa haukkua, mutta ovat penseiden 
maallikkojen ainoita “vartijoita”. Vaikka maallikot ovat pen-
seitä, he ovat edelleen Jumalan perhettä. Tässä mielessä nämä 
sokeat “vartijat” ovat myös Jumalan vartijoita.

Jumalan tosi paimenet eivät ole vartijoita, vaan toimittavat 
Jumalan vartijan viestin laumalle—sen saman viestin, jonka 
Jumalan vartija vastaanotti Jumalan suusta.
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Jokaista asiaan jokapäiväisesti suhtautuvaa tullaan rankai-
semaan ankarasti!

Jumalan seurakunnan ensisijainen työ on julistaa Israelin 
synnit. “Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niin-
kuin pasuna, ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa 
ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä” (Jesajan kirja 58:1). 
Meidän tehtävämme on osoittaa Jaakobin huoneelle sen synnit. 
Jaakob oli Israelin nimi ennen kääntymyksen tekoa. Jakeen 
päämerkitys osoitetaan fyysiselle ja hengelliselle Israelille. 
Kun Jumala käskee “ilmoita minun kansalleni heidän rikok-
sensa”, Jumala puhuu ensisijaisesti seurakunnalleen. Jumala 
hylkäsi Israelin kansat. Niitä ei kutsuta tänään Jumalan 
omiksi. Ainoastaan Jumalan seurakuntaa kyetään kutsumaan 
Jumalan omaksi tänä lopunaikana. Jumalalle uskollisten 
omien täytyy varoittaa ensiksi Jumalan omaa seurakuntaa sen 
synneistä. Meidän tulee “huutaa täyttä kurkkua”!

Laodikealaiset syyttävät usein, että “hyökkäämme heidän 
kimppuunsa” heitä, mutta me pyrimme täyttämään Jesajan 
kirjan jakeen 58:1. Varoitamme fyysistä Israelia—Israelin kan-
soja–vasta Jumalan seurakuntaa varoitettuamme.

Jumala on asettanut Israelin huoneelle vartijan, jonka 
tulee vartioida ja varoittaa. Jesajan kirjan jae 58:1 kertoo tästä 
tehtävästä.

Kyseessä ei ole helppo tehtävä. Jumala kertoo, kuinka saa-
vutamme meille asetetun päämäärän. Meidän tulee paastota 
oikeasta syystä, pyrkiä lähemmäksi Jumalaa. Tällöin hen-
gellinen terveytemme puhkeaa esiin nopeasti! Tällöin Jumala 
ohjaa sinua jatkuvasti.

“Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, 
sinä kohotat perusmuurit, muinaisten polvien laskemat; ja 
sinun nimesi on oleva: halkeamain umpeenmuuraaja ja 
teitten korjaaja maan asuttamiseksi. Jos sinä pidätät jalkasi 
sapattia rikkomasta, niin ettet toimita omia asioitasi minun 
pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilopäiväksi, Herran 
pyhäpäivän kunnioitettavaksi ja kunnioitat sitä, niin ettet 
toimita omia toimiasi, et aja omia asioitasi etkä puhu jou-
tavia, silloin on ilosi oleva Herrassa, ja minä kuljetan sinut 
maan kukkuloitten ylitse, ja minä annan sinun nauttia isäsi 
Jaakobin perintöosaa. Sillä Herran suu on puhunut” (Jesajan 
kirja 58:12–14). Jumala kuljettaa meidät maan kukkuloitten 
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ylitse. Me tulemme rakentamaan ikivanhat rauniot. Tämä on 
Jumalan lupaus! 

y l i t S e S i  k o i t ta a  h e R R a 

“Heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodatta-
maan viatonta verta; heidän ajatuksensa ovat vääryyden aja-
tuksia, tuho ja turmio on heidän teillänsä” (Jesajan kirja 59:7). 
Yksi saatanan nimikkeistä on tuhoaja. Jumala on rakentaja. 
Jumala antoi Amerikalle ja Britannialle syntymäoikeussiu-
naukset Aabrahamin tottelevaisuuden takia. Katso, mitä me 
olemme tehneet siunauksillamme. Siunauksiamme käänne-
tään kirouksiksi.

Jumala siunasi H. Armstrongin mahtavalla työllä ja hie-
nolla rakennusohjelmalla. Kuka tahansa voi todeta, kuinka 
Jumala on siunannut pcg:tä päämajan rakennusohjelmamme 
ja voimallisen viestimme kautta maailmalle.

“Sillä meidän rikoksemme ovat monilukuiset sinun edes-
säsi, ja meidän syntimme todistavat meitä vastaan; sillä 
meidän rikoksemme seuraavat meitä, ja pahat tekomme me 
tunnemme: me olemme luopuneet Herrasta ja kieltäneet 
hänet, vetäytyneet pois Jumalaamme seuraamasta, puhu-
neet sortoa ja kapinaa, kantaneet kohdussamme ja purka-
neet sisimmästämme valheen sanoja. Oikeus työnnetään 
takaperin, ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus kom-
pastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla” (jakeet 12–14). 
Totuus kompastelee torilla. Vain totuus voi vapauttaa meidät. 
Edes moni Jumalan oma ei ymmärrä, kuinka iljettävä, 
paha tämä maailma on. Demokratiamme ovat Amerikassa, 
Britanniassa ja Juudassa (nykyinen Israelin valtio) pimeitä 
painajaisia. valtiomme makaavat kuolinvuoteella tietämät-
töminä tilastaan!

Nyt on aika, jona valtiomme tarvitsevat varoitustamme epä-
toivoisen kiireesti!

“Niin oli totuus kadonnut, ja joka pahasta luopui, se ryöstet-
tiin paljaaksi. Herra näki sen, ja se oli hänen silmissänsä paha, 
ettei ollut oikeutta” (jae 15). Kun tottelet Jumalaa, sinusta tulee 
nykymaailman pahantekijöiden maalitaulu. 

Jesaja itki ja myös meidän tulee itkeä tämän maailman 
takia! Koska itkit viimeksi tämän maailman takia?
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“Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran 
kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan 
ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun 
ylläsi näkyy hänen kunniansa” (Jesajan kirja 60:1-2). Tässä 
kuvataan ensihedelmien kuolleista herättämistä , fyysisestä 
olennosta hengelliseksi muuttamista—kun Jumalan kirk-
kaus annetaan ensihedelmille. Tässä kuvataan syntymistämme 
Jumalan perheeseen—syntymistä Jumalan pojiksi, jolloin kas-
vomme loistavat kuin aurinko!

“Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun 
koitteesi kirkkautta kohti” (jae 3). Kuninkaat ja maailman 
ihmiset astuvat valkeuteemme! Meidän on valmistauduttava 
tätä raskasta vastuuta varten. Meidän on oltava valmiita opetta-
maan jokaista ihmistä, kuninkaista kerjäläisiin. Jumala käskee 
meitä kohottamaan silmämme ja näkemään tulevaisuutemme 
kirkkauden—saman kirkkauden, minkä Jumala omaa!

Jumala on antanut ihmiskunnalle uskomattoman suuren 
potentiaalin.

o n n e l l i n e n  l o P P u 

Jesajan kirjasta käy selvästi esille Raamatun profetian kaksi-
vaiheisuus. “Sinun pyhät kaupunkisi ovat tulleet erämaaksi, 
Siion on erämaaksi tullut, Jerusalem autioksi” ( Jesajan 
kirja 64:10). Siion, Jumalan seurakunta, on erämaa, samoin 
Jerusalem, joka kuvaa koko Israelia. Israel kääntyi Jesajan 
aikana pois Jumalasta. Sama ongelma nähdään tänä lopunai-
kana hengellisessä Israelissa, Jumalan seurakunnassa.  

“Meidän pyhä ja ihana temppelimme, jossa isämme sinua 
ylistivät, on tulella poltettu, ja rauniona on kaikki meille kal-
lisarvoinen” (jae 11). Jesajan näki, kuinka pyhä ja ihana temp-
peli, jossa Israel ylisti aikoinaan Jumalaa, tuli saastutetuksi. 
Samoin kävi Jumalan Laodikean seurakunnalle tänä lopunai-
kana. Ei löydy suurempaa tragediaa! Temppeli on tulella pol-
tettu. Jumala antoi H. Armstrongin kautta tosi oppinsa, mutta 
useimmat suuret opit on “poltettu”. Jumalan laodikealaiset 
joutuvat tänään hengellisesti kadotukseen (2 Kirje tessaloni-
kalaisille 2:10). 

Jumala perusti H. Armstrongin kautta jopa oman pyhän 
huoneensa Pasadenaan, Kaliforniaan. Jumalaa ylistettiin 
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rakennuksessa H. Armstrongin elinaikana, mutta ei enää 
tänään. Kuinka traagista, kun tällaista tapahtuu “meidän 
pyhässä ja ihanassa temppelissämme.” Onko suurempaa 
tragediaa?

Meidän tulee muistaa, että Jesajan kirja kirjattiin 
Raamattuun näitä viimeisiä, tulevia päiviä varten (Jesajan 
kirja 30:8).

“Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni uppiniskaista 
kansaa kohden, joka vaeltaa tietä, mikä ei ole hyvä, omain aja-
tustensa mukaan; kansaa kohden, joka vihoittaa minua alin-
omaa, vasten kasvojani, uhraa puutarhoissa ja suitsuttaa tiili-
kivialttareilla” (Jesajan kirja 65:2-3). Jumala ojentaa jatkuvasti 
käsiään laodikealaisille, mutta he hylkäävät Jumalan. Heidän 
pastorinsa uhraavat suitsutusta tiilikivialttareilla. Jumala käski 
polttaa suitsutusta hakkaamattomilla kivillä (2. Mooseksen 
kirja 20:25). Pastorit saastuttavat Jumalan papiston. Suitsutus 
kuvaa rukousta. Laodikean pastorit eivät enää opasta ihmisiä 
Jumalan tykö. Mikään ei ole Pyhässä Hengessä rukoilemista tär-
keämpää. Tämä on tärkein tapa pysyä yhteydessä Jumalaan!

Nämä pastorit “asustavat haudoissa”. “He asustavat hau-
doissa ja yöpyvät salaisiin paikkoihin; he syövät sianlihaa, ja 
saastaiset liemet on heillä astioissansa” (Jesajan kirja 65:4). 
Laodikean Jumalan seurakunnan jäsenet ovat yhtä Jumalan 
Sardeen kuolleen seurakunnan kanssa (Johanneksen ilmestys 
3:1-2). H. Armstrong jätti Sardeen seurakunnan, koska se oli 
kuollut. Laodikealaiset syövät saastutettua, epäpyhää hengel-
listä ruokaa.

“Heidän pahat tekonsa ynnä teidän isienne pahat teot, sanoo 
Herra, niiden, jotka ovat vuorilla suitsuttaneet ja kukkuloilla 
minua häväisseet; ja ensiksi minä mittaan heille palkan (engl. 
heidän aikaisemman työnsä) heidän helmaansa” (Jesajan kirja 
65:7). Jumala mittaa nykyisen työmme H. Armstrongin työn 
kautta. Laodikealaiset ovat selvästi suureen kapinointiin syyl-
lisiä. Enemmistö Laodikean pastoreiden omista, menneistä 
saarnoista jopa tuomitsee heidän nykyiset saarnansa.

“Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun 
pyhän vuoreni, jotka valmistatte Gadille pöydän ja vuoda-
tatte uhrijuomaa Menille” (jae 11). Et voi hylätä etkä unhottaa 
Jumalaa, ellet ole aikaisemmin totisesti tuntenut häntä. Jakeen 
sanoma kohdistetaan Jumalan omalle seurakunnalle.
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Näemme Jesajan kirjan jakeesta 66:5, että yksi Jumalan 
seurakunta menetti näyn, mutta toinen säilytti sen.

Tätä maailmaa odottaa suuri uutinen. “Kuka on sellaista 
kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden 
päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? 
Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa” (Jesajan 
kirja 66:8). Kohta syntyy Jumalan ensihedelmistä koostuva 
hengellinen kansa! Jumala opettaa ensihedelmien kautta koko 
maailmaa. “Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko 
sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, 
sanoo Herra” (jae 23). Tässä on loistava näky pyhille, jotka 
ymmärtävät Jumalan suuren suunnitelman lopputuloksen!
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