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Profeetta Hesekiel eli turhaan, jos 
Jumalan tosi seurakunta ei julista tänään 
hänen sanomaansa! Hesekielin kirja on 
selvästi lopun ajan sanoma. Se paljastaa 
erityiset, tämänhetkiset profeetalliset 

tapahtumat Yhdysvalloissa, Britanniassa 
sekä monissa muissa englannin kieltä 

puhuvissa kansoissa. Se kertoo myös, että 
ne kulkevat kohti pahinta tuntemaamme 

kriisiä. Nämä tapahtumat ovat osa 
Jumalan yleissuunnitelmaa ja ennakoivat 

Jumalan ihanan valtakunnan tuloa. 
Herbert W. Armstrong opetti monta vuotta 

Hesekielin profetioita yleisellä tasolla. 
Nyt tämä jännittävä kirjanen paljastaa ne 

ensimmäistä kertaa lukijalle täysin.
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Luku yksi
Hesekielin Jumalan 
tunteminen

Hesekielin kirjan hallitseva teema on tosi Jumalan tun-
teminen. Maailman ihmiset omaavat monta erilaista 
käsitystä Jumalasta. Ihmisten sanat ja teot kuitenkin 

TODISTAVAT, etteivät he tunne Jumalaa. Hesekiel profetoi, 
että muutaman vuoden päästä koko maailma tulee tuntemaan 
Jumalan! Kaikki tapahtumat johtavat tähän. Kohta tämä maa-
ilma oppii tuntemaan Jumalan ensimmäistä kertaa. (Huomaa 
Hesekielin kirjan jakeet 6:7, 10; 12:15, 20; 16:62; 34:27; 37:13-14.)

Jumala kertoo, että hänen lopunajan valittunsa saattavat 
kuitenkin varoituksen viestin ennen tulevia maailmantapah-
tumia. He ilmoittavat Hesekielin kirjan kokonaisuudessaan ja 
johdattavat maailman tuntemaan todellisen, elävän Jumalan. 
Mikään ei ole verrattavissa todellisen Jumalan tuntemiseen! 
Jumala ilmoittaa itsensä Hesekielille.

J u m a l a n  h e n g e l l i n e n  a J o n e u vo

Et kykene ymmärtämään Hesekielin kirjaa, ellet ymmärrä sen 
merkittävintä osaa: ensimmäistä lukua.

“Kolmantenakymmenentenä vuotena, neljännessä kuussa, 
kuukauden viidentenä päivänä, kun minä olin pakkosiirto-
laisten joukossa Kebar-joen varrella, aukenivat taivaat, ja 
minä näin Jumalan näkyjä” (Hesekielin kirja 1:1). Jumala pal-
jasti mahtavia näkyjä orjalle! En usko, että kukaan on kos-
kaan nähnyt Hesekielin kaltaisia näkyjä.
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Hesekiel kuvaa ensin uskomatonta tulista spektaakkelia: 
“Ja minä näin, ja katso: myrskytuuli tuli pohjoisesta, suuri 
pilvi ja leimahteleva tuli, ja pilveä ympäröitsi hohde, ja tulen 
keskeltä näkyi ikäänkuin hehkuvaa malmia, keskeltä” (jae 4). 
Tämä oli mitä intensiivisin ja kirkkain loisto. Hesekiel näki 
näyssä Jumalan.

“Ja sen keskeltä näkyivät neljän olennon hahmot. Ja näöl-
tänsä ne olivat tällaiset: niillä oli ihmisen hahmo. Ja niillä oli 
neljät kasvot kullakin ja neljä siipeä kullakin. Ja säärivarret 
niillä oli suorat ja jalkaterät kuin vasikansorkat, ja ne välkkyivät 
kuin kiiltävä vaski. Ja siipiensä alla niillä oli, neljällä eri puo-
lellansa, ihmiskädet. Kasvot ja siivet niillä neljällä olivat näin: 
Niiden siivet koskettivat toisiansa. Kulkiessaan ne eivät kään-
tyneet: ne kulkivat kukin suoraan eteenpäin. Ja niiden kasvot 
olivat ihmiskasvojen kaltaiset; mutta oikealla puolen oli niillä 
neljällä leijonankasvot, vasemmalla puolen oli niillä neljällä 
häränkasvot, myös oli niillä neljällä kotkankasvot” (jakeet 5-10).

Tämä on kuvaus Jumalan upeasta, häikäisevästä ajoneu-
vosta. Jumalaa kuljettavat olennot olivat kerubeja, joilla jokai-
sella oli neljät kasvot—yksi näytti mieheltä, toiset näyttivät 
eläimiltä: härältä, leijonalta, kotkalta. Tavalliset enkelit muis-
tuttavat ilmeisesti miehiä, mutta kerubit eivät ole tavallisia 
enkeleitä—“niillä oli neljät kasvot kullakin”.

“Ja olentojen hahmo oli näöltänsä kuin tuliset hiilet, jotka 
paloivat tulisoihtujen näköisinä. Tulta liekehti olentojen 
välissä, ja tuli hohti, ja tulesta lähti salamoita” (jae 13). Tämän 
täytyi olla varsin vaikuttava näky—elävät olennot, jotka 
paloivat kuin tuli, josta ilmestyi salamoita!

“Ja olennot kiitivät edestakaisin ja olivat nähdä kuin sala-
manleimaus … Ja minä kuulin niiden siipien kohinan niinkuin 
paljojen vetten kohinan, niinkuin Kaikkivaltiaan jylinän, kun 
ne kulkivat; pauhinan ääni oli niinkuin sotaleirin pauhu. Kun 
ne seisoivat, laskivat ne siipensä alas” (jakeet 14, 24). Hesekiel 
näki suuren, valoisan ajoneuvon, jolla oli siivet ja jonka pyö-
rivät pyörät liikkuvat salamannopeasti. Ajoneuvo ei kääntynyt 
vaan se kykeni välittömästi kulkemaan kaikkiin suuntiin. 
Ihminen ei ole koskaan nähnyt tällaista ajoneuvoa—vaikutti 

JUMALAN HENGELLINEN KULKUNEUVO Hesekielin kirjan alun voi-
mallisessa näyssä majesteettinen Jumala ajaa enkelikulkuneuvolla.
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siltä, kuin soihdut tai salamat singahtelisivat ympäriinsä. 
Mikä ajoneuvo—se oli niin mahtava, että Hesekielin oli vaikea 
kuvata sitä.

onko kukaan koskaan nähnyt tämänkaltaista näkyä?

h e s e k i e l i n  J u m a l a

Katso tarkasti, mikä on Jumalan hämmästyttävän ajoneuvon 
päällä: “Ja kuului ääni taivaanvahvuuden yläpuolelta, joka oli 
niitten pään päällä. Kun ne seisoivat, laskivat ne siipensä alas. 
Ja taivaanvahvuuden yläpuolella, joka oli niitten pään päällä, 
oli valtaistuimen muotoinen, näöltään kuin safiirikiveä. Ja 
valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen, 
kohoten korkealle” (jakeet 25-26). Ajoneuvon päällä istuu 
Hesekielin Jumala—suuri Jumala, jonka koko maailma tulee 
tulevaisuudessa tuntemaan.

Huomaa, että suuri Hesekielin kirjan luvun 1 Jumala, joka 
ajaa tämän hämmästyttävän ajoneuvon päällä, näyttää ihmi-
seltä. 1 Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta käy selville, 
että ihminen on ainoa Jumalaa muistuttava olento maailmassa! 
Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Me näytämme Jumalalta, 
koska meidät luotiin Jumalan perheen jäseniksi! Ihmiskunta 
on totisesti osa jotain sanoinkuvaamattoman suurta. Ihmisen 
potentiaali on mahtava. Me näytämme Jumalalta ja Jumala 
haluaa, että kehitämme myös hänen luonteensa (1 Mooseksen 
kirja 1:26; kuva tarkoittaa Jumalan luonnetta).

on vaikeaa lukea tämä hämmästyttävä kuvaus neljästä 
olennosta ja käsittää, että meidän potentiaalimme on paljon 
suurempi. Meistä tulee Jumalan lapsia. Enkelit eivät oman-
neet tämänkaltaista potentiaalia (Kirje heprealaisille 1:5).

“Ja minä näin ikäänkuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, 
jota ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteil-
tansa; ja alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, minä 
näin kuin tulen näköistä, ja sitä ympäröitsi hohde. Kuin kaari, 
joka on pilvessä sadepäivänä [sateenkaari], niin oli näöltään 
sitä ympäröivä hohde. Senkaltainen oli Herran kirkkauden 
hahmo. Ja kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni. Ja 
minä kuulin äänen, kun joku puhui” (Hesekielin kirja 1:27-
28). Vertaa kuvausta Ilmestyskirjan ensimmäisen luvun kuva-
ukseen Jumalasta. Jumalan olemus on varsin vaikuttava!
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Tämä on raamatun Jumala. Tämä ei ole kaukalon 
pieni Herra Jeesus eikä aasilla ratsastava Kristus. Tämä on 
Hesekielin, Ilmestyskirjan ja koko raamatun Jumala! Jumala 
näyttää juuri tältä ja hän matkustaa tällä tavoin. Kuinka moni 
tuntee tämän Jumalan?

Hesekiel lankesi maahan kauhuissaan näyn nähdessään. 
Hän lankesi kuvauksen häikäisevän olennon eteen. Tämän 
jälkeen Jumala puhui hänelle.

Kuuntelisitko, jos olisit Hesekiel? Minä kuuntelisin, jos 
näkisin tällaisen näyn. Itse asiassa me vastaanotamme juuri 
tällaisen näyn—vaikka emme Hesekielin lailla suoraan. 
Jumala ilmoittaa meille itsensä tänään voimallisesti, ihmeel-
lisesti—jopa tämän lukemasi viestin kautta.

h e s e k i e l i n  k i r J a n  y d i n

Ensimmäisessä luvussa Hesekiel tutustuttaa meidät Jumalaan. 
Maailma saa kohta tuntea Jumalan ensimmäistä kertaa. 
Jollemme tunne Jumalaa, emme tunne mitään, millä on todel-
lista arvoa! Ja jos et tunne Hesekielin luvun 1 Jumalaa, et 
tunne Jumalaa lainkaan!

Jos saattaisit enkelit ja demonit yhteen koko fyysisen luo-
mistyön kanssa, ihminen ja hänen uskomaton potentiaalinsa 
muiden muassa, näkisit, miten ihanan ainutlaatuisia olemme! 
Kuinka usein kiitämme Jumalaa potentiaalistamme? Meidän 
tulisi kiittää Jumalaa potentiaalistamme joka ikinen päivä! 
Meidän täytyy ensin ymmärtää vaikuttavan tulisen Jumalan 
ja ihmisen välinen yhteys, ja vasta sitten kykenemme ymmär-
tämään yhtään mitään! Tämä on Hesekielin kirjan todellinen 
ydin! Kun hengellisen ihmisen luomistyö on valmis, ihmisestä 
tulee Jumalan mestariteos!

Toistan vielä, että vain ihmisellä on potentiaali muistuttaa 
Jumalaa luonteeltaan.

Mikään toinen viesti ei ole jännittävämpi ja riemastutta-
vampi kuin tämä. Tätä totuutta ymmärtämättömät ihmiset 
kehittelevät Hesekielin kirjasta kaikenlaisia omituisia 
tulkintoja.

Lange’s Commentary sanoo: “Koko Vanhasta testamentista 
ei löydy hämmentävämpää tekstiä kuin Hesekielin kirjan alku 
ja loppu”. osoitan tässä kirjassa, etteivät ne ole hämmentäviä.
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Luku kaksi
Toimeksianto 
muuttuu

Hesekiel toistaa usein: “Ja minulle tuli Herran sana”. 
Kaikkina aikoina on tärkeää löytää mies, jonka kautta 
Jumala tekee työtään. Hesekiel näki erityisiä näkyjä, 

jotka Jumala oli paljastava tänä lopun aikana miehelle. Jumalan 
valitut julistaisivat sitten annetun ilmestyksen maailmalle.

on hämmästyttävää—ja merkittävää—että Jumala tekee 
aina työtään miehen kautta. “Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, 
nouse jaloillesi, niin minä puhuttelen sinua” (Hesekielin 
kirja 2:1). Hesekiel makasi kasvoillaan Jumalan edessä ja 
Jumala käski hänen nousta ylös. Huomaa, että Jumala kutsui 
Hesekieliä “ihmislapseksi, (engl. Son of man)”. Jumala sanoi: 
Tulen puhumaan sinulle ja tahdon, että toimit äänitorvenani—et 
ole kuitenkaan vielä Jumala; olet pelkästään savea.

Jumala toistaa kirjassa ihmislapsi-fraasin 87 kertaa. 
osa kielenkääntäjistä käänsi tämän, sinä kuolevainen mies. 
Jumala iskosti todella asian Hesekielin mieleen! Ajattele 
asiaa. Jos sinun olisi määrä vastaanottaa tämänkaltaisia 
näkyjä, myös sinun olisi oltava nöyrämielinen. Ihminen 
ylpistyy herkästi.

Hesekiel vietti viisi vuotta orjuudessa, ennen kuin Jumala 
alkoi ilmoittaa näitä profetioita Hesekielille. Tämä ei pel-
kästään nöyryyttänyt Hesekieliä vaan uskon, että Jumala 
demonstroi tällä lisäksi, miten hänen on toimittava nöyryyt-
tääkseen useimpia. Moni kokee sodan ja pakko-orjuuden 
ennen kuin kääntyy Jumalan puoleen.
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Jumala matkusti hengellisellä ajoneuvollaan Kebar-joen 
varrelle Babyloniin ja antoi orjalle näkyjä. useimmat ihmiset 
olettavat, että Jumala puhuu ensimmäiseksi korkean aseman 
omaaville, mutta Jumala toimii todellisuudessa maailman hal-
pasukuisten kautta (1 Kirje korinttilaisille 1:26-29). Jos tiedät, 
miten Jumala toimii, etsit sitä yhtä miestä, jota Jumala käyttää. 
Jumala toimii tässä maailmassa aina miehen kautta. Koko 
maailman tulisi kiinnittää katseensa Jumalan mieheen.

Hesekielin profetian täysi ymmärrys paljastettiin miehelle 
tänä lopun aikana Jumalan sanojen mukaan! Valitun miehen 
tulee toimittaa kyseinen viesti perille juuri ennen suurta 
ahdistusta.

J u m a l a  l ä h e t tä ä  p r o f e e ta n

Mikä Ilmoitus Hesekielille annettiin? “Ja hän sanoi minulle: 
Ihmislapsi, minä lähetän sinut israelilaisten tykö, kapinal-
listen pakanain tykö [hepreaksi (pakana)kansojen tykö, moni-
kossa—muinaisesta Israelista polveutui enemmän kuin yksi 
moderni valtio], jotka ovat kapinoineet minua vastaan; he ja 
heidän isänsä ovat luopuneet minusta, hamaan tähän päivään 
asti. Nuo lapset, joilla on kovat kasvot ja paatuneet sydämet—
niitten luokse minä sinut lähetän, ja sinun on sanottava heille: 
Näin sanoo Herra, Herra. Kuulkoot tai olkoot kuulematta—sillä 
uppiniskainen suku he ovat—he tulevat kuitenkin tietämään, 
että profeetta on ollut heidän keskellänsä” (Hesekielin kirja 2:3-5).

Modernit Israelilaiset ovat Yhdysvaltojen ja Britannian 
kansoja—ilmaiskirjamme Yhdysvallat ja Britannia profeti-
oissa todistaa asian. raamattu sisältää monia profetioita tule-
vasta, pelottavan mittakaavan rangaistuksesta, joka kohtaa 
mainittuja valtioita, koska he kapinoivat Jumalaa vastaan. 
Annettu varoitus on tarkoitettu ensisijaisesti Britannialle 
ja Yhdysvalloille, mutta se tulee toimittaa myös Kanadalle, 
uudelle-Seelannille, Australialle sekä useimmille englantia 
puhuville maailman demokratioille.

Valitettavasti useimmat ihmiset eivät tunnista Jumalan 
profeettaa ennen Jumalan rangaistuksen iskemistä. Mutta 
ennen kuin kaikki on ohi, kaikki ihmiset ymmärtävät, että 
Hesekielin kirjan luvun 1 Jumala lähetti lopun ajan profeetan, 
joka toimitti varoituksen Jumalalta.
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Kuulkoot tai olkoot kuulematta, Jumala sanoo, että meidän 
täytyy viedä hänen viestinsä. on loogista, että jonkun täytyy 
puhua, koska ihmisillä on mahdollisuus kuulla. Jumala pro-
fetoi heille! Kun suuri ahdistus saapuu, ihmiset tulevat elä-
västi tietämään, että he kuulivat Jumalan tosi profetioita. 
Ahdistuksen myrskyn alkaessa ihmiset tietävät, keneltä he 
kuulivat totuuden.

Jumala sanoo: “Niitten luokse minä sinut [lopun ajan pro-
feetan] lähetän”. Jumala lähettää tänään Hesekielin viestin 
Israelin kansoille Jumalan filadelfian seurakunnan kautta! 
Viesti on toimitettava, kun kaikki tapahtumat täyttyvät. H. 
Armstrong ei saattanut tehdä tätä työtä paljonkaan, sillä hän 
kuoli ennen monien näiden profetioiden täyttymistä.

En usko, että raamatusta löytyy edes yhtä tapausta, että 
Jumala olisi lähettänyt profeettaa vakuuttamaan, että työ sujuu 
hyvin! Profeetan kuvioissa oleminen osoittaa, että tarvitaan 
ojennusta. Jumala lähettää yhden ihmisen—varoittamaan. 
Jos profeetta tuo sanoman Jumalalta, tiedät, että jonkun ajan 
päästä seuraa huono uutinen, mutta jokainen Jumalan pro-
feetta tuo samalla kertaa myös pitkän aikavälin upean uutisen.

va i k e a  t yö

Profeetan työ ei ole helppoa, hän kohtaa varmasti kaiken-
laisia ongelmia. “Mutta sinä, ihmislapsi, älä pelkää heitä, 
äläkä pelkää heidän sanojansa, vaikka edessäsi on ohdakkeita 
ja orjantappuroita ja sinä asut skorpionien seassa; älä pelkää 
heidän sanojansa äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat 
uppiniskainen suku” (jae 6).

on luonnollista pelätä, mutta Jumala sanoo, älä pelkää! 
Muista kuka on takanasi. Jumalattomat ihmiset—ohdak-
keet, orjantappurat ja skorpionit—ovat niitä, joidenka tulisi 
pelätä! Kun Hesekielin kirjan luvun 1 Jumala lähettää viestin, 
Jumala auttakoon ihmisiä, jotka taistelevat Jumalaa vastaan, 
sillä he häviävät.

Skorpionit saavat silti aikaan akuutin tuskallisia pistoja. 
Jumala käskee meitä olemaan pelkäämättä heidän ulkonä-
könsä tai heidän sanojansa. Ihmiset tulevat reagoimaan sanoi-
himme vihaisesti. Kuljemme kohti kovia aikoja, kohti kovia 
kasvoja ja kovia sanoja!
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Elämän kovetessa viestimme muuttuu entistä vaikeam-
maksi hyväksyä. H. Armstrong ei joutunut kohtaamaan sel-
laista kovaa vihaa, jonka me joudumme kohtaamaan, koska 
Israelilla ei ollut yhtä kiivaita ongelmia hänen elinaikanaan. 
H. Armstrong toimi yleisessä mielessä vartijana, mutta hänen 
sanomaansa ei toimitettu nykyisenä kammottavana aikana. 
Kuitenkaan ilman hänen perustavaa työtään emme kykenisi 
toimittamaan tänä päivänä meiltä vaadittavaa työtä.

“Vaan puhu [sinä yksi mies] heille minun sanani, kuul-
koot tai olkoot kuulematta; sillä uppiniskaisia he ovat” (jae 7). 
Jumala käskee meitä puhumaan Jumalan sanan heille siitä 
huolimatta, kuulevatko he vai eivät!

“Mutta sinä, ihmislapsi, kuule, mitä minä sinulle sanon. 
Älä ole uppiniskainen, niinkuin uppiniskainen suku on. Avaa 
suusi ja syö, mitä minä sinulle annan” (jae 8). Joskus Jumalan 
on toimittava suorasukaisesti profetian paljastavan henkilön 
kanssa. on helppoa omaksua “Joona-kompleksi” ja haluta 
juosta pakoon. Jumala varoittaa meitä varta vasten, ettemme 
käännä selkäämme kapinoivan Jumalan kansan tavalla.

Jumala opastaa Hesekielin kirjan luvussa 3 samalla lailla: 
“Mutta Israelin heimo ei tahdo sinua kuulla, koska he eivät 
tahdo minua kuulla. Sillä koko Israelin heimolla on kova 
otsa ja paatunut sydän. Katso, minä teen sinun kasvosi (yhtä) 
koviksi kuin heidän kasvonsa ja sinun otsasi (yhtä) kovaksi 
kuin heidän otsansa. Timantin kaltaiseksi, kiveä kovemmaksi 
minä teen sinun otsasi. Älä pelkää heitä äläkä arkaile heidän 
kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku” (jakeet 7-9). 
Jumala lupaa, että hän tekee meistä lujimmat kristityt maan 
päällä! Jumala toimittaa vaikean viestin kauttamme, hän 
kertoo meille etukäteen, ettei Israel tule kuulemaan viestiä!

Kuitenkin viestimme ja heidän vasteensa siihen on vasta 
ensimmäinen vaihe, ei vielä lopputulos. Toisessa vaiheessa 
seuraa suuri ahdistus, jolloin moni Jumalan kapinallinen oma 
ja Israelin kansa katuu. Nämä reagoivat myöhässä vaiheessa 
Jumalan filadelfian seurakunnan sanomaan.

k i r J a n e n

Huomataan, mitä Jumala käski Hesekielin syödä ja sitten 
puhua: “Niin minä näin, ja katso: käsi ojennettiin minua 
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kohti, ja katso: siinä oli kirjakäärö … Ja siihen oli kirjoitettu 
itkuvirret ja huokaukset ja voi-huudot. Ja hän sanoi minulle: 
Ihmislapsi, syö, minkä tässä saat; syö tämä kirjakäärö, mene ja 
puhu Israelin heimolle (house of Israel) … Niin minä söin, ja se oli 
minun suussani makea kuin hunaja” (Hesekielin kirja 2:9-3:3).

Herbert W. Armstrong esitti 19. marraskuuta 1976 kirjees-
sään kanssatyöntekijöille mielenkiintoisen huomion edelli-
sestä Hesekielin kirjan kohdasta. Mainittuaan, kuinka Jumala 
neuvoi Hesekieliä puhumaan ‘Israelin heimolle’, H. Armstrong 
kirjoitti: “Missään raamatussa juutalaisia ei kutsuta ‘Israelin 
heimoksi’. Tämä termi koskee pelkästään 10-heimoista Israelin 
valtakuntaa, joka vietiin Assyrian vankeuteen yli sata vuotta 
ennen Hesekieliä, Juudan heimon juutalaiset vietiin puoles-
taan Babyloniin.”

“Hesekiel ei kirjaa missään kohtaa kirjaansa matkaa olin-
paikastaan Babylonista Israelin heimon tykö, joka oli tuolloin 
Britanniassa ja Länsi-Euroopassa. [He olivat jo päässeet pois 
vankeudesta.] Hesekiel ei kirjaa missään paikassa viestin toi-
mittamista Israelille. Hesekiel vain vastaanotti viestin. Hän 
vain kirjasi sen kirjaan.” Toisin sanoen tämän profetian oli 
määrä toteutua lopun aikana.

Sitten H. Armstrong siirtyi Ilmestyskirjaan, tarkemmin sen 
lukuun 10: “Tämä luku 10 on tullut lähes unohdutetuksi. En 
kommentoinut sitä aikaisempina päivinä enkä esittänyt näke-
mystä siitä, kun kirjoitin Ilmestyskirjan yhteenvedon ja kirjasen 
koko Ilmestyskirjasta. Lukua ei olisi millään tavalla olisi voitu 
ymmärtää aikanaan—vasta myöhempien tapahtumien seura-
tessa—samoin kuten emme kyenneet ymmärtämään, kuinka 
saatana vaikuttaa koko maailmaan, Efesolaiskirjan jakeissa 2:1-2 
selitetysti, ennen radion ja television käyttöön ottoa”.

H. Armstrong käsitteli sitten kirjasta ja päätti puheensa: 
“Apostoli Johannesta käsketään näyssä ottamaan enkelin 
kädessä oleva kirjanen ja syömään se.

“Tämä oli aivan kuin Hesekielin profetiassa!”
Löytyy hyvä syy siihen, miksi H. Armstrong ajatteli, että 

Hesekielin kirjan luvut 2 ja 3 kuulostivat Ilmestyskirjan 
luvun 10 kirjaselta—niissä puhutaan kirjasesta! (Vaikka H. 
Armstrong ei tietänyt tätä.)

Tässä on teksti ilmestyskirjan luvusta 10: “Ja minä menin 
enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. 
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Ja hän sanoi minulle: ota ja syö se; se on karvasteleva vatsas-
sasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja”. Niin minä 
otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suus-
sani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni minun vatsaani 
karvasteli” (jakeet 9-10).

Palattaan nyt takaisin Hesekielin kirjan jakeisiin: “Niin 
minä näin, ja katso: käsi ojennettiin minua kohti, ja katso: 
siinä oli kirjakäärö. Ja hän levitti sen minun eteeni, ja katso: 
se oli kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä. Ja siihen oli kirjoi-
tettu itkuvirret ja huokaukset ja voi-huudot” (Hesekielin kirja 
2:9-10). Tässä ei painoteta evankeliumin saarnaamista. Tämän 
kirjan viesti on karvas—sen sanoma sisältää itkuvirret ja huo-
kaukset ja voi-huudot. Viestimme on varsin vaikea viedä. Mutta 
on parempi puhua itkuvirsistä ja huokauksista ja voi-huu-
doista kuin kokea ne! Näin tulee käymään niille, jotka eivät 
ota vaaria viestistä!

“Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, syö, minkä tässä saat; syö 
tämä kirjakäärö, mene ja puhu Israelin heimolle” (Hesekielin 
kirja 3:1). Ennen puhumista meidän täytyy syödä ja sulattaa 
Jumalan hengellinen ravinto. Siten omaamme uskon saattaak-
semme viestin ihmisille. Tiedämme, että meidän tulee viedä 
tämä viesti ensin hengelliselle Israelille.

“Niin minä avasin suuni, ja hän antoi tämän kirjakäärön 
minun syödäkseni. Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, ravitse 
vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakääröllä, jonka minä 
sinulle annan. Niin minä söin, ja se oli minun suussani makea 
kuin hunaja” (jakeet 2-3). Vaikka viesti on karvas, se on 
Ilmestyskirjan luvun 10 lailla—suussa makea, kun tiedät, 
mitä Jumala tekee tänä lopun aikana. Nämä kaksi tekstiä 
käyttävät identtistä kieltä. Niissä kuvataan sama viesti!

Voit nyt lukea tämän kirjasen! Ellet ymmärrä opetus-
tamme aiheesta, tilaa kirjasemme nimeltä The Little Book, sekä 
Malakian viesti.

p o J at  va n k e u d e s s a

“Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu 
heille ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra—kuulkoot he tai 
olkoot kuulematta” (jae 11). Jumala neuvoi Hesekieliä puhu-
maan juutalaisvangeille, jotka olivat vankina hänen kanssaan. 
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Henkilökohtaisesti hän kykeni menemään vain vankeudessa 
olevien ihmisten tykö—juutalaisten tykö. Hän ei toimittanut 
koskaan viestiään Israelille. Henkisesti tänään löytyy ihmisiä, 
jotka sanovat olevansa hengellisiä juutalaisia, eivätkä ole 
(Johanneksen ilmestys 3:9). He olivat joku aika sitten, mutta 
eivät ole enää

Hesekielin kirjan luvussa 33 Jumala asettaa vahtimiehen, 
jonka tulee varoittaa Israelilaisia, ennen kuin nämä joutuvat 
vankeuteen. Mutta Hesekielin kirjan luvussa 3 Hesekielin 
pitää puhua jo vankeudessa oleville. Tämä ei ole vartijan viesti, 
vartijan viesti on aivan toisenlainen.

Jakeessa sanotaan “kansasi lasten”, mutta Companion 
Bible sanoo, että lauseen pitäisi lukea oikeammin kansasi 
poikien. Tämä heprean sana on ben, sama, joka löytyy esim. 
Psalmista 2:7—“… Sinä olet minun poikani [ben], tänä päi-
vänä minä sinut synnytin ….” Kyseiset ihmiset ovat Jumalan 
poikia—Jumalan oma perhe. Jumala puhuu tässä lopun 
ajan hengellisistä vangeista, ihmisistä, jotka saatana paho-
lainen on ottanut vangiksi: hän puhuu laodikealaisista. Lue 
Ilmestyskirjan jakeista 3:14-22 Kristuksen profetia tästä kaa-
measta hengellisestä tragediasta. Hengellinen Israel on mennyt 
pakkosiirtolaisuuteen. Itkuvirsien ja huokauksien ja voi-huu-
tojen sanoma pitää saattaa Jumalan omille. (Suosittelen, että 
luet asian ymmärtämiseksi ensin Malakian viestin.)

Laodikealaisten ongelma on, että he ovat unohtaneet, keitä 
he ovat! He ovat unohtaneet, että he ovat Hesekielin kirjan 
luvun 1 Jumalan poikia! Siksi jopa H. Armstrong lausui 
Jumalan seurakunnan jäsenille ja sen pastoreille: “useimmat 
teistä ette yksinkertaisesti tajua sitä”. He halusivat seurata 
tämän maailman jumalaa ja silti pysyä Jumalan seurakun-
nassa. Voimallisen Hesekielin kirjana luvun 1 Jumala ei salli 
tällaista!

Kuka oli valmis toimittamaan kirjasen sanoman näille van-
gituille? Työmme toimi tavalla, jolla Jumala neuvoi Hesekieliä 
tekemään. Seitsemän vuoden ajan veimme Jumalan sanomaa 
laodikealaisille. Se oli tärkein viestimme kyseisellä ajanjak-
solla. Taloudellisesti meillä ei ollut vielä mahdollisuutta saa-
vuttaa maailmaa. Vain kapinallisten laodikealaisten tausta 
mahdollisti Malakian viestin todellisen ymmärtämisen. 
Teimme hyvää työtä varoittaessamme näitä hengellisiä vankeja.
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“Niin henki nosti minut, ja minä kuulin takaani suuren, 
jylisevän äänen: Kiitetty olkoon Herran kirkkaus, siinä 
kussa se on! ja olentojen siipien kohinan, kun ne löivät toi-
siinsa, samalla pyöräin jyrinän ja suuren, jylisevän äänen” 
(Hesekielin kirja 3:12-13). Kaikki on yhteydessä kirjaseen. 
Kirjasta verrataan muualla leijonan karjuntaan ja seitsemään 
ukkoseen. Se saa aikaan varsin myrskyisän hengellisen kuo-
hahduksen—kuten tässä kuvattu ääni.

“Ja henki nosti minut ja otti minut, ja minä kuljin mur-
heellisena (katkeruudessa) henkeni kiivaudessa, ja Herran 
käsi oli väkevänä minun päälläni” (jae 14). Tässä Hesekiel 
käyttää samaa sanaa kuin Johannes. Viesti oli hänen suussaan 
makea kuin hunaja, mutta karvasteli hänen vatsassaan, kun 
se oli sulatettu. Hesekiel puhuu tässä erityisen ahdistavasta 
onnettomuudesta.

s e i t s e m ä n  v u o t ta

Hesekiel täytti seuraavan toimenannon: “Ja minä tulin Tell-
Aabibiin pakkosiirtolaisten tykö, jotka asuivat Kebar-joen 
varrella; ja siellä, missä he asuivat, minä istuin jäykistyneenä 
(hämmästyksestä, engl. astonished) heidän keskuudessaan 
seitsemän päivää” (jae 15). Hän oli vankien joukossa, luulta-
vasti hämmästyksissään vankien asenteesta.

4 Mooseksen kirjan jae 14:34 paljastaa Jumalan profeetal-
linen periaatteen: päivä vuodeksi luettuna. Jakeessa kerrotaan, 
kuinka Israel lähetti vakoojat 40 päiväksi luvattuun maahan, 
mutta palatessa vain Kaaleb ja Joosua olivat innoissaan ja 
uskoa täynnä—loput olivat negatiivisia ja pelon vallassa. 
Koska ihmiset eivät seuranneet johtajiaan, Jumala rankaisi 
heitä 40 vuoden ajaksi—päivässä täyttyneessä profetiassa vuo-
deksi luettuna. Kaikki Israelin aikuiset kuolivat erämaassa—
Joosuaa ja Kaalebia lukuun ottamatta. Tänään 95 prosenttia 
Jumalan kansasta kuolee erämaassa, mutta kyseessä ei ole 
pelkkä fyysinen kuolema—kyseessä on hengellinen kuo-
lema—ikuinen kuolema! Tämä on itkuvirsien ja huokauksien 
ja voi-huutojen viesti! Viesti on KATKERA! Se on seitsemän 
ukkosen ja leijonan karjaisun sanoma.

Hesekielin kirjan jae 4:6 demonstroi myös tätä päivä vuo-
deksi luettuna periaatetta.
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Seitsemän päivää, jotka Hesekiel vietti vankien joukossa, 
edustaa seitsemää profeetallisia vuotta. Kuka oli seitsemän 
vuotta hämmästynyt siitä, mitä Jumalan seurakunnassa 
tapahtui tänä lopun aikana? Kuka koki elämänsä pahimman 
trauman siitä, mitä tapahtui Jumalan oman kansan keskuu-
dessa? Tämä koskee tuntemiamme ihmisiä—omaa perhet-
tämme! Mikään ei saata olla tuskallisempaa.

Koko seitsemän vuoden ajan veimme kirjasta entisille hen-
gellisille juutalaisille.

Mitä tapahtui näiden seitsemän vuoden jälkeen? Huomaa, 
miten tarina etenee.

to i m e n a n to  m u u t t u u

Tässä vaiheessa tarinaa jotain muuttui. “Mutta seitsemän 
päivän kuluttua tuli minulle tämä Herran sana: …” (Hesekielin 
kirja 3:16). Jumala palasi ilmoittamaan jotain noiden seit-
semän päivän päästä, tai pcg:n seitsemän ensimmäisen työ-
vuoden jälkeen. Mitä Jumala ilmoitti?

“Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle var-
tijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoi-
tettava heitä minun puolestani” (jae 17). Nyt seuraa vartijan 
työ! Hesekiel ei ollut vartija, kun hän meni vangittujen tykö, 
sillä he olivat jo vankeina. Vartija varoittaa yrittääkseen estää 
ihmisiä joutumasta vangeiksi.

Muista, että on kaksi vankeutta. filadelfian jäännös 
varoittaa Jumalan omia sen jälkeen kun he ovat henki-
sessä vankeudessa, sekä lisäksi Israelin kansoja ennen kuin 
ne joutuvat fyysisesti vankeuteen. Seitsemän vuoden jäl-
keen Jumalan vartija alkoi varoittaa koko Israelin heimoa 
Jumalalta! Mutta varoitus Jumalan omille koskee iankaik-
kisen elämän menettämistä!

“Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla 
kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaak-
sesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelas-
taisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, 
mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi” (jae 18). 
Jos tämä vartija ei vie viestiä, Israelin veri on hänen päällänsä. 
Ja jos Jumalan omat eivät tue tätä viestiä, heille käy samoin! 
Tässä vaiheessa ensisijaista toimenantoa ei enää suunnata 
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Laodikealaisiin—toimenanto koskee nyt koko Israelille, ja 
jopa jossain määrin koko maailmalle vartijana toimimista!

Kirjoitin pcg:n saavutettua seitsemän vuoden merkki-
paalun vuoden 1997 helmikuun Trumpet-lehdessä seuraavasti: 
“Ensimmäiset seitsemän vuotta työmme keskittyi varoitta-
maan pääasiassa Jumalan omia Laodikean seurakuntia, joissa 
tapahtui valtava luopumus, Kristus ohjasi meidät koputta-
maan heidän ovelleen voimakkaan varoituksen sanan (2 Kirje 
tessalonikalaisille 2:1-11; Johanneksen ilmestys 3:20). Malakian 
sanoma oli työmme keskus. Tämä tarkoittaa, että työmme pää-
paino oli Jumalan oman kansan saavuttaminen”.

“Nyt painopiste on siirtynyt koko maailmaan ja suun-
tautuu vasta toissijaisesti Jumalan laodikealaisiin. olemme 
Jumalan työn uudessa vaiheessa. Nyt tulostamme ja jaamme 
ilmaiseksi Herbert W. Armstrongin kirjaa Ikuisten aikojen 
salaisuus. uuden käännynnäisen on vaikea astua ulos maa-
ilmasta Jumalan johdattamaksi pelkästään Malakian viestin 
kautta. Hänen tulee ensin pikaisesti lukea ja tutkia Ikuisten 
aikojen salaisuus -kirjaa. Huomaa seuraava 23. syyskuuta 1985 
päivätty lainaus H. Armstrongin kirjeestä Jumalan seurakun-
nalle (oma painotukseni): ‘Viime joulukuusta jälkeen olen 
työskennellyt ahkerasti elämäni suurimman ja tärkeimmän 
kirjan parissa. Todellisuudessa minusta tuntuu, etten kirjoit-
tanut sitä itse. Pikemminkin uskon, että Jumala käytti minua 
sen kirjaamisessa. uskon vilpittömästi, että se on tärkein 
kirja raamatun jälkeen! Haluamme tavoittaa mahdollisimman 
suuren yleisön kirjan kautta. Tiedän, että tunnet samoin kun 
olet lukenut sen’ ….”

“H. Armstrong halusi saavuttaa ‘suurimman mahdollisen 
yleisön’. Kun ymmärrät kirjan viestin, sen on varmasti oltava 
myös Jumalan tahto. Meidän täytyy sallia Jumalan käyttää 
meitä saattamaan kirja ‘mahdollisimman suurelle yleisölle’.”

“uskon, että ‘mahdollisimman suurelle yleisölle’ tulee 
olla taisteluhuutomme tänään! … H. Armstrong pyysi 
jokaista jäsenehdokasta Ikuisten aikojen salaisuus, ennen kas-
tetta. Tämä on tärkein kirja jäsenehdokkaalle ennen kas-
tetta. Sen kautta ihmiset voivat ymmärtää koko raamatun. 
raamattu ei ole enää mysteeri heille …”

“Malakian viesti ilmoitettiin pääasiassa seurakunnan jäse-
nille ja H. Armstrongin opetuksen tunteville. Voit nähdä, että 
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meillä oli yhtäkkiä viesti miljardeille ihmisille, ei enää vain 
muutamalle sadalle tuhannelle! “

Tämä artikkeli toi selvästi ilmi muuttuneen toimeksian-
tomme seitsemän vuoden jälkeen. Tässä vaiheessa vartija toi-
meksiantomme alkoi, aloimme varoittaa koko Israelia sekä 
muuta maailmaa kapasiteettimme sallimalla tavalla! Tämä 
varoitus tehtiin pääosin Ikuisten aikojen salaisuus—kirjan 
kautta. Jumala antoi meille lisäksi televisioasemia ja muita pai-
nojulkaisuja, jotta tavoittaisimme suurimman osan maailmaa.

va n h u r s k a s  m i e s

Jumala halusi aina, että hänen omansa toimittaisivat tämän 
salaisuuden ihmisille. “Ja jos vanhurskas kääntyy pois van-
hurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompas-
tuksen hänen eteensä, niin hän kuolee—kun et sinä häntä 
varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota 
hän oli harjoittanut, ei muisteta—mutta hänen verensä minä 
vaadin sinun kädestäsi” (Hesekielin kirja 0). Mikä varoitus 
niille, jotka noudattivat vanhurskautta ja kääntyivät siitä sitten 
pois! Tämä voi koskea ainoastaan lopun ajan Laodikealaisia.

Jumala kritisoi pistävästi osaa niistä ihmisistä, jotka hoi-
tivat tehtäviä Jumalan hengellisessä temppelissä. Huomaa 
pikaisesti Hesekielin kirjan luvun 44 teksti: “Te kun olette 
tuoneet muukalaisia, sydämeltään ja ruumiiltaan ympäri-
leikkaamattomia, minun pyhäkkööni olemaan siellä ja häpäi-
semään minun temppeliäni, samalla kuin olette uhranneet 
minun leipääni ja rasvaa ja verta; ja niin te olette rikkoneet 
minun liittoni—kaikkien muitten kauhistustenne lisäksi. Te 
ette ole itse hoitaneet minulle suoritettavia pyhiä tehtäviä, vaan 
olette panneet heitä puolestanne hoitamaan minulle pyhäkös-
säni suoritettavia tehtäviä” (jakeet 7-8).

Mistä liitosta Jumala puhuu? Seurakunnan kanssa teke-
mästään avioliitosta. on selvää, että Jumala puhuu Laodikean 
johtajista. He eivät pitäneet huolta Jumalan pyhistä asioista, 
kuten Ikuisten aikojen salaisuus -teoksesta ja H. Armstrongin 
muista kirjoista ja kirjasista. He ovat halveksineet pyhää ilmoi-
tusta, jonka Jumala antoi kansallensa!

Jos emme varoita heitä heidän toimiensa seuraamuksista, 
Jumala katsoo meidät vastuullisiksi heidän vereensä! “Mutta 
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jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, 
ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoi-
tuksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut” (Hesekielin 
kirja 3:21). Kuka esittää tänään Jumalan varoituksen? Jumala 
minua auttakoon, jollen julista varoitusta. Nämä jakeet 
puhuvat Ikuisten aikojen salaisuudesta (olemme postittaneet jo 
yli 210,000 kirjaa!) ja Malakian viestistä, jotka edustavat kahta 
toimeksiantoamme.

Voimme nähdä, että Herbert Armstrongin ja pcg:n työt liit-
tyvät tänään läheisesti yhteen.

Kiitos kaikille valituille, jotka ovat olleet uskollisia epä-
lojaalisuuden keskellä, jotka tukevat ja mahdollistavat varoi-
tuksen viemisen, mikä ei olisi yksinkertaisesti mahdollista 
ilman uskollisia pyhiä.

Jumalan tosi seurakunnan menneitten ja nykyisten saa-
vutusten takia 50 prosenttia laodikealaisista tekee suuressa 
ahdistuksessa parannuksen. He muistavat annetun varoi-
tuksen. Jotkut israelilaiset muistavat hekin vartijan työn ja 
katuvat ahdistuksessa.

i k u i s t e n  a i k o J e n  s a l a i s u u s

Voimme nyt jälkeenpäin todeta Jumalan ennusten toteutu-
misen: seitsemän vuoden ajan kirjasta, Malakian viestiä, vie-
täisiin Jumalan seurakunnalle. Näiden seitsemän vuoden 
päätyttyä varoitamme edelleen laodikealaisia, mutta tärke-
ysjärjestyksessä toisena. Tärkeimpänä tehtävänä on saattaa 
Jumalan varoitus vartija työn kautta maailmalle. Ikuisten 
aikojen salaisuus on työntänyt tätä toimeksiantoa eteenpäin.

Jumala tukee henkilökohtaisesti Jumalan filadelfian seura-
kunnan työtä antamalla meille tämän ilmestyksen!

Tuomioistuimen kielto lopetti kirjan postituksen väliaikai-
sesti, mutta Jumala puuttui asiaan ja toi meille voiton.

Kuinka ihmiset saattavat todella ymmärtää sanomaamme 
ilman Ikuisten aikojen salaisuutta? Ilman tätä kirjaa on usko-
mattoman vaikea toimeenpanna vartijan työtä! Miten lähestyt 
maailman ihmisiä ilman sitä? Voit tehdä työtä pelkästään pala 
palalta, paljon vähäisemmällä vaikutuksella. Kaikkina aikoina 
ihmiset ovat kirjoittaneet, soittaneet ja kertoneet, kuinka 
“tämä kirja muutti elämäni!”
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Hesekielin kirjan luvun 3 teksti tukee Ilmestyskirjan luvun 
10 viestiä, joka kertoo ensin kirjasesta, mutta jakeessa 7 aletaan 
puhua salaisuudesta ja jakeessa 11 taas profetoimisesta—Ikuisten 
aikojen salaisuuden saattamisesta uudelleen maailmalle.

Vastaanotin kritiikkiä, kun päätin painattaa kirjan tois-
tamiseen. En kuitenkaan usko, että ajatus oli omani—ajatus 
oli Kristuksen! Hesekiel kirjoitti: “Mutta seitsemän päivän 
kuluttua tuli minulle tämä Herran sana …” Juuri näin tapahtui 
myös minulle. En ymmärtänyt aikanaan näitä kirjoituksia. 
Yritin kulkea Kristuksen johdolla. Mutta nyt Jumala ilmoitti 
nämä profetiat suunnattoman selvästi, koska astuimme 
uskossa eteenpäin! Nämä ilmoitukset eivät tule ihmiseltä, ne 
tulevat Hesekielin kirjan luvun 1 Jumalalta! Jos ihmiset halu-
avat taistella tätä vastaan, he toimivat omalla vastuullaan!

Keskellä Ikuisten aikojen salaisuus -kirjan tuomioistuintais-
telua voiton mahdollisuus näytti inhimillisesti katsoen äärim-
mäisen synkältä. uskoin kuitenkin, että emme voineet hävitä! 
Jumala osoitti sitten meille, että hän halusi meidän tekevän 
entistä isompaa työtä. En käsitä, kuinka olisimme voineet suo-
rittaa työmme ilman Ikuisten aikojen salaisuutta.

olemme astumassa hengelliseen Luvattuun maahan—
Jumalan valtakuntaan. Seisomme Punaisenmeren edessä, 
tarvitsemme Jumalan ihmetekoa päästäksemme sen ylitse. 
Jumala tulee varmasti koettelemaan uskoamme. Muista, 
että israelilaiset seisoivat vain kahden viikon kävelymatkan 
päässä Punaisen meren toisella puolella sijainneesta Luvatusta 
maasta. He epäonnistuivat ja kuolivat erämaassa noin 40 
vuoden vaelluksen jälkeen, koska he eivät luottaneet Jumalaan. 
Meidän tulee luottaa siihen, että Jumala johtaa meidät erä-
maan läpi ja että hän rakentaa jatkuvasti uskoamme!

uskon, että Ikuisten aikojen salaisuuden uudelleen painat-
taminen oli suurin yksittäinen valittujen rakkauden osoitus 
Jumalalle tänä lopun aikana. Kun muistat, mitä H. Armstrong 
lausui kirjasta, tiedät, että kirjan täytyy olla äärimmäisen 
tärkeä Jumalan omille! Kirjan puolesta taisteleminen oli seu-
rakuntamme suurin osoitus Jumalalle siitä, että rakastamme 
Jumalan totuutta ja että olemme valmiit asettamaan sen puo-
lesta kaiken vaakalaudalle!



Luku kolme
Hesekiel-vartija

Profeetta Hesekiel ei ollut vartija, vaikka hän kirjoitti 
paljon Jumalan vartijasta. Miten hän olisi saattanut olla? 
Hänen varoituksen viestinsä Israelille tuli yli sata vuotta 

sen jälkeen kun muinaiset israelilaiset oli jo viety vankeu-
teen. Itse asiassa he olivat siirtymässä Assyriasta Luoteis-
Eurooppaan ja Britanniaan! Voisi sanoa, että hänen sanomansa 
oli jo tämän verran “vanhentunut”.

Mutta Hesekiel ei kirjoittanut kirjaansa omaa aikaansa 
varten. Hänen viestinsä on tarkoitettu kansalaisillemme 
tänään. Israel ei kärsinyt koko historiansa aikana koskaan 
Hesekielin profetoimalla tavalla. Suuret kaupungit ilman 
asukkaita, vain nykyajan ydinsota voi aiheuttaa näin kammot-
tavan lopputuloksen.

Jumala on nyt ilmoittanut, antanut syvemmän ymmär-
ryksen Hesekielin kirjasta.

Hesekielin kirjan luku 33 kertoo vartijasta. Juudan van-
keus oli vain tyyppi siitä, mitä tapahtuisi Amerikassa ja 
Britanniassa (raamatullisessa Israelissa), sekä Juudassa 
(nimeltään Israel tänään). Hesekielin kirjan vartijalla on eri-
tyinen tehtävä. Hänen kuuluu tarkastella maailman tapah-
tumia ja varoittaa Israelin kansoja—erityisesti Amerikkaa, 
Britanniaa sekä juutalaisia Lähi-idässä. Nämä kansat kaatuvat 
yhdessä (Hoosean kirja 5:5; tämä profetia selitetään kirjassa 
Yhdysvallat ja Britannia profetioissa). Hesekielillä on myös 
kamala varoitus Jumalan omalle, penseälle seurakunnalle. 
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Hänen tehtävänään ei ole kuitenkaan pelastaa heitä—vain 
varoittaa heitä.

Tämän vartijan on ennustettu olevan läsnä, kun Saksa 
nousee valtaan ja tuhoaa modernin Israelin kansat. Vartija 
on NÄYTTÄMÖLLÄ, kun kaikki täyttyy. Herbert Armstrong 
täytti vartijan roolin yleisessä mielessä, pcg täyttää roolin 
tänään varsinaisesti.

“Minulle tuli tämä Herran sana: Ihmislapsi, puhu kan-
sasi lapsille ja sano heille: Jos minä annan miekan tulla maan 
kimppuun ja maan kansa on ottanut yhden miehen joukos-
tansa ja asettanut hänet vartijakseen” (Hesekielin kirja 33:1-2). 
Hesekiel oli vankilassa. Hän oli profeetta—ei vartija. Monet 
Hesekielin kirjan jakeet kertovat, että tämä kirja on tänään 
meidän aikaamme varten.

va rt i J a  va r o i t ta a

Winston Churchill toimi vartijana ennen toista maailman-
sotaa ja sodan aikana. Epäilemättä se, että hän varoitti kansoja 
Saksasta, vaikutti suuresti sodan lopputulokseen.

Hesekielin kirjan jakeet 33:1-6 saattavat hyvin kertoa suo-
raan toisesta maailmansodasta: “Minulle tuli tämä Herran 
sana: Ihmislapsi, puhu kansasi lapsille ja sano heille: Jos minä 
annan miekan tulla maan kimppuun ja maan kansa on ottanut 
yhden miehen joukostansa ja asettanut hänet vartijakseen …” 
(jakeet 1-2). Jumala toi miekan Israelin kimppuun ojentaak-
seen meitä. Sitten Winston Churchill -niminen mies astui 
kuvioihin ja ihmiset asettivat hänet vartijakseen. Jumalalla oli 
sormensa pelissä, mutta ihmiset valitsivat Churchillin.

W. Churchillin 1930-luvun varoitustyö täytti edelliset 
jakeet paremmin kuin mikään tuntemani esimerkki Israelin 
historiassa.

Jakeessa 7 ei enää puhuta toisesta maailmansodasta tai 
samantapaisesta ajanjaksosta. Asetelma siirtyy dramaattisesti 
nykyhetkeen: “Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut 
Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suus-
tani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani”. Tässä ei ole 
kysymys ihmisten valitsemasta vartijasta, kuten jakeessa 2. 
Jumala lausuu rohkean voimakkaasti: “Minä olen asettanut sinut 
vartijaksi”. Tämä vartija on Jumalan asettama ja ylläpitämä.
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Miksi asia on tärkeä? Jumala toimitti tilanteen uudelle 
tasolle. Tämä ei ole sama asia kuin se, että ihmiset valitsevat 
Churchillin pelastamaan Amerikan ja Britannian tai nyky-
ajan Israelin. Sama ei toistu tällä kertaa. Ajat ovat muuttuneet 
rajusti! Tällä kertaa ihmiset joko kuulevat Jumalan miestä tai 
joutuvat kärsimään painajaismaisen katastrofin!

Jos Churchill astuisi tänään esille, hän ei käskisi meitä 
katumuksen tekoon. Hän saattaisi osoittaa meille osan vir-
heistämme ja heikkouksistamme, mutta ei käskisi meiltä 
parannuksentekoon synneistämme Jumalan edessä. Vain 
Jumalan vartija toimii näin. Ja juuri tätä Israel, Amerikka ja 
Britannia tarvitsevat.

Voimmeko arvostaa nykyisen lopun ajan tapahtumien mer-
kityksen? Jumala ottaa miehen ja antaa hänelle sanat, hän 
sanoo: Kuule sana SUUSTANI. Hesekielin (ja koko raamatun) 
sanat tulevat Jumalan itsensä suusta! Jumala antaa miehelle 
ilmestyksen ja lähettää hänet julistamaan annetut sanat: Kerro 
heille, että tämä varoitus on minulta. Ei ole väliä mitä he sanovat, 
elleivät he tee parannusta synneistään, he menevät vankeuteen tai 
kuolemaan. Tässä ei ole kyse Winston Churchillista, tämä on 
suora viesti Jumalalta Israelin kansoille!

Churchill ei enää kykenisi tuomaan ratkaisua. Mutta 
Jumalalla on sanoma, joka voisi pelastaa heidät, jos he vain 
kuuntelisivat!

J u m a l a n  va rt i J a

Jos mielesi on keskittynyt Jumalaan, tiedät, että tänä ihmis-
kunnan “lopun aikana” Jumala itse asettaa vartijan kaiken 
keskelle. Tänään meillä on vartija, jonka Jumala itse on aset-
tanut, jolle Jumala antoi sanat omasta suustaan. Kuinka 
moni tunnistaa kyseisen miehen? Jos mielesi on virittynyt 
Jumalaan, sinulla ei pitäisi olla minkäänlaisia ongelmia 
käsittää, kuka mies on.

Kun katsot laodikealaisia, voit nähdä, ettei heillä ole var-
tijan työtä. He ovat jakautuneet ja hämillään. Näemme, että 
Jumala ohjaa vartijaa varoittamaan myös heitä tulevista 
tapahtumista.

Kommentoidessaan Hesekielin kirjan jaetta 33:7, 
Gesenius Bible Study Aid kuvaa vartija-sanaa seuraavasti: 
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“Katsoa … taivuttautua eteenpäin nähdäkseen”. Tässä vartija 
ponnistelee ja pinnistää varmistaakseen, että hän näkee, mitä 
tapahtuu. Maailmantapahtumat kehittyvät ja astuvat esiin 
nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Vartija on paikalla 
nähdäkseen kaiken. Jakeissa käytetään toistuvasti varoittaa-
sanaa. Tämä on viesti, joka korostaa varoitusta

Herbert Armstrongin toimenanto oli saarnata evankeliumi 
ympäri maailmaa (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:14). 
Hänen sanomansa korostaa evankeliumia, joka sisältää 
varoituksen. Tänään toimenanto on “profetoida uudelleen” 
(Johanneksen ilmestys 10:11). Pcg korostaa varoitusta, joka 
sisältää evankeliumin.

H. Armstrong täytti vartijan työn yleisellä tavalla. Pcg 
täyttää sen erikoisella tavalla. Korostan varoitusta tavalla, jolla 
Hesekiel-vartijan ennusttiin toimivan. Aika on vähissä ja toi-
menanto on muuttunut. Lisäksi Israelin synnit ovat kasvaneet 
niin paljon pahemmiksi, että vain parannus Jumala kohtaan 
voi pelastaa heidät.

Hesekielin kirjan luvun 33 jae 11 kertoo: “Sano heille: Niin 
totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mie-
leen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy 
tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; 
ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo!”. Jumala puhuu 
kansojen kuolemasta! Aika on erilainen kuin toisen maail-
mansodan aikana. Jumala käytti Winston Churchillia, poliit-
tista vartijaa, säästääkseen Amerikan ja Britannian tuholta. 
Israelilla ei ole poliittista vartijaa kolmannen maailmansodan 
lähestyessä. Sellaista miestä ei löydy maailman kulisseista. 
Tämän seikan yksinään tulisi pelottaa ihmisiämme, jos he 
vain ymmärtäisivät nykymaailman tilanteen!

olemme tänään paljon suuremmassa vaarassa kuin 
1930-luvulla W. Churchillin varoittaessa Yhdysvaltoja. 
Tänään kansalaisemme ovat liian rappeutuneita edes valitse-
maan Churchillia, vaikka hän odottaisi kulisseissa. Tällaisesta 
poliittisesta vartijasta ei löydy toivoa, syntimme ovat nyt 
paljon enitstä pahempia.

MIEKAN NÄKEMINEN Muinaisessa Israelissa pasuuna ilmoitti 
sodan alusta. Vartijan tehtävänä on toitottaa varoitus, kun hän 
näkee miekan lähestyvän.
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Jumala, vetoaa tänään Amerikkaan, Britanniaan ja moder-
niin Juudaan vartijansa avulla, jotta nämä kansat kääntyisivät. 
Tehokas viesti lähtee Israeliin ja maailmalle.

Kuinka viestimme voisi olla tärkeämpi?
Tämän jälkeen muu maailma saa saman varoituksen 

kahden todistajan kautta (Johanneksen ilmestys 11:3).

m i e k a n  n ä k e m i n e n

H. Armstrong näki profetioita miekasta sekä suunasta, mihin 
maailman tapahtumat liikkuvat. Mutta näkikö hän itse asiassa 
miekan tulevan? Vastaus kuuluu ei nähnyt, vain me voimme 
nähdä täysin sen tapahtuvan tänään.

“Ja joku kuulee pasunan äänen, mutta ei ota varoituk-
sesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen 
verensä tulee hänen oman päänsä päälle: hän kuuli pasunan 
äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria; hänen verensä 
tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, 
olisi hän pelastanut sielunsa. Jos taas vartija näkee miekan 
tulevan, mutta ei puhalla pasunaan eikä kansa saa varoitusta, 
ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, on hän 
otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin 
vartijan kädestä” (Hesekielin kirja 33:4-6). H. Armstrong 
ajatteli, että Israelin loppu tapahtuisi hänen elinaikanaan. 
Hän oli täsmällisen oikeassa profetiassa, mutta hänen ajoi-
tuksensa poikkesi muutaman vuoden. Jumala ei paljastanut 
hänelle monia Hesekielin kirjan erityispiirteitä. Esimerkiksi 
H. Armstrong ei ymmärtänyt Laodikean seurakunnan aika-
kaudesta näissä profetioissa. Suurin osa tästä totuudesta pal-
jastui hänen kuolemansa jälkeen.

Kansan veri tulee olemaan vartijan pään päällä, jos hän 
ei varoita. Tämä toistetaan useita kertoja Hesekielin kirjassa. 
Tämä on vahva varoitus ja Jumala toistaa sen yhä uudel-
leen, koska seurakunnan viimeinen aikakausi, laodikealaiset 
(Johanneksen ilmestys 3:14-19), eivät varoita Israelia. Heidät 
tuomitaan, koska he jättävät työnsä tekemättä. filadelfian 
jäännöksen on annettava varoitus.

Pasuuna-sana mainitaan Hesekielin 33 luvun jakeissa 3, 4, 
5 ja 6. Muinaisessa Israelissa pasuunaa käytettiin hälyttä-
mään sodasta! Kuukausittain ilmestyvää Jumalan filadelfian 
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seurakunnan lehteä kutsutaan Filadelfia pasuunaksi, The 
Philadelphia Trumpet. Tämä nimi johtuu mm. Hesekielin 
kirjan ja Aamoksen 3 luvun jakeista.

Filadelfia pasuuna -nimestä ilmenee että työmme on varoi-
tuksen työ. Varoitamme, koska kuten Hesekiel sanoo, ihmiset 
ovat vaarassa menettää verensä—fyysisen elämänsä! Jotkut 
ovat jopa vaarassa menettää ikuisen elämän!

on olemassa joukko filadelfialaisia, jotka “huokaavat 
ja valittavat kaikkia kauhistuksia” (Hesekielin kirja 9:4) ja 
varoittavat laodikealaisia ja Israelia. Löytyy myös pyhäkkö 
Jumalan (temppeli tai seurakunta), jota Jumalan on rangais-
tava, koska se ei huolehdi vartija tehtävästään (Hesekielin 
kirja 33:5-6). Molemmat Jumalan lopun ajan seurakunnat 
tulevat olemaan näyttämöllä, kun Israel murenee. Yhtä 
ryhmää suojellaan, ja toista rangaistaan suuressa ahdistuk-
sessa. Lisää asiasta myöhemmin.

Varoitus koko Israelille filadelfialaisten toimesta tulee ole-
maan hyvin lyhyt. Modernit Israelin kansat murenevat erit-
täin nopeasti, ja heidän vihollisensa nousevat myös yhtä 
nopeasti.

H. Armstrong oli lopun ajan Elias, joka palautti kaiken 
kohdalleen (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:10-11). 
Hän saarnasi evankeliumia ympäri maailmaa (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 24:14). Hän opetti meille, kuinka 
rakentaa kunnollisia fyysisiä perheitä. Hän rakensi myös seu-
rakunta-perheen (Malakian kirja 4:5-6). Hän oli vartija ylei-
sellä tasolla, mutta hän ei täyttänyt erityisesti tätä Hesekielin 
kirjan tehtävää, koska hän kuoli ennen viimeisten lopun ajan 
tapahtumien täyttymistä. Pidämme hänen nimensä ja muis-
tonsa elossa auttaaksemme ihmisiä muistamaan profetiat, 
jotka Jumala opetti hänen kauttaan.

Jumalan vartija tulee olemaan näyttämöllä kaiken täytty-
essä—samoin kun Hesekiel!

“Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuo-
lemalla kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumala-
tonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä, 
mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta 
jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kään-
tyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny, niin hän kuolee 
synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut” (Hesekielin 
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kirja 33:8-9). Jakeissa 3-9 Jumala käskee meitä kahdeksan 
kertaa varoittamaan Israelia!

Hesekielin kirjan painopiste on varoittaminen. Painopiste 
ei ole saarnata evankeliumia maailmalle, tai asettaa kaikki 
kohdalleen, tai rakentaa perhettä. H. Armstrong usein 
varoitti Israelia saarnatessaan evankeliumia. Mutta hän pai-
notti evankeliumia.

Jumala asettaa henkilökohtaisesti vartijan varoittamaan 
(jae 7). Jos ihmiset eivät kykene havaitsemaan, mitä Jumala 
on tehnyt ja tekee, he tuomitsevat oman suhteensa Jumalaan!

Jotkut ihmiset eivät edes tunnista Jumalan omaa varoituksen 
viestiä. Mikä kauhea rangaistus heidän on siitä maksettava!

s i e lu s i  p e l a s ta m i n e n

“Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuole-
malla kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta 
hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä, mutta 
hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi” (jae 8). Tämä 
vahti tulee olemaan paikalla, kun Israelin kansat kuolevat! 
Jos hän ei varoita heitä, hän kuolee heidän kanssaan! Jos hän 
varoittaa heitä, Jumala suojelee häntä. Hän näkee. kuinka 
vihollinen nousee ja valloittaa. Tämä on pcg:n nykyinen pro-
feetallinen työ.

Yksi syy, miksi vartija varoittaa laodikealaisia ja maailmaa, 
on se, että hän täten pelastaa oman henkensä! Pcg saattaa 
tämän varoituksen viestin perille ja Jumala saattaa sen turva-
paikkaan ahdistuksen aikana (Johanneksen ilmestys 12:14). 
Emme pamputa ihmisiä sanomallamme. Työmme tarkoituk-
sena on pelastaa ihmisten fyysinen ja henkinen elämä! Jumala 
sanoo, että ainoa tapa on varoittaminen! Israelin viimeinen 
vartija ei astu näyttämölle ennen kuin vihollinen on nousussa 
ja valmistautuu hyökkäämään Israelin kimppuun!

“Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, 
että hän kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny, niin 
hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut” 
(jae 9). Antamamme varoitus pelastaa ihmisten elämän. Se 
säästää myös oman elämämme.

olet “sielusi pelastanut”, jos toimitat tämän varoituksen! 
Näin voit pelastaa henkesi! Se on lippusi turvapaikkaan! Jos 
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et tue Jumalan varoitusta laodikealaisille ja Israelille, maksat 
verelläsi!

Jumala sanoo, että tämä vartijaryhmä on paikalla veren 
roiskuessa. Tämän vuoksi Jumalan täytyy suojella meitä.

o p p i m i n e n  k ova n  k o k e m u k s e n  k au t ta

“Ja minä teen maan autioksi ja hävitetyksi, ja heidän ylpe-
ästä uhmastaan tulee loppu, ja Israelin vuoret joutuvat auti-
oiksi, niin ettei siellä kenkään kulje. Ja he tulevat tietämään, 
että minä olen Herra, kun minä teen maan autioksi ja hävi-
tetyksi kaikkien kauhistusten tähden, joita he ovat harjoit-
taneet” (jakeet 28-29). Tämä profetia on tarkoitettu viimeistä 
lopun aikaa varten—Israelin romahtamista edeltävää aikaa 
varten. Suureksi häpeäkseen kansalaisemme eivät tule tunte-
maan Jumalaa ennen kuin heidän maansa on kärsinyt täydel-
lisen hävityksen!

“Ja sinä, ihmislapsi! Sinun kansasi lapset puhuvat sinusta 
seinänvierustoilla ja talojen ovilla ja sanovat keskenään, 
toinen toisellensa, näin: Lähtekää kuulemaan, millainen sana 
nyt on tullut Herralta”(jae 30). Ihmiset puhuvat vartijan vies-
tistä. He tietävät, että sanoma on Jumalalta!

osa kehottaa toisia tulemaan kuulemaan Jumalan sanaa. 
Ehkä viesti on kasetilla, radiossa tai televisiossa.

“He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi 
minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he 
eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suul-
lansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä” 
(jae 31). He todella “istuvat edessäsi minun kansanani”. Tämä 
viesti on lähinnä Jumalan kansalle. Vaikuttaa siltä, että moni 
laodikealainen kuulee Jumalan viestin filadelfian seura-
kunnalta, mutta kieltäytyy toteuttamasta sitä! He puhuvat 
loputtomasti rakkaudesta, mutta se on vain “uskonnollista” 
puhetta. Heidän tekonsa ovat puutteellisia.

Miksi jakeen 31 ihmiset ovat innokkaita kuulemaan 
Jumalan sanaa? on äärimmäisen vaikeaa löytää ihmisiä, jotka 
ovat kiinnostuneita Jumalan sanomasta edes hyvinä aikoina. 
Nämä ihmiset eivät ole missään tapauksessa halukkaita huo-
mioimaan Jumalan varoitusta vauraina aikoina. He ovat 
innokkaita kuulemaan Jumalan profetioita, koska Israel on 
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romahtamisillaan! Kansalliset ongelmat lisääntyvät nopeasti. 
Ihmiset kuuntelevat viestiämme ongelmien lisääntyessä.

“Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti lau-
lettu ja hyvin soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta 
eivät tee niitten mukaan” (jae 32). He rakastavat ääntä. H. 
Armstrong sanoi, että Jumalan Sardeen aikakauden seurakun-
talaiset nauttivat hänen saarnoistaan, mutta että he eivät 
koskaan noudattaisi niitä! Sama pätee moniin sekä laodi-
kealaisiin että maallisiin ihmisiin tänään. He kuulevat sanat, 
mutta eivät noudata niitä!

s i l l o i n  h e  t u l e vat  t i e tä m ä ä n

“Mutta kun se toteutuu—ja katso, se toteutuu—silloin he 
tulevat tietämään, että heidän keskuudessansa on ollut pro-
feetta” (jae 33). Kun profetiat toteutuvat, SILLOIN he 
tulevat tietämään! Mutta silloin on fyysisesti liian myö-
häistä! Monet tulevat katumaan kapinaansa Jumalaa vas-
taan. Kun on holokaustin aika, he tulevat heti tietämään, että 
heidän kuulemansa profeetallinen sanoma oli Jumalalta ja että 
heidän olisi pitänyt tehdä parannus sanoman kuultuaan.

Kun suuri ahdistus alkaa, sitten he tulevat tietämään, että 
profeetta oli heidän joukossaan! on selvää, että profeetta 
esiintyy näyttämöllä, kun kaikki toteutuu. Ilmaisu, “ja katso, 
se toteutuu”, käännetään Soncino Commentaryssa, “katso, se 
tulee.” Interlinear Bible sanoo: “Katso, se on tulossa”. Kyllä, se 
on tulossa. Se on tulossa nopeasti! Jumala varoittaa meitä joko 
nyt alistumaan hänen hallituksensa alaiseksi tai oppimaan 
suurimman osan läksyä natsien valloittamana.

Jae 33 paljastaa, että näyttämöllä on nykyajan Hesekiel-
vartija, joka on sekä vartija että profeetta. Hän ennustaa tule-
vasta, hän sanoo: “Katso, se on tulossa!” Vaikka H. Armstrong 
oli vartija yleisessä mielessä, hän ei täyttänyt Hesekielin 
kirjan lukua 33 erityisessä mielessä, koska ei voinut nähdä 
miekkaa samalla tavalla kuin kyseinen mies voi nähdä tänään. 
Kuvattu yksilö saapuu, kun on “lopun aika”. Häntä kutsutaan 
Hesekielin kirjan jakeessa 33:33 profeetaksi ja jakeessa 7 var-
tijaksi. Häntä kutsutaan Hesekielin kirjan jakeessa 2:5 profee-
taksi ja Hesekielin kirjan jakeessa 3:17 vartijaksi. Hän tulee 
vartioimaan ja profetoimaan, ei asettamaan kaikki kohdalleen. 
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H. Armstrong suoritti tämän. Vartija on paikalla varoittamassa 
laodikealaisia ja maailmaa tulevasta—katso, se on tulossa!

Kuka on tämä vartija—profeetta? olenko antanut teille 
ilmoitusen Hesekielistä sekä kaikista profeetallisista kirjoista? 
Lähes jokainen kirjoittamani kirja sekä kirjanen on ilmoitet-
tuja profetioita täynnä. onko kukaan muu suorittanut samaa? 
Löytyyko yhdestäkään Laodikean seurakunnasta ilmoitettuja 
ennustuksia? Edes vähän verrattuna siihen uuteen ilmestyk-
seen, jonka Jumala on satanut alas kansalleen kauttani? Heiltä 
ei löydy uutta ilmestystä.

Kuinka monta totista profeettaa löytyy tänään maan 
päältä? Vain yksi. Ihmiset voivat nauraa asialle, mutta pian 
heidän hymynsä hyytyy. Kun suuri ahdistus tulee, he muis-
tavat miehen, jolla oli niin voimallinen viesti, että se luul-
tavasti saattoi hänet jossain määrin kansainvälisesti vaike-
uksiin. Sitten he tulevat tietämään, kuka hän oli—kun on 
fyysisesti liian myöhäistä! H. Armstrong sanoi usein, että 
suurin osa työmme hedelmistä tulee esille vasta suuren ahdis-
tuksen aikana, ei vielä tänään.

Kuinka ihmiset voivat mahdollisesti tietää, että pro-
feetta on ollut heidän keskuudessaan, ellei hänellä ole voi-
mallista työtä? Jos emme saa aikaan paljoa ahdistuksen 
alkuun mennessä, kuinka ihmiset saattavat muistaa työmme? 
Vastuullamme on varmistaa, että he TIETÄVÄT, että profeetta 
oli heidän keskellään!

Vain harvat tietävät, että profeetta on tänään heidän kes-
kuudessaan. Suuri ihmisjoukko tulee kohta tietämään tämän! 
Jos tiedustelet asiaa tänään laodikealaisilta he eivät myönnä 
tietävänsä asiasta. Nämä ovat Jumalan suuria profetioita. 
Jumala saattaa ne todeksi, ennen kuin kaikki on ohi



Luku neljä
Terrorismi ja 
rotumellakat

Amerikalla, Britannialla ja Israelilla on vakava ongelma 
käsissään: väkivalta. Väkivalta kotimaan ongelmista, 
kuten rotumellakoista—väkivalta terrori-iskuista.

Monet näiden maiden asukkaat ovat joutuneet kärsimään 
väkivallan vitsauksesta ja uskon, että niiden asukkaat kyke-
nevät tunnistamaan muita todennäköisemmin asian vaka-
vuuden. Jos väkivaltaisuudet eivät ole henkilökohtaisesti vai-
kuttanut elämääsi, ongelma on helppo sivuuttaa nimeten ne 
yksittäisiksi tapauksiksi. Tässä luvussa osoitan, että väki-
valta on paljon vakavampi vaara kuin useimmat ihmiset 
osaavat kuvitella!

pä ä  o n  s a i r a s

Amerikkaa vaivaa syvä rotujako ja -viha. Jumalan filadelfia seu-
rakunta ei ole puolueellinen. Me opetamme Jumalan profetioita.

Profeetta Jesaja kertoo meille hirvittävästä ajasta juuri 
ennen Kristuksen paluuta, “aikojen lopussa” ( Jesajan 
kirja 2:2). “Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, 
pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljän-
neet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat 
kääntyneet pois. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jat-
katte luopumustanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas” 
(Jesajan kirja 1:4-5). Tässä puhutaan lähinnä Yhdysvalloista, 
Britanniasta sekä Lähi-idän juutalaisista.
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”Koko pää on kipeä (engl. sairas)”. Jumala sanoo, että näitä 
Israelin kansoja johtava (lähinnä valkoinen) valtarakenne on 
sairas! Ja “koko sydän sairas (engl. voimaton)”. Johtajilta ja 
seuraajilla puuttuu tahtoa, voimia selvittää rotumellakoiden 
tai terrori-iskujen juuret ja ratkaista ne lopullisesti (ks. 
Danielin kirja 12:9, 9:13, ja 3 Mooseksen kirja 26:19). Kansojen 
“sydän” on niin heikko ja sairas, että valtion järjestelmä heik-
kenee ja romahtaa!

“Kantapäästä kiireeseen (engl. päähän) asti ei ole tervettä 
paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä 
(engl. märkiviä haavoja), joita ei ole puserrettu, ei sidottu eikä 
öljyllä pehmitetty. Teidän maanne on autiona, teidän kaupun-
kinne ovat tulella poltetut; teidän peltojanne syövät muu-
kalaiset silmäinne edessä; ne ovat autioina niinkuin ainakin 
muukalaisten hävittämät” (Jesajan kirja 1:6-7). “Kaupunkinne 
ovat tulella poltetut”! Kuka tekee tämän? “Syövät muukalaiset 
[pakanat] silmäinne edessä”!

Tämä on järkyttävä lausuma! Koska kansamme ovat syntiä 
täynnä ja johtajamme heikkoja, maamme tulee autioiksi ja 
kaupunkimme tulella poltetuksi—ja kaikki tapahtuu “muuka-
laisten” käsissä. Ellemme toisin sanoen tee parannusta, rotu-
mellakat ja terrorismi muuttuvat paljon pahemmiksi.

“Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, 
olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet 
Gomorran kaltaisiksi” (jae 9). Sodoma ja Gomorra poltettiin ja 
tasoitettiin niiden synnin takia! Vain pieni jäännös Israelista 
jää jäljelle ennen kuin kaikki päättyy. Ja jäännös jäävät vain, 
koska Jumala säästää sen!

Muista, että muinainen Israel ei koskaan saanut kuulla tätä 
viestiä. Nämä profetiat ovat lopun aikaa varten, ajalle juuri 
ennen Israelin toista vankeutta.

h e s e k i e l i n  h i u k s e t

Jumala antoi Hesekielille erikoiset ohjeet, jotka esittivät graa-
fisesti modernin Israelin kansojen tulevan tuhon. “Ja sinä, 
ihmislapsi, ota itsellesi terävä miekka; ota se partaveitsek-
sesi, ja ajele sillä hiuksesi ja partasi. ota sitten vaaka ja jaa 
ne. Polta kolmannes tulessa keskellä kaupunkia, sittenkuin 
piirityspäivät ovat lopussa. Kolmannes ota ja lyö miekalla sen 
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ympärillä. Kolmannes hajota tuuleen, ja minä ajan niitä takaa 
paljastetulla miekalla” (Hesekielin kirja 5:1-2). Hesekielin 
jaetut hiukset esittävät Israelin tuhon, mikä jakautuu kolmeen 
vaiheeseen. Ensimmäinen kolmannes palaa tulella! Toisen 
kolmannes kuolee ydinaseilla (tilaa ilmaiskirjanen The Lion 
Has Roared). Viimeinen kolmannes otetaan orjiksi ja lähete-
tään ympäri maailmaa.

Huomaa seuraavat, erittäin tärkeät seikat. Ensimmäinen 
kolmannes poltetaan tulessa keskellä piiritettyä kaupunkia. 
Polttaminen liittyy piiritykseen. Herbert Armstrong profetoi 
usean vuoden ajan, että piiritys tarkoittaa taloutemme kärsi-
mystä ulkomaisen kilpailun takia (ks. 5 Mooseksen kirja 28:52). 
Piiritys tarkoittaa, että “jotain ympäröi … ahdingossa” (Strong’s 
Concordance). Se saattaa myös tarkoittaa “kehotusta ahdis-
tamaan pyrkimyksessä, piirittää kaupunkia” (Hebrew and 
Chaldee Lexicon). Yhdysvallat ja muut Israelin kansat ympäröi-
dään tai piiritetään ankaran, usein epäreilun kilpailun kautta.

Profetia ilmaisee, että Euroopan unioni sulkee Yhdysvallat 
yhä enenevässä määrin pois markkinoilta. Yhdysvaltojen maa-
talous on jo j kärsinyt kovasti. Kun Yhdysvallat ja Britannia 
tulevat maailmanlaajuisesti yhä vähemmän kilpailukykyi-
siksi, työttömyys tulee jatkuvasti lisääntymään. Tämän myötä 
kotimainen mellakointi ja väkivalta yleistyvät.

Toukokuun 1992 Los Angelesin mellakat kuuluivat 
Yhdysvaltain historian kuolettavimpiin! Lähes 60 ihmistä 
kuoli väkivaltaisuuksissa. omaisuusvahingoiksi arvioitiin 1 
miljardia dollaria.

Tämä on vain yksi esimerkki polttamiseen yhdistetyn pii-
rityksen mahdollisista tuhoisista vaikutuksista. Suuri osa 
kustannuksista johtui otetusta ryöstösaaliista. Noin 40.000 
työpaikkaa menetettiin mellakoinnin vuoksi. Los Angeles 
poliisi ja kansalliskaarti eivät tehneet käytännöllisesti yhtään 
mitään—näin he palkitsivat mellakoitsijat ryöstösaaliilla ja 
antoivat heille mahdollisuuden väkivallantekoon—jopa mur-
hiin! Toiset vihaiset vähemmistöt ovat sitä mieltä, että tehok-
kaiden toimien puute kannustaa suuresti tulevia mellakoita 
muualla! Tämä on totuus, jota kukaan ei halua myöntää!

Kun talous pahenee, kun sitä piiritetään, mellakoitsijat 
sytyttävät paloja entistä enemmän—koska Jumalan viha on 
yllämme! Jumala on paljon vihaisempi valkoisia israelilaisia 
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kuin mustia asukkaita kohtaan. ongelmat muuttuvat aina 
intensiivisemmiksi kunnes kansamme tekee parannuksen!

ru t to

“Kolmannes sinusta kuolee ruttoon ja nääntyy nälkään sinun 
keskelläsi. Kolmannes kaatuu miekkaan sinun ympärilläsi. 
Kolmanneksen minä hajotan kaikkiin tuuliin, ja minä ajan 
niitä takaa paljastetulla miekalla” (Hesekielin kirja 5:12). 
Huomaa, että tässä rutto mainitaan ensimmäiseksi. Aiemmin 
ajattelimme, että rutto olisi nälänhätää seuraava sairaus. Tässä 
rutto on nälänhätään suurin aiheuttaja!

Rutto-sana tarkoittaa pelkästään tuhoa ja kuolemaa (ks. 
Hebrew and Chaldee Lexicon). Yksi määritelmä sanan juu-
resta on “virittää pauloja, juonia vastaan, tuhota”. Tämä rutto 
saattaa siis olla väkivallan tai polttamisen käsittävä vitsaus—
ei välttämättä mikään fyysinen sairaus! Se voidaan siis määri-
tellä väkivallaksi tai mellakoiden vitsaukseksi, kuten vuoden 
1992 Los Angeles mellakat tai 11. syyskuun 2001 terrori-isku! 
Miksi ensimmäinen kolmannes poltettaisiin tulella (jae 2), jos 
se olisi tautiepidemia?

rutto tai väkivalta-vitsaus aiheuttaa monille terveyson-
gelmia, jotka johtavat nälänhätään. Jätevedestä huolehtiminen 
häiriintyy, kaasuputket rikotaan. Työpaikkoja menetetään. 
Yhteiskunta murenee ja kollektiivinen paniikki aiheuttaa 
pörssi katastrofin! Tilanne muuttuu niin pahaksi, että väki-
valta ja nälänhätä vievät miljoonia ihmishenkiä!

Los Angelesin mellakointi on esimakua siitä, mitä suurissa 
kaupungeissa ja koko kansakunnassa tulee tapahtumaan! Se 
on vakava profetia tulevaisuudestamme! Hesekielin kirjan 
luvun 5 rutto iskee pääasiassa terrori-iskujen, mellakoinnin 
ja polttamisen kautta. Mellakointi leviää muihin israelilaisiin 
kansakuntiin—elleivät ihmiset tee parannusta! Jumala saa 
huomiomme tavalla tai toisella. Mitä pahemmaksi väkivalta 
ja polttaminen tulevat, sitä pahemmaksi nälänhätä muuttuu. 
Mitä pahemmaksi nälänhätä tulee, sitä tehokkaammaksi väki-
valtaa muuttuu. Tämä on noidankehä.

“Miekka on ulkona, sisällä rutto ja nälkä. Kedolla oleva 
kuolee miekkaan, kaupungissa olevan syö nälkä ja rutto” 
(Hesekielin kirja 7:15). rutto vaikuttaa kaupungissa. Kyseisten 
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maitten tai kedon asukkaat kuolevat Saksan johtamaan 
Euroopan petovallan hyökkäykseen (jae 24). rutto tai mel-
lakointi-vitsaus, terroristi väkivalta ja polttaminen vaivaavat 
ensisijaisesti kaupunkeja.

Tulevaisuuden katastrofin siemenet on jo kylvetty. Hallitus 
on menettänyt kontrollin. Laki ja järjestys ovat murtuneet. 
Kun Los Angelesin mellakat olivat huipussa, valtion viran-
omaiset pyysivät mustia urheilijoita ja muita johtavia mustia 
kansalaisia vetoamaan ihmisiin, jotta nämä lopettamaan mel-
lakoinnin. Valtiolta ei löytynyt minkäänlaista voimanosoi-
tusta. Kun väkivalta leviää tulevaisuudessa, onko tämä suurin 
toivomme rauhasta? Kuinka säälittävää! olemme vaarallisen 
lähellä yhteiskunnallista anarkiaa ja kaaosta!

Los Angelesin väkivallan laukaisi rodney King -oikeusta-
paus, jossa valkoisia poliiseja syytettiin, että he olivat käyttä-
neet liikaa voimaa mustan miehen pidätyksessä, mutta heidät 
vapautettiin. Sittemmin on julkaistu useita paljon julkisuutta 
saaneita tapauksia, joissa poliisi toimi vähemmistöjä vastaan 
erityisesti suurissa kaupungeissa, kuten Los Angelesissa ja 
New Yorkissa. Vakavat mellakoinnit Cincinnatissa, ohiossa 
sekä Bradfordissa, Englannissa vuonna 2001 saivat myös 
alkunsa rasismitapauksista. Julkinen reaktio on ollut tiivis 
ja jatkuva, miksi poliisi pelkää nyt toimia entistä enemmän. 
Moni poliisi tuntee olonsa turvalliseksi ainoastaan jättäes-
sään kokonaan reagoimatta. Myös muut viranomaiset pel-
käävät toimia, koska muissa kaupungeissa voisi syttyä mella-
koita.Hallituksemme on pelosta lamaantunut. “Koko sydän” 
on sairas! Emme pysty enää valvomaan kaupunkejamme. 
Yhdysvaltain kansalaiset omistavat jo 200 miljoonaa asetta. 
rotumellakoiden seurauksena aseita hankitaan jatkuvasti 
lisää. Ihmiset näkevät, että hallituksemme ei suojele heitä—
eivätkä he myöskään luota Jumalan suojelevan heitä!

Monet ajattelevat, että rodney Kingin tapaus oli ainoa syy 
mellakoihin. Asia ei ole kuitenkaan näin. 30 tai 40 vuotta sitten 
Yhdysvaltojen poliisi tai kansallisjoukot olisivat kyenneet hal-
litsemaan tuomariston päätöksestä syntyneen yleisön reaktion.

VÄKIVALLAN JA POLTTAMISEN VITSAUS Heprean kielen 
rutto-sana tarkoittaa tuhoa tai kuolemaa, kuten syyskuun 2001 
terroristi-iskuissa.
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rauhasta neuvotteleminen ilman voimatekijää vain roh-
kaisee rikollisia yhteiskuntamme osatekijöitä mellakoimaan 
entistä enemmän. Monet mustat haluavat rauhaa, mutta usein 
heillä on vain vähän vaikutusmahdollisuuksia tilanteen hallit-
semiseksi. Kingin tuomion jälkeen mustien joukko kulki Los 
Angelesissa alueelta toiselle, heitti tulipommeja ja sai tuhoa 
aikaan. Tuomio antoi heille tekosyyn uhmata lakia. Monien 
mustien oma omaisuus tuhoutui rikollisten toimesta.

Mellakoiden jälkeen osa kaikkein rasistisimmista mustista 
kutsuttiin talkshow-ohjelmien vieraiksi. Lisää palopuheita 
esitettiin julkisesti. osa rikollisjohtajista osaa käyttää julkista 
tyytymättömyyttä todella hyväkseen. Tiedotusvälineet aut-
tavat heitä levittämään tuhoisaa viestiään.

Painajaiseen löytyy vain yksi ratkaisu! Kansalaistemme, 
sekä mustien että valkoisten, on tehtävä parannus ja käännyt-
tävä Jumalan puoleen. Jos emme onnistu tehtävässämme, kär-
simys on vasta alussa!

J u m a l a  o n  i s r a e l i a  va s ta a n

Hesekielin profetiassa kiinnitetään kahteen muuhun erityis-
ryhmiään erityistä huomiota: “ota niistä sitten vähäinen 
määrä ja sido ne helmukseesi” (Hesekielin kirja 5:3). 
“Vähäinen määrä” on Jumalan helmassa suojassa. Helma-
sanan sijasta voitaisiin käyttää myös siivet-sanaa, mikä viittaa 
siihen, että Jumala suojelee valittujansa suurelta ahdistukselta.

Löytyy vielä toinen ryhmä: “Ja ota niistä vielä osa, viskaa 
ne tuleen ja polta ne tulessa. Siitä lähtee tuli koko Israelin 
heimoon” (jae 4). Tämä ryhmä on Jumalan Laodikean seura-
kunta, jota täytyy rankaista suuressa ahdistuksessa. Samat 
profetiat löytyvät monista muista raamatun kirjoituksista.

“Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, myös minä 
käyn sinun kimppuusi (alkutekstissä, sinua vastaan) ja teen 
tuomiot sinun keskelläsi pakanain silmien edessä ja teen 
sinulle kaikkien kauhistustesi tähden, mitä en ole ennen 
tehnyt ja minkäkaltaista en vasta ole tekevä” (jakeet 8-9). 
Jumala tulee tekemään “mitä en ole ennen tehnyt”. Tämä 
profetia löytyy myös useista muista raamatun kirjoituk-
sista (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:21; Danielin 
kirja 12:1, Jeremian kirja 30:7). Jumala tulee rankaisemaan 
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Israelin kansaa enemmän kuin mitään toista kansaa sitä 
aikaisemmin!

Varmasti asian tulisi raitistaa ja nöyryyttää jokaista 
ihmistä—varsinkin Jumalan omaa kansaa!

“Katso, minä, minä olen sinua vastaan”. Tämän lausuman 
pitäisi iskeä ihmisiin terrorin lailla! Jumala painottaa tätä 
lausetta erikoisesti—“Katso, jopa minä olen sinua vastaan”. 
Meidän tulee lukea lause syvällisesti. Jumala on Israelin kan-
soja vastaan! Niitä vastassa ei ole pelkästään ulkomaiset 
armeijat. Nämä kansat ovat tehneet kaikkivaltiaasta Jumalasta 
vihollisen! Jumalaa ei ole voittaminen! Ne tulevat häviämään 
näyttävällä tavalla, koska Jumala saattaa heidät alas.

Meillä ei ole minkäänlaista toivoa paeta suurta ahdistusta, 
jos annettu ilmoitus ei ravistele meitä!

“Sentähden tulevat sinun keskelläsi isät syömään lapsiansa, 
ja lapset tulevat syömään isiänsä, ja minä teen sinussa tuomiot 
ja hajotan sinun jäännöksesi kaikkiin tuuliin (jae 10). Tämän 
kauhistuttavan viestin on herätettävä meidät! Miten kukaan 
voi jättää uskonnolliset näkemyksensä tutkimatta luettuaan 
tällaiset pelottavat profetiat?

“Sentähden, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra: 
Totisesti, koska olet saastuttanut minun pyhäkköni kaikilla 
iljetyksilläsi ja kaikilla kauhistuksillasi, käännyn minäkin 
pois, en sääli enkä armahda” (jae 11). Kaikilla iljetyksil-
läsi -ilmaisu olisi parempi kääntää iljettävillä käytännöilläsi. 
Pyhäkkö on pyhin paikka Jumalan temppelissä tai seurakun-
nassa. Muista, että ajankohta on juuri ennen suurta ahdis-
tusta. Joku on saastuttanut Jumalan pyhäkön!

Tämä ei viittaa maailmaan, sillä maailman “pyhäkkö” on 
aina ollut saastutettu! Jae viittaa Jumalan omaan seurakun-
taan, joka oli aikoinaan tahraton! Sitten se tuli saastutetuiksi!

Kuka tänä viimeisenä lopun aikana on saastuttanut 
Jumalan pyhän paikan? Jae viittaa erityisesti laodikealaisiin—
ihmisiin, jotka tunsivat Jumalan ja kääntyivät hänestä pois. 
Asialle ei löydy muuta loogista selitystä.

i s r a e l i n  J ä ä n n ö s  t e k e e  pa r a n n u k s e n

Kärsimys, kuolema ja tuho tulevat olemaan pahempia kuin 
kukaan uskaltaa kuvitella. Jumala on erittäin vihainen meille: 
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“Ja minun vihani täyttyy, ja minä tyydytän kiivauteni heissä ja 
(kostan, oikeammin helpotun, engl. and I will be comforted). 
Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen puhunut kii-
vaudessani, kun minä panen vihani täytäntöön heissä. Ja minä 
teen sinut raunioksi ja häväistyksi pakanain kesken, jotka 
sinun ympärilläsi ovat, jokaisen ohikulkijan silmäin edessä. 
Ja se on oleva häväistys ja herjaus, varoitus ja peljätys paka-
nain seassa, jotka ympärilläsi ovat, kun minä teen sinussa 
tuomiot vihassa ja kiivaudessa ja kiivailla rangaistuksilla—
minä, Herra, olen puhunut” (jakeet 13-15).

Tilanne muuttuu näin pahaksi! Yhdysvaltojen talous auttaa 
koko maailman taloutta. Kun se romahtaa, tämä vaikuttaa 
syvästi koko maailmaan.

“Minulle tuli tämä Herran sana: Ihmislapsi, käännä 
kasvosi Israelin vuoria kohti ja ennusta niitä vastaan” 
(Hesekielin kirja 6:1-2). Meitä käsketään “profetoimaan 
Israelia vastaan”. Laodikealaiset eivät suorittaneet tätä. Pcg 
ei saa epäonnistua tässä.

“Kaikilla teidän asuinpaikoillanne tulevat kaupungit rau-
nioiksi ja uhrikukkulat autioiksi; niin jäävät teidän alttarinne 
raunioiksi ja autioiksi, teidän kivijumalanne murskataan 
ja hävitetään, teidän auringonpatsaanne särjetään, ja teidän 
tekeleenne pyyhkäistään pois” (jae 6). Muinaisen Israelin 
kaupunkeja ei saatettu raunioiksi. Tämä viittaa nykypäivän 
ydinhyökkäykseen!

Israelin kääntämiseksi Jumalan puoleen vaaditaan täl-
lainen rangaistus! (jae 7).

“Mutta minä jätän jäännöksen: teillä on oleva miekasta 
pelastuneita pakanain seassa, kun teidät on hajotettu niiden 
maihin; ja ne teistä, jotka pelastuvat, muistavat minut paka-
nain seassa, mihin ovat vangeiksi viedyt, sillä minä särjen 
(engl. olen särjetty) heidän haureellisen sydämensä, joka poik-
kesi minusta pois, ja heidän silmänsä, jotka haureellisina kul-
kivat heidän kivijumalainsa jäljessä. Ja heitä kyllästyttää oma 
itsensä pahain töitten tähden, joita he ovat tehneet, kaikkien 
heidän kauhistustensa tähden” (jakeet 8-9). Jumala sanoo, että 
myös hänen omansa, jotka “poikkesivat minusta pois”, ovat 
mukana kapinassa. Koska maailma ei ole koskaan tuntenut 
Jumalaa, he eivät voineet poiketa Jumalasta. Ilmausta voidaan 
soveltaa ainoastaan Jumalan omaan seurakuntaan.
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Viimeinen Israelin kolmannes otetaan vangiksi ja heistä 
tehdään orjia ympäri maailmaa. Nämä orjat tulevat orjuudes-
saan kertomaan vangitsijoilleen pcg:n profetioista! Pakanat 
oppivat Jumalasta orjiltaan! Näemme, että jopa Israelin orjuus 
palvelee Jumalan työtä.

Israelin ja maailman täytyy oppia suuri läksy. “Ja he tulevat 
tietämään, että minä olen Herra; en ole turhaan puhunut, että 
minä tuotan teille tämän onnettomuuden” (jae 10). Israelin 
kansaa rangaistaan. Silloin he oppivat tuntemaan, että kaikki 
H. Armstrongin ja pcg:n profetiat eivät olleet “turhia”! Nämä 
varoituksen profetiat kirjattiin ja puhuttiin Jumalan innoit-
tamina. H. Armstrongin ja pcg:n sanat ovat peräisin suurelta 
Jumalalta, joka ei puhu sanoja turhaan! Jos ihmiset eivät kuun-
tele, he joutuvat maksamaan tästä kauhistuttavan hinnan!

Sitten “he tulevat tietämään, että minä olen Herra”.



Luku viisi
Luciferin kapina

Lucifer oli yksi raamatun kolmesta arkkienkelistä. Hän 
oli yksi korkea-arvoisimmista Jumalan luomista enke-
leistä, jollei kaikkein suurin. Hänen arvostettu asemansa 

oli toimia peittävänä kerubina, palvella suoraan Jumalan 
valtaistuimella.

Tiedämme, että Lucifer kapinoi, kun Jumala asetti hänet 
maan valtaistuimelle, jossa hän omaa tänään edelleen paljon 
hänelle annettua valtaa tämän maailman pahana jumalana 
(2 Kirje korinttilaisille 4:4). Kuinka Lucifer toimii? Erityisesti, 
miten hän tuhosi Jumalan seurakunnan? raamatusta käy 
ilmi, että hän käyttää petoksen mallia. Ainoa ero on, että 
tänä päivänä hän on huomattavasti vihaisempi kuin aikaisemmin 
(Johanneksen ilmestys 12:12).

Muista Hesekielin kirjan luvun 1 intensiivinen, kirkas 
näky. Hesekielin kirjassa Jumala esittää myöhemmin lähes 
saman näyn uudelleen.

Hesekielin kirja käsittelee myös toista jumalaa. on tär-
keää, että palautamme elämäämme näyn todellisesta 
Jumalasta, sillä toinen, tämä suuri pettäjä jumala tuntee 
Jumalan, Jumalan suunnitelman ja yrittää tyrkyttää väären-
nöstä tosi Jumalasta.

Toinen jumala esiintyy Jumalan seurakunnassa vahvasti 
sen kääntyessä pois tosi Jumalasta. Etsitään lisää taustatietoa 
tästä jumalasta.
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J u m a l a n  p u u ta r h a

Hesekielin kirjan luku 28 on profetia “Tyyron kuninkaasta”. 
Luvussa ei ilmeisestikään puhuta kuolevaisesta ihmisestä. 
Luku viittaa Luciferiin, josta tuli saatana. “Ihmislapsi, viritä 
itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle: Näin sanoo 
Herra, Herra: Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä vii-
sautta, täydellinen kauneudessa. Eedenissä, Jumalan puutar-
hassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet; 
karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, 
safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa …” (Hesekielin 
kirja 28:12-13). Lucifer oli Eedenissä, Jumalan puutarhassa, 
mutta kääntyi Jumalaa vastaan, yritti kumota Jumalan, mikä 
oli varmasti suurin siihenastinen kriisi maailmankaikkeudessa.

Jumala yrittää aina saattaa enkelit ja ihmiset luomaan 
“Eedenin, Jumalan puutarhan”. olemme nyt täällä luomassa 
Eedeniä ja toimimme samoin huomisen maailmassa.

Saatana yritti, mutta ei kyennyt tuhota Jumalan puutarhaa. 
Hän pystyi voittamaan Aadamin ja Eevan, koska nämä eivät 
pitäneet Eedenin puutarhaa Jumalan puutarhana. Saatana toi-
minta saattoi Eevan ajan myötä puolelleen, Adam myöntyi ja 
seurasi heikkona mukana.

H. Armstrongille annettiin useita “Eedenin puutar-
hoja”, jotka hän muutti Jumalan puutarhoiksi. Hän uudisti 
Ambassador Collegen kolme kampusta esimerkkeinä juma-
lallisesta—fyysisestä ja henkisestä—kauneudesta. Tänään 
Jumala on antanut meille maapalan, jotta mekin loisimme 
Jumalan puutarhan. Hän haluaa nähdä, kuinka luomme sen ja 
voitamme saatanan—ensimmäinen Aadam epäonnistui, mutta 
toinen Aadam, Kristus onnistui prosessissa.

Eedenin puutarha antaa suuren näyn! Jumala haluaa saattaa 
koko maapallon, koko maailmankaikkeuden kukoistamaan 
ruusun lailla. Mutta näin ei voi tapahtua, ennen kuin enkelit 
ja ihmiset täyttävät Jumalan heille antaman potentiaalin.

s u o J a ava  k e ru b i

”Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin 
sinut Jumalan (alkutekstissä) pyhälle vuorelle; sinä (olit 
jumal’olento ja, ei alkutekstissä) käyskentelit säihkyväin 
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(alkuteksti, tulisten) kivien keskellä” (jae 14). Lucifer toimi 
erittäin vastuullisessa asemassa. Mitä hän suojasi? Jumalan 
valtaistuinta—”säihkyväin kivien keskellä”.

Katsotaan pikaisesti Jumalan antamia ohjeita siitä, kuinka 
valtaistuin rakennetaan maan päälle—tämä on kuvaus armois-
tuimesta liitonarkin päällä: “Tee myös armoistuin puhtaasta 
kullasta, puolenkolmatta kyynärän pituinen ja puolentoista 
kyynärän levyinen” (2 Mooseksen kirja 25:17). Muista, että 
arkin sisällä oli kymmenen käskyä, Aaronin sauva ja pieni 
määrä mannaa (Kirja heprealaisille 9:4). Kaikki pyörii (Aaronin 
sauvan symboloivan) hallituksen ja lain ympärillä. Kerran 
vuodessa, sovituspäivänä, ylipapin oli määrä astua ilmestys-
majan kaikkein pyhimpään ja ripotella verta armoistuimelle. 
Tämä kuvasi Kristuksen verta, joka yksin kattaa arkissa sijait-
sevaa kymmentä käskyä rikkovien ihmisten synnit.

Huomaa, mitä istuimen päällä oli: “Ja tee kaksi kultake-
rubia, tee ne kohotakoista tekoa, armoistuimen molempiin 
päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi 
toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi, 
sen kumpaankin päähän. Ja kerubit levittäkööt siipensä ylös-
päin, niin että ne peittävät siivillänsä armoistuimen, ja niiden 
kasvot olkoot vastakkain; armoistuinta kohti olkoot kerubien 
kasvot käännetyt” (2 Mooseksen kirja 25:18-20). Tästä käy ilmi 
Luciferin aikaisempi korkea asema. Hän oli ennen kapinaansa 
suojaava kerubi.

“Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki 
[kymmenen käskyä], jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä 
ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden 
kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä 
minä sinun kauttasi israelilaisille säädän” (jakeet  21-22). 
Jumala teki liiton. Mikä historia Luciferilla oli Jumalan 
kanssa! Sitä on vaikea edes käsittää.

Luciferin epäonnistumisen hirvittävä tragedia pakotti 
Jumalan muuttamaan koko suunnitelmansa. Hän siirtyi suun-
nitelmasta A suunnitelmaan B, koska hän näki enkelisuunnitel-
mansa hedelmistä, ettei se yksinkertaisesti toimisi. Enkeleillä 
ei ollut riittävän korkeatasoista luonnetta. Tilaa ilmainen kir-
jani Jumalan perhenäky ymmärtääksesi tätä historiaa.

Ihmiset ovat kautta aikojen toistaneet tätä samaa, hirvit-
tävää historiaa! H. Armstrongin matkusti 1970-luvulla paljon 
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ja osa kapinallisista ministereistä hyödynsi hänen poissaoloaan 
päämajasta, He näkivät, että tämä oli heidän mahdollisuutensa 
liberalisoida seurakuntaa. Muutaman myrskyisän vuoden ja 
useiden erottamisten jälkeen Kristus asetti H. Armstrongin 
kautta seurakunnan takaisin oikeille raiteilleen. H. Armstrong 
varoitti elämänsä lopussa seurakuntaa siitä, että jos se ei oppisi 
70-luvun historiasta, se olisi tuomittu toistamaan sen. Suurin 
osa Jumalan omista toimi juuri näin! He eivät ottaneet oppia 
seurakunnan eikä Luciferin epäonnistumisen historiasta.

Meidän on ymmärrettävä, kuinka suuri kerubi kykeni pet-
tämään enkeleistä kolmanneksen—ilmeisimmin kaikki maan 
päälle sen kanssa lähetetyt enkelit. Ja vielä, kuinka saatana 
kykenee tänä lopun aikana pettämään lähes kaikki Jumalan 
omat? Näemme kohta, kuinka saatana käytti samaa kaavaa 
kummassakin petollisessa kapinassa.

h i s to r i a n  t u h oa m i n e n

Eräänä päivänä kaikki asetetaan jälleen kohdalleen. Tässä 
apostoli Pietarin puhuma profetia: “Tehkää siis parannus ja 
kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoi-
tuksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, 
joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan 
piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jäl-
leen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka 
(engl. maailman alusta) puhunut pyhäin profeettainsa suun 
kautta” (Apostolien teot 3:19-21). Tässä puhutaan sen kaiken 
palauttamisesta, minkä langennut Lucifer oli ottanut maapal-
lolta—ja tärkein niistä oli Jumalan hallitus.

Ennen kaiken maan päälle palauttamista kaikki tulee 
palauttaa Jumalan seurakuntaan. Siten voimme auttaa Kristusta 
palauttamaan kaiken maailmanlaajuisesti. Jumala on kutsunut 
meidät tekemään jotain, jota Lucifer ei kyennyt tekemään!

Winston Churchill sanoi kerran, että mitä kauemmaksi 
taaksepäin katsot, sitä edemmäksi näet. Hän ymmärsi histo-
rian merkityksen.

Saatana vihaa erityisesti historiaa ja tekee kovasti työtä 
sitä tuhotakseen. Hän haluaa, että Israel unohtaa histori-
ansa. Hän haluaa, että seurakunta unohtaa historiansa. Hän 
työskentelee tuhotakseen ennen kaikkea oman historiaansa. 
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Hän on toiminut varsin onnistuneesti pyrkimyksissään. Kun 
unohdat historiasi, menetät perspektiivin etkä enää ymmärrä 
tapahtumia. Ilman historian tietoa et selviä saatanan petok-
sesta! Joko opimme historiasta tai sitten toistamme sen 
tapahtumat—tämä sisältää myös langenneen kerubin histo-
rian. Ilman asiayhteyttä toimit kuin Eeva—teet päätöksiä sen 
perusteella, mikä näyttää hyvältä.

Ehdotan, että pohdit edellistä lausumaa syvällisesti.
Älkäämme aliarvioiko suuren, langenneen kerubin voimaa. 

Saatana tietää, miten Jumala toimii omiensa kanssa ja yrittää 
tuhota heidän historiaansa Jumalan kanssa. Hän tietää, että 
jos Jumala ei saa kansaansa oppimaan historiastaan, heidät on 
helppo pettää.

e l o h i m

Hesekielin kirjan jakeen 28:14 “asetin sinut pyhälle (alkuteks-
tissä Jumalan) vuorelle”, sana Jumala on Elohim. Miksi Jumala 
mainitsee Elohimin Luciferin yhteydessä? Jumalan omille 
Elohim tarkoittaa perhettä. Jumala ja Sana halusivat luoda 
perhemallin enkelien kanssa. Kun katsot Hesekielin kirjan 
luvun 1 kuljetusjärjestelmää, elävät olennot—sen lisäksi että 
omasivat leijonan, härän ja kotkan kasvot—omasivat myös 
miehen kasvot. Jumala teki parhaansa yhtenäistääkseen 
itsensä enkelien kanssa. Jos tunnet Elohimin, tiedät, että se oli 
hänen palava halunsa. Jumala halusi luoda mahdollisimman 
suuren perheyhteisön. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, hän 
joutui turvautumaan huomattavasti vaikeampaan suunni-
telma B:hen.

Kun vertaa Jumalaa ja Sanaa ja heitä myöhemmin Isänä ja 
Poikana, ainoa todellinen ero oli, että Jumala avasi perheensä 
koko ihmiskunnalle—olennoille, jotka tehtiin hänen “kal-
taisekseen” ja “kuvakseen” (mikä tarkoittaa Jumalan luon-
netta). Jumalan täytyi luoda Itsensä, hänen oman luonteensa 
omaava ihminen!

Saatana vihaa Elohimia. Hän vihaa Jumalaperhe-ideaa. Hän 
on yrittänyt hävittää sen väärän kolminaisuusopin kautta, 
joka sulkee kaikki muut pois Jumalan perheestä.

Jumala asetti paljon vaakalaudalle mahdollistaakseen 
kuolevaisen ihmisen tulon Jumalan perheeseen. Jumala otti 
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suuren riskin, koska hän saattoi menettää Sanan! Isä olisi 
saattanut jäädä Jumalaperheeseen ikuisuuden ajaksi yksin!

on järkevää, että Jumala tarkkaa ja huolehtii luonteemme 
kehittymistä. Hän tarjoaa omilleen erilaisia tehtäviä—college 
kampuksia, tontin, maailmanlaajuisen työn. Jumala tarkkailee 
nähdäkseen, miten hoidamme meille uskottuja tehtäviä, Hän 
ei tahdo, että syntyy uudelleen tohu ja bohu, autio ja tyhjä maa 
1 Mooseksen kirjan jakeen 1:2 kuvauksen mukaisesti.

Katso, mitä H. Armstrong kykeni tekemään annetuilla siu-
nauksilla ja kuinka suuren näyn Jumala tarjosi meille kau-
niiden kampusten kautta. Huomaa, mitä Jumalan seurakun-
nalle tapahtui hänen kuolemansa jälkeen! Mikä ero! Sen 
perintö on yksi kauhistuttava katastrofi! Meidän on opittava 
menneistä, sekä onnistumisista että epäonnistumisista.

o p i  h i s to r i a s ta

”Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut 
luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys” 
(Hesekielin kirja 28:15). Vääryys-sana tulisi kääntää laitto-
muus. Synti on Jumalan lain rikkomista. Jumala löysi lait-
tomuuden Luciferissa. Tämä korotettu kerubi rikkoi liiton, 
jonka Jumala oli tehnyt hänen kanssaan. Jumalan omat ovat 
tehneet liiton Jumalan kanssa ja ovat velvollisia pitämään sen.

”Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väki-
valtaa, ja sinä teit syntiä …” (jae 16). Katso tämän päivän maa-
ilmaa! Mistä kaikki meitä ympäröivä väkivalta tulee? Miksi 
suurkaupunkejamme lamaannuttaa väkivaltaa? Koska Lucifer 
oli kapinoituaan täynnä väkivaltaa. Hän on tämän maailman 
jumala. Laiton elämäntapa ei toimi koskaan.

Jae 16 päättää: “… niin minä karkoitin sinut häväistynä 
Jumalan vuorelta ja hävitin sinut, suojaava kerubi, pois säih-
kyväin kivien keskeltä”. Jumala muistuttaa tässä saatanaa 
hänen historiastaan. Hänen vastuullaan oli suojata majes-
teettista Jumalan valtaistuinta. Kukaan toinen enkeli ei ollut 
lähempänä Jumalaa! Katso, mitä hänellä oli ja katso, mihin 
hän päätyi! “Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, 
ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin 
(engl. viskaan) sinut maahan, annoin (annan) sinut alttiiksi 
kuninkaille, heidän silmänherkukseen. Paljoilla synneilläsi, 
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tekemällä vääryyttä kaupoissasi, sinä olet häväissyt pyhäk-
kösi. Niin minä annoin (annan) sinun keskeltäsi puhjeta 
tulen; se kulutti (kuluttaa) sinut. Ja minä panin (panen) sinut 
tuhaksi maahan kaikkien silmäin edessä, jotka sinut näkivät 
(näkevät). Kaikki tuttavasi kansojen seassa ovat tyrmistyneet 
sinun tähtesi. Kauhuksi olet sinä tullut (tulet), eikä sinua enää 
ole, hamaan ikiaikoihin asti” (jakeet 17-19). Kaikki on men-
nyttä, saatanalla ei ole tulevaisuutta, ei toivoa. Jumala takaa, 
ettei hän enää koskaan tule nouse uudestaan.

Meidän on tarkasteltava lähemmin, mitä Luciferille ja lao-
dikealaisille tapahtui, sillä saatana on edelleen vallassa maan 
päällä! Hän halveksuu, kun hänen epäonnistumisensa pal-
jastuu. Hän inhoaa ajatusta, että joutuu ulos pimeyteen. 
Hän tietää, että hänen aikansa on lyhyt. Hän on lannistunut, 
masentunut ja intohimoisen vihan täyttämä! Hän on kauheaa, 
petollista voimaa täynnä ja hänen ensisijainen tähtäimensä 
kohdistuu Jumalan valittuihin—myös sinuun!

Lue joskus, mitä raamatunselitysteokset sanovat Hesekielin 
kirjan luvusta 28. Lukemasi saa sinut varmasti polvistumaan 
ja kiittämään Jumalaa ilmoituksesta, jonka Jumala antoi H. 
Armstrongin kautta Hesekielin luvusta 28 ja saatanasta, 
paholaisesta! on hienoa, että kykenemme ymmärtämään 
asian! Maailman ihmisillä ei ole minkäänlaista käsitystä 
Hesekielin kirjan luvun 1 Jumalasta, lisäksi Hesekielin kirjan 
luvun 28 jumala on pettänyt heidät toivottomasti!

Vaikka Jumalalle uskolliset enkelit kehittäisivät luonnet-
taan, heidän luonteensa ei ole silti Jumalan Perheen luonteen 
tasoinen. Tietysti Jumala toimii enkelien kautta ja myös me 
tulemme rakastamaan heitä. Me kaikki tulemme tekemään 
työtä yhdessä saattaaksemme koko maailmankaikkeuden 
Eedeniksi, Jumalan puutarhaksi.

Nyt kun tiedämme, kuka todellinen vihollisemme on, kat-
sotaan vielä toista, Hesekielin käsittelemää kapinaa—Jumalan 
seurakunnan sisäistä kapinaa.



Luku kuusi
“Aloittakaa minun 
pyhäköstäni”

Hesekielin kirjan luvut 8-11 on yksi näky. uskon, että 
kyseessä on yksi tärkeimmistä tänä lopunaikana meille 
tarkoitetuista raamatun näyistä. Näky kertoo hätkäh-

dyttävän yksityiskohtaisesti Jumalan seurakunnan epäon-
nistumisesta. Se kertoo meille myös miten voimme voittaa 
Hesekielin luvun 28 jumalan.

Lukujen ymmärtäminen vaatii hengellistä työtä.
“Kuudentena vuotena, kuudennessa kuussa, kuukauden vii-

dentenä päivänä minä istuin huoneessani, ja Juudan vanhimmat 
istuivat minun edessäni; silloin Herran, Herran käsi laskeutui 
siellä minun päälleni” (Hesekielin kirja 8:1). Paikalla oli muu-
tamia erittäin uskonnollisia ihmisiä. Itse asiassa tämä näky 
koskee Jumalan seurakuntaa lopun aikana. Profeetta kuljetet-
tiin näyssä suoraan meidän aikamme. Hesekiel selitti kaiken 
näkemänsä, joten meitä ei pidetä pimeässä tapahtumista.

”Ja minä näin, ja katso: tulennäköinen hahmo! Ja alaspäin 
siitä, mikä näytti sen lanteilta, oli tulta, ja ylöspäin sen lan-
teista näkyi loiste, joka oli nähdä niinkuin hehkuva malmi” 
(jae 2). Hesekiel saattaa luvun 1 Jumalan heti kuvaan mukaan. 
Juuri siitä on kysymys—Hesekielin kirjan luvun 1 Jumalan 
jatkuvasti kuvassa pitämisestä! Kun toimimme näin, kaikki 
käy selväksi. Paholainen on voimakas, mutta meidän puolel-
lamme on paljon enemmän valtaa.

Näky ei ole tästä maailmasta. Se demonstroi Jumalan 
suuren voiman! Jumala haluaa, että kiinnitämme näkyyn tar-
kasti huomiota.
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Näyn edetessä ei kestä kauaa, kunnes toteamme, että asiat 
ovat pahasti vialla. “Hän ojensi ikäänkuin käden ja otti minua 
pääni hiussuortuvasta, ja henki nosti minut maan ja taivaan 
välille ja vei minut Jerusalemiin Jumalan näyissä, sisemmän 
portin ovelle, joka on pohjoista kohden, sinne missä oli kii-
vauspatsas, (engl. image of jealousy) joka oli herättänyt Herran 
kiivauden (jealousy)” (jae 3).

Jae osoittaa, mitä saatana oli tehnyt Jumalan seurakunnassa 
ja miten Jumala vastaa. Saatana näyttäytyy monille Jumalan 
näköisenä—se on “kiivauspatsas, (engl. image of jealousy)”. 
Jumala on asiasta varsin vihainen! Soncino Commentary esittää 
jakeen 3 viimeisestä lauseesta: “[Saatanan] raivoisan, [pahan] 
auktoriteetin kuva, joka yllyttää Häntä [Jumalaa] puolusta-
maan omaa yksinoikeuttaan”. Jumala omaa oikeuksia. Perkele 
rikkoo näitä oikeuksia, hän tekee kaiken tuhotakseen Jumalan 
omat. Jumalan valitut seisovat vaatimassa oikeuksia Jumalalle!

2 Korinttolaiskirjeen jae 11:14 osoittaa, että saatana 
saapuu valkeuden enkelinä. Suurin osa Jumalan omista on 
tänä lopun aikana tämän petoksen pauloissa! Patsas tulee 
heprean cemel-sanasta, joka voidaan kääntää epäjuma-
laksi (2 Aikakirja 33:7, 15) tai figuuriksi, kuvaksi, patsaaksi 
(5 Mooseksen kirja 4:16). Se on väärennös Jumalasta! Siksi 
Jumala vihaa sitä niin paljon! Kyseessä on vaarallinen olento, 
jota vastaan meidän on taisteltava.

uudessa Testamentissa ja lopunajan profetioissa käytettä-
essä temppeli-sanaa, sana viittaa Jumalan omaan seurakuntaan! 
(Kirje efesolaisille 2:19-22). Jos siis haluamme ymmärtää lopu-
najan profetioita, meidän on muistettava, että temppeli viittaa 
Jumalan seurakuntaan, ei väärään, tämän maailman kirkkoon.

Hesekielin kirjan luvun 8 jakeessa 3, sisempi portti tar-
koittaa sisemmän esipihan porttia. Temppelipapit palvelivat 
sisemmällä esipihalla. Maallikot, tai seurakunnan jäsenet 
olivat ulommalla esipihalla. Sisempi esipiha viittaa ensisijai-
sesti Jumalan omiin, nykyajan pastoreihin.

k i i vau s pat s a s

Hesekielin kirjan luvut 8 ja 9 koskevat Kristusta ja hänen vai-
moaan—Jumalan seurakuntaa—pääpainotuksen ollessa lopun 
ajassa. Hesekielin kirjan jakeessa 8:3, Kristus kiihotetaan 
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mustasukkaiseksi, hänen seurakuntansa tekee aviorikoksen 
toisen jumalan kanssa, kuten Tammuksen kanssa (jae 14). 
Kristus tulee mustasukkaiseksi, koska hänen vaimonsa 
kääntyy toiseen jumalan—saatanan, “kiivauspatsaan (engl. 
image of jealousy)” tykö. Kristus on erittäin mustasukkainen, 
kun hänen vaimonsa tai seurakunta tekee huorin! (Hesekielin 
luvun 16 näky koskee myös Kristusta ja hänen vaimoaan, pää-
painotuksena lopun aika.)

raamatun profetioissa nainen esittää tai symboloi seura-
kuntaa, sekä tosi- että valheseurakuntaa. Kristus ei lähde kii-
vailemaan maallisen kirkon takia! Mutta hän on mustasuk-
kainen oman vaimonsa tai seurakunnan takia, samalla tapaa 
kuin mies on usein mustasukkainen omasta vaimostaan, 
muttei muista naisista.

Jo se, että Kristus on mustasukkainen, kertoo meille, että 
jae viittaa hänen vaimoonsa—Jumalan seurakuntaan—ei 
valheseurakuntaan. Jumalan oma seurakunta tekee syntiä 
ja provosoi Kristuksen kiivauteen. Mies tulee mustasukkai-
seksi, jos hänen vaimonsa himoitsee toista miestä ja Kristus 
tulee mustasukkaiseksi, jos hänen vaimonsa kääntyy toisen 
jumalan tykö! Kristus ei olisi mustasukkainen, jos seura-
kunta ei olisi hänen morsiamensa—hänen oma seurakun-
tansa! Se kääntyy toisen jumalan puoleen. Se tekee hengel-
lisen aviorikoksen.

Tämän maailman väärät uskonnot eivät ole koskaan olleet 
Jumalan morsiamia. Jumala ei ole mustasukkainen niiden 
takia. Hän on mustasukkainen vain omasta seurakunnastaan, 
joka kääntää hänelle selkänsä!

“Ja katso, siellä oli Israelin Jumalan kirkkaus, samankal-
tainen nähdä kuin se, minkä minä olin nähnyt laaksossa. Hän 
sanoi minulle: Ihmislapsi, nosta silmäsi pohjoista kohti. Niin 
minä nostin silmäni pohjoista kohti, ja katso: pohjoiseen päin 
alttariportista oli tuo kiivauspatsas” (Hesekielin kirja 8:4-5). 
Katso asiaa hengellisesti: Kyseinen kiivauspatsas estää fila-
delfialaisten tien Jumalan omaan seurakuntaan!

“Ja hän sanoi minulle: “Ihmislapsi, näetkö sinä, mitä he 
tekevät—suuria kauhistuksia, joita Israelin heimo [hengel-
linen Israel] tekee täällä, että minä menisin kauas pois pyhäkös-
täni? …” (jae 6). Pyhäkössä tapahtui varsin paljon pahaa, mikä 
ajoi Jumalan pois, hän ei enää voinut asua siellä. Jos emme 
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taistele Jumalan oikeuksien puolesta, Jumala antaa langen-
neen arkkienkelin voittaa oman seurakuntansa.

Jumala lähtee “kauas” pyhäköstään—joka kuvaa hänen 
seurakuntaansa. Hän ei voi sietää tällaista kauheaa pahaa. 
Jumala lähtee pois inhottavan kiivauspatsaan takia!

Huomaamme, että profetia kertoi, että Jumala lähtisi tätä 
lopunaikana tosiasiallisesti pois seurakuntansa fyysisestä 
sijaintipaikasta Ei ole ihme, että Jumalalle uskolliset ihmiset 
lähtevät pois hänen kanssaan! Sen sijaan on outoa, että osa 
Jumalan omista ei jätä Laodikean seurakuntaa hänen kanssaan!

Tämä tapahtui Efeson kirkossa (Johanneksen ilmestys 2:5). 
Ei ole uutta, jos myös me joudumme toimimaan samoin—jät-
tämään fyysisesti syntiä tekevän seurakunnan. Näin on tapah-
tunut Jumalan tosi seurakunnassa kautta historian!

Kun Jumalan omat kääntyvät lopun aikana pois Jumalan 
totuudesta, Jumala jättää fyysisen paikan, jossa hän asui 
kerran heidän kanssaan. Tämä on valtavan suuruusluokan 
murhenäytelmä! Mitä seurakunta on ilman Jumalan johtoa? 
Se on seurakunta matkalla katastrofia kohti.

Ilmestyskirjan luvussa 2 Jumala siirtää Efesoksen aikakau-
della lamppunsa. Hän teki tänään saman Laodikean aikakau-
della—sen kauhistusten takia! Tästä huolimatta moni ei usko, 
että Jumala toimisi samoin. raamattu todistaa toisin.

Mihin Jumala meni sen jälkeen, kun hän jätti pyhäkkönsä 
tänä lopun aikana? Hän siirsi lamppunsa toiseen, fyysiseen 
paikkaan, josta käsin hän alkoi paljastaa Hesekielin sekä 
muita profetioita niille ihmisille, jotka eivät jättäneet Jumalaa 
hengellisesti, mutta jotka kyllä jättivät Laodikean seura-
kunnan hänen kanssaan!

Kuka ymmärtää Hesekielin kirjaa? Kuka omaa uutta ilmes-
tystä sekä kirjoja ja kirjasia kaikista sekä suurista että pienistä 
profeetoista? Meillä on sekä nämä sekä myös muita profeetal-
lisia kirjoja, jotka kertovat meille, mitä tänä päivänä tapahtuu. 
Näin sinä löydät Jumalan pyhäkön.

Jumala lähti kauas temppelistään tehdyn pahan vuoksi. Jos 
Jumala kulkee pois, hänen omiensa tulee seurata! Ihmiset luu-
levat ehkä voittavansa saatanan omin voimineen, mutta he 
ovat pahasti väärässä. Jos seurakunnan jäsenet suhtautuvat 
uskontoonsa arkipäiväisesti, he eivät kestä kauaa. Jakeet osoit-
tavat, kuinka erittäin paha olento otti vallan! Ihmiset toimivat 
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“ajaakseen minut kauas pyhäköstäni”, sanoo revised Standard 
Version ja Jumala sallii tämän tapahtua.

Voisiko mitään olla pahempaa kuin tämä? Jae 6 päättää: 
“Mutta sinä saat nähdä vielä suurempia kauhistuksia”. Paha 
vain suurenee ja suurenee. Haluan osoittaa sinulle, miksi ja 
miten meidän on toimittava sitä koskien.

k au h i s t u k s i a  t e m p p e l i s s ä

“Ja hän vei minut esipihan ovelle, ja minä näin, ja katso: 
seinässä oli jokin aukko. Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, 
murtaudu (engl. kaiva) läpi seinän. Niin minä murtauduin 
(kaivoin) läpi seinän” (jakeet 7-9). Jumala haluaa, että taiste-
lemme hänen puolestaan ja että puolustamme hänen oikeuk-
siaan, mutta tämä kaikki vaatii työtä. Meidän on tehtävä 
oma osamme. Mitä enemmän “kaivamme” hengellisesti, sitä 
enemmän Jumala ilmoittaa meille sekä erikseen että yhteisesti.

Meidän on tarkasteltava näitä jakeita hengellisesti.
Esipihan ovi viittaa tässä oveen, joka johtaa sisemmälle 

esipihalle. Siellä papit muinoin ja siellä pastorit ovat tänään. 
Jakeet on erityisesti osoitettu Jumalan pastoreille, joka tekevät 
näitä kauhistuksia.

“Ja hän sanoi minulle: Mene ja katso häijyjä kauhistuksia, 
joita he täällä tekevät. Niin minä menin ja näin, ja katso: kai-
kenkaltaisia inhottavia matelijain ja karjaeläinten (engl. beasts, 
myös petoja) kuvia ja kaikenkaltaisia Israelin heimon kiviju-
malia oli piirretty seinään yltympäri” (jakeet 9-10). Älkäämme 
olko naiiveja. Kolmasosasta enkeleistä tuli demoneja. Missä he 
ovat nykyään? Jos katsot tarkasti, näet kaikenlaisia matelevia 
demoneja ja inhottavia petoja sisällä Jumalan seurakunnassa! 
Et näe tätä, jollet katso asiaa henkisesti. Jumalan täytyy pal-
jastaa asia sinulle

Jae 11 jatkuu: “Ja niiden edessä seisoi seitsemänkym-
mentä miestä, Israelin heimon vanhimpia, ja näiden keskellä 
seisoi Jaasanja, Saafanin poika; ja kullakin heillä oli suitsu-
tusastiansa kädessään, ja suitsutuspilvestä nousi tuoksu”. 
Hallintoelin koostuu 70 vanhimmasta, eli tämä kuvaa Jumalan 
seurakunnan 70 ylintä johtajaa.

Kun Jumala johti fyysistä Israelin kansaa, 70 vanhinta 
valittiin korkeimmiksi johtajiksi (ks. 2 Mooseksen kirja 24:1). 
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Tässä Hesekielin kirjan luvussa 8 Jumala käsittelee kuitenkin 
hengellistä Israelin kansaa—seurakuntaansa.

4 Mooseksen kirjan jae 11:16 kertoo: “Silloin Herra puhui 
Moosekselle: Kutsu kokoon minua varten seitsemänkymmentä 
miestä Israelin vanhimpia, jotka tiedät kansan vanhimmiksi 
ja päällysmiehiksi; tuo heidät ilmestysmajalle, ja he asettu-
koot sinne sinun kanssasi”. Muinoin 70 vanhinta kokoontui 
yhdessä Jumalan kanssa! Luku 70 on Jumalan tapa kertoa, että 
myös nämä lopunajan vanhimmat kokoontuivat tosi Jumalan 
kanssa! Mutta sitten he pettivät Jumalan ja käänsivät selkänsä 
hänelle. Jumala käytti lukua 70 erityisestä syystä. Hän kertoo 
meille, että nämä ovat hänen omia, harhaan kulkevia pasto-
reitaan! Luku on paljastava merkki!

Jumala käyttää koodikieltä. oikean ajan koittaessa hän 
avaa koodin. Jumala ilmoittaa kaikki totuutensa. Emme voi 
löytää niitä itse (Aamoksen kirja 3:7).

Hesekielin kirjan jakeessa 8:11 sanotaan, että nämä miehet 
olivat hengellisiä vanhimpia Jumalan seurakunnassa.

Hesekielin kirjan jakeessa 8:6 suurempia kauhistuksia 
viittaa siihen, kuinka lopun aikana Jumalan omien pastorien 
enemmistö johtaa Jumalan kansan harhaan. Tämä on tosi ruma 
kauhistus! Harva kauhistus voisi olla pahempi kuin tämä! 
useimmat Jumalan oman penseän seurakunnan huippujoh-
tajat syyllistyvät kauhistuksiin Jumalan seurakunnassa—sen 
korkeimmassa johtoneuvostossa!

Jopa nimellä Jaasanja, Saafanin poika (Hesekielin 
kirja 8:11), on mielenkiintoinen yhteys. Saafan toimi kirju-
rina Joosian vallan aikana. Hän luki hiljattain löytyneen lain 
kirjan tekstin kuninkaalle, (2 Kuningasten kirja 22:8-14). 
Myös tämä on koodattu ilmaisu, joka paljastaa, että seura-
kunnan alku oli hyvä Jumalan lakia koskien. Sitten Jaasanja, 
Saafanin poika, kääntyi pois laista.

Kun sovellat asiaa Jumalan seurakuntaan lopun aikana, se 
ilmaisee yksinkertaisesti hyvää alkua ja traagista loppua, Laki 
alkoi kukoistaa H. Armstrongin aikana, mutta 1970-luvulla 
sekä H. Armstrong kuoleman jälkeen todettiin kääntyminen 
pois Jumalan laista.

S a m a  t i l a n ne  p a l j a s t uu  M a l a k i a n  k i r j a s s a , 
2 Tessalonikalaiskirjeen luvussa 2, Sakarjan kirjan luvussa 3, 
Ilmestyskirjan jakeissa 3:7-20 sekä myös muissa raamatun 
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profetioissa. Löytyykö lopun ajan Jaasanjaa, jolla oli Jumalan 
laki ja joka saattoi ihmiset laista pois? Kyllä löytyy! (Ks. 
Malakian kirja 2:2, 8).

Hesekielin kirjan jae 8:11 mainitsee, kuinka “suitsutuspil-
vestä nousi tuoksu”. Myös 3 Mooseksen kirjassa 16:1-2 puhu-
taan suitsukepilvestä. Jumala oli tässä pilvessä! Tämä on 
toinen merkki, joka osoittaa, että Jumala puhuu omistaan.

h e r r a  o n  h y lJ ä n n y t  m a a n

“Niin hän sanoi minulle: Näetkö, ihmislapsi, mitä Israelin 
heimon vanhimmat tekevät pimeässä, itsekukin kuvakam-
miossansa [engl. chambers of his imagery, kieroutuneissa 
ajatuksissaan]? Sillä he sanovat: Ei Herra meitä näe; Herra 
on hyljännyt tämän maan” (Hesekielin kirja 8:12, 13). Nämä 
vanhimmat tekevät kauhistuksia kieroutuneitten ajatuksiensa 
pimeissä sopukoissa ja hautovat pahaa mielessään. He uskovat, 
että Jumala ei näe heitä—että hän on “hyljännyt tämän maan”. 
Heidän väärän ajattelunsa takia he eivät ole enää yhtä lähellä 
Jumalaa kuin olivat kerran aikaisemmin. Heidän uskonsa 
murentuu. Nämä ovat piilossa pysytelleitä liberaaleja pasto-
reita. H. Armstrongin kuoleman jälkeen avautui tie ja heidän 
ajatuksensa pääsivät valoon.

Yksi ensimmäisistä opillisista muutokset H. Armstrongin 
kuoleman jälkeen oli parantamista koskeva oppi. Hengellisesti 
nämä sanoivat, että Jumala on hyljännyt maan. He eivät luottaneet 
Jumalan parantavan heitä. Nämä miehet eivät kyenneet näke-
mään Hesekielin luvun 1 Jumalaa! Heillä oli monumentaalinen 
uskonongelma, joka vaikutti koko seurakuntaan! Muista, kuinka 
kaikki sai alkunsa heikentyneestä uskossa. Kun annat uskosi hei-
kentyä, saatana kykenee vaikuttamaan sinuun tehokkaasti.

Wcg-seurakunnassa H. Armstrongia seurasi pastorin 
virassa Joseph Tkach, joka kirjoitti: “Ei ole soveliasta soveltaa 
kirjoituksia H. Armstrongiin tai minuun henkilökohtai-
sesti, ikään kuin meidän johtomme olisi erityisesti ennus-
tettu raamatussa”. Lausuma poikkeaa huomattavasti H. 
Armstrongin opetuksesta! Mitä hän pohjimmiltaan sanoo? 
Että Jumala on hyljännyt tämän maan!

“Aiemmin me (ja lasken myös itseni tähän!) oletimme vir-
heellisesti, että Kristus ohjaa suoraan seurakuntaansa …” 
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Nämä sanat paljastavat itseasiallisesti näkökannan, että 
Jumala on hyljännyt tämän maan! Sanat lausunut evankelista 
väitti, että H. Armstrong ja Jumalan seurakunta olivat toi-
mineet aikaisemmin virheellisesti. Ei vain tätä—itse asiassa 
evankelista työntää syrjään Jumalan hallituksen Luciferin 
lailla! Jumala poisti laodikealaisten kapinan vuoksi heiltä 
läsnäolonsa, siunauksensa ja suojansa. ongelma on, että he 
eivät näe Jumalan poistumista korjauksena vaan vain toteavat, 
olkoon, Jumala ei suoranaisesti ohjaa meitä muutenkaan. Tämä 
on kauhea virhe!

Näemmekö, miten saatana toimii?
filadelfialaiset tietävät, ettei Jumala ole hylännyt maata! 

He vaeltavat jatkuvasti Jumalan johtamana, opettamana, neu-
vomana ja ohjaamana. Jumala ilmoittaa heille runsaasti monia 
uusia totuuksia. He ovat vahvoja ja kasvavat aina vahvem-
maksi uskossa. He ovat riittävän lapsenomaisia rakastaakseen 
Jumalan hallitusta ja he tietävät, että se on ainoa hallitus, joka 
voi koskaan onnistua.

ta m m u s

Jos temppelin kauhistukset olivat mielestäsi pahoja, huomaa, 
mitä seuraavaksi tapahtuu: “Ja hän vei minut Herran huoneen 
portin ovelle, joka on pohjoista kohden, ja katso: siellä istui 
naisia itkemässä Tammusta” (jae 14). Mitä tämä tarkoittaa?

Saat viitteen jakeesta 16: “Ja hän vei minut Herran huo-
neen sisemmälle esipihalle, ja katso: Herran temppelin ovella, 
eteisen ja alttarin välillä, oli noin kaksikymmentä viisi miestä. 
Heillä oli selät Herran temppeliin päin ja kasvot itään päin, ja 
päin itää he kumarsivat aurinkoa”. Tässä on 25 johtavaa pas-
toria, jotka ovat tahallaan kääntäneet selkänsä Jumalalle. 
Katsotaan, mikä yhteys näiden kahden jakeen välillä löytyy.

Mikä on Tammus? Lähes kaikki raamatunselityste-
okset sanovat, että se on eri jumala: osiris, Adonis, pakanal-
linen babylonialainen messias, Assyrian jumaluus. Lange’s 
Commentary sanoo, että se on piilossa oleva tai hämärä uskonto.

Se on uskonto, jossa “naiset itkivät Tammusta”. Tässä meillä 
on Jumalan omia naisia, jotka itkevät toisen jumalan perään. 
Tämän maailman naiset ovat aina seuranneet Tammusta tai 
jotain epäjumalaa, joten kyseessä täytyy olla Jumalan oma 
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seurakunta! He eivät ole tyytyväisiä Jumalaan ja hänen uskon-
tonsa. He haluavat seurata tämän maailman jumalaa (2 Kirje 
korinttilaisille 4:4), ja kuten Eevan tapauksessa, saatana 
käyttää heitä johtaakseen heikkoja ihmisiä harhaan!

Kosmetiikka oli iso asia Worldwide Church of God -seura-
kunnassa. H. Armstrong tuomitsi kosmetiikan käytön, mutta 
1970-luvulla jotkut saivat hänet taas sallimaan sen. 16. mar-
raskuuta 1981 H. Armstrong kirjoitti Worldwide News-lehdessä 
artikkelin nimeltä “Miten hienovaraisesti saatana käytti 
meikkiä saattaakseen seurakunnan pois raiteiltaan”. Hän sanoi 
artikkelissaan: “osa meistä ovat heikentynyt. osa ei ole ollut 
varuillaan. olen ihminen kuten te kaikki, ja myös minä en 
ole aina ollut varuillani ja tajuamattani sallin tällaisen libe-
ralismin hiipiä vaivihkaa Jumalan laumaan! Nyt kadun asiaa 
ja elävä Kristus johdattaa minut toimimaan, inspiroi minua 
korjaamaan asian ja saattamaan tämän pyhän Kristuksen ruu-
miin täysin takaisin raiteilleen”.

Kysymys oli meikistä! Muista, kuinka H. Armstrong sanoi, 
että asia oli saattanut seurakunnan harhateille!

Tuohon aikaan Joseph Tkach vanhempi oli kannusti vah-
vasti päätöstä. Puolitoista vuotta H. Armstrongin kuoleman jäl-
keen hän kirjoitti seuraavasti: “H. Armstrong palautti meikki-
säännön selkeää selkeämmin. Meidän jokaisen tulee uskollisesti 
tukea ja pitää annettu säädös, jonka hän [Jumala] ohjasi tehtä-
väksi” (Worldwide News 22. kesäkuuta 1987,oma painotukseni).

Vähemmän kuin puolitoista vuotta kirjoituksesta J. Tkach 
ilmaisi asiasta täysin erilaisen näkemyksen ja muutti annetun 
päätöksen. Jotain radikaalia oli varmaan käynnissä kysei-
senä ajankohtana seurakunnassa, koska hän läpikävi varsin 
jyrkän, Habakukin kirjan jakeen 1:11 kaltaisen mielen muu-
toksen (tuulena kiitää engl. käännös then shall his mind 
change). Vuonna 1970 tämä oli ollut juuri se asia, joka saattoi 
kaiken hakoteille.

Saatat ajatella, ettei kyseessä ole iso asia. Mutta katso 
sen hedelmiä! Jälkeenpäin voimme todeta, että saatana vai-
kutti naisiin, niinkuin hän vaikutti Eevan Eedenin puutar-
hassa. Tällainen ei ole ennennäkemätöntä. on yksi asia olla 
heikkouskoinen, mutta aivan toinen kääntyä pois Jumalasta! 
olemme todistaneet Aadam ja Eevan -tapauksen toistumisen. 
Koko seurakunta suistui raiteiltaan kuten vuonna 1970.
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Tämän maailman jumala omaa suuren vallan, hän voi pai-
nostaa sinua ja saattaa sinut tuntemaan itsesi mitättömäksi, 
vaikka tosiasiassa kuulut elävän Jumalan poikiin! Näin 
tapahtui Jumalan seurakunnassa—tämä on säälittävä his-
toriamme! Hesekiel puhuu aiheesta pikkutarkasti, kun kat-
somme asiaa henkisesti seurakunnan historian varjossa. 
Jae 16 osoittaa, että kaikki tapahtuu sisemmällä esipihalla. 
Seurakunnassa perherakenne oli ylösalaisin.

Jumalan seurakunnan sisäisten perheiden pitäisi olla sel-
västi erilaisia kuin tämän maailman perheet! Mikä on fila-
delfialaisten kanta opista? Voin kertoa, että aivan pcg:n var-
haisvaiheessa kosmetiikasta löytyi jakaantuneita mielipiteitä. 
oli tehtävä päätös. Tutkin asiaa ja varmistin, että todella 
ymmärsin, mitä Jumala ilmoitti asiasta ja tein päätöksen. 
Näin meidän on toimittava kohtaamistamme paineista riip-
pumatta. (Saat lisätietoa aiheesta tilaamalla uusintapainoksen 
kosmetiikka-artikkelista.)

Kun H. Armstrong asetti seurakunnan takaisin raiteil-
leen, naiset anoivat: “Näe myös meidän näkökantamme”. 
H. Armstrong vastasi: “En etsi teidän näkökantaanne, etsin 
JUMALAN näkemystä!”

ongelma ei todellisesti koske kosmetiikkaa—Se koskee 
naisia, jotka itkevät ja valittavat toisen jumalan perään! 
Mitä tämä kertoo Jumalan seurakunnasta? Jesajan kirjan jae 3 
ilmaisee, että Israelin (fyysisen ja hengellisen Israelin) perheet 
ovat ylösalaisin, jae puhuu jopa naisten vilkuilevista silmistä 
(engl. hekumallisista, wanton eyes) (jae 16), ja miten muoti 
aiheutti vakavia ongelmia Israelissa ja jopa Jumalan seura-
kunnassa. Hesekielin kirjan jakeessa 23:40 käsitellään myös 
samaa asiaa.

Nämä naiset kääntyivät toisen jumalan puoleen! Hesekielin 
kirjan luvun 8 jakeessa 16, puhutaan suunnilleen 25 miehestä. 
uskoisin, että nykyaikana löytyi noin 25 ylintä pastoria,—
Joosua ja hänen ystävänsä (Sakarjan kirja luku 3), joidenka 
voisimme sanoa olevan asiassa mukana. Sitten kauhistus kau-
histuksen päälle, he käänsivät selkänsä Jumalalle. Voimme 
hyvin tässä vaiheessa kuvitella ydinryhmän pelotelleen ja 
uhkailleen muita ja että noin 45 pastoria liittyi kapinaan. 
Kaiken kaikkiaan johdosta löytyi 70 Aadamia, jotka heikkoina 
sallivat tämän kaiken tapahtua!
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Hesekielin kirjan jae 13:22 sanoo: “Koska olette valheella 
murehduttaneet vanhurskaan sydämen” Soncino sanoo: 
“olet pelottanut vanhurskaan sydämen”. Siitä tässä on kyse. 
Ihmisiä on helppo pelotella ja johtaa ympäriinsä lampaiden 
lailla. Katso mitä seurakunnassa tapahtui: 25 ylintä johto-
miestä johti yli 100.000 ihmistä harhaan, koska he käänsivät 
selkänsä Jumalalle!

Nämä eivät ole ihmisiä, joita jumala asettaa toimipaikkansa 
toimiin ikuisuudeksi! Valitut sallivat johtaa itsensä harhaan. 
Voiko joku pelotella sinut ja minut pois Hesekielin luvun 1 
Jumalasta? Meidän pitää seisoa horjumattomana.

Saatana noudattaa toistuvasti samaa kaavaa. Kyseessä on 
sisempi temppeli, jossa ainoastaan tosi pastorien on tarkoitus 
palvella Jumalaa, mutta näemme siellä naisia, joilla on vää-
ränlainen vaikutus Jumalan pastoreihin! Tämä on Jumalan 
tapa sanoa, että naisilla on syntinen ja vahingollinen vaikutus 
Laodikean pastoreihin tänä päivänä! Sama trendi vaikuttaa 
maailmassa. Asia on hirveä, inhottava, koska kyseiset johtajat 
omasivat totuuden, mutta kääntyvät siitä pois!

Näky muuttuu vielä entistä kauheammaksi: “Ja hän sanoi 
minulle: Näetkö, ihmislapsi? Vieläkin sinä saat nähdä kauhis-
tuksia, vielä suurempia kuin nämä” (Hesekielin kirja 8:15). 
Ajattele asiaa. Jumala oli tallentanut profetiat vuosituhansia 
sitten. Hän tiesi tarkalleen, mitä seurakunnassa tulisi tapahtu-
maan ja kirjoitti etukäteen kaikesta. Jumala tiesi, miten Saatana 
tulisi valloittamaan oman seurakuntansa. Hän tiesi kuitenkin, 
että valitut nousisivat ylös ja taistelisivat pahaa vastaan

Jakeessa 16 25 korkeinta pastoria on sisemmällä esipihalla, 
mutta heidän kasvonsa on kohti itää. Temppelin sisäänkäynti 
sijaitsi sen itäpuolella. Kaikkein pyhin—jossa Jumala oli—
oli länsipuolella! Nämä pastorit toimittivat riettaan louk-
kauksen kääntämällä selkänsä Jumalalle! Tämä on kaikista 
pahin kauhistus!

Näiden on oltava Jumalan omia pastoreja, jotka tunsivat 
Jumalan läheisesti ja käänsivät sitten selkänsä Jumalalle! He 
tunsivat suuren Jumalan “kasvoista kasvoihin”—ja kääntyivät 
pois! Tämä on koko Hesekielin kirjan kauhistuttavin rikos!

Jumala ei puhu jakeissa maailman vääristä pastoreista—hän 
kertoo pastoreista, jotka tunsivat Jumalan, mutta kääntyivät 
pois. Nämä kapinoivat pastorit luulevat muuttavansa Herbert 
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W. Armstrongin oppeja, mutta todellisuudessa kääntävät sel-
känsä Jumalalle! Näiden kahden asian välillä on iso ero!

Ilmaisu “eteisen ja alttarin välillä” viittaa paikkaan, missä 
pastorit rukoilivat Jumalan temppelissä (Jooelin kirja 2:17). 
Tämä tarkoittaa, että Jumalan omien pastoreiden rukoukset 
ovat muuttuneet synniksi! Tietysti he rukoilevat edelleen, 
mutta eivät saavuta Jumalaa, koska heidän selkänsä osoittaa 
Jumalaa kohtaan. Kyseessä on irvokas henkinen katastrofi!

h e  ovat  pa l a n n e e t

“Ja hän sanoi minulle: Näitkö, ihmislapsi? Eikö ole Juudan 
heimolle kylliksi, että he tekevät kauhistuksia, joita täällä 
on tehty, koska he täyttävät maan väkivallalla ja niin aina 
uudelleen vihoittavat minut (engl. ovat palanneet provosoi-
maan vihani)? Katso, kuinka he vievät viiniköynnöksen lehvää 
nenänsä eteen!” (Hesekielin kirja 8:17). “Vihoittavat minut” 
pitäisi lukea “provosoivat katkeraksi tai kapinoivat vastaan”. 
Vanhemmat tekstit sanovat aivan oikein, että viimeisessä lau-
seessa pitäisi lukea “Jumalan nenään”. Näin se pitäisi lukea, 
nämä laodikealaiset ottavat oksan ja työntävät sen Jumalan 
sieraimiin—alueelle, joka antaa seurakunnalle elämän henkä-
yksen—He yrittävät katkaista Jumalan seurakunnan elämän!

Johtavat kapinalliset yrittävät tuhota kaiken Jumalan H. 
Armstrongille ja pcg:lle antaman ilmoituksen!

Huomaa, että he ovat palanneet tällaiseen käytökseen. 
Ihmiset kapinoivat, kääntyivät pois, ovat nyt palanneet ja yrit-
tävät katkaista elämän henkäyksen Jumalan seurakunnasta! 
Missä näin tapahtuu? Voisiko asialla olla tekemistä oikeus-
jutun kanssa? He eivät halua aiemmalta suurelta Jumalan 
työltä pelkästään sen kaikkia rikkauksia ja tavaroita (noin 
250 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta ja laitteita). He ovat 
palanneet, astuneet aivan Jumalan kasvojen eteen ja yrittäneet 
katkaista seurakunnan elämän!

Heistä on tullut antikristuksia (tilaa ilmainen kirja 
Viimeinen tunti).

olemme katkeran taistelun keskellä! Jumala antaa meidän 
aina tietää, mitä on tekeillä sekä tarjoaa tarvitsemamme 
vallan. Meidän ei tarvitse huolehtia tuomareista eikä armei-
joista. Meidän täytyy heittää taisteluhansikas ja kertoa, 
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ettemme anna pelotella itseämme! Jae 18 kertoo ainoasta, 
tämän mahdollistavasta voimasta.

Nämä pyhät kirjoitukset sisältävät yksityiskohtia, jotka 
meidän tulee ymmärtää, sillä muuten emme osaa toimia 
tapahtumissa. Profetoin, että tilanteet tulevat muuttumaan 
entistä pahemmiksi. Työn muuttuessa jännittävämmäksi myös 
vastustajamme muuttuu vihaisemmaksi. Meidän on kyettävä 
torjumaan vihollinen.

m a s s i i v i n e n  t e u r a s t u s

Lukujen 8 ja 9 välissä ei pitäisi olla taukoa, koska luku 9 
kertoo yksityiskohtaisesti Jumalan rangaistuksesta temppe-
lissä. Jumala alkaa tuomita myös kansallista Israelia.

“Sitten hän huusi suurella äänellä minun korviini ja sanoi: 
Tulkaa, kaupungin rankaisijat, ja kullakin olkoon tuho-
aseensa kädessään! Ja katso, kuusi miestä tuli Yläportilta päin, 
joka on pohjoista kohden, ja kullakin oli kädessä hävitysa-
seensa. Mutta yksi mies oli heidän keskellään, puettu pellava-
vaatteisiin ja vyöllänsä kirjoitusneuvot. Ja he tulivat ja aset-
tuivat seisomaan vaskialttarin ääreen” (Hesekielin kirja 9:1-2). 
Suitsutusalttari oli puhdasta kultaa, mutta tässä meillä on vas-
kialttari, jossa polttouhrit surmattiin ja uhrattiin temppelissä. 
Tämä on varoitus, joka tulee toimittaa Jumalan seurakun-
nalle, sekä maailmalle!

Hesekielin kirjan 9 asiayhteys osoittaa meille, että “miehet” 
ovat todella suoraan Jumalalle raportoivia enkeleitä (jae 11). 
Näemme siis kuusi enkeliä teurastusaseineen vaskialttarin 
ääressä valmiina teurastamaan, ei kuitenkaan eläimiä vaan 
Jumalan omia, syntiä tekeviä pastoreja ja ihmisiä! Massiivinen 
teurastus on alkamassa!

h u o k a a  J a  va l i ta

“Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuo-
lelta kerubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle ja 
huusi pellavavaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitus-
neuvot vyöllänsä; ja Herra sanoi hänelle: Kierrä kaupungin, 
Jerusalemin, läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huo-
kaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa 
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tehdään” (jakeet 3-4). Jumala laittaa merkin niiden pastorien ja 
ihmisten otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kauhistuksia, 
mitä Jumalan omassa seurakunnassa tehdään!

Huomaa Jumalan seurakunnan jumalattomat “kauhistukset”, 
joista puhutaan Hesekielin kirjan jakeissa 8:9, 13, 15 ja 17. Jotkut 
väittivät, että soimaamme laodikealaisia. Itse asiassa me “huo-
kaamme ja valitamme” kauhistuttavien opillisten muutosten 
takia! Varoittamme heitä rakkaudessa näköpiirissä lähestyvästä 
suuresta teurastuksesta, elleivät he tee parannusta! Kyseessä on 
sama teurastus, josta H. Armstrong varoitti meitä yli 50 vuoden 
ajan! Jumalan omilla ei ole syytä, jolla puolustautua.

Ensinnä Jumalalle uskolliset ihmiset valittavat tunteelli-
sesti syntiä tekevien pastorien teoista Jumalan omassa seu-
rakunnassa! He ovat myös syvästi huolissaan Israelin kansan 
parissa tapahtuvista asioista, johon kuuluu useimmat eng-
lantia puhuvat demokratiat maailmassa..

Sanat huoata ja valittaa ovat vahvoja verbejä. Valittaa 
tulee samasta heprean sanasta, jota käytetään Jooelin kirjan 
jakeessa 1:18, jossa puhutaan petojen voihkimisesta, tai vai-
keroinnista niiden nähdessä nälkää. Samaa sanaa käyte-
tään ihmisten huokauksesta nälänhädän takia Valitusvirsien 
jakeessa 1:11. Jumala sanoo myös: “Jumalattoman hallitessa 
kansa huokaa” (Sananlaskujen kirja 29:2). Surra tulee samasta 
heprean sanasta. Sama pätee periaatteessa varmaan myös fila-
delfialaisiin, jotka kokivat Laodikean muutokset.

Sana valittaa tulee samasta heprean sanasta kuin Jeremian 
kirjan jakeessa 51:52, jossa kuvataan haavoittuneita, voi-
hkivia ja itkeviä ihmisiä. Samaa heprean sanaa käytetään 
myös Hesekielin kirjan jakeessa 26:15, jossa itketään, kun 
ihmisiä teurastetaan!

Nämä herättävät voimakkaita tunteita Jumalan ihmisissä, 
jotka “huokaavat ja valittavat” kauhistusten takia, ensinnä 
Jumalan seurakunnan ja toissijaisesti Israelin kansojen 
tähden. Vain huokaavat ja valittavat ihmiset merkitään ja toi-
mitetaan turvapaikkaan. Jumalan kansaa liikuttaa syvästi 
henkisen ja fyysisen Israelin synnit!

Haluammeko huoata ja voivottaa kuin nälkäinen eläin 
Laodikean syntien takia? Itkemmekö kuin haavoittunut 
henkilö verisen teurastuksen keskellä kun tajuamme, mitä 
tapahtuu Jumalan seurakunnassa?
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Laodikean seurakunnassa tapahtuva on kaikkein suurin 
ongelma maan päällä! Sen ihmiset joutuvat hengellisesti kado-
tukseen! (2 Kirje tessalonikalaisille 2:10).

Laodikean seurakunnassa tapahtuva on pahin ongelma 
maan päällä! Ihmiset joutuvat kadotukseen hengellisesti! 
(2 Kirje tessalonikalaisille 2:10).

Saamme joskus kirjeitä ihmisiltä, jotka haluavat olla 
Jumalan filadelfian seurakunnan jäseniä, mutta eivät 
halua minkäänlaisia selkkauksia tai yhteenottoja. Näiden 
ihmisten täytyy ensin katua voidakseen olla pcg:n jäseniä. 
Ei ole puolueetonta maa-aluetta. Jumala on kutsunut meitä 
varoittamaan sekä henkistä että fyysistä Israelin kansaa. 
Lähes kaikki tullaan teurastamaan! Jumala varoittaa aina 
kansaansa. Jos todella tiedostamme, että Hesekielin teu-
rastus on tulossa ja jos meillä on Jumalan rakkaus, meidän 
täytyy varoittaa!

Ne, jotka uskovat, että on väärin varoittaa, omaavat omahy-
väisen asenteen ja rakastavat varsin vähän teurastuksen uhreja!

“Ja niille toisille hän sanoi minun kuulteni: Kiertäkää kau-
pungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa. Älkää säälikö, 
älkää armahtako, tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, 
neitsyet, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko keneenkään, 
jolla on otsassaan merkki; ja alottakaa minun pyhäköstäni” 
Niin he alottivat niistä miehistä, vanhimmista, jotka olivat 
temppelin edessä” (Hesekielin kirja 9:5-6). Jumala käskee teu-
rastusta suorittavien enkelien aloittaa hänen pyhäköstään—
Jumalan seurakunnasta tänään! Nämä eivät ole sanoja, jotka 
voimme ottaa kevyesti!

Pyhäkkö oli kaikkein pyhin paikka temppelissä. Sen pitäisi 
olla kaikkein pyhin paikka Jumalan seurakunnassa. Pyhäkkö 
on paikka, jossa pastoristo toimii. Se kuvaa paikkaa, jossa 
Jumala asuu! Tässä profetiassa kauhistuttava rangaistus alkaa 
pyhäköstä. Pastorit ja Jumalan omat ovat menneet harhaan. 
Suurimmat, kauhistuttavimmat synnit on tehty Jumalan pyhä-
kössä, eli seurakunnassa. Pastorit vastaanottavat suurimman 
siunauksen—tai suurimmat kiroukset Jumalalta riippuen 
heidän käytöksestään.

Jumala alkaa rangaistuksen pyhäköstä. Koko Israelia tul-
laan rankaisemaan suuremmalti kuin koskaan aikaisemmin. 
Jumala suojelee yliluonnollisesti merkkinsä omaavia.
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Ajankohta on aivan lopun aika, jolloin tapahtuu samoin 
kuin monissa muissa ennustuksissa. Jumala suojelee filadelfi-
alaisia ja rankaisee laodikealaisia suuren ahdistuksen aikana.

Jakeissa 3-4 Jumala asettaa kirjoitusneuvot omaavan enke-
linsä välityksellä merkin uskollisiin pyhiinsä. Jumala var-
mistaa, että hänen kaikkia uskollisia omiaan suojellaan. 
Voimme luottaa Jumalaan—jopa kaikkein pahimpana kärsi-
myksen aikana!

Huomaa jakeet 7-8: “Ja hän sanoi heille: Saastuttakaa 
temppeli ja täyttäkää esipihat surmatuilla. Menkää! Niin he 
menivät ja surmasivat kaupungissa. Mutta kun minä heidän 
surmatessaan olin jäänyt jäljelle, lankesin minä kasvoilleni, 
huusin ja sanoin: Voi Herra, Herra! Hävitätkö sinä Israelin 
koko jäännöksen, kun vuodatat vihasi Jerusalemin ylitse?” 
Tämä kauhistuttava näky on tarkoitettu meidän aikakaudel-
lemme, tänään!

Jumala antaa hävittäjänsä saattaa rangaistuksen seurakun-
nalleen ja Israelin kansoille.

Hesekiel luuli, että Jumala aikoi tappaa koko israelin! 
Ennen kuin kaikki on lopun aikana ohi, monet Yhdysvalloissa 
ja Britanniassa tulevat ajattelemaan samoin! Mikään aikai-
sempi rangaistus ei ole ollut yhtä tuhoisa.

“Niin hän sanoi minulle: Israelin ja Juudan heimon synti-
velka on ylen suuri; maa on täynnä verivelkoja, ja kaupunki 
on täynnä oikeuden vääristelyä, sillä he sanovat: Herra on hyl-
jännyt tämän maan, ei Herra näe” (jae 9). Ylen-sana on kään-
netty heprean ilmaisusta miod-miod. Tämä kertoo, että se on 
kaksin verroin raju! Kaupunkimme ovat verta ja pahoja tekoja 
täynnä! Näin Jumala näkee asian.

“Niinpä minäkään en sääli enkä armahda. Minä annan 
heidän vaelluksensa tulla heidän oman päänsä päälle. Ja 
katso, pellavavaatteisiin puettu mies, jolla oli kirjoitusneuvot 
vyöllänsä, toi tämän sanan: Minä olen tehnyt, niinkuin sinä 
käskit minun tehdä” (jakeet 10-11). Jumalan rangaistus saate-
taan toteen.

J u m a l a n  va lta i s t u i n

Hesekielin kirjan luku 10 kuvaa Jumalaa ja hänen upeaa kul-
jetusvälinettään. Jumala paljastaa siinä selvästi, ettei hän ole 



Kirjoita ne heidän silmiensä eteen

Jumala käski israelilaisten rakentaa muinaisen Israelin temp-
pelin sisemmän esipihan korkeammalle kuin sen ulomman 
esipihan. Tämä symboloi sitä, että ihmiset, jotka ovat tänään 

Jumalan hengellisen temppelin sisemmällä pihalla, saavat suu-
remman palkkion. Pätevöidymme tätä palkkiota varten juuri nyt.

“Sinä, ihmislapsi, saata Israelin heimolle sanoma tästä temp-
pelistä, että he häpeäisivät rikkomuksiansa; ja he mitatkoot sen 
sopusuhtaisuuden (engl. mallin). Ja jos he häpeävät kaikkea, mitä 
ovat tehneet, niin tee heille tiettäväksi temppelin muoto sekä sen 
sisustus, uloskäytävät, sisäänkäytävät, kaikki muodot, kaikki sää-
dökset, kaikki muodot ja kaikki lait; kirjoita ne heidän silmiensä 
eteen, että he ottaisivat vaarin sen koko muodosta ja kaikista sää-
döksistä ja tekisivät niiden mukaan” (Hesekielin kirja 43:10-11). 
Tämä viittaa hengelliseen temppeliin. Jumala sanoo, että se mita-
taan, että kaikki mitataan.

Nämä jakeet puhuvat selvästi samasta asiasta kuin Ilmestyskirjan 
jakeet 11:1-2. Jumalan hengellinen temppeli—hänen kuuliainen 
seurakuntansa—mitataan. Suuri osa tätä tapahtui Laodikean aika-
kauden suuressa luopumuksessa. Ja kun Jumala oli mitannut 
meidät, jos joku häpesi, kääntyi ympäri ja antautui Jumalalle, Jumala 
asetti hänet sisemmälle esipihalleen muiden valittujen kanssa.

Mitattavana oleminen on intensiivinen prosessi. Jos sallimme 
Jumalan mitata meitä, myös me voimme alkaa mitata hengellisiä 
asioita. Voimme todistaa kaiken ja tietää varmuudella, että teemme 
juuri sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Soncino Bible sanoo 
Hesekielin kirjan jakeesta 43:10: “he mitatkoot tarkalleen”. Jos mit-
tatuloksemme on oikea, tiedämme missä Jumala on tänä päivänä.

Mittauksen jälkeen Jumala opastaa: “kirjoita ne heidän silmi-
ensä eteen”. Hän sanoo laita paikkaan, mistä kaikki näkevät—
missä myös muut voivat mittauttaa sen mukaan. Kirjoita. Kuka 
tekee tämän? Työtä löytyy aina! Täytyy löytyä lojaaleja, Jumalan 
mittaukseen alistuvia ihmisiä, jotka jatkavat annettujen ohjeiden 
perusteella. Jumalan tosi seurakunnalla on tehtävä. Jos Jumala 
antaa ilmoituksen, kuten Hesekielin kirjassa, hän haluaa sen 
vastaanottajan kirjaavan, julkaisevan viestin, jotta kaikilla isra-
elilaisilla—fyysisillä ja henkisillä—on mahdollisuus mittauttaa 
itsensä sen mukaisesti—jotta he voivat pitää Jumalan lait ja mää-
räykset. Tämä sisältää Jumalan hallituksen seuraamisen ja kaik-
kiin seurakunnan oppeihin pitäytymisen.
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hylännyt maata, kuten monet uskovat. Hesekiel on alkanut 
ymmärtää lukuun 10 mennessä asioita. Luvussa 1 hän kutsui 
Jumalan ajoneuvona käytettyjä olentoja eläviksi olennoiksi 
(alkuteksti, engl. käännös). Luvussa 10, hän tajuaa, että ne 
ovat kerubeja (Hesekielin kirja 10:20). Kun Hesekiel alkaa 
ymmärtää, hän näkee, että olennot ovat kuin Lucifer ennen 
kapinoimistaan—nämä ovat voimakkaita olentoja, jotka aut-
tavat meitä monin tavoin. 1. Mooseksen kirjan luvussa 3 
näemme kerubit vahtimassa elämän puuta. Ne elävät Jumalan 
vuorella (Hesekielin kirja 28:13-14). Ne toimivat Jumalan vau-
nuina. Ne kattavat Jumalan valtaistuimen.

Hesekielin näyssä oli myös Jumalan valtaistuin: “Sitten 
minä näin, ja katso: taivaanvahvuuden yläpuolella, joka 
oli kerubien pään päällä, oli ikäänkuin safiirikivi, näöl-
tään valtaistuimen kaltainen; se näkyi heidän yläpuolellansa” 
(Hesekielin kirja 10:1).

Hesekiel yhdistää arkin, kymmenen käskyä ja Jumalan hal-
lituksen—Jumalan valtaistuimen, jossa tapahtumat menivät 
ensi kertaa pieleen.

Jae 2 kertoo Jerusalemia kohtaavista tulisista hiilistä. 
Israelin kansoja tullaan käsittelemään samoin kuin Sodomia 
ja Gomorraa aikoinaan.

“Ja kerubit seisoivat temppelin oikealla puolella, kun mies 
meni; ja pilvi peitti sisemmän esipihan. Ja Herran kirkkaus 
kohosi kerubin yltä temppelin kynnykselle, ja pilvi täytti 
temppelin, ja esipiha tuli täyteen Herran kirkkauden hoh-
detta” (jakeet 3-4). Tässä näemme Jumalan kirkkauden sekä 
sanoinkuvaamattoman, sisemmällä esipihalla olevien valit-
tujen kunnian!

Muista, että kyseessä on yksi näky. Ennen kuin pää-
semme lukuun 11, Jumala antaa Hesekielin kautta meille vielä 
toisen, ensimmäisen luvun kaltaisen näyn. Jae 19 puhuu jäl-
leen Elohimista. Jos aiomme menestyä, omata voiman kohdata ja 
voittaa ongelmat, meidän täytyy jatkuvasti pitää Hesekielin 1 
Jumala kuvassa mukana! Jos emme toimi näin, emme kykene 
torjumaan Hesekielin kirjan luvun 28 jumalaa—ja näin 
koko maailmaa on voitu pettää! Mikä voiman Jumalan omat 
omaavat, jos vain keskitymme Jumalaan. filadelfialaisilla 
on käytettävissään rajaton valta! Tämä on ratkaisu kaikkiin 
kiusallisiin, kauhistuttaviin ongelmiin!
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“Nämä olivat samat olennot, jotka minä olin nähnyt Israelin 
Jumalan alla Kebar-joen varrella; ja minä tulin tietämään, 
että ne olivat kerubeja” (Hesekielin kirja 10:20). Hesekiel 
näki tämän luvun 1 Jumalan ensin Kebarilla singahtelemassa 
salaman lailla ympäriinsä. Näky on todellisempi kuin mikään 
muu asia maailmassa! Tämä on ihmisen tulevaisuus, ihmisen, 
joka on tehty Hesekielin kirjan luvun 1 Jumalan kuvaksi ja 
kaltaiseksi! “Neljät kasvot oli kullakin ja neljä siipeä kul-
lakin, ja niiden siipien alla oli ikäänkuin ihmiskädet. Ja niiden 
kasvot olivat muodoltaan samat, jotka minä olin nähnyt—sekä 
niiden näön että ne itsensä—Kebar-joen varrella. Ne kulkivat 
kukin suoraan eteenpäin” (jakeet 21-22). Kaikkien ongelmien ja 
katastrofien keskellä Jumala saattoi Hesekielin heti takaisin 
tuon ihanan luvun 1 näkyyn. Ja Hesekiel ojentaa näyn edelleen 
meille. Hesekiel korostaa, että meidän on pidettävä Jumala 
kuvassa mukana keskellä kauheaa luopumusta.

v e lJ e s i

Hesekielin kirjan luvussa 11 näemme samanlaisen ongelman 
kuin jakeessa 8:25, jossa miehet johtavat Jumalan omia har-
haan: “Sitten Henki nosti minut ja vei minut Herran huo-
neen itäportille, joka on itään päin. Ja katso: portin ovella 
oli kaksikymmentä viisi miestä, ja minä näin niitten keskellä 
Jaasanjan, Assurin pojan [paha mies, eri henkilö kuin ensim-
mäinen Jaasanja], ja Pelatjan, Benajan pojan, kansan pää-
miehet” (Hesekielin kirja 11:1). Palaamme tapaukseen kirjan 
myöhemmässä vaiheessa. Jumala toistaa asian meitä ajatellen. 
Tuhannet ihmiset kääntyivät pois pelkästään 25 miehen toi-
mesta, jotka käänsivät selkänsä Jumalalle ja pelottelivat 
muut alistumaan toimiinsa! olemme todenneet nämä tapah-
tumat todeksi. Nyt tiedämme tarkemmin, kuinka kaikki 
tapahtui ja kuinka estää saman tapahtuminen uudelleen, 
meille. Jumala toistaa tämän varoituksen omilleen.

“Ja hän sanoi minulle: “Ihmislapsi, nämä ovat ne miehet, 
jotka miettivät turmiota ja pitävät pahaa neuvoa tätä kaupunkia 
vastaan” (jae 2). Miettiä tarkoittaa tässä juonitella.

“Jotka sanovat: ’Ei ole nyt kohta rakennettava taloja: se 
on pata, me olemme liha” (jae 3). osa juutalaisista jäi mui-
noin Jerusalemiin, he päättivät kapinoida. osa taas lähti 
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Egyptiin—vastoin profeettojen varoituksia—kaikki tapettiin. 
Hesekiel varoittaa laodikealaisia, ja joutuessaan vankeuteen 
moni hyväksyy sen ojennuksena Jumalalta. Ne ihmiset, jotka 
eivät hyväksy ojennusta, menettävät kaiken, aivan toiset juu-
talaiset muinoin (ks. myös Jeremian kirja 29:7).

Tämän ei olisi tullut koskaan tapahtua Jumalan omille. 
“Sentähden ennusta heitä vastaan, ennusta, ihmislapsi” 
(Hesekielin kirja 11:4). Voimmeko nähdä Jumalan rakkauden 
varotuksen takana? Voimmeko nähdä Jumalan rakkauden 
tulevan ojennuksen takana? “Te kaadutte miekkaan, Israelin 
rajalla minä teidät tuomitsen; ja te tulette tietämään, että minä 
olen Herra” (jae 10). Sitten he palaavat Jumalan luo ja todella 
tuntevat hänet. Jakeessa 15 Jumala kutsuu heitä teidän vel-
jiksenne—meidän Jumala-perheeksemme. He ovat perhet-
tämme—emme saa koskaan unohtaa sitä.

Kun laodikealaiset viedään vankeuteen, Jumala ei kuiten-
kaan jätä heitä yksin: “Sano sentähden: Näin sanoo Herra, 
Herra: Vaikka minä olen vienyt heidät kauas pakanain sekaan 
ja vaikka minä olen hajottanut heidät muihin maihin, tulen 
minä olemaan heille pienenä pyhäkkönä maissa, joihin he jou-
tuvat” (alkuteksti, jae 16). Jumala tulee olemaan pienenä 
pyhäkkönä. Laodikealaiset ovat hänen perheensä ja Jumala 
rakastaa heitä ja tulee olemaan vankeudessa heidän kans-
saan. Hän sanoo, älä kapinoi kauhun takia. Saatan sinut koke-
muksen läpi, jos katsot minuun, teet parannuksen ja tulet 
pienen lapsen kaltaiseksi. Viisikymmentä prosenttia uskoo 
Jumalaan, selviytyy kuolemalla uskossa ja varmistaa paik-
kansa osana Kristuksen morsianta. “Ja minä annan heille 
yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisim-
päänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja 
annan heille lihasydämen” (jae 19). Tällä kertaa he ovat lap-
senomaisia—alistuvia ja oppivaisia.



Luku seitsemän
“Myrskynpuuska”

Herbert Armstrong kuoli vuonna 1986. Lähes välittömästi 
sen jälkeen Worldwide Church of God -seurakunnassa 
tapahtui salakavalia opillisia muutoksia, jotka pikai-

sesti nopeutuivat ja muuttuivat vakavimmiksi. H. Armstrongin 
perustama seurakunta oli alle kymmenen vuotta hänen kuole-
mastaan lähes tunnistamaton. H. Armstrongin omat seuraajat 
unohtivat nopeasti, mitä Jumala opetti hänen kauttansa!

Jumalan filadelfian seurakunta säilyttää H. Armstrongin 
viestin elossa. Lisäksi juuri nyt täyttyy paljon profetioita, 
joita H. Armstrong ei aikanaan nähnyt. Esimerkkinä tästä on 
Hesekielin kirjan jae 33:33, joka kertoo viimeisen varoituksen 
viestistä välittömästi ennen holokaustia! Jumalan tarkoitus oli, 
että pcg veisi tämän viestin H. Armstrongin kuoleman jälkeen.

Profetia voi tuntua vaikealta ymmärtää, mutta se helpottuu, 
kun tunnet sen ajanjakson. Lähes kaikki profetiat tapahtuvat 
juuri ennen Kristuksen paluuta.

J u m a l a n  o m i e n  v i e t t e l e m i n e n

Tarkastellaan toista, paljastavaa tapausta: “Ja minulle tuli 
tämä Herran sana: Ihmislapsi, ennusta Israelin ennustavista 
profeetoista (engl. profeettoja vastaan) ja sano noille, jotka 
ovat profeettoja oman sydämensä voimasta: Kuulkaa Herran 
sana. Näin sanoo Herra, Herra: Voi profeettahoukkia, jotka 
seuraavat omaa henkeänsä ja sitä, mitä eivät ole nähneet!” 
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(Hesekielin kirja 13:1-3). Jumala käskee meidän “profetoida” 
vääriä Laodikean seurakunnan ja maailman profeettoja “vas-
taan”! Saamme vastaanottaa kritiikkiä näin toimiessamme, 
mutta Jumala käskee meitä toimimaan näin! Meidän on määrä 
ilmoittaa Jumalan sana ja kehottaa heitä tekemään parannus!

“Minun käteni on profeettoja vastaan, jotka petosnäkyjä 
näkevät ja valhetta ennustelevat. Ei pidä heidän oleman minun 
kansani yhteydessä, ei heitä kirjoiteta Israelin heimon kir-
jaan, eivätkä he tule Israelin maahan; ja te tulette tietämään, 
että minä olen Herra, Herra.” (jae 9). Tämä tapahtuu aivan 
lopussa, holokaustin jälkeen. Silloin he tulevat vihdoin tunte-
maan todella tosi Jumalan!

“Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 
rauha!, vaikka ei rauhaa ole, ja katso, koska he (alkuteks-
tissä) rakentavat seinän, valkaisevat sen kalkilla (King James, 
daubed it with untempered morter)” (jae 10). Meidän täytyy 
muistaa, että tämä on varoitus holokaustista juuri ennen 
Kristuksen paluuta. Jumala sanoo, että tuona aikana “he vievät 
minun kansani harhaan”! Jumalan oma kansa vieteltiin pois 
Jumalasta. Lause on järjetön, ellei se koskee Jumalan omaa seu-
rakuntaa! Sinua ei voida vietellä pois Jumalasta, jos et koskaan 
tuntenut Jumalaa! Tämä on useimpien uskonnollisten maa-
ilman ihmisten tila—he eivät tunne tosi Jumalaa. Ainoastaan 
Jumalan omat voidaan vietellä hengellisesti! Vain he omaavat 
Jumalan totuuden, josta heidät voidaan saattaa harhaan.

Aiheena on siis väärät profeetat ja väärät uskonto. Jumalan 
omat on vietelty harhaan—mutta miten? Sanomalla, että on 
rauha, kun ei ole rauhaa. Wcg:n jäseniä käskettiin saattamaan 
mielensä pois profetioista. Heitä pyydettiin rukoilemaan 
menestystä Lähi-idän rauhankonferensseille. Voin kertoa 
absoluuttisen varmasti, ettei juutalaisten ja palestiinalaisten 
välillä tule vallitsemaan todellista rauhaa! Juuri päinvas-
toin on ennustettu tapahtuvaksi. H. Armstrong opetti meille 
raamatun profetioista vuosikausia, että Lähi-itä tulee pian 
räjähtämään ja aiheuttamaan kolmannen maailmansodan.

Jumalan omat on tuuditettu uneen saattamalla heidän 
mielensä pois raamatun profetioista! Heille on kerrottu, että 
kestää ainakin 30-40 vuotta, ennen kuin profetiat täyttyvät, 
mikä on traagisesti väärin! Hesekielin kirja kertoo meille 
totuuden asiasta kirjassa edetessämme.
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s e i n ä

Hesekielin kirjan jae 13:10 kertoo seinän rakentamisesta. 
Seinä-sana löytyy sekä luvusta että Vanhasta testamentista 
useita kertoja. Jakeessa 10 seinäksi käännetty heprean alku-
sana on kuitenkin chayits, joka löytyy Vanhasta testamentista 
vain yhden kerran, ja se omaa ainutlaatuisen merkityksen. Sen 
juurisana on chuwts. Hebrew and Chaldee Lexicon sanoo, että 
molempien sanojen merkitys on “without”—“ulkona, päinvas-
toin kuin sisällä”—tai “leirin ulkopuolella”. Löytyy sisäleiri 
sekä ulkoleiri, kuten Ilmestyskirjan 11:1-3 sisäinen ja ulkoinen 
esipiha, tai voisimme kutsua niitä filadelfian ja Laodikean lei-
reiksi. Molemmat ryhmät rakentavat. Yksi rakentaa filadelfian 
tavalla ja toinen rakentaa Laodikean tavalla. Laodikealaisten 
ongelma Jumalan kanssa koskee hallitusta, siksi he raken-
tavat Jumalan leirin ulkopuolella. He rakentavat Jumalan H. 
Armstrongin kautta rakennuttaman ulkopuolella! Tämä on 
selvä jopa maallisille tarkkailijoille.

Tämä merkitsee, että laodikealaiset olivat aikanaan leirin 
sisäpuolella—mutta siirtyivät leirin ulkopuolelle ja ryh-
tyivät rakentamaan siellä! He eivät siirtyneet pois vain H. 
Armstrongin opetuksesta—he siirtyvät pois Jumalan opetuk-
sesta! raamattu käsittelee monenlaisia seiniä, mutta tämä 
seinä on ainutlaatuinen.

Jumalan omia vietellään juuri ennen suurta ahdistusta. 
Heidän hengellinen viettelemisensä kuitenkaan liity suoraan 
“seinän” rakentamiseen. Tämä seinä on “leirin ulkopuolella”—
se ei ole leirin sisällä, jossa he muinoin rakensivat! Nämä väärät 
profeetat rakentavat Jumalan hengellisen leirin ulkopuolella.

Tämä on sama profetia, joka mainitaan myös monissa 
muissa kirjoituksissa (Aamoksen kirjan luvut 3-4; Sakarjan 
kirja 3-4; Malakian kirja 1-4, 2 Kirje tessalonikalaisille 2, 
Johanneksen ilmestys 3).

m u rt u m a  l ao d i k e a n  s e i n ä s s ä

“Niin sano noille kalkilla-valkaisijoille (engl. pehmeällä laas-
tilla rakentajille), että se kaatuu. Tulee kaatosade, te syök-
sytte alas, raekivet, ja sinä pusket puhki, myrskynpuuska” 
(Hesekielin kirja 13:11). Tässä Jumala puhuu hengellisestä 
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seinästä, jonka puhki “myrskynpuuska” puskee. New Berkeley 
Version sanoo: “väkivaltaiset rakeet murtavat sen”. Strong’s 
Concordance määrittelee puskea puhki “rikkoa, repiä 
tai … repäistä”. Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon määrittelee 
sen “päästä läpi kaikille”.

Pcg:n totuuden varoitusviesti puskee puhki Laodikean 
seinän. Sen jäsenet jättävät sen ja tulevat pcg-seurakuntaan.

“Ja katso, seinä kaatuu! Eikö silloin teiltä kysytä: Missä on 
valkaisu, jonka olette sivelleet? Sentähden, näin sanoo Herra, 
Herra: Minä kiivaudessani annan myrskynpuuskan puhjeta, 
kaatosade tulee minun vihastani ja raekivet minun kiivaudes-
tani, niin että tulee loppu” (jakeet 12-13). Jumala seinän tuho 
jakautuu kolmeen osaan: 1) voimakas Jumalan raivon tuuli, 2) 
Jumalan vihan kaatosade ja 3) Jumalan raivon suuret rakeet 
kuluttavat seinän.

Ennen kuin seinä tuhoutuu Jumalan toimesta, sen repii 
tai saa särölle myrskyinen tuuli. Tämän on oltava Jumalan 
filadelfian seurakunnan työ tänään! Jumala saattaa pcg:n 
paikalle raivonsa saattamana ja repii Laodikean seinän. Tämä 
myrskyisä tuuli saapuu yhtäkkiä ja myös lähtee yhtäkkiä 
mennäkseen turvapaikkaan.

Laodikealaiset joutuvat suureen ahdistukseen. Jumala 
lähettää “kaatosateen” vihassaan. Kun Jumala rankaisee Israelin 
kansoja, hän vuodattaa sateen kuvaaman Henkensä. Moni lao-
dikealainen sekä suuri joukko tekee parannuksen Jumalan 
Henkeä käyttämällä (lue Johanneksen ilmestys luku 7).

Lopulta Jumala lähettää suuria rakeita. Tämä on Herran 
päivä. Kaikki kapinalliset kuolevat. Yhä useampi ihminen 
tekee parannuksen. Kristus palaa ja aloittaa tuhatvuotisen 
valtakunnan.

“Minä hajotan seinän, jonka te olitte kalkilla valkaisseet, ja 
syöksen sen maahan, niin että sen perustus paljastuu; niin se 
kaatuu, ja te saatte siinä lopun. Ja te tulette tietämään, että 
minä olen Herra” (Hesekielin kirja 13:14). Silloin jokainen 
tulee tietoiseksi Jumalasta. Varmasti jae ei voi koskea tätä 
päivää! Profetia koskee tulevaisuutta. Sana “valkaista (engl. 
untempered)” viittaa vääriin, typeriin tai tyhmiin. revised 
Standard Version käyttää samaa kuin suomen “valkaista” peh-
meän laastin sijasta. Väärät pastorit maalaavat seinän vää-
rillä opeilla. Jos tarkastelet seinää huolellisesti, näet kuinka 
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väärä ja typerä seinä opillisesti on. Tämä ei kerro ainoas-
taan Worldwide Church of God - seurakunnasta. Myös toiset 
Laodikean seurakunnat ovat kapinoineet Jumalan suuria 
oppeja vastaan. Heidän seinänsä opit näyttävät vahvoilta, 
mutta kun niitä tutkii lähemmin, näkee, että ne ovat kuin 
Hollywood-rekvisiitta!.

Jumalan filadelfian seurakunnan työ tulee olemaan kuin 
voimakas tuuli—se on äkillinen, lyhytaikainen purkaus. Me 
paljastamme suuren johtajien petoksen Jumalan seurakun-
nassa! Jumala paljastaa pcg:n kautta avomielisille, mitä kaikille 
Laodikean jäsenille tulee todella tapahtumaan. Myrskynpuuska 
on pelkästään tuhoisan ahdistuksen hurrikaanin nopeasti 
lähestyvä ulkoinen osa, jota seuraa Herran päivä!

“Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 
rauha!, vaikka ei rauhaa ole, ja katso, kun he rakentavat 
seinän (alkuteksti), valkaisevat sen kalkilla,” (jae 10). Miten 
Laodikean johtajat veivät Jumalan kansan harhaan? Puhumalla 
rauhasta sen sijaan että olisivat varoittaneet. Kuljemme kohti 
pahinta kärsimyksen ja verenvuodatuksen aikaa, jonka pla-
neettamme on koskaan todistanut! Wcg:n johtajat sanovat, 
että suuren ahdistuksen aika on kaukana tulevaisuudessa 
(Aamoksen kirja 6:3, Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:48). 
Monet laodikealaiset olettavat, että saavutamme maailman-
rauhan. Mikään ei voisi olla kauempana todellisuudesta!

Wcg:n johtajat pyytävät ihmisiä rukoilemaan maailman-
rauhan puolesta. raamattu puolestaan ennustaa räjähdysmäi-
sestä verenvuodatuksesta ennen Kristuksen paluuta. He saar-
naavat vastoin raamatun profetiaa!

Pcg on voimakas tuuli—se saapuu juuri ennen kaikkein 
valtavinta tuhoisaa ahdistusta, hurrikaania, joka iskee tähän 
maailmaan!

Jumala sanoo, että Laodikean kapina on ihmeellisenä 
merkkinä Kristuksen paluusta (Sakarjan kirja luku 3). 
olemme hyvin lähellä loppua. Jumala murtaa muurin ja pal-
jastaa kaikille, että seinä oli rakennettu vialliselle hengelli-
selle perustukselle.

Pcg on vasta alkua paljon suuremmalle myrskylle. Tämä 
maailma tulee kohta kokemaan myrskyn toisensa jälkeen. 
Sitten Jeesus Kristus palaa ja tuo maapallolle upean sään 
tuhannen vuoden ajaksi!
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Laodikealaiset ovat usein selittäneet rakentavansa H. 
Armstrongin laskemalle perustukselle. Tämä ei pidä paik-
kaansa. Jumala paljastas heidät koko maailman nähden!

Sama periaate pätee lähes aina Jumalan seurakunnan kään-
tyessä pois Jumalasta. Eksyttäjät väittävät rutiininomaisesti 
rakentavansa aikaisemmalle pohjalle, mutta todellisuudessa 
he tuhoavat perustuksen uudella, väärällä työllä ja. eksyttävät 
Jumalan omia. Jumala varoittaa meitä läpi raamatun tästä 
vaarasta. “Niin minä panen kiivauteni täytäntöön seinässä ja 
niissä, jotka sen kalkilla valkaisivat, ja sanon teille: Ei ole enää 
seinää eikä sen valkaisijoita” (Hesekielin kirja 13:15). Jumalan 
viha keskittyy seinään. Jumala kokee intensiivisesti, mitä 
hänen nimessään rakennetaan! Hän kuluttaa seinän vihassaan. 
Tällöin johtajat eivät kykene enää viettelemään Jumalan omia.



Luku kahdeksan
Avio-liitto

Kaikkein kiireimmät raamatun profetiat on suunnattu 
Jumalan Hengestä syntyneille. Miksi? Koska heidän ian-
kaikkinen elämänsä on vaakalaudalla. Jos he kapinoivat 

eivätkä kadu syntejään, he menettävät mahdollisuutensa elää 
ikuisesti Jumalan perheessä.

Muutama on kysynyt: “Miksi on paha, jos kuolee ikui-
siksi ajoiksi?” fyysisessä mielessä asia ei ole paha sinänsä, 
mutta hengellisesti asiaa tarkastellessa se on katastrofaa-
linen! Aivan kuin sysäisi kasan jalokiviä syrjään lantakasan 
tähden. Edes tämä vertaus ei selitä ensihedelmien kutsua avi-
oitumaan Kristuksen kanssa ja järjettömästi heille annetun 
kutsun hylkäämistä!

Toivottavasti tämän luvun avulla autan sinua näkemään, 
kuinka suurenmoinen ensihedelmien kutsumus todella on.

“Ja minulle tuli tämä Herran sana: Ihmislapsi, ilmoita 
Jerusalemille (engl. saata Jerusalem tietämään) sen kauhis-
tukset” (Hesekielin kirja 16:1-2). Jumala sanoo, että Hesekielin 
vartijan on saatettava Jerusalem tietämään kauhistuksensa. 
Lopun aikana löytyy työ, joka varoittaa sekä fyysistä että hen-
gellistä Israelia.

Jerusalem kuvaa kansallista Israelia. Mutta löytyy myös 
se Jerusalem, joka ylhäällä on, “meidän äitimme”, joka on 
seurakunta (ks. Kirje galatalaisille 4:26). Jumala painottaa 
Hesekielin kirjan luvussa 16 Jerusalemia ylhäällä—lopun 
ajan Jumalan seurakuntaa. Jumalan seurakunnalle annetaan 
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totuus Jerusalemista, joka on ylhäällä, käsin. Tämä on luul-
tavimmin yksi innoittavimmista raamatun luvuista! Sama 
pätee tietenkin myös yleisessä mielessä kansalliseen Israeliin, 
kuitenkin pääpainotus koskee vaimoa, joka on murtanut 
avioliittolupauksensa.

Hesekielin kirjan luku 16 kertoo kahdesta avioliitosta: 
ensiksi vanhan liiton avioliitosta muinaisen Israelin kanssa ja 
toiseksi uuden liiton avioliitosta tänään Jumalan seurakunnan 
kanssa. Pääpaino on uuden liiton avioliitossa. on siis kaksi 
Israelia—fyysinen ja henkinen. Muinaisen Israelin olisi tullut 
noudattaa Jumalan lain kirjainta, mutta he epäonnistuivat 
tässä. He eivät kuitenkaan omanneet Jumalan Pyhää Henkeä 
kuten hengellinen Israel, Jumalan seurakunta, omaa tänä päi-
vänä. Siksi he eivät voineet noudattaa Jumalan lakia hengel-
lisesti. Jumalan tämän päivän seurakunnan täytyy noudattaa 
Jumalan lain henkeä.

“Niin minä kuljin ohitsesi ja näin sinut, ja katso, sinun 
aikasi oli lemmen aika. Ja minä levitin liepeeni sinun ylit-
sesi ja peitin häpysi. Ja minä vannoin sinulle ja menin liittoon 
sinun kanssasi, sanoo Herra, Herra; ja sinä tulit minun omak-
seni” (Hesekielin kirja 16:8). Ilmaisu “levitin liepeeni sinun 
ylitsesi” merkitsee avioliitoa.

Paras selitys ilmaisusta löytyy ruutin kirjan jakeista 3:8-
11. ruut tapasi Booaan Israelissa ensihedelmien sadon aikaan 
ja tapaaminen huipentui avioliittoon helluntaipäivänä. Tämä 
helluntaipäivä kuvaa Kristuksen avioitumista vaimonsa 
kanssa—joka auttaa häntä hallitsemaan maailmaa. Booaan 
ja ruutin välinen avioliitto kuvasi Kristuksen avioliittoa seu-
rakunnan kanssa. “Minä levitän liepeeni sinun ylitsesi” tar-
koittaa myös sitä, että Jumala suojelee vaimoansa hyvän avio-
miehen tavailla, jos hänen vaimonsa on uskollinen.

Kristus suojaa tässä avioliittosuhteessa olevia Jumalalle 
uskollisia ihmisiä, suurelta ahdistukselta—“liepeissään”! 
Muista Hesekielin kirjan luku 5, jossa Israelin kolmin-
kertaisen tuhon keskellä Jumala sitoo muutamat helmuk-
seensa (jakeet 1-3). Jumala suojelee uskollisia filadelfialai-
siaan. Ne, jotka eivät ole suojattuja (jae 4), heitetään tuleen. 
Laodikealaisia ei ole sidottu Jumalan helmukseen. He ovat 
kapinoineet Jumalaa vastaan ja heitä tulee rangaista suuressa 
ahdistuksessa, jotta he tekevät parannuksen
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Jumalan helmuksessa sidottuna oleminen on Jumalan koo-
dattu tapa sanoa, että filadelfialaiset takertuvat kiinni avioliit-
toonsa Jumalan kanssa, mutta laodikealaiset eivät! Laodikean 
seurakunta on menettänyt mieltä huikaisevan tulevaisuu-
tensa Kristuksen vaimona.

Hesekielin kirjan jakeessa 16:8 Jumala sanoo, sinä tulit 
minun omakseni—sinusta tuli vaimoni. Tämä on tapahtunut 
vain kahdelle ryhmälle: muinaiselle Israelille sekä ensi-
hedelmille, jotka on kutsuttu ennen Kristuksen paluuta. 
Molemmista ryhmistä tuli Jeesuksen vaimo, kun he astuivat 
avio-liittoon (engl. marriage covenant). Hesekielin kirja kir-
joitettiin kuitenkin vasta sen jälkeen kun Jumalan oli jo sol-
minut avioliiton muinaisen Israelin kanssa.

“Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia 
hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vai-
monsa on itsensä valmistanut” (Johanneksen ilmestys 19:7). 
Kristuksen vaimon on oltava valmis Kristuksen palatessa. 
Valmistaudumme juuri nyt tähän tarunomaiseen avioliit-
toon—jonka Kristus katsoo jo tapahtuneeksi! Siksi meitä 
kutsutaan Kristuksen “vaimoksi”—ei morsiameksi. Meidän 
täytyy ajatella avioliittoamme aviomiehemme lailla! Meidän 
tulee valmistautua kiiruusti toimimaan Kristuksen vaimona 
koko ikuisuuden ajan! Näin korkeaa palkintoa ei ole koskaan 
tarjottu kellekään ihmiselle minään aikana!

Kasteessa ensihedelmät solmivat avio-liiton, lupaavat 
totella Jumalaa ja syntyä uudelleen Kristuksen vaimoksi. Tämä 
on huimasti korkeampi kuin fyysisen Israelin kansan kanssa 
solmittu liitto! Liittomme on erityinen avio-liitto, ja sitä tar-
jotaan ainoastaan ensihedelmille.

h i e n o  p e l l ava

“Minä pesin sinut vedellä, huuhtelin sinut verestäsi ja voi-
telin sinut öljyllä” (Hesekielin kirja 16:9). Vesi ja öljy kuvaavat 
Jumalan Pyhää Henkeä, joka pätee ainoastaan Kristuksen 
avioliittoon ensihedelmien kanssa. Muinainen Israel ja 
nykyisen Israelin kansat eivät koskaan vastaanottaneet 
Jumalan Pyhää Henkeä.

“Minä puetin sinut kirjaeltuihin vaatteisiin, kengitsin sinut 
sireeninnahkakenkiin, sidoin päähäsi hienopellavaisen siteen 
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ja hunnutin sinut silkillä” (jae 10). Hienopellavainen on ins-
piroiva ilmaisu. 2 Mooseksen kirjan jae 39:27 osoittaa, että 
Aaron ja hänen poikansa—korkea-arvoisimmat papit ilmestys-
majassa—käyttivät hienoja pellavavaatteita. Kansallinen Israel 
epäonnistui oletetusti Jumalan pappisvaltakuntana.

Kristuksen vaimosta tulee korkeimman tason Jumalalan 
pappeja huomisen maailmassa! Kristuksen vaimolla on 
vastuu toimia kuningas-pappina ikuisesti—koko ikuisuuden 
ajan! Tämä on tänään kutsumuksemme ja siksi meitä tulee 
koetella. Kyseessä on korkein kutsumus, jonka Jumala voi tar-
jota! Tällaiseen vastuuseen ei kompastuta. “Iloitkaamme ja 
riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan 
häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 
Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja 
puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi 
minulle: Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan 
hääaterialle! …” (Johanneksen ilmestys 19:7-9).

Koska kyseessä on lopunajan profetia, “hieno pellavaliina” 
viittaa vanhurskauteemme tänään. Jumala vaatettaa morsia-
mensa vanhurskauden liinalla!

Suurin haasteemme on antaa Jumalan Pyhän Hengen laa-
jentaa mielemme ymmärtämään tämä upea kutsumus!

Kristuksen morsian tekee nyt itsensä valmiiksi. Kyseessä on 
korkein kutsumus, jonka Jumala tulee koskaan antamaan kel-
lekään ihmiselle! Kuinka voimme muuttua penseiksi, kun täl-
lainen majesteettinen mahdollisuus odottaa meitä?

m o r s i a m e n  k au n e u s

“Minä koristin sinut koruilla, panin rannerenkaat käsiisi ja 
käädyt kaulaasi, panin nenärenkaan nenääsi, korvarenkaat 
korviisi ja päähäsi kauniin kruunun” (Hesekielin kirja 16:11-
12). Kruunu asetettiin naisen päähän. Kruunu osoittaa, että 
nainen on kuningatar—Kristuksen oma kuninkaallinen 
vaimo! Hänellä on kaikki morsiamen hienot koristeet! Tämä 
nainen tulee hallitsemaan Kristuksen kanssa!

“Niin koristettiin sinut kullalla ja hopealla, sinun pukusi 
oli hienoa pellavaa, silkkiä ja kirjaeltua vaatetta, ja sinä sait 
syödä lestyjä jauhoja, hunajata ja öljyä. Sinusta tuli ylenmäärin 
kaunis, ja sinä kelpasit kuninkaalliseen arvoon” (jae 13). Tämä 
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on historia ja profetia. Muinainen Israel menestyi, siitä muo-
dostui valtakunta, mutta se epäonnistui Jumalan tehtävässä. 
Jumalan seurakunta tänään sekä kaikki ensi hedelmät ovat 
Jumalan valtakunta alkiomuodossa—he uudestisyntyvät 
Jumalan valtakunnaksi! Tämän uskomattoman ensihedelmien 
kutsumuksen hylkääminen on todellinen tragedia Jumalasta 
pois kääntyville, he eivät pelkästään kuole ikuisiksi ajoiksi. 
Menetetty tilaisuus on varsinainen surun aihe.

Jotkut laodikealaiset kuvittelevat, että Jumala antaa heille 
tällaisen mieltä huimaavan palkkion, jos he vain pysyvät 
seurakunnassa! Seurakunta ei ole aviomiehemme—vaan 
Kristus! Meidän on opittava seuraamaan Kristusta minne 
hän kulkeekin.

“Ja sinun maineesi kulki pakanakansoihin kauneutesi 
tähden, sillä se oli täydellinen niiden kaunistusten takia, jotka 
minä sinun yllesi panin; sanoo Herra, Herra” (jae 14). Jae 
koskee suuremmin Kristuksen hengellistä morsianta. Jumalan 
täydellinen kaunistus, tai luonne, tulee hänen Pyhän Henkensä 
kautta—antamalla Kristuksen elää meissä (Kirja filippiläi-
sille 2:5). Kääntymys on, että ajattelee kuin Jumala ja muuttuu 
jumalalliseksi—ja lopulta syntyy Jumalan perheeseen! Tämä 
tapahtuu vain kun Jumalan vanhurskaus asuu meissä.

Vakava ongelma on, että Jumala asettaa riman varsin kor-
kealle valmistaakseen meitä tätä upeaa tulevaisuutta varten. 
on surullista, että monet Jumalan omat eivät elämässään saa-
vuta Jumalan standardia.

k r i s t u k s e n  m o r s i a n  tä n ä ä n

“Mutta sinä luotit kauneuteesi ja harjoitit haureutta maineesi 
nojalla ja vuodatit haureuttasi jokaiselle ohikulkijalle …” 
(Hesekielin kirja 16:15). Haureutta tulisi kääntää aviorikos! 
Kyseessä on korkean luokan synti. Muinainen Israel oli nai-
misissa Jumalan kanssa. Tosi kristityt ovat tänään naimisissa 
Kristuksen kanssa. Jos me käännymme pois Jumalasta toisen 
jumalan puoleen—kuten lopun ajan laodikealaiset ovat teh-
neet—kyseessä on aviorikos!

Muista, että profetia on tarkoitettu tälle päivälle. Vain 
Jumalan ensihedelmät saattavat tehdä aviorikoksen lopun 
aikana, koska pelkästään he ovat avioliitossa Kristuksen kanssa.
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raamatunkääntäjät eivät ymmärrä Jumalan avioitumista 
eivätkä Jumalan perhettä. Tämän takia he käyttävät haureutta-
sanaa aviorikoksen sijaan.

Emme ole virallisesti naimisissa Kristuksen kanssa ennen 
hänen paluutaan. uuden liiton mukaan meidän täytyy 
todistaa toimemme tosiksi ennen kuin Kristus avioituu kans-
samme (näin ei ollut vanhan liiton aikana). Jumala pitää kui-
tenkin tänään seurakuntaa jo vaimonaan. Ilmestyskirjan 
jae 19:7 sanoo “ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut”. 
Siinä ei lue “ja hänen tuleva morsiamensa on itsensä valmis-
tanut”. Jakeen ajankohta on juuri ennen avioitumistamme 
Kristuksen kanssa. Tämä jae yksin paljastaa Kristuksen ajat-
telutavan. Tämä nainen on hänen vaimonsa jo kun hän val-
mistautuu avioliittoon. Jumalan sana sanoo näin. Meidän tulee 
uskoa sitä. Näin vaellamme uskossa. Jumala pitää meitä edel-
leen Kristuksen vaimona, jos teemme niinkuin hän sanoo, se 
on kohtalomme. Kristus näkee liittomme ja avioitumisemme 
hänen kanssaan jo tapahtuneeksi—vaikka se ei teknisesti ole 
vielä totta. Jumalan osa liitosta on absoluuttinen ja voidaan 
katsoa tapahtuneeksi, koska kyseessä on Jumala.

Tietenkin Jumalan osuus liitosta on absoluuttisen varma, 
mutta meidät tulee ensiksi koetella.

“Jumala … joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemat-
tomat, ikäänkuin ne olisivat” (Kirje roomalaisille 4:17). Tämän 
takia Kristus kutsuu meitä vaimokseen—vaikka avioliitto ei 
olekaan varsinaisesti virallinen ennen kuin hääateriaa on juh-
littu (Johanneksen ilmestys 19:7-9). Johanneksen evanke-
liumin jae 6:47 kertoo, että jokaisella, joka uskoo Kristukseen, 
“on iankaikkinen elämä.” onko sinulla jo nyt iankaikkinen 
elämä? Teknisesti ei, mutta Jumalan tarkastelee ihmisiä, aivan 
kuin he jo omaisivat Ikuisen elämän. omaamme sen—jos 
pidämme oman osuutemme liittoa. Samaan aikaan monista 
muista kirjoituksista käy ilmi, ettemme nyt omista pelastusta

Hesekielin kirjan jakeessa 16:15 syntiä kutsutaan hepre-
aksi aviorikokseksi. Miksi? Kuten sanoin, muinainen Israel oli 
ollut vankeudessa yli 100 vuoden ajan, kun Hesekiel profetoi 
juutalaisille. Koska Hesekielin kirja on osoitettu Israelille, 
sen täytyy olla tarkoitettu lopun ajan Israelilaisvaltioille. 
Monet pyhät kirjoitukset sanovat, että tämä viesti on lopun 
ajan Israelin kansoille. Lopun ajan fyysinen Israel ei ollut 
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kuitenkaan koskaan avioitunut Kristuksen kanssa. Vain seu-
rakunta on—Kristuksen näkökannasta katsoen. Jae voi ensi-
sijaisesti koskea vain Jumalan seurakuntaa.

Jumala näkee avioliiton jo voimassa olevaksi ja siksi hän 
luokittelee itsestään pois kääntymisen aviorikokseksi.

Ilmestyskirjan jae 19:7 ja Hesekielin kirjan jae 16:15 paljas-
tavat, kuinka Jumala näkee nykyisen kutsumuksemme. Tämän 
takia voimme todeta avioliiton jo voimassa olevaksi ja samalla 
tulevaisuudessa toteutuvaksi. Tarkastelemme liian usein tätä 
avioliittoamme inhimillisesti. Meidän täytyy tarkastella sitä 
Jumalan Pyhän Hengen kautta. Jumala katsoo avioliittoa täy-
dellisen luonteensa kautta. Jumala teki liiton. Se on yhtä varma 
kuin että se olisi jo tehty. Nimittämällä omiansa vaimokseen 
Jumala opettaa meitä rakentamaan luonnettamme kaltaisek-
seen ja ajattelemaan laillaan. Kun Jumala sanoo tekevänsä 
jotain, hän suorittaa asian loppuun joka kerta. Hän ei koskaan 
murra liittoaan. Eli Kristukselle kihlattuna oleminen tarkoittaa 
hänen kanssaan avioliitossa olemista. Liitto avioitumista varten 
on sama kuin avioliitto—Jumalan katsantokannalta. Meidän 
pitäisi tarkastella asiaa Jumalan Hengen kautta samalla tavalla.

on olemassa myös inhimillinen tekijä. Jos epäonnis-
tumme, emme tule olemaan häihin osallisena. Jumala yrittää 
opettaa meille läksyn. Sen mukaan liitto on lupaus sanasi 
pitämisestä. Sanamme pitää, jos ilmennämme Jumalan luon-
netta. Sanamme ei tulisi koskaan rikkoutua. Jumala tuomitsee 
meidät siis lupauksemme tai liittomme perusteella. Kasteessa 
vakuutimme, että menisimme naimisiin Kristuksen kanssa 
ja täyttäisimme kaikki liiton ehdot. Jumala tuomitsee meidät 
siis sanojemme, liiton, perusteella, tulemmeko hänen vaimok-
seen. Kun sitten olemme varsinaisesti hänen vaimonsa, emme 
voi tehdä aviorikosta, sillä olemme Jumala—Jumalan perheen 
jäsen—eikä Jumala voi tehdä syntiä. Hengellisesti katsoen 
voimme tehdä aviorikoksen vain kihlauskaudella.

Lihallisesti ajattelevat ihmiset eivät ymmärrä palkkiomme 
suuruutta. Tarvitaan Jumalan Pyhää Henkeä ymmärtämään, 
mitä Jumala tarjoaa esikoisilleen! Laodikealaiset ovat menet-
täneet avioliitto- ja Jumalan perhe—käsitteen, koska he ovat 
hengellisesti sokeita. Tämä on suurin mahdollinen virhe, 
jonka kukaan saattaa tehdä tänään maan päällä! Jumala 
sanoo, ettei aviorikkomuksen synti ole mikään pieni asia 
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(Hesekielin kirja 16:20). Tiedämme, että moni laodikealaisista 
herää ennen suuren ahdistuksen aikaa. Mutta miksi he ovat 
niin kapinallista, että he sallivat saatanan kääntää heidät pois 
jaloimmasta, majesteettisimmasta kruunusta?

Emme saa unohtaa, keitä olemme! Kristus on aviomie-
hemme. Ensihedelmät ovat hänen morsiamensa—ikuisesti! 
Saatana haluaa hämärryttää, tuhota tämän ihanan, kaikkein 
innostavimman näyn! Emme saa antaa hänen onnistua siinä.

o t ta a  v i e r a i ta

“Kun vielä teurastit minun poikani ja annoit heidät poltetta-
viksi uhrina niille?” (Hesekielin kirja 16:21). Laodikean lapset 
joutuvat kokemaan suuren ahdistuksen—suurimmaksi osaksi 
kapinoivien vanhempiensa takia! Miten kauhistuttava ran-
gaistus kohtaa niitä Jumalan omia, jotka omasivat totuuden ja 
sitten hylkäsivät sen!

“Kaikkiin kadunkulmiin sinä rakensit kumpujasi ja 
häpäisit kauneutesi, levitit sääresi jokaiselle ohikulkijalle 
ja yhä lisäsit haureuttasi” (jae 25). Muinainen Israel teki 
syntiä olemalla tiiviisti maailmaan yhteydessä. Nykyiset 
laodikealaiset kutsuvat maailman ihmisiä seurakuntaansa 
ja tekevät aviorikoksen. He ovat unohtaneet, että he ovat 
Kristuksen oma vaimo!

“Avionrikkoja-vaimo, joka miehensä sijaan ottaa vieraita!” 
(jae 32). Tämä varoitus Jumalan seurakunnassa oleville on 
paljon vakavampi kuin mikään varoitus Israelin kansoille, 
koska laodikealaisten pelastus on vaakalaudalla! Kristuksen 
vaimo ottaa “vieraita” Aviomiehensä sijasta. Kaikki opilliset 
muutokset Laodikean seurakunnassa tarkoittavat juuri tätä! 
Kristus sanoo, että kyseessä ei ole mikään pieni asia! Hän tuo-
mitsee lopun ajan laodikealaiset—vaimonsa—ne, jotka ovat 
jättäneet hänet! Tämä on perustavan luokan virhe!

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

“Minä tuomitsen sinut sen mukaan, mitä on säädetty avi-
onrikkoja- ja verenvuodattaja-naisista, ja annan vihassa 
ja kiivaudessa sinun veresi vuotaa” (jae 38). Huomaa, että 
Jumala sanoo, että hän “tulee tuomitsemaan, (engl. will 
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judge)”—tulevaisuudessa! Tässä viitataan Kristuksen lopun 
ajan hengellinen vaimoon.

Ja katso, Hän tuomitsee hänet “sen mukaan, mitä on sää-
detty avionrikkoja—naisista”! Laodikean kapinallisia ei 
tuomita samalla mitalla kuin vääriä uskontoja, jotka eivät 
koskaan olleet Kristuksen vaimona. Jumala tuomitsee lao-
dikealaiset vaimonaan, joka tunsi totuuden ja jotka kapinoi 
kääntymällä epäjumalien puoleen! Nämä laodikealaiset ovat 
korkeimmalla mahdollisella tasolla suhteessaan Jumalaan ja 
Jumala tuomitsee heidät vastaavasti.

Mitä enemmän meille annetaan, sitä suuremman vastuun 
kannamme Jumalaa kohtaan. Kun meidät on kutsuttu ole-
maan Kristuksen vaimo, Jumala odottaa meidän toimivan 
kuin Kristuksen vaimo—ei kuin mikään avionrikkoja portto!

Tämän takia laodikealaiset tullaan sylkemään ulos Jumalan 
suusta suureen ahdistuksen.

”Ja minä annan sinut heidän käsiinsä, ja he hajottavat sinun 
korokkeesi, kukistavat sinun kumpusi, raastavat sinulta vaat-
teesi, ottavat korukalusi ja jättävät sinut alastomaksi ja pal-
jaaksi” (jae 39). Muinainen Israel sai suuria rikkauksia Jumalan 
kädestä. Samoin laodikealaiset Ilmestyskirjan jakeissa 3:14-20. 
Jumala ottaa heiltä kaiken pois, koska he kapinoivat.

“Koska et muistanut nuoruutesi päiviä, vaan ärsytit minut 
kaikilla näillä, niin katso: minäkin annan sinun vaelluksesi 
tulla oman pääsi päälle, sanoo Herra, Herra. Etkö sinä tehnyt 
näitä iljetyksiä kaikkien kauhistustesi lisäksi?” (Hesekielin 
kirja 16:43). Huomaa, että Jumala sanoo, “annan sinun vael-
luksesi tulla oman pääsi päälle”. Tämä tapahtuu tulevaisuu-
dessa! Muinaista Israelia oli jo rangaistu, se oli viety vankeu-
teen. Tässä viitataan lähinnä lopun ajan vaimoon, joka kapinoi 
ja jonka on mentävä vankeuteen.

“Katso, jokainen, joka sananlaskuja lausuu, on lausuva 
sinusta: Tytär tulee äitiinsä” (jae 44). Nainen kuvaa seura-
kuntaa. Israel, joka oli verrattavissa äitiin, oli vanhan liiton 
mukaan naimisissa Kristuksen kanssa. Hänen avioliittonsa 
ensihedelmiin, joita verrataan tyttäreen, tapahtui myöhemmin.

Kun Jumala puhuu “äidistä” ja “tyttärestä” Hän osoittaa 
kyseisen profetian kaksivaiheiseksi! Vaimo kapinoi muinoin 
ja vaimo kapinoi tänään, vaikka hänellä on Jumalan Pyhä 
Henki. fyysisen Israelin kansat joutuvat nekin vankeuteen, 
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koska ne eivät kuunnelleet Kristuksen viestiä H. Armstrongin 
ja pcg:n kautta.

“Ja minä saatan jälleen heidän vankeutensa: Sodoman ja 
hänen tyttäriensä vankeuden sekä Samarian ja hänen tyttä-
riensä vankeuden; ja sitten saatan jälleen vankienne van-
keuden heidän keskellään (alkuteksti)” (jae 53). Tämä 
tapahtuu tulevaisuudessa. Jumala sanoo, “ja minä saatan jäl-
leen heidän vankeutensa”! Jumala lähetti vanhan liiton vai-
monsa, muinaisen Israelin, vankeuteen. Tänä lopun aikana 
hänen täytyy lähettää myös uuden liiton vaimonsa vankeu-
teen! (Tämä vankeus sisältää lisäksi Israelin kansat.)

“Sillä näin sanoo Herra, Herra: Minä tulen tekemään 
(alkuteksti) sinulle sen mukaan, kuin sinä olet tehnyt, kun 
olet pitänyt valan halpana ja rikkonut liiton” (jae 59). “Minä 
tulen tekemään sinulle”—tulevaisuudessa. Muinaisen Israelin 
kanssa oli jo toimittu, he olivat jo menneet vankeuteen, koska 
olivat rikkoneet Jumalan avio-liiton!

Tämä jae viittaa lopun ajan avio-liittoon, jolloin joku 
vannoi valalla pitävänsä avio-liiton Jumalan kanssa. Kaikki 
tänään kutsutut solmivat avio-liiton Kristuksen kanssa! Vala-
sana merkitsee kirousta, jos lupausta ei pidetä. Tämä voi vii-
tata vain lopun ajan pyhien avio-liittoon!

Jeesus Kristus sanoi: “Jos joku tulee minun tyköni eikä 
vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja 
sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun 
opetuslapseni. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se 
ei voi olla minun opetuslapseni” (Evankeliumi Luukkaan 
mukaan 14:26-27). Ymmärrätkö, kuinka vakavasti henkilö 
sitoutuu astuessaan liittoon Jeesuksen Kristuksen kanssa? 
Keillekään paitsi ensihedelmille—ennen Kristuksen paluuta 
kutsutuille—ei koskaan tulla tarjoamaan jaloa kutsumusta 
olla Kristuksen vaimo! Kuinka ihanan ylevää kutsumusta vas-
taan he kapinoivat!

Hesekielin kirjan jae 16:62 sanoo: “Ja minä teen liittoni 
sinun kanssasi, ja sinä tulet tietämään, että minä olen Herra” 
Miten tuomitsevaa! Tämä Jumalan lausuma paljastaa, että lao-
dikealaiset eivät tunne Jumalaa tänään syvällisesti, sillä heitä 
on petetty rikkomaan tämä avio-liitto.

“Minä tulen tekemään sinulle sen mukaan, kuin sinä olet 
tehnyt” (jae 59). Jumala sanoo, että jolle paljon annetaan, 
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häneltä myös vaaditaan paljon. Ensihedelmille on tarjottu 
korkein kutsumus Jumalan perheessä! Jumalan perheessä 
he tulevat olemaan vaimon tasolla ja kaikki muut pyhät lap-
sien tasolla! Jumala tuomitsee vaimonsa hänen avio-liittonsa 
mukaan. Tämä on korkeimman tason tuomio! Jos vain voi-
simme nähdä, miten upean, majesteettisen kutsumuksen 
Jumala antaa meille tänään!

m o n u m e n ta a l i n e n  t yö  o d o t ta a

“Mutta minä muistan liittoni, jonka tein sinun kanssasi sinun 
nuoruutesi päivinä, ja minä teen sinun kanssasi iankaikkisen 
liiton” (jae 60). Huomaa, että Jumala muistaa liiton, jonka hän 
teki heidän “nuoruudessaan”. Laodikealaiset olivat petollisia 
nuoruutensa vaimolle—seurakunnalle, kun H. Armstrong 
toimi sen fyysisenä johtajana (Malakian kirja 2:14-16). Niinpä 
jakeen ensisijainen merkitys on osoitettu seurakunnalle. 
Lisätietoja saat, kun luet Malakian viestin.

Jumala sanoo: “Minä muistan liittoni sinun kanssasi”. 
Tämä viittaa avio-liittoon. Tämä heprean ilmaisu “minä teen 
(engl. establish)” tarkoittaa yleensä “liiton ylläpitämistä” (ks. 
Anchor Bible Commentary). Tämän mukaan Jumala rankaisee 
Laodikean vaimoansa ja tuo hänet takaisin avio-liittoon. 
Kaikkia parannuksen tekeviä laodikealaisia siunataan sillä, 
että ansiottomasti heillä on mahdollisuus ylläpitää avio-liit-
tonsa! Me kaikki olemme ansiottomia.

Jakeessa 60 ei tehdä toista liittoa. Kyseessä on sama avio-
liitto, joka “ylläpidetään” kun Laodikean vaimo tekee paran-
nuksen! Tämä liitto on “iankaikkinen”, ikuinen! Kuinka 
uskomattoman innoittava tulevaisuus Jumalan vaimolla on! 
Gesenius sanoo, että sana iankaikkinen, “viittaa useimmiten 
tulevaan aikaan”. Sana ei viittaa muinaiseen Israeliin vaan 
ensisijaisesti Jumalan vaimoon tänään ja iankaikkisesti!

“Ja minä kihlaan [tai otan avioon] sinut itselleni ikiajoiksi …” 
(Hoosean kirja 2:19). Ensihedelmät—ennen Kristuksen paluuta 
kutsutut—tulevat toimimaan Kristuksen Morsiamena ikuisesti! 
Kyseessä on vertaansa vailla oleva kutsumus.

Kun olemme naimisissa Kristuksen kanssa, mikä on teh-
tävämme? “Sinä päivänä minä kuulen, sanoo Herra, minä 
kuulen taivasta, ja se kuulee maata, ja maa kuulee jyviä, viiniä 
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ja öljyä, ja nämä kuulevat Jisreeliä” (jakeet 21-22). Jumalan 
fyysiset ja henkiset lait tulevat olemaan sopusoinnussa. 
Taivaat ja maa ovat henkilöityneenä tarvitsevat yhteistyötä toi-
siltaan. Kaikki taivaassa ja maassa—koko maailmankaikkeu-
dessa—saatetaan sopusointuun Jumalan lakien kanssa! Jeesus 
ja hänen morsiamensa ohjaavat tätä monumentaalista työtä 
koko ikuisuuden!

Emme valmistaudu avioitumaan Kristuksen kanssa ikuisesti 
harppuja soittamaan! Tuleva työmme tulee olemaan niin suuri-
laatuinen, että yksin Jumalan mieli kykenee käsittämään sen!

“Ja sinä muistat vaelluksesi ja häpeät, kun otat vastaan sisa-
resi, ne, jotka ovat sinua isommat, ynnä ne, jotka ovat sinua 
pienemmät, ja minä annan heidät sinulle tyttäriksi; mutta en 
sinun liittosi voimasta” (Hesekielin kirja 16:61). Tällä Jumala 
tarkoittaa, että myös muut tulevat hänen perheensä, mutteivät 
vaimon tasolla! Ne, jotka tulevat Jumalan perheeseen myö-
hemmin ovat tytär seurakuntia—Jumalan perheessä lapsiin 
verrattavissa. He eivät ole vaimon tasolla ensihedelmien lailla!

Voimmeko ymmärtää Jumalan nyt kutsutuille pyhilleen 
antaman mieltä huimaavan lupauksen? Kukaan muu ei ikui-
suudessa tule olemaan Jumalan vaimon tasolla! He tulevat 
olemaan tänään Jumalan vaimon kanssa tekemän avio-liiton 
lapsia! “Ja minä teen liiton sinun kanssasi, ja sinä tulet tie-
tämään, että minä olen Herra” (jae 62). Jumala sanoo: “minä 
teen”, mutta siinä pitäisi lukea “minä ylläpidän liittoni sinun 
kanssasi” Sitten kaikki Jumalan ihmiset tulevat tuntemaan 
Jumalan, eikä saatana petä heitä enää kuten hän pettää tänään 
Jumalan laodikealaisia.

“Niin sinä muistat ja häpeät etkä voi häpeäsi tähden suu-
tasi avata, kun minä annan sinulle anteeksi kaikki, mitä sinä 
tehnyt olet; sanoo Herra, Herra” (jae 63). Laodikealaiset 
tulevat lopulta tekemään parannuksen ja häpeävät tekemäänsä 
aviorikosta ja avio-liiton rikkomista. Tietenkin samaa pätee 
periaatteessa myös koko Israeliin ja maailmaan.

Ensihedelmien tulee intohimoisesti valmistautua avioi-
tumaan Kristuksen kanssa. Meidän tulee omata näky, joka 
ulottuu vielä avioliittoa pidemmälle. Suuri työmme ei pääty, 
kun avioidumme Kristuksen kanssa—se on vasta alussa!



Luku yhdeksän
Kuinka lähellä 
loppua?

Tässä luvussa tarkastelemme suureen ahdistukseen ja 
Israelin syvälliseen katumukseen johtavia profetioita ja 
tapahtumia. Ne tapahtuvat ihmisen 6000 vuotta tekemän 

pahan äärihetkillä.
Ensiksi Jumala esittää valitusvirren omiensa tähden: 

“Profeettain salaliitto sen keskellä on niinkuin ärjyvä, saa-
lista raateleva leijona: he syövät sieluja, ottavat aarteet ja 
kalleudet ja lisäävät sen keskuudessa sen leskien lukua. Sen 
papit tekevät väkivaltaa minun lailleni ja häpäisevät sitä, 
mikä on minulle pyhitetty, eivät tee erotusta pyhän ja epä-
pyhän välillä, eivät tee tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä 
puhdasta, ja sulkevat silmänsä minun sapateiltani, niin että 
minä tulen häväistyksi heidän keskellänsä” (Hesekielin 
kirja 22:25-26). Jumalan lakia vastaan on tehty väkivaltaa. 
Pyhiä toimia on häpäisty. Jumalaa ja hänen sapattejaan on 
häpäisty.

Kuinka moni seurakunta noudattaa Jumalan pyhäpäiviä? 
Vain Jumalan seurakunta viettää niitä oikein. Jumala tuo-
mitsee ihmiset, jotka häpäisevät hänen pyhäpäivänsä ja 
hänen lakinsa—oman seurakuntansa! Maailma ei ole kos-
kaan tosissaan noudattanut Jumalan lakia eikä pyhäpäiviä. 
Jumala puhuu tässä omasta kansastaan, joka ei muinoin 
tehnyt väkivaltaa laille eikä häpäissyt pyhäpäiviä. Mutta 
aivan lopun aikana he rikkoivat Jumalan lain ja häpäisivät 
hänen pyhäpäivänsä.
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Ensiksi Jumala tuomitsee oman seurakuntansa. Sitten 
hän kertoo saksalaisten kaksinpelistä, mikä ojentaa koko 
Israelin—laodikealaiset mukaan lukien.

s a k s a l a i s t e n  h u i J au s

Hesekielin kirjan luku 23 kertoo tästä katalasta huiputuksesta. 
Israelia edustaa ohola, ja Juudaa (tuolloin erillään Israelista) 
oholiba (jae 4). Israel (pääasiassa Yhdysvallat ja Britannia) 
sekä Juuda (nimeltään Israel tänään) ryhtyvät assyrialaisten, 
nykyisten saksalaisten, rakastajiksi (jakeet 5-7, 11-12). Sitten 
Jumala luovuttaa Israelin sekä Juudan saksalaisen käsiin 
(jakeet 9, 22).

“Niin hän silmän näkemältä sai himon heihin ja lähetti 
lähettiläitä heidän luoksensa Kaldeaan. Niin Baabelin pojat 
tulivat ja makasivat hänen kanssaan hekumassa ja saastuttivat 
hänet haureudellaan, niin että hän saastui heistä. Sitten hänen 
sielunsa vieraantui heistä” (jakeet 16-17). Babylonialaiset ovat 
lopun ajan pyhä rooman valtakunta eli Euroopan unioni suu-
reen valheelliseen kirkkoon. liittoutuneena. Lue ilmaiskir-
jasemme Saksa ja pyhä Roomalaisen valtakunta, joka tarjoaa 
perusteellisen selityksen näiden kansojen identiteetistä, his-
toriasta sekä niitä koskevista profetioista.

“Ja Herra sanoi minulle: Ihmislapsi, tuomitsetko (alku-
teksti) oholan ja oholiban? Ilmoita heille heidän kauhis-
tuksensa” (jae 36). Jumala sanoo, että meidän on ilmoitet-
tava Israelille sen kauhistukset. Meidän on ennustettava 
Israelin kauhistuttavista synneistä ja saksalaisten väkival-
taisesta huiputuksesta! Meidän on ilmoitettava sille asi-
oista! Mikään muu seurakunta ei voi tai ei tule suoritta-
maan tätä tehtävää!

Laodikealaiset ja Israel tulevat taistelemaan viestiä vastaan, 
mutta Jumala käskee, julista silti!

“Vielä tämänkin he ovat minulle tehneet: ovat samana 
päivänä saastuttaneet minun pyhäkköni ja rikkoneet minun 
sapattini” (jae 38). Juuri ennen Saksan iskuja Jumalan lao-
dikean seurakunta tahraa Jumalan pyhäkön ja saastuttaa 
hänen pyhäpäivänsä! Jumala käskee meitä julistamaan myös 
Laodikean kauhistuksista. Vaikka he syyttäisivät meitä seura-
kuntansa soimaamisesta, me vain tottelemme Jumalaa!
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Löytyy ihana uutinen, suuri siunaus: jos he ottavat varoi-
tuksestamme vaarin, he voivat välttää saksalaisten ydiniskun!

“Niin minä lopetan iljettävän menon maasta. Ja kaikki 
naiset ottavat siitä ojentuakseen, niin etteivät harjoita iljet-
tävää menoa, niinkuin te. Teidän iljettävyytenne pannaan 
teidän päällenne, ja te saatte kantaa kivijumalainne kanssa 
tehdyt syntinne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, 
Herra” (jakeet 48-49). Israelin kansat oppivat kohta tun-
temaan majesteettisen Jumalan! He eivät takuulla tunne 
Jumalaa tänään! Voimme selvästi nähdä näiden ennustusten 
täyttymisen juuri ennen Kristuksen paluuta.

“On  pä i v i ä  pa lJ o n ”

“Ihmislapsi, katso, Israelin heimo sanoo: Niihin näkyihin, 
joita tämä näkee, on päiviä paljon, ja hän ennustaa kaukaisista 
ajoista. Sentähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Ei 
viivy enää yksikään minun sanani: Minkä sanan minä puhun, 
se tapahtuu, sanoo Herra, Herra” (Hesekielin kirja 12:27-28). 
Jumala sanoo, ettei yksikään hänen sanoistaan “viivy enää”.

H. Armstrongin kuoleman jälkeen laodikealaiset alkoivat 
siirtää suuren ahdistuksen ja Kristuksen paluun hamaan 
tulevaisuuteen—siitä huolimatta, että maailmantapahtumat 
jylisivät lopun olevan “lähellä, oven edessä”! (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 24:33). Wcg alkoi kieltää: “älkää ennus-
tako” (Aamoksen kirja 2:11-12). useiden vuosien voimakkaan 
profeettisen työn jälkeen se lakkasi lähes kokonaan opetta-
masta lopun ajan profetioita. Samaan aikaan ennustukset täyt-
tyivät hälyttävää tahtia entistä nopeammin.

Jumalan puhuu juuri tästä ongelmasta, kun hän sanoo, että 
he näkevät näyn “on päiviä paljon” tai “kaukaisista ajoista”. 
Laodikealaiset omasivat todellisen näyn lopun ajasta. Jumala 
antoi sen heille H. Armstrongin johtaessa heitä! oli aika, jona 
he tiesivät, että loppu oli lähellä—mutta sitten he alkoivat 
siirtää lopun tulon pitkän ajan päähän, hamaan tulevaisuuteen!

Tämä on sama asenne kuin “’minun herrani viipyy” 
(Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:48). He “lykkäävät 
kauas pahan päivän” eli saksalaisten ydinhyökkäyksen 
(Aamoksen kirja 6:1-3). Nämä ovat lopun ajan profetioita 
myös laodikealaisista.
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Jumala kehottaa, että kun laodikealaiset sanovat älkää 
ennustako ja minun herrani viipyy—katso ympärillesi, nämä pro-
fetiat räjähtävät kaikkialla maailmassa! “Ei viivy enää yksi-
kään minun sanani: Minkä sanan minä puhun, se tapahtuu”!

“Ja minulle tuli tämä Herran sana: Ihmislapsi, miksi 
teillä on tämä pilkkalause Israelin maasta, kun sanotte: 
Aika venyy pitkälle, ja tyhjään raukeavat kaikki näyt?” 
(Hesekielin kirja 12:21-22). Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon 
sanoo, että pilkkalause-sana, engl. sananlasku käännetään 
usein sanalla profetia. Maailman uskonnoilla ei ole todel-
lista näkyä, eivätkä ne omaa profetiaa lopun ajasta! Jumala 
puhuu tässä tosi profetioista, jotka Laodikean seurakunta 
on korruptoinut lykkäämällä ne tulevaisuuteen, juuri KUN 
ne toteutuvat!

Joseph Tkach sanoi, että wcg:n suhtautuminen profetioihin 
oli ollut väärä yli 50 vuoden ajan. Tämä lausunto tuomitsee 
Jumalan innoittamat, H. Armstrong pitkään opettamat pro-
fetiat. J. Tkachin lausuma voisi olla tyhjään raukeavat kaikki 
näyt. Pääasiallisesti hän väittää, että kaikki H. Armstrongin 
profetiat raukesivat! Totuus on, että H. Armstrongin opet-
tamat profetiat täyttyvät täsmälleen tällä hetkellä!

“Sentähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Minä 
teen lopun tästä pilkkalauseesta [profetiasta], niin ettei sitä 
enää lausuta Israelissa. Sano heille päinvastoin: Lähellä on 
aika ja kaikkien näkyjen täyttymys” (jae 23). Hämmästyttävää! 
Jumala sanoo, että kun profetia tulee “lähelle”, laodikealaiset 
sanovat, että “se on kaukana tulevaisuudessa”!

Luul imme nä iden profet ioiden toteutuvan H. 
Armstrongin elinaikana. Vaikka H. Armstrongin ajoitus 
heitti muutamia vuosia, silti profetiat täyttyvät tällä hetkellä 
täsmälleen hänen kertomansa mukaan! Aika on täyttynyt—
mutta laodikealaiset ovat sokeita eivätkä kykene näkemään 
sen täyttymystä!

“Sillä ei ole oleva enää petollista näkyä, ei liukasta ennus-
telua Israelin heimon keskuudessa. Sillä minä, Herra, minä 
puhun; ja minkä sanan minä puhun, se tapahtuu eikä enää 
viivy. Sillä teidän aikananne, uppiniskainen suku, minä sanan 
puhun ja sen myös täytän, sanoo Herra, Herra” (jakeet 24-25). 
Nämä profetiat täyttyvät “teidän aikananne”. Nämä profetiat 
täyttyvät juuri nyt!



Kuinka lähellä loppua? 89

“ s e  e i  o l e  l ä h e l l ä”

“Sitten Henki nosti minut ja vei minut Herran huoneen itäpor-
tille, joka on itään päin. Ja katso: portin ovella oli kaksikym-
mentä viisi miestä, ja minä näin niitten keskellä Jaasanjan, 
Assurin pojan, ja Pelatjan, Benajan pojan, kansan päämiehet” 
(Hesekielin kirja 11:1). Tässä meillä on Herran huone tai temp-
peli—Jumalan seurakunta tänään. “Ja hän sanoi minulle: 
Ihmislapsi, nämä ovat ne miehet, jotka miettivät turmiota ja 
pitävät pahaa neuvoa tässä kaupungissa (alkuteksti)” (jae 2). 
Jumalan lopun ajan seurakunnassa annetaan pahaa neuvoa. 
Mikä on tämä paha neuvo?

“Jotka sanovat: Se ei ole lähellä, rakennetaan taloja: se 
(tämä kaupunki) on pata, me olemme liha (alkuteksti)” (jae 3). 
Laodikealaiset sanovat: “Se ei ole lähellä”. Mikä? Saksan joh-
tama vankeus, jota seuraa Jeesuksen Kristuksen paluu! He 
kannustavat ihmisiä “rakentamaan taloja”—osallistumaan 
entistä enemmän nykyisen yhteiskunnan menoon!

H. Armstrong opetti, että loppu on lähellä. Hän tiesi, että 
seuraava eurooppalainen voimatekijä olisi pyhän rooman val-
takunnan viimeinen elonherääminen.

Joseph Tkach sr. kertoi puolestaan, että saattaisimme koh-
data toisen maailmansodan, joka sekään ei olisi varmasti 
viimeinen! Hän antoi useita samantapaisia lausumia lopun 
ajan profetioista. Jumala kutsuu tällaista “pahaksi neuvoksi”! 
Moinen johti wcg:n Laodikean tilaan. Se saattoi ihmisten 
mielet pois Jumalasta keskittymään omiin asioihinsa.

Mitä Jumalan valittujen tulee tehdä? “Sentähden ennusta 
heitä vastaan, ennusta, ihmislapsi” (jae 4). Jumala käskee 
pcg:tä ennustamaan tällaista Laodikean harhaoppisuutta vas-
taan! Wcg kieltää: “Älä ennusta meitä vastaan”, mutta Jumala 
kehottaa: “Ennusta heitä vastaan”! Meidän tulee totella 
Jumalaa eikä ihmisiä.

“Niin Herran Henki laskeutui minun päälleni ja sanoi 
minulle: Sano: Näin sanoo Herra: Näin te, Israelin heimo, 
sanotte, ja minä tunnen, mitä teidän hengestänne nousee. 
Paljon on teidän surmaamianne tässä kaupungissa, ja sen 
kadut te olette surmatuilla täyttäneet. Sentähden, näin sanoo 
Herra, Herra: Surmattunne, jotka te olette heittäneet sen kes-
kelle, ne ovat liha, ja tämä kaupunki on pata, mutta teidät 
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minä sen keskeltä vien pois. Miekkaa te pelkäätte, mutta 
miekan minä annan tulla teidän päällenne, sanoo Herra, 
Herra” (jakeet 5-8). Tämä ennustus on tosi. Näin tulee tapah-
tumaan. Loppu on varsin lähellä—mikä tahansa muu profetia 
on “pahaa neuvoa” ja väärä profetia!

“Kun minä ennustin, niin Pelatja, Benajan poika, kuoli. 
Niin minä lankesin kasvoilleni, huusin kovalla äänellä ja 
sanoin: “Voi Herra, Herra! Aivanko sinä teet lopun Israelin 
jäännöksestä?”(jae 13). Hesekiel ajatteli, että koko Israel kuo-
lisi saksalaisten käsissä! Nykypäivän Israel tulee ajattelemaan 
samalla tavalla ennen kuin kaikki on lopussa!

k a k s i k y m m e n tä  v u o t ta

Jumala käski Hesekielin vastaanottaa seisten annettu ilmoitus. 
“Niin minuun tuli henki, kun hän puhui minulle, ja se nosti 
minut jaloilleni, ja minä kuulin hänen puhuvan minulle.” 
(Hesekielin kirja 2:2).

Hesekiel näki näyn viisi vuotta vankeuteen menosta. 
Hän näki viimeisen näyn vankeuden 25. vuonna (Hesekielin 
kirja 40:1). Vaikuttaa siltä, että Hesekiel vastaanotti ilmes-
tyksiä 20 vuoden ajan.

Eliaan työn 19-vuotiskausi päättyi 16. tammikuuta 1991. 
Käsittelin tätä Malakian viestin sivulla 144. Hesekielin kirja 
kertoo tarkoista päivämääristä. Seuraava Eliaan työn 19-vuo-
tiskausi päättyy 16. tammikuuta 2010.

Persianlahden sota alkoi 16. tammikuuta 1991. Syttyykö 
neljännen 19-vuotiskauden päättyessä sitäkin suurempi sota? 
Meidän tulee kiinnittää huomio päivämääriin.

Kirjoitin Malakian viestissä (sen toisessa painoksessa) 
seuraavasti: “Monet saivat Malakian viestin käsiinsä 16. tam-
mikuuta 1990, H. Armstrongin kuoleman vuosipäivänä (16. 
tammikuuta 1986). Emme suunnitelleet tätä, mutta olemme 
tyytyväisiä, että näin kävi. Ajan myötä tulet näkemään, 
kuinka H. Armstrongin kuolinpäivä esiintyy muissa merkit-
tävissä yhteyksissä. Meidät erotettiin John Amoksen kanssa 7. 
joulukuuta 1989—40 päivää ennen H. Armstrongin kuoleman 
muistopäivää. Numero 40 on merkittävä raamatussa. wcg:n 
kolmas 19-vuotiskausi päättyi tammikuussa 1991—samassa 
kuussa kuin H. Armstrongin kuoleman viides muistopäivä. 
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Alkuperäisessä Malakian viestissä kysyimme: “Tulemmeko 
näkemään dramaattisen tapahtuman Jumalan filadelfian ja/tai 
Laodikean seurakunnissa tänä päivänä? Persianlahden sota 
alkoi 16. tammikuuta 1991! Jumala katsoo H. Armstrongin 
kuolinpäivään olevan varsin merkittävä.”

Jumala korostaa asettamiaan 19-vuotiskausia! Hän 
korostaa myös lopun ajan apostoliaan, joka asetti kaikki koh-
dalleen (Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:10-11).

l öy t y y  m yö s  h y vä  u u t i n e n

Näemme, kuinka Jumala antaa meille selvät ohjeet toimit-
taaksemme hänen varoituksensa sekä fyysiselle että hengel-
liselle Israelille. Jumalan viesti ei kuitenkaan pääty synkkiin 
ahdistuksen profetioihin. Ne jatkuvat pidemmälle iloiseen 
loppuun saakka.

“Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Vaikka minä 
olen vienyt heidät kauas pakanain sekaan ja vaikka hajotan 
heidät muihin maihin, tulen minä vielä olemaan heille pyhäk-
könä niissä maissa, joihin he joutuvat (alkuteksti). Sano sen-
tähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kan-
sojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, 
ja annan teille Israelin maan. Ja he tulevat sinne ja poistavat 
siitä kaikki sen iljetykset ja kaikki sen kauhistukset. Ja minä 
annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan 
teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruu-
miistansa ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat 
minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani 
ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän 
Jumalansa” (Hesekielin kirja 11:16-20). Jumala käskee meitä 
julistamaan myös hyvää uutista.

Meidän tulee varoittaa sekä laodikealaisia että Israelia. 
Lisäksi meidän täytyy julistaa, että holokaustia seuraa maa-
ilmankaikkeuden suurin tapahtuma—Jeesuksen Kristuksen 
paluu!

Meidän tulee työskennellä ahkerasti, jotta saatamme 
Jumalan varoituksen—hänen evankeliuminsa—perille lyhy-
essä ajassa!

Kuinka lähellä loppua olemme? Se, että julistamme näitä 
profetioita juuri nyt, osoittaa, että se on lähellä, oven edessä!



Luku kymmenen
Hesekiel kehottaa 
kiirehtimään
Jumalan filadelfian seurakunta omistaa 170 eekkeriä eli 68,6 

hehtaaria maata, joka on tarkoitus saattaa mahdollisimman 
kauniiksi. olemme perustaneet Herbert W. Armstrong 

Collegen ja rakentaneet monitoimitalona toimivan opiske-
lijakeskuksen. olemme rakentaneet myös asuntoloita, hal-
lintorakennuksen sekä julkaisujemme käsittelykeskuksen. 
rakennamme parhaillaan kampuksemme kruununjalokiveä—
Armstrong auditoriota. Se tullaan koristamaan Iranin shaahin 
teettämällä Baccarat-kristallikyntteliköllä, amerikkalaisella kir-
sikka vanerilla, espanjalaisella marmorilla ja iranilaisella onyx-
kivellä. Sir David Wynnen Swans in Flight -veistos kohoaa kohti 
taivasta rakennuksen edessä vierailijoita tervehtimässä. Epäilen, 
että Jumala tulee jatkossakin tekemään työmme dramaattisesti 
muista erottuvaksi, että hengellisesti sokeille ei jää minkään-
laista tekosyytä olla tunnistamatta, missä Jumala työskentelee.

Jumala kehittää toimintaamme nopeaa tahtia ante-
liaan kansansa kautta. Nehemia rakensi 52 päivässä muurin 
Jerusalemin ympärille. Työn nopeasti valmiiksi saattaminen 
vaatii varsin määrätietoisia työntekijöitä. Muinoin nämä eivät 
sallineet vastustajien pysäyttää heitä: He työskentelivät ase 
toisessa kädessä (Nehemian kirja 4:17). Meidän tulee lähestyä 
työtämme samalla asenteella.

Jeremia osti maatilkun juuri ennen Juudan vankeuteen 
joutumista. Hän ei ostanut tonttia sille rakentaakseen, vaan 
osti sen antaakseen Juudan tietää, että tulevaisuus oli täynnä 
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toivoa ( Jeremian kirja 32:24-25; tilaa ilmaiskirjasemme 
Jeremia ja Raamatun suurin näky). Jumala opastaa meitä toimi-
maan samoin. Jumalan meille antama maapala on toivon sym-
boli ja lisäksi paljon muuta. Meidän tulee etsiä aina Jumalan 
näkemystä asiasta.

Kun seuraat maailmantapahtumien kehitystä, tiedät odot-
tavasi räjähdystä. on vain ajan kysymys, milloin pamahtaa. 
Elämme aikaa, jolloin “luopiot ovat täyttäneet syntiensä 
mitan” (Danielin kirja 8:23). Koskaan aikaisemmin ei ole 
nähty nykyisen kaltaista pahaa aikaa! raamattu ennustaa, että 
tapahtumat huipentuvat kolmanteen ydinsotaan.

Tämän järisyttävän ajanjakson avulla Jumala saattaa vih-
doin koko maailman tuntemaan itsensä.

Jumala ei halua, että keskitämme huomiomme johonkin 
päivämäärään tai 170 eekkeriin. Ei lainkaan! Haluan painottaa 
tässä luvussa tätä asiaa.

onko meillä nykyisellä vaaran ajalla tarvittava kiireen 
tunto? Haluan auttaa sinua näkemään asiat Jumalan näkö-
kulmasta ja varmistaa, että omaat aikamme vaatiman kii-
reen tunnon.

l au s u  v e rtau s

Hesekielin kirjan luku 24 sisältää yhden raamatun kaikkein 
voimakkaimmista, kaikkein hämmästyttävimmistä viesteistä. 
Tämä viesti osoitetaan erityisesti Jumalan omille.

Ennen kuin lähdemme tarkastelemaan viestiä, huomioi-
daan, kuinka tämä luku päättyy: “Sinä päivänä avataan sinun 
suusi pakolaiselle (alkuteksti), ja sinä puhut etkä enää ole 
mykkänä. Sinä olet oleva heille ennusmerkki, ja he tulevat 
tietämään, että minä olen Herra” (Hesekielin kirja 24:27). 
Pidä loppu mielessäsi, sillä se ilmaisee luvun tarkoituksen 
sekä koko Hesekielin kirjan dominantin aiheen.

Luku alkaa: “Tämä Herran sana tuli minulle yhdeksäntenä 
vuotena, kymmenennessä kuussa, kuukauden kymmenen-
tenä päivänä: Ihmislapsi, kirjoita muistiisi päivän nimi—juuri 
tämän päivän nimi: Baabelin kuningas rynnistää Jerusalemia 
vastaan juuri tänä päivänä” (jakeet 1-2). Jumala antoi ilmoi-
tuksen Hesekielille Jerusalemin piirityspäivänä. osa juu-
talaisista paastoaa edelleen vuosittain kyseisenä päivänä. 
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Jerusalemin piiritys oli kauhean aika Juudalle. Monella tapaa 
asia kuvaa myös meidän aikaamme, kun katsoo Lähi-idän myl-
lertäviä tapahtumia ja Yhdysvaltoja kohdannutta terrorismia!

“Lausu uppiniskaiselle suvulle vertaus ja sano heille: Näin 
sanoo Herra, Herra: Pane pata liedelle, pane. Kaada myös 
siihen vettä. Kokoile siihen lihakappaleet—kaikki hyvät kap-
paleet, reittä ja lapaa—ja täytä se valituilla luilla. ota valio-
lampaita, polta myös luut sen alla (alkuteksti). Anna sen 
kiehumistaan kiehua, niin että siinä luutkin tulevat keite-
tyiksi. Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Voi verivelkojen 
kaupunkia, pataa, joka on ruostunut (engl. jossa on kuonaa, 
scum) josta ei lähde sen ruoste (kuona)! Tyhjennä se kappale 
kappaleelta: sille ei ole langennut arpaosaa” (jakeet 3-6). Tässä 
on vertaus: Jumala käskee ottamaan lihakkaimman osan ja 
kovimmat luut ja polttamaan ne kaikki!

Jumalan mukaan koko Israel on tullut veriseksi. 
Jerusalemin kaatuminen oli vain esikuva. Jopa ihmisten luut 
tullaan polttamaan ydinkatastrofissa, jos he eivät kuun-
tele, kun Jumalan vartija varoittaa heitä! Yhteiskuntamme 
rakentavat osat poltetaan kuin kuollut kasa puita. Kyseessä on 
vakava viesti.

Ei tässä kaikki. Jakeessa 6 Jumala käskee vielä tyhjentä-
mään padan—hän tyhjentää Israelin kansan pois maastaan!

Kuona käännetään joskus ruosteeksi. Se kuvaa vihreää syö-
pymistä. Jos haluat tietää, mitä Jumala ajattelee Israelin syn-
nistä, katso vertauksen sanavalintaa! Jumala sanoo, että syn-
timme on kuin ruoste tai vihreä syöpymä—se takertuu meihin 
kiinni. Emmekä pääse siitä irti kuin polttamalla! Näin Jumala 
toimii, jolleivät ihmiset ota vaaria tästä hänen viestistään.

p o lta  pata

“Sillä sen vuodattama veri on sen keskellä, paljaalle kalliolle 
se on sen koonnut, ei ole vuodattanut sitä maahan, tomun pei-
tettäväksi” (jae 7). Jumala puhuu edelleen Israelin synneistä, 
kuinka sen kansalaiset asettavat syntinsä kallion päälle—
esille Internetiin ja televisioon—josta koko maailma voi 
todeta, kuinka iljettäviä ja rappioituneita he ovat!

Ihmiset voivat kutsua saastettaan vapaudeksi, mutta 
tosiasiassa saaste myrkyttää kansojamme enemmän kuin 



Hesekiel kehottaa kiirehtimään 95

koskaan aikaisemmin! Jumala näyttää israelilaisille, kuinka 
iljettäviä heidän tekonsa ovat! Nämä ovat ainoita maita, joilla 
on historia Hesekielin kirjan jakeen 1 Jumalan kanssa, ja 
hän ei vaikene heidän pahuudestaan! Jumala valmistautuu, 
hän aikoo polttaa kuonan pois! Tietenkään Jumala ei nauti 
tällaisen ankaran rangaistuksen toimeenpanosta, mutta 
ongelmat ovat varsin vakavia ja Jumala tietää, että tämä on 
ainoa keino päästä ongelmasta, pahasta vihreästä korroosi-
osta eroon.

Koska Israelin kansat haluavat paljastaa syntinsä koko 
maailman nähtäväksi, Jumala paljastaa HEIDÄN verensä koko 
maailman nähtäväksi! “Nostattaakseni kiivauden, tuottaak-
seni koston minä olen pannut sen veren paljaalle kalliolle, ettei 
se peittyisi. Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Voi verivel-
kojen kaupunkia! Minäkin suurennan liettä”! (jakeet 8-9). 
Israel ottaa omakseen suurimman mahdollisimman pahan ja 
sylkee sen kaikkien maailman Ihmisten mieliin! Jumala tulee 
rankaisemaan Israelia samalla mitalla. Jumalala ennustaa, te 
haluatte julkistaa pahat tekonne? Minä julkaisen teidän verisen 
rangaistuksenne! Esitän sen tavalla, jolla KOKO MAAILMA voi 
nähdä sen!

Jumala ei koskaan esitä tällaista lausumaa sitä tarkoitta-
matta! Se tulee varmasti tapahtumaan! Jos teemme työtä hau-
kotellen, myös me joudumme kokemaan saman! Meillä ei ole 
varaa ajautua Laodikean tilaan.

Jumalan viha ei lakkaa vielä: “Lisää halkoja, viritä tulta, 
keitä liha loppuun, kiehuta liemi kuiviin, polta luut karreksi. 
Anna sen [padan] sitten olla tyhjänä hiiltensä päällä, niin että 
se kuumenee, sen vaski hehkuu ja sen saastat siitä sulavat, 
sen ruosteesta (kuonasta) tulee loppu” (jakeet 10-11). Jumala 
sanoo, että kun ihmiset ovat palaneet, aseta pata vielä tulelle 
ja POLTA PATA!

Jos kuvittelet, ettei Jumalala piittaa Israelin toimista, kuun-
tele hänen sanojaan!

En ymmärrä, kuinka kukaan Jumalaa seuraava voi lukea 
nämä sanat niitä pelkäämättä! Jumala puhuu halveksitta-
vasta kansasta ja kertoo, MIKSI suuri ahdistus ja Herran 
päivä tulevat! Jumala ei valehtele. Hän profetoii ja täyttää pro-
fetiansa. Kukaan ei pysäytä Jumalaa. Koko Israel murenee 
Jumalan edessä, kun nämä profetiat täyttyvät.
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e i  vo i m a l l i s e m pa a  v i e s t i ä !

Maailmalla ei ole tarjota paljoa ja tilanne vain pahenee enti-
sestään. Mikä on ihmiselämän arvo, jos et anna sitä Jumalan 
käyttöön? Et löydä edes turvaa, ellei Jumala suojele sinua. 
Ilman Jumalaa lapsillasi ja perheelläsi ei ole tulevaisuutta; 
tulee aika, jolloin tulemme näkemään niin paljon teurastusta, 
ettei ihmiselämä ole enää eläimen henkeä arvokkaampi!

Elämään kuuluu paljon muuta ja Israelin kansojen tulisi 
olla tästä tietoinen! Mutta he eivät halua kuulla. He ovat 
kiinni urheilussa ja nautinnoissa, eikä Jumalan viesti—eikä 
minkäänlainen arvokas viesti—saavuta heidän mieliään!

“Siitä on ollut vaivaa väsymykseen asti, mutta ei ole läh-
tenyt siitä sen ruosteen (kuonan) paljous. Tuleen sen ruoste!” 
(jae 12). Kyseessä ei ole mikään tavallinen kuona vaan kuonan 
paljous! Laittomuus on kutoutunut koko olemukseemme! 
Vaaditaan holokaustin valupata, ennen kuin se saadaan pol-
tetuksi olemuksestamme pois!

Jumala ennustaa, että “ei lähtenyt siitä ruosteen paljous”, 
kun Jumalan työ varoitti heitä. Näin he saattavat pahan pääl-
lensä. Mutta Jumalan TÄYTYY poistaa kuona, ennen kuin 
voimme oppia tuntemaan hänet!

Tämä on tähän mennessä voimallisin toimeksianto! 
Ainoastaan me rohkenemme toimia Hesekielin kirjan luvun 
1 Jumalan puolesta. Kun Jumala lausuu: “Näin sanoo Herra, 
Herra”, meidän tulee kertoa Ihmisille, mitä on Jumalan mie-
lessä. Meidän ei pidä pelätä kertoa Israelin kansoille, että 
niiden saasta on koko planeetan pahin! Jumala käskee meitä 
saattamaan tämän työn valmiiksi. Juuri tätä 100 prosenttisesti 
työn takana oleminen tarkoittaa!

Jumala ennusti, kuinka saattaisimme viestin perille: “Sinun 
iljettävän saastaisuutesi takia—koska minä puhdistin sinut (alku-
teksti), mutta sinä et puhdistunut saastaisuudestasi—sinä et enää 
puhdistu, ennenkuin minä olen tyydyttänyt kiivauteni sinussa” 
(jae 13). Minä puhdistin sinut, sanoo Jumala. Ihmiset kuulivat 
Jumalan viestin, mutta eivät ottaneet vaaria sen ojennuksen 
sanasta. Jumala lähetti lopun ajan Elian saarnaamaan evanke-
liumia ympäri maailman. Jumala lähettää nyt profeetan varoit-
tamaan vielä yhden, viimeisen kerran. Millaista vastausta odo-
tamme? Suhteellisen pientä. (Tietysti kun ymmärrät, mitä tämä 
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pieni joukko tulee tulevaisuudessa tekemään, huomaat, että 
siitä tulee sopivan kokoinen, koulutettu päämajan henkilöstö!)

Totuus on, ettei, Israelia kiinnosta puhdistautua! Jumala 
kuitenkin sanoo, teidät tullaan puhdistamaan, MINÄ tulen 
puhdistamaan teidät—tällä kertaa kiivaudellani! Ette kuulleet 
lähettämääni lopun ajan Eliaa ettekä vartijaani, ennen kuin 
kaikki päättyy, toivotte, että olisitte kuulleet.

“Minä, Herra, olen puhunut. Se tapahtuu, ja minä teen sen. 
Minä en hellitä, en säästä enkä kadu: teittesi ja tekojesi mukaan 
sinut tuomitaan, sanoo Herra, Herra” (jae 14). Kuinka Jumala 
on “puhunut”? Henkilökohtaisesti? Ei, vaan fyysisen johtajansa 
ja Jumalan valittujen kautta! Jumala puhuu miehen kautta, 
mies puhuu häntä tukevien ja seuraavien ihmisten tukemana.

Mikään muu ei ole vakavampaa kuin tämä puhumamme 
aihe. Aikaisemmat Israelin synnit eivät olleet yhtä hirvit-
täviä kuin Jumalan tänään Israelissa toteamat. Sen synnit 
ovat äärimmäisiä ja viestimme tulee kuulostamaan myös 
äärimmäiseltä. Ennenkuulumaton saasta vaatii ennenkuulu-
mattoman rangaistuksen!

Amerikan ja Israelin vastaiset tunteet lisääntyvät nopeaa 
tahtia nykymaailmassa. Saatana kuohuttaa pinnalle suu-
remman vihan aallon kuin koskaan aikaisemmin! Maailman 
Ihmiset tulevat vihaamaan sinua syvääkin syvemmin. Vain 
Jumala voi suojella sinua.

Lausun tämän Jumalan rakkaudella, koska se on Jumalan 
totuus ja tulee käymään toteen.

Miksi on tärkeää, että tunnemme nämä profetiat? Viestin 
perille saattamisen lisäksi löytyy sitäkin tärkeämpi asia, jonka 
Jumala haluaa meidän ymmärtävän.

ä l ä  va l i ta ,  ä l ä  i t k e

Jumalan täytyi saattaa Hesekiel kiireiseksi. kuinka tämä 
tapahtui? Jumalan tapa voi näyttää sydämettömältä—mutta 
yritetään ymmärtää Jumalan katsantokannasta, mistä on 
todella kysymys.

“Ja minulle tuli tämä Herran sana: Ihmislapsi, katso, 
minä otan sinulta äkkikuolemalla pois silmiesi ihastuksen, 
mutta älä valita, älä itke, älköönkä tulko sinulta kyyneltä” 
(jakeet  15-16). Jumalan pois ottama “silmiesi ihastus” oli 
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Hesekielin vaimo. Hesekielin vaimo kuoli ja Jumala käski 
Hesekieliä olemaan valittamatta ja itkemättä. Jumala ei 
sanonut, että Hesekielin tulisi olla tunteeton vaimonsa kuo-
leman takia, vaan hän halusi, että Hesekiel pitäisi tunteensa 
kurissa erittäin tärkeän asian vuoksi.

Jumala haluaa opettaa meille syvän läksyn, syvemmän kuin 
olemme aikaisemmin ymmärtämämme.

Jumala jatkaa: “Huokaile hiljaa, mutta älä pane toimeen 
kuolleenvalittajaisia. Sido juhlapäähine päähäsi [toisin sanoen 
jatka työtä], pane kengät jalkaasi, älä peitä partaasi äläkä 
syö ihmisten leipää (alkuteksti)” (jae 17). Älä käyttäydy kuin 
toiset ihmiset aikanasi. Jatka työntekoa rakkaasi menetyk-
sestä huolimatta ja pane kengät suloisiin jalkoihisi (Jesajan 
kirja 52:7; Kirje roomalaisille 10:15), jatka kiireesti työtä.

Jumala lausuu tämän kaikille valituilleen. Jos joku meistä 
menettää parannuksen tehneen rakkaansa, meidän ei tarvitse 
surra kovasti, sillä Jumala sanoo, että kallis on hänen silmis-
sään hurskaittensa kuolema (Psalmien kirja 116:15). Kun joku 
kuolee uskossa, yksi jäsen lisätään Jumalan perheeseen. Voit 
laskea tämän siunaukseksi. Lyhyen ajan päästä hänet herä-
tetään haudasta ja me kaikki olemme jälleen yhdessä—tällä 
kertaa ikuisuuden ajan!

Jumalan kehotus Hesekielille kuvastaa Jumalan rakkautta. 
Ymmärtääksemme Jumalan rakkauden, rakkaus-käsitteemme 
tulee kasvaa.

Tiedämme, että 50 prosenttia laodikealaisista menettää 
ikuisen elämänsä. Luku olisi luultavasti sitäkin suurempi, ell-
emme saattaisi viestiä Jumalan perheelle! osa perheemme 
jäsenistä Laodikean seurakunnissa tai maailmassa ovat vaa-
rassa menettää ikuisen elämänsä!

Juuri tästä Jumala on huolissaan. Meidän täytyy ajatella 
asioita Jumalan lailla oikeasta näkökulmasta. Aika ajoin 
joku seurakunnan jäsenistä kuolee, syvästi ja hellästi rakas-
tamme Jumalalle omistautuneen henkilön kuolema saattaa 
järkyttää meitä. Jumala kuitenkin käskee meitä säilyttämään 
tasapainon ja päämäärän elämässämme. olemme osa jotain 
paljon suurempaa.

Meidän on ajateltava kuin Jumalaa ja rakastettava kuin 
Jumala. Jumala rakastaa koko maailmaa! Jeesus Kristus 
kuoli koko maailman puolesta! Hän ei kuollut vain valittujen 
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puolesta. Meidän täytyy muistaa tämä henkilökohtaisessa 
kriisitilanteessa.

Hesekielin vaimon tapaus on tarkoitettu meille esimerkiksi 
tänään. Hesekiel toimi juuri näin: “Ja minä puhuin kansalle 
aamulla, mutta illalla kuoli minun vaimoni; sitten aamulla 
minä tein, niinkuin minun oli käsketty tehdä” (Hesekielin 
kirja 24:18). Aikamoinen esimerkki!

rakkaan menettäminen ei ole oikeastaan suuri kriisi, kun 
ajattelee tulevan kärsimyksen laajuutta. Kyseessä on yksi 
elämä, ei miljoonia, lisäksi puhumme laodikealaisista, jotka 
menettävät ikuisen elämänsä.

Minun on myönnettävä näitä kirjoituksia lukiessani, etten 
rakasta Jumalan perheen ihmisiä Jumalan lailla, enkä rakasta 
maailmaa Jumalan lailla. Tiedän, että minun tulee kasvaa ja 
oppia ajattelemaan aina enemmän Jumalan lailla. on helppoa 
“hukkua” rakkaan menetettyä. En sano, että on väärin surra. 
Ehkä kaikkein tuskallisinta on juuri perheen sisällä koettu. 
Ymmärrä, ettei meidän ei tule olla kovasydämisiä. Meidän 
pitää vain uskoa Hesekielin kirjaa ja säilyttää Jumalan näkö-
kulma tänä lopun aikana. Meillä ei voi olla “normaaleja” tun-
teita. Meidän täytyy pitää mielessä koko maailmaa kohtaavan 
onnettomuuden laajuus.

“Niin kansa sanoi minulle: “Etkö meille ilmoita, mitä se 
tietää meille, kun sinä noin teet?” (jae 19). Ihmiset olivat hämil-
lään, kun Hesekiel jatkoi työtään, aivan kuin hänen vaimonsa 
ei olisi kuollut! Hesekielin täytyi selittää tämä ihmisille.

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

Hesekiel vastasi ihmisille ja osoitti, mikä Jumalan kiinto-
piste oli: “Minä sanoin heille: “Minulle tuli tämä Herran sana: 
Sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä 
häpäisen pyhäkköni [Laodikean seurakunnan], joka on teidän 
varustuksenne ja ylpeytenne, teidän silmienne ihastus ja sie-
lujenne ikävä; ja teidän poikanne ja tyttärenne, [hengellinen 
perheenne] jotka teidän on ollut jätettävä, kaatuvat miekkaan” 
(jakeet 20-21). Kaikki laodikealaiset kaatuvat miekkaan! He 
eivät pääse pakoon!

Moni laodikealainen pilkkaa meitä. He eivät usko, että 
Jumala lähettää profeetan aikanamme. Heidän kritiikkinsä 
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on pahempi kuin maailman ihmisten. Voit taistella Jumalan 
totuuden omaavia ihmisiä vastaan vain heitä ja heidän johta-
jaansa demonisoimalla.

Jumala sanoo häpäisevänsä pyhäkkönsä. Jumala häpäisee 
oman morsiamensa! Voimmeko ymmärtää, miksi Jumala sanoo, 
älä jää suremaan, jos menetät morsiamesi? Entä Jumalan mor-
sian? Puolet heistä kuolee ikuisesti! Entä Kristuksen morsian—
meidän perheemme? Emme saa menettää laajaa katsantokantaa.

Meillä on valtava työ. En voi tehdä työtä yksin. Nähdessäni 
Jumalan omien vastaavan hienosti, tiedän, että kykenemme 
tehtävään. Tiedän, että Jumala näkee työmme—uskon 
työmme—eikä mikään voi estää meitä! Jos yhden vanhurs-
kaan ihmisen harras rukous voi paljon, entä koko seura-
kunnan rukous? Jos vaellamme uskossa, saamme työn val-
miiksi! olen heikko ja tiedän, että sinä ja minä tarvitsemme 
Jumalan voimaa tehtävämme suorittamiseksi. Mutta kun 
rukoilemme toistemme puolesta ja pyydämme Jumalalta 
voimaa, me hämmästytämme maailman. Jumalan voiman 
avulla voimme tehdä kaiken.

a n n a  i t s e s i  k o k o n a a n  J u m a l a l l e !

Älä koskaan unohda, että kaikki voi loppua yhtäkkiä. En 
tunne tarkalleen Jumalan aikataulua. En tiedä, kuinka paljon 
aikaa on jäljellä. Haluan vain varmistaa, että säilytämme 
Jumalan näkökulman emmekä anna jonkun päivämäärän tai 
maan estää meitä koskaan antamasta kaikkeamme Jumalalle. 
Meillä ei ole varaa antaa työn kärsiä.

Tämä työ on testi, joka näyttää, kuinka paljon rakas-
tamme maailman ihmisiä. olemmeko valmiita asettamaan 
elämäämme vaakalaudalle heidän puolestaan? rakastatko 
ihmisiä tarpeeksi uhrataksesi elämäsi suuren Hesekielin 
kirjan luvun 1 Jumalalle? Annatko hänelle kaikkesi, rajoituk-
sitta—antamatta minkään pidättää itseäsi, edes rakkaan kuo-
leman? Meidän täytyy tutkia elämänalueita, joissa mahdolli-
sesti pidätämme Jumalan työtä.

osa Jumalan omista käyttää esimerkiksi liikaa alkoholia. 
Jumala kyllä sallii ja kannustaa oikeaa alkoholin käyttöä. Mutta 
tiedän, että jotkut ihmiset toimisivat paremmin ilman sitä. En ole 
käyttänyt alkoholia useaan vuoteen. Miksi en? Katson toimivani 
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tehokkaammin työssäni ilman sitä. olenko alkoholia vastaan? 
En ollenkaan, haluan, että ihmiset nauttivat alkoholista Jumalan 
opastamalla tavalla. Mutta jos jokin asia estää sinua, on parempi 
päästä siitä eroon. “Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, 
repäise se pois ja heitä luotasi … Ja jos sinun oikea kätesi viettelee 
sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, 
että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi 
menee helvettiin” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:29-30). 
Joidenkin kohdalla tämä viettelys saattaa olla juuri alkoholi.

Tarkkaa elämääsi vakavasti, jotta näet ne ongelmat, jotka 
sinun täytyy voittaa. Jos jokin tulee Jumalan työn tielle, se on 
vakava asia—vaikka et olisi siitä tietoinen.

Jumala käski israelilaisia: “Sitten te teette, niinkuin minä 
olen tehnyt: ette peitä partaanne ettekä syö suruleipää” 
(Hesekielin kirja 24:22). Tämä on Jumalan viesti meille 
tänään. Älä toimi muiden ihmisten lailla. Noudata Hesekielin 
esimerkkiä. Mikään ei saa tulla Jumalan työn tielle—ei edes 
omaisen sureminen. Meidän tulee hallita tunteemme sekä 
kaikki Jumalan työtä pidättävät asiat.

Muista Jumalan kanssa kasteessa solmimamme liitto: “Jos 
joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vai-
moaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elä-
määnsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni” (Evankeliumi 
Luukkaan mukaan 14:26). Meidän on oltava valmis luovutta-
maan tarvittaessa kaikki tämän liiton mukaisesti. Meidän tulee 
rukoilla Jumalaa, että hän valmistaisi meitä kaikkeen tule-
vaan, että pystyisimme kohtaamaan kaikki koettelemukset ja 
tulevat päätökset.

Kyseessä ei ole mikään pieni asia. Jumala on kutsunut 
meidät tärkeimpään työhän maapallolla—ehkä koko histo-
rian aikana, me saamme esitellä Kristuksen koko maailman 
ihmisille! Emme voi sysätä Jumalaa elämässämme nurkkaan. 
Jumalan tulee täyttää elämämme.

Jumala haluaa parhaan uhrimme. Hän ei sallinut israeli-
laisten tuoda uhriksi vanhoja, sairaita eläimiä. Hän halusi 
heidän parhaan antinsa (ks. 3 Mooseksen kirja 1:3, 10, 3:1, 6). 
Jumala haluaa rukouksessa parhaan aikasi, kun olet täysin 
hereillä ja kykenet todella saavuttamaan yhteyden Jumalaan.

Meidän ei ole pakko osallistua työhön. Kutsumus on 
vaikea, eikä meidän tarvitse osallistua siihen. Laodikealaiset 
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eivät osallistu työhön. Miten paljon tunnemme Jumalan rak-
kautta? Pystymmekö näkemään työn täyden päämäärän 
Jumalan lailla?

“Juhlapäähineen pidätte päässänne [eli palataan työhön] 
ja kengät jalassanne, ette valita ettekä itke, mutta te riu-
dutte syntivelkanne tähden ja huokailette toinen toisel-
lenne” (Hesekielin kirja 24:23). Huokailkaa syntienne tähden. 
Auttakaa toisianne, Jumala kehottaa. Hesekielin toimi juuri 
näin. Tämä käsky kuuluu meille! Tämä on esimerkkinä siitä, 
miten meidän tulee toimia, jotta saamme työn valmiiksi.

Meille ei tulla tarjoamaan tällaista tilaisuutta enää kos-
kaan! uskon, että jos kaikille Jumalan pyhille, kautta histo-
rian annettaisiin mahdollisuus valita, minä aikana heidät kut-
suttaisiin Jumalan työhön, he kaikki valitsisivat ajan juuri 
ennen Kristuksen paluuta! Meille on annettu paras tilaisuus, 
jonka Jumala kykenee koskaan kellekään tarjoamaan, lisäksi 
meidät on kutsuttu parhaana mahdollisena ajankohtana.

H. Armstrong sanoi, että mitä enemmän sydämemme on 
työssä, sitä enemmän kasvamme hengellisesti. Pcg:n täytyy 
osoittaa, että se tekee Jumalan työtä tosissaan!

Kun sydämemme on jatkuvasti Jumalan työssä, opimme 
tuntemaan Jumalan paremmin sekä rakastamaan maailmaa 
ja laodikealaisia Jumalan tavalla. Kykenemme sitten myös 
suremaan Jumalan tavalla. Saavutamme täyden halun antaa 
ja osallistua koko maailman tapahtumiin. Saavutamme niin 
suuren näyn, ettei mikään voi hidastaa meitä. Meistä tulee 
ihmisiä, jotka voivat auttaa Jumalaa saavuttamaan tavoit-
teensa: koko maailma saa oppia “tuntemaan ikuisen Jumalan”. 
Meille on annettu ihana kutsumus.

t u rva pa i k k a

“Ja sinä, ihmislapsi! Sinä päivänä, jona minä otan heiltä heidän 
varustuksensa, ihanan ilonsa, silmiensä ihastuksen, sielujensa 
halajamisen, heidän poikansa ja tyttärensä …” (jae 25). Jae on 
erittäin mielenkiintoinen: se puhuu laodikealaisista. Jumala 
sanoo, “minä otan heiltä heidän varustuksensa”—tai Soncino 
Commentaryn mukaan, heidän linnakkeensa, engl. stronghold. 
International Critical Commentary sanoo, että sana tarkoittaa 
myös “paeta turvapaikkaan”. Pakenemme jatkuvasti Jumalan 
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tykö turvaan, jopa nyt. Myös tulevaisuudessa tulemme pake-
nemaan Jumalan tykö, hän vie meidät turva-paikkaan suu-
relta ahdistukselta.

Laodikealaiset menettävät tämän turvapaikan. Jumala ei 
suojele heitä suurelta ahdistukselta.

Laodikealaiset ovat perheenjäseniämme. Jumala haluaa, 
että rakastamme heitä ja ilmaisemme rakkautemme tämän 
työn kautta. Se, kuinka omistaudut työlle osoittaa, kuinka 
rakastat laodikealaisia ja maailmaa.

“Sinä päivänä tulee pakolainen sinun luoksesi ilmoitta-
maan tätä korvaisi kuullen” (jae 26). Pako onnistuu vain, 
jos he tulevat filadelfialaisten tykö. olemmeko tärkeitä? 
Jumala on asettanut meidät sisemmälle esipihalle. Jumala 
sanoo, että elleivät laodikealaiset tule filadelfialaisten tykö, 
heillä ei ole tulevaisuutta! Sama pätee jokaiseen ihmiseen 
maan päällä. Heidän täytyy tulla Jumalan kuninkaallisten 
poikien tykö kuulemaan viestiä, muuten heillä ei ole suojaa 
eikä pelastusta.

Tulee päivä, jolloin Jumala saattaa kaikki toimimaan tällä 
tavalla, ne, jotka eivät ole vielä sitä tehneet. “Sinä päivänä ava-
taan sinun suusi pakolaiselle (alkuteksti), ja sinä puhut etkä 
enää ole mykkänä. Sinä olet oleva heille ennusmerkki, ja he 
tulevat tietämään, että minä olen Herra” (jae 27).

t i l i n t e o n  pä i vä

Laodikealaisille ja maailman ihmisille kohtaa tilinteon päivä. 
Kaikkien niiden, jotka tänään puhuvat ylpeillen Jumalaa vas-
taan, täytyy tehdä tili jokaisesta sanastaan.

Mainitsin jo aikaisemmin, että erään Laodikean evanke-
listan mukaan oli väärin ajatella, että Jumala johtaisi suora-
naisesti seurakuntaansa. Hesekiel puolestaan kirjoittaa: “Ja 
henki nosti minut ja otti minut, ja minä kuljin murheelli-
sena henkeni kiivaudessa, ja Herran käsi oli väkevänä minun 
päälläni” (Hesekielin kirja 3:14). Jumalan käsi oli väkevänä 
Hesekielin päällä; se oli väkevänä H. Armstrongin päällä. 
Jokainen, joka asettaa kaikki kohdalleen, tarvitsee Jumalan 
käden väkevänä yllään! on ylpeyttä ja ylimielisyyttä sysätä 
koko työ syrjään ja kieltää, ettei Jumala suorasti johtaisi joh-
tajaansa ja seurakuntaansa!
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Jumalan käsi johtaa tänään myös minua suoranaisesti. Sen 
täytyy johtaa työn täyttääksemme. “Ihmislapsi, minä olen 
asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan 
minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puoles-
tani” (jae 17). Löytyy mies, joka tekee tätä työtä parhaillaan. 
(Lisätietoa löytyy ilmaiskirjasestamme Kuka on “se profeetta”?)

Kaikkien israelilaisten on saatava kuulla Jumalan tuomio 
heitä vastaan. Tämä kauhea viesti on vietävä perille! Löytyy 
kuitenkin tuhansia, jotka jättävät viestin viemättä ja jotka yli-
mielisesti puhuvat Jumalan ilmoitusta vastaan—Hesekielin 
kirjan luvun 1 mahtavaa Jumalaa vastaan, joka saattaa var-
masti sanansa voimaan. Tulee tilinteon päivä!

Tämä on Jumalan viesti niille Laodikean evankelistoille, 
jotka epäonnistuivat tärkeässä toimeksiannossaan: “Nyt 
minä kohta vuodatan kiivauteni sinun ylitsesi, panen vihani 
täytäntöön sinussa, tuomitsen sinut vaelluksesi mukaan ja 
annan kaikkien kauhistustesi kohdata sinua … ja te tulette 
tietämään, että minä, Herra, olen se, joka lyön” (Hesekielin 
kirja 7:8-9). He haluavat puhua vain rakkauden Jumalasta 
eivätkä yleensä edes mainitse Jumalasta, joka lyö! He eivät 
halua oppia tuntemaan tätä Jumalaa. Näiden laodikealaisten 
ja maailman ihmisten TÄYTYY kuulla tämä viesti! Heidän yli-
mielisyytensä kyllä lakkaa! “Kaikki kädet herpoavat, kaikki 
polvet käyvät veltoiksi kuin vesi” (jae 17). Kohta he pelkäävät 
virtsan valuessa jakoja pitkin.

ovatko he ansainneet Jumalan tuomion? “Ja ne teistä, 
jotka pelastuvat, muistavat minut pakanain seassa, mihin 
ovat vangeiksi viedyt, sillä minä olen särkynyt heidän hau-
reellisen sydämensä tähden (alkuteksti), joka poikkesi 
minusta pois, ja heidän silmänsä, jotka haureellisina kul-
kivat heidän kivijumalainsa jäljessä. Ja heitä kyllästyttää oma 
itsensä pahain töitten tähden, joita he ovat tehneet, kaikkien 
heidän kauhistustensa tähden” (Hesekielin kirja 6:9). Näin 
Jumala ajattelee meistä: “Minä olen särkynyt heidän hau-
reellisen sydämensä tähden”. He ovat tehneet aviorikoksen 
ja Jumala sanoo, että hän on särkynyt! Aviorikos aiheuttaa 
varsin paljon tuhoa ihmisten välillä. Käsitämmekö, kuinka 
paljon tuhoa se aiheuttaa hengellisesti? Kuvittele, kuinka 
paljon se satuttaa Jumalaa, joka on antanut kaikkensa 
ihmisten puolesta!
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Suurella Hesekielin kirjan luvun 1 Jumalalla on oikeus 
oikaista ja rankaista heitä tekojensa takia!

a s e t e t t u  m a J e s t e e t t i s u u t e e n

Hesekielin kirjan jae 7:20 osoittaa meille, kuinka erityisellä 
tavalla Jumala kohtelee omiaan. “Korujen loiston hän asetti 
majesteettisuuteen … (King James -käännös)” olemme osa 
Jumalan kuninkaallista majesteettisuutta. olemme kuninkaita 
ja pappeja. Jumala ei pelkästään lausu tätä. Hän on koristanut 
morsiamensa—tehnyt meistä ornamentin.

Jakeessa 22 Jumala viittaa “salaiseen paikkaan” (suom. 
käännöksestä salainen-sana puuttuu)—hänen kaikkein 
pyhimpäänsä, jonka Jumalan omat saastuttavat tai häpäisevät. 
Jos uskollisesti palvelemme Jumalaa, tämä “salainen paikka” 
on turvana Jumalan omille. Jumala rakastaa meitä ja haluaa 
kutsua meidät erityisimpään paikkaan elämässään. Kuvittele 
maailman majesteettisimpia ihmisiä ja kerro heidän loistonsa 
monta tuhatta kertaa, jotta käsität, mitä Jumalalle merkit-
semme. olemme Jumalan erityisomaisuus.

Ymmärrä, kuka olet! Tee parhaasi ymmärtääksesi, mitä 
Jumalan valittuna oleminen — mitä senkaltaisen majesteet-
tisuuden ja kuninkaallisuuden omaaminen—tarkoittaa! ota 
vaari aikamme kiireellisyydestä ja Jumalan kuninkaalliselle 
morsiamelleen antaman työn suuruudesta!



Luku yksitoista
Laodikean pastorit

Järisyttävin tuomio raamatussa osoitetaan pastoreille. 
Hesekiel tuomitsee pastorit samalla lailla kuin raamatun 
muut profeetat. Jumala tekee raamatussa hyvin selväksi 

sen, että pastorit tullaan tuomitsemaan heidän asemansa takia 
ankarammin kuin muut ihmiset.

Sinun täytyy tuntea raamattusi sekä pastorisi, koska juuri 
pastorille annetun aseman kautta useimmat ihmiset petetään!

Hesekielin luku 34 koskee Laodikean pastoreita, jotka ovat 
kapinoineet Jumalaa vastaan. Se sisältää sekä huonoja uutisia 
että tavattoman hyvän uutisen Jumalan pastoreista.

Hesekielin kirjan luvun 33 neljä viimeistä jaetta esit-
telee sitä seuraavan luvun, joka käsittelee penseitä ihmisiä, 
jotka eivät sitoudu Jumalan sanomaan, kuten juuri tote-
simme. Hesekielin jae 33:33 päättyy ajatukseen: “Mutta kun se 
toteutuu—ja katso, se toteutuu—silloin he tulevat tietämään, 
että heidän keskuudessansa on ollut profeetta”. Kysymys 
on siis lopun ajasta—ajasta juuri ennen suurta ahdistusta. 
Ihmiset kuulevat vartijan viestin, mutta eivät toimi sen mukai-
sesti, ennen kuin suuri ahdistus tulee—jos ollenkaan!

Jumala osoittaa, mikä on ongelman todellinen syy—
Israelin paimenet tai pastorit. Israelin pastorit ovat suurin syy 
Hesekielin kirjan jakeiden 33:30-33 ongelmaan!

“Minulle tuli tämä Herran sana: Ihmislapsi, ennusta Israelin 
paimenia vastaan, ennusta ja sano heille—paimenille: Näin 
sanoo Herra, Herra: Voi Israelin paimenia, jotka ovat itseänsä 
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kainneet! Eikö paimenten ole kaittava lampaita?” (Hesekielin 
kirja 34:1-2). Nämä pastorit ovat yksinkertaisesti itsekeskeisiä. 
He eivät välitä Jumalan työstä tai omista syvällisesti.

Saatana tekee jatkuvasti työtä saadakseen otteen Jumalan 
pastoreista. Hän kykenee pettämään monia lampaita pettä-
mällä ensin pastorin.

“Te olette syöneet rasvat, pukeneet päällenne villat, teuras-
taneet lihavat; mutta ette ole kainneet laumaa,” (jae 3). Miten 
saatana pääsee pastoreihin kiinni? Itsekeskeisyyden kautta. 
“Ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, 
sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin pois ajettuja (alku-
teksti) etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet niitä 
tylysti ja väkivaltaisesti” (jae 4). Moni Jumalan oma on “pois 
ajettu”. Mistä pois ajettu? Ajettu pois Jumalasta—omien pas-
torien toimesta! Sinua ei voi ajaa pois Jumalasta, jos et ole 
koskaan tuntenut Jumalaa! Nämä ihmiset tunsivat Jumalan ja 
heidät ajettiin pois Jumalan luota!

Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon sanoo, että ajaa-sana 
tarkoittaa “työntää ulos, karkottaa, hajaannuttaa, hylkiö, 
ajettu pimeyteen”. Jos heidät “ajetaan pimeyteen”, tämä tar-
koittaa, että he OLIVAT valossa! Ymmärrämmekö todella, 
mitä tämä tarkoittaa? Nämä ovat Jumalan omia, jotka olivat 
valossa, mutta jotka on nyt ajettu pimeyteen pastorien toi-
mesta, jotka kerran palvelivat Jumalaa! Tämä on hirveä synti!

Miten he ajoivat Jumalan omat pois? He eivät etsineet 
kadonneita. Tämä tarkoittaa tietenkin henkisesti kadonneita, 
mutta asialle löytyy myös erityinen merkitys. Hesekiel on kirja 
Israelin kadonneille heimoille tai kansoille. Jumala ilmoitti 
Herbert Armstrongille Israelin modernin identiteetin, mikä 
avasi hänen ymmärrykselleen kolmasosan raamatusta—kol-
mannen, joka on profetiaa.

Ilman raamatun profetioiden ymmärrystä—mikä tahansa 
seurakunta on kadoksissa, se ei voi ymmärtää Jumalan yleis-
suunnitelmaa ihmistä varten—nämä ihmiset ovat kadoksissa 
raamatun profetioitten ymmärtämisestä puhuttaessa.

k a d o n n e e t  l a m pa at

Yhdysvallat ja Britannia Profetioissa oli wcg:n kysytyin kirja. 
Se rakensi todennäköisesti wcg:n työtä sen julkaisemista 
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kirjoista eniten! Kirjaa postitett iin yli 5 miljoonaa 
kappaletta.

Lue, mitä mieltä H. Armstrong oli kirjaan sisältyvästä tie-
dosta: “… Kaikki nämä ennustukset avautuvat meille, kun 
tunnistamme Yhdysvaltain ja Britannian kansojen identiteetin 
niissä!” (The United States and Britain in Prophecy).

H. Armstrong kirjoitti, että “kaikki ennustukset avau-
tuvat”, kun tarvittava profetian avain on löytynyt!

“Avain on tieto amerikkalaisten ja brittiläisten—sekä myös 
saksalaisten—identiteetistä raamatun profetioissa. Juuri tämä 
silmämme avaava hämmästyttävänlaatuinen identiteetti on 
kaikkein vahvin todiste siitä, että Pyhä raamattu on Jumalan 
inspiraation tulos ja auktoriteetti! Se on myös vahvin todiste 
elävän Jumalan aktiivisesta olemassaolosta” (ibid.).

Saattaa kuulostaa shokeeraavalta, mutta seurakunta, jonka 
Herbert Armstrongin perusti, lakkautti tämän kirjan ja hyl-
käsi hänen profeettisen ymmärryksensä!

Ilmaisu “ette ole etsineet kadonneita”, koskee syvällisesti 
juuri tätä kirjaa. Wcg lakkautti Yhdysvallat ja Britannia profeti-
oissa -kirjan painatuksen. Se ei enää täytä sille annettua toime-
nantoa paljastaa Israelin kansoille, keitä nämä ovat raamatun 
profetioissa. Jumala paljasti tämän kirjan H. Armstrongille, 
jotta hän voisi etsiä kadonneet Israelin kansat! Kirja oli selvästi 
tärkein hänen käyttämänsä apuväline. Wcg lakkautti kirjan 
painatuksen Jumalaa vihaisesti uhmaten. Ilman Yhdysvallat ja 
Britannia profetioissa -kirjaa kaikki ovat raamatun profeetti-
sesta kolmanneksesta pimeydessä! Wcg:n synti on vakava.

Profetia osoitetaan suoraan kaikille laodikealaisille. Myös he 
kuuluvat luokkaan: “ette ole etsineet kadonneita”. Yhdysvallat 
ja Britannia profetioissa -kirjan vuoden 1945 versioon ei kuulu 
tekijänoikeutta, sitä sai painattaa vapaasti. Tästä huolimatta 
pcg oli ainoa seurakunta, joka painatti kirjaa. Laodikealaiset 
eivät halua kirjaa! Taistelimme yksin myös kirjan vuoden 1980 
painoksesta, jonka sittemmin saimme omaksemme. Tämä 
myöhempi versio sisältää paljon yksityiskohtaisempia todis-
teita nykyisen Israelin kansojen identiteetistä (tilaa ilmainen 
kopion vuoden 1980 painoksesta, jos et jo omista sitä).

Tämä tarkoittaa, etteivät ketkään laodikealaiset tee Jumalan 
varoituksen työtä. Koko Hesekielin kirja koskee Israelin varoit-
tamista tulevasta ydinhyökkäyksestä ja orjuudesta! Mutta jos 
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et tiedä, keitä Israelin kansat ovat, kuinka voit varoittaa heitä? 
Jumala sanoo Hesekielin kirjan luvuissa 2, 3 ja 33, että jos 
Israelin kansaa ei varoiteta tulevasta suuresta ahdistuksesta, 
niin heidän verensä tulee olemaan vartijan päällä! Tämä on 
suora varoitus sekä kaikille laodikealaisille että pcg:lle!

Kun Jumalan omat saattavat mielensä pois varoituksen 
työstä—heidät kuluttaa itsekkyyden synti! He eivät enää 
tiedä, mikä Jumalan työ on—hekin ovat kadonneet! Tämä 
profetia toteutuu juuri nyt!

Hesekielin kirjan jae 34:4 sanoo: “ette ole vahvistaneet heik-
koja [tai henkisesti heikkoja] …” Moni penseästä Laodikean 
seurakunnasta pcg-seurakuntaan siirtynyt sanoo: “Näin hen-
gellisesti nälkää”. Nämä pastorit eivät kykene enää havaitse-
maan tai parantamaan henkistä sairautta! Ihmiset joutuvat 
hengellisesti kadotukseen (ks. 2 Kirje tessalonikalaisille 2:10).

Jae 4 jatkaa: “… ette ole parantuneet sairaita ….” 
Laodikealaiset ei ole parannu, koska paranemista koskettu 
oppi on vesitetty. Pastorit ovat saattaneet ihmisten mielet pois 
uskosta. Wcg lakkautti H. Armstrongin parantamista koskevan 
kirjasen ja korvasi sen erittäin petollisella kirjasella, joka ei 
kohdennu uskoon. uusi kirjanen tuhosi wcg:n jäsenien uskon!

Parantumiseen vaaditaan uskoa! (Tilaa H. Armstrongin 
kirjoittama Selvä totuus parantamisesta.)

Hesekielin kirjan jae 34:4 sanoo, että johtajat ovat val-
linneet tylysti ja väkivaltaisesti. Miksi? He eivät pelkästään 
johtaneet ihmisiä pois Jumalasta—he ajoivat heidät pois 
Jumalasta opillisilla muutoksillaan! Niitä, jotka olivat rehel-
lisesti eri mieltä, käsiteltiin vailla armoa. Yksi pastoreista 
alennettiin maallikoksi, kun hän ei saarnannut uutta paran-
nusoppia. Muita pastoreita ja jäseniä peloteltiin, jotta nämä 
tukisivat parannusoppia sekä muita opillisia muutoksia.

va i l l a  pa i m e n ta

“Ja niin ne ovat hajaantuneet paimenta vailla ja joutuneet 
kaikkien metsän petojen syötäviksi—hajaantuneet ne ovat” 
(jae 5). Lampaat hajaantuivat, eli niiden täytyi olla aikanaan 
yhdessä. Et voi hajaannuttaa jo hajaantunutta! Tämä on 
lopun ajan profetia! Tiedätkö, milloin tämä tapahtui? Löydät 
tästä selityksen Malakian viesti-kirjasta.
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Nämä Jumalan omat hajotettiin, koska heillä ei ollut pai-
menta. Tämä tarkoittaa, että heillä oli paimen, jonka he sit-
temmin menettivät—ja lampaat hajaantuivat. Jos ne olivat 
hajallaan, koska heillä ei ollut paimenta, niin loogisesti heillä 
oli paimen ennen hajaantumista! Jumala käsittelee tässä asi-
asta, joka tapahtui pääasiassa lopun aikana—juuri nyt!

“Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, 
palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva heidän pai-
menensa” (jae 23). Näin Jumala korjaa ongelman. Hän herättää 
henkiin Daavidin ja nimittää hänet Kristuksen alaiseksi koko 
Israelin johtavaksi paimeneksi.

Eli jos Jumala korjaa ongelman David-paimenen avulla, 
täytyi löytyä Daavidin kaltainen paimen, joka kaitsi Jumalan 
lampaita ennen kuin ne hajaantuivat lopun aikana!

Tämä profetia viittaa lopun ajan paimeneen—mieheen, 
joka johti Jumalan omia niiden paimenena. Hänen nimensä 
oli Herbert W. Armstrong. Kun hänet poistettiin kuvioista, 
Jumalan lampaat hajaantuivat! H. Armstrongin korvannut 
johtaja ei palvellut wcg:tä paimenen lailla. Hän ajoi Jumalan 
ihmiset pois Jumalasta—hän toimi juuri päinvastoin kuin 
jumalallisen paimeneen tulee toimia!

“Minun lampaani harhailevat kaikilla vuorilla ja kaikilla 
korkeilla kukkuloilla; pitkin koko maata ovat minun lampaani 
hajallaan, eikä kenkään niistä välitä eikä niitä etsi” (jae 6). 
Jumala sanoo: “Minun lampaani olivat hajallaan”! Tämä 
tapahtui kyllä muinoin Israelissa—mutta se tapahtui Jumalan 
hengelliselle Israelille, eli seurakunnalle tänään—juuri ennen 
suurta ahdistusta ja Kristuksen paluuta. Tämä on jakeen ensi-
sijainen merkitys.

“Sentähden, paimenet, kuulkaa Herran sana: Niin totta 
kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, totisesti, koska minun 
lampaani ovat ryöstettävinä ja koska minun lampaani ovat 
kaikkien metsän petojen syötävinä, kun paimenta ei ole ja kun 
minun paimeneni eivät välitä minun lampaistani, vaan minun 
paimeneni kaitsevat itseänsä, eivätkä kaitse minun lampai-
tani” (jakeet 7-8). Jumala tuomitsee paimenet, koska nämä 
eivät etsineet ja ruokkineet hänen laumaansa! Nämä pastorit 
sallivat Jumalan omien joutua saatanan ja hänen demoniensa 
“saaliiksi”. Ilman raamatun profetioiden ymmärrystä saatana 
kykenee hajottamaan Jumalan lauman nopeasti!
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“Sentähden, paimenet, kuulkaa Herran sana: Näin sanoo 
Herra, Herra: Katso, minä käyn paimenten kimppuun, vaadin 
lampaani heidän kädestänsä ja teen lopun heidän lammasten-
kaitsennastaan (engl. ruokkimisestaan), eivätkä paimenet saa 
enää kaita (ruokkia) itseänsä. Minä pelastan lampaani heidän 
kidastansa, eivätkä ne sitten enää ole heidän syötävinänsä” 
(jakeet 9-10). Nämä paimenet menettävät työpaikkansa, koska 
he ruokkivat itseään, eivätkä lampaita. He ruokkivat itseään, 
koska heillä ei ole vahvaa H. Armstrongin kaltaista paimenta 
heitä ruokkimassa.

k r i s t u s  h a l l i t s e e

“Sillä näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä itse etsin lam-
paani ja pidän niistä huolen. Niinkuin paimen pitää huolen 
laumastaan, kun hän on lampaittensa keskellä ja ne ovat hajal-
laan, niin minä pidän huolen (engl. etsin) lampaistani, ja minä 
pelastan ne joka paikasta, minne ne ovat hajaantuneet pilvi-
senä ja pimeänä päivänä. Minä vien ne pois kansojen seasta ja 
kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen 
niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asut-
tavissa paikoissa” (jakeet 11-13). Jumala kokoaa kansansa 
maista, joihin ne otettiin orjiksi. Israelin kansat ajetaan kohta 
pois mailtaan! Mutta tulevan painajaisen jälkeen Jumala tuo 
heidät itse takaisin maahansa ja henkilökohtaisesti katsoo, 
että he tulevat ruokituiksi.

raamattu toistaa lehdillään yli sata kertaa, että tämä sama 
profetia tulee toteutumaan Kristuksen palatessa. “Hyvillä ruo-
kamailla minä niitä kaitsen, ja Israelin korkeilla vuorilla on 
niillä oleva laitumensa. Siellä ne saavat levätä hyvällä laitu-
mella, ja lihava ruokamaa niillä on oleva Israelin vuorilla” 
(jae 14). Tämä on loistava uutinen! Ei enää pelkoa vihollisten 
hyökkäyksestä. Vihdoin koittaa rauha ja runsaus!

“Minä itse kaitsen (engl. ruokin) lampaani ja vien itse ne 
lepäämään, sanoo Herra, Herra. Kadonneet minä tahdon etsiä, 
eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa; 
mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin, 
kuin oikein on (engl. tuomiolla)” (jakeet 15-16). Jumala etsii 
kadonneet Israelin kansat. Hän tuo takaisin myös hengellisestä 
Israelista ne, joka ajettiin pois, mutta jotka tekevät parannuksen.
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“Mutta te, minun lampaani! Näin sanoo Herra, Herra: 
Katso, minä tahdon tuomita lampaan ja lampaan, oinasten ja 
vuohipukkien välillä. Eikö teille riitä, että olette hyvällä lai-
tumella, kun vielä tallaatte jaloillanne loput laitumestanne, ja 
että saatte juoda kirkasta (engl. syvää) vettä, kun vielä häm-
mennätte jaloillanne loput?” (jakeet 17-18). Jumala esittää 
muutamia varsin vaikeita kysymyksiä pastoreilleen. onko 
pieni asia omata “hyvä laidun” sekä “syvät vedet” ja kääntyä 
niistä pois? Jumala sanoo, että tämä on suunnaton synti! 
Kyseessä ei ole mikään pieni asia. Meidän pastorien on huo-
mattava tämä asia!

keillä tämän lopun ajan ihmisillä on ollut “hyvä laidun” 
ja hyvää hengellistä ruokaa ja jotka ovat saastuttaneet sen? 
Jos sinulla on Jumalan oman standardin mukainen “hyvä 
laidun”, olet Jumalan tosi seurakunnassa. Jumala antoi ihmi-
sille “hyvän laitumen”, jonka pastorit tänä lopun aikana saas-
tuttivat. Asia voi viitata pelkästään laodikealaisiin.

Jumala antoi kansalleen myös “syvät vedet”—mikä kuvaa 
Pyhää Henkeä. 1 Korinttolaiskirjeen 2 luku kertoo, kuinka 
Pyhä Henki tutkii Jumalan syvyydet. Tässä puhuu Jumala, 
joka sanoo, että he ovat juoneet Jumalan standardin mukaan—
syvistä vesistä! Tämä kuvaa ensisijaisesti Pyhää Henkeä, joka 
annetaan Jumalan seurakunnalle tänä lopun aikana, mutta 
pastorit ovat myrkyttäneet nämä “syvät vedet”.

Saatana haluaa johdattaa meidät pois vahvasta raamatun 
opiskelusta ja syvästä hengellisestä ymmärryksestä, 
koska silloin hän voi pettää meitä pastorien avulla! Koko 
Laodikean seurakunta on käynyt läpi tämän murheellisen 
koettelemuksen.

Jumala ei puhu maallisista uskonnoista, jotka eivät ole kos-
kaan omanneet syviä hengellisiä vesiä! Muinaiset israelilaiset 
kulkivat Jumalan johdolla, mutta heilläkään ei ollut Jumalan 
Pyhää Henkeä! Israelin kansoilla ei ole henkisesti ollut kos-
kaan “syviä vesiä”.

“Ja onko minun lampaitteni oltava laitumella siinä, mitä 
jalkanne ovat tallanneet, ja juotava sitä, mitä jalkanne ovat 
hämmentäneet?” (jae 19). He juovat pastorien “tallaamaa” 
vettä! Jumala syyttää tässä suoraan pastoreita! Täytyi olla 
aika, jolloin ruoka ja vesi eivät olleet vielä saastuneita—ennen 
kuin pastorit saastuttivat ne! Tarkoittaa, että oli oltava myös 
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aika, jolloin pastorit ruokkivat laumaa—mutta kääntyivät 
sitten pois Jumalasta ja saastuttivat hengellisen leivän!

”Niin minä tahdon vapauttaa lampaani, etteivät ne enää jää 
ryöstettäviksi (engl. olisi saaliina); ja minä tahdon tuomita 
lampaan ja lampaan välillä” (jae 22).

Jumalan kansa ei enää olisi saaliina! Tämä lopun aikana 
tapahtuva Jumalan omien hajaannuttaminen tapahtuu vii-
meisen kerran. Kuinka majesteettista!

“Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, 
palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva heidän 
paimenensa” (jae 23). Kaikki tapahtuu juuri ennen Daavidin 
herättämistä. Kärsimyksen aika on lähes ohi! Kiitos Jumalalle.

“Ja minä teen heidän kanssansa rauhan liiton; minä lopetan 
maasta pahat eläimet, niin että he asuvat turvallisesti erä-
maassa ja nukkuvat metsiköissä” (jae 25). Kaikille koittaa 
kohta rauhan aika, rauha Jumalan kanssa ja ihmiskunnassa. 
Löytyykö jalompaa tai kiehtovampaa näkyä?

“Ja minä teen siunatuiksi heidät ja kaiken, mitä minun 
kukkulani ympärillä on, ja vuodatan sateen ajallansa—ne 
ovat siunauksen sateita. Ja kedon puut kantavat hedelmänsä, 
ja maa antaa satonsa, ja he saavat olla turvassa maassansa. Ja 
he tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä särjen 
heidän ikeensä puut ja pelastan heidät heidän orjuuttajainsa 
käsistä” (jakeet 26-27). Kun Jumala tuo Israelin takaisin orjuu-
desta, kaikki tulevat tuntemaan Jumalan ja seuraamaan häntä! 
Jumalan tuhatvuotinen hallintokausi toteutuu.

“Eivätkä he enää ole pakanain ryöstettävinä, eivätkä 
metsän pedot heitä syö, vaan he asuvat turvassa, kenenkään 
peloittelematta. Ja minä annan nousta heille istutuksen, joka 
on oleva kunniaksi, niin ettei heidän tarvitse siinä maassa 
menehtyä nälkään eikä enää kärsiä pakanain pilkkaa. Ja he 
tulevat tietämään, että minä, Herra, heidän Jumalansa, olen 
heidän kanssansa ja että he, Israelin heimo, ovat minun kan-
sani, sanoo Herra, Herra. Niin, te olette minun lampaani, 
minun laitumeni lampaat, te ihmiset; minä olen teidän 
Jumalanne, sanoo Herra, Herra” (jakeet 28-31). Tämä on 
Jumalan tuoma, kiehtova loppu!



Luku kaksitoista
Saadokin jälkeläiset

Hesekielin kirja puhuu paljon fyysisestä temppelistä, joka 
tullaan perustamaan huomisen maailmassa, kun Jeesus 
Kristus perustaa Jumalan valtakunnan maan päälle. 

Mutta se puhuu sitäkin enemmän hengellisestä temppelistä, 
josta Jumala on eniten huolissaan.

Mistä alat rakentamaan hengellisen temppelin? Tiedämme 
Esran kirjan luvusta 3, mistä Jumala alkaa; juutalaiset aloit-
tivat temppelin uudelleenrakentamisen alttarista. fyysisesti 
katsottuna tämä saattaa vaikuttaa oudolta, mutta alttari kuvaa 
ensihedelmiä: Jumala rakentaa tänään alttarin huomisen maa-
ilmaa varten—temppeliä varten, joka jonain päivänä tulee 
käsittämään koko ihmiskunnan! Jumalan filadelfialaiset 
tulevat olemaan osa tätä alttaria.

s a a d o k- pa p p i

filadelfialaisia nimitetään Hesekielin kirjassa Saadokin jäl-
keläisiksi (engl. Saadokin pojiksi). Kuka oli Saadok? Mitä 
Saadokin jälkeläisenä oleminen tarkoittaa?

Kaksi kuningas Daavidille uskollisinta pappia olivat 
Ebjatar ja Saadok, Ebjatar oli ylimmäinen pappi ja Saadok pal-
veli hänen alaisenaan. Absalomin, Daavidin pojan, johtama 
kapina sai monet Israelissa kääntymään Daavidia vastaan ja 
seuraamaan Absalomia. Ebjatar ja Saadok eivät kuitenkaan 
toimineet näin.
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Myöhemmin, David tullessa vanhaksi, hänen toinen poi-
kansa Adonia nousi häntä vastaan. Tällä kertaa Ebjatar teki 
virheen ja liittyi kapinaan. Ehkä hän uskoi, että Davidin oli 
liian vanha työhönsä. Ylipappi kääntyi kuningasta vastaan! 
Davidille tämän petoksen täytyi olla yksi masentavimmista 
hetkistä hänen elämässään.

Saadok pysyi kuitenkin uskollisena. Hänestä tehtiin yli-
pappi hänen uskollisuutensa takia. Pian hän sai kunnian voi-
della Salomon kuninkaaksi. Kaikista muista papeista poiketen 
Saadok pysyi uskollisena Daavidille ja myös Salomon halli-
tuskaudella, kuolemaansa saakka Hänen poikansa seurasivat 
hänen esimerkkiään.

Siksi Jumala kutsuu tänään valittuja Saadokin pojiksi: 
Pysymme lojaaleina Daavidin valtaistuimelle alusta loppuun. 
Saatoimme ehkä horjua jonkin aikaa, mutta teimme paran-
nuksen. Saadokin pojat on sopiva nimi lojaalille filadelfian 
jäännökselle lopun aikana. Hesekiel puhuu esisijaisesti pasto-
reista, mutta nimitys sisältää myös kaikki Jumalalle uskolliset, 
sillä heistä tulee kuninkaita ja pappeja—Jumalan kuninkaal-
lisia, mikä on erityislaatuinen kunnia.

Jumala puhuttelee ihmisiä, jotka on kutsuttu ja jotka 
ovat tehneet kääntymyksen lopun aikana. Lopun ajan kut-
sutuista vain filadelfialaiset kantavat, ja tulevat ikuisesti 
kantamaan nimeä Saadokin pojat. Vain he pysyvät uskol-
lisina Daavidin valtaistuimelle. Lopun ajan esikoisista 
vain filadelfialaiset hallitsevat Jumalan päämajan temppe-
lissä ikuisesti! He kantavat kunniallisen aseman, koska he 
pysyivät uskollisina, kun useimmat Jumalan omista kapi-
noivat Jumalaa vastaan. He tulevat olemaan ovat huomisen 
maailmassa Jumalan valittujen päämajan alttari eli pappeja. 
Heidän kuninkaalliseen arvoonsa lisätään nimike Saadokin 
pojat. useimpia Jumalan lopun ajan pyhiä ei kunnioiteta 
tällä arvonimellä.

Kuka oli Hesekiel? Emme tiedä hänestä paljoa, vain yhden 
mielenkiintoisen seikan. Hän oli Buusin poika (Hesekielin 
kirja 1:3) ja osa Saadokin pappisperhettä. Jopa vankeudessa 
Hesekiel oli jatkuvasti uskollinen Daavidin valtaistuimelle. 
Siksi Jumala voi käyttää hänen nimeään esimerkkinä. Hän 
oli Saadokin jälkeläinen kahdella tavalla—hän kuului sekä 
Saadokin fyysiseen että henkiseen sukulinjaan.
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k e s k e i n e n  k ä ä n n e k o h ta

“Mutta ne leeviläiset papit, Saadokin jälkeläiset, jotka hoitivat 
minun pyhäkössäni suoritettavat tehtävät silloin, kun israeli-
laiset olivat eksyneet minusta pois, he saavat lähestyä minua, 
palvella minua ja seisoa minun edessäni uhraamassa minulle 
rasvaa ja verta, sanoo Herra, Herra” (Hesekielin kirja 44:15). 
Jumala puhuu tässä asiasta, jonka olemme saaneet kokea: kun 
israelilaiset—henkiset israelilaiset, käytännössä lähes koko 
seurakunta—kulkivat pois Jumalasta.

“Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. 
Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja 
laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi” (2 Kirje 
tessalonikalaisille 2:3). Suuren luopumuksen oli ennustettu 
tapahtuvaksi Jumalan omassa seurakunnassa—ja että tämä 
pettäisi monia ihmisiä. Kadotuksen lapsi saisi määräysvallan 
ja alkaisi tuhota Jumalan totuutta Jumalan nimessä!

Nämä jakeet osoittavat, että Jumalan omat pakotettaisiin 
taisteluun, kasvokkain saatanallisia voimia vastaan seurakun-
nassa. Ne viittaavat kovaan taisteluun Jumalan totuudesta!

“Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka 
vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää” (jae 7). 
H. Armstrong poistettiin tieltä, 95 prosenttia seurakunta-
laista antautui hengellisessä taistelussa saatanalle. “Ja kai-
killa vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotuk-
seen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, 
voidaksensa pelastua” (jae 10). Miksi nämä ihmiset kuo-
levat hengellisesti? Koska he eivät rakasta totuutta. He eivät 
usko, että heidän tulee kohdistaa katseensa Daavidin valtais-
tuimelle. He eivät usko, että he tarvitsevat Jumalan hallitusta!

Keskitytään siihen 5 prosenttiin—joka todella rakastaa 
totuutta! Joka rakastaa hallitusta! Keskitytään ihmisiin, jotka 
pysyvät uskollisina Jumalalle, jotka taistelevat Jumalan puolesta.

Kaiken petoksen keskellä jalo ryhmä, Saadokin pojat, 
pysyy uskollisena Jumalan valtaistuimelle. Hesekielin 
kirjan jae 44:15 käsittelee varsinaisesti pastoreita, mutta 
asia koskee myös meitä kaikkia, kun seuraamme Jumalalle 
uskollisia pastoreita. Kaikki alkoi kauttani, vahvasti John 
Amoksen tukemana. Emme olleet miehiä, joilla oli paljo-
akaan painoarvoa senaikaisessa seurakunnassa, mutta me 
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takerruimme H. Armstrongin opettamaan! Nyt moni muut 
on seurannut perässä. Jumala sanoo, että hänen Saadokin 
jälkeläisensä hoitivat Jumalan pyhäkön toimia, kun kaikki 
muut kääntyivät pois. Tällainen toiminta tekee vaikutuksen 
Jumalaan! Se tekee Saadokin pojista erityisiä Jumalan sil-
missä. Vaikka tämä jalo arvonimi ei merkitse mitään tämän 
maailman ihmisille, ei löydy toista arvonimeä, jonka mie-
luummin ottaisin omakseni!

Meistä tuli Saadokin poikia keskeisessä käännekohdassa. 
Seurakunnan jakaantuminen oli se historiallinen hetki, joka 
jalostaa meidät ikuisiksi ajoiksi—se oli suurin hetki hengel-
lisessä elämässämme! uskollisuuden kehittäminen ja osoit-
taminen petoksen keskellä oli teko, joka pätevöittää erittäin 
arvostettuun asemaan.

Meidän on pätevöidyttävä voidaksemme olla ikuisia 
Saadokin jälkeläisiä! Tämä on valtava näky! Jumala tarjoaa 
tämän työn meille ikuisiksi ajoiksi, koska pysyimme filadel-
fialaisina Laodikean kapinan aikana. Jumala haastaa meidät 
näyn avulla. Ikuinen palkkiomme riippuu päivittäin, nyt teke-
mistämme valinnoista!

Miksi laodikealaiset eivät saa olla Jumalan valtakunnan 
päämajassa—vaikka he tekisivät parannuksen suuressa 
ahdistuksessa? Koska he eivät ole pätevöityneet! Heillä ei 
ole päämajan mentaliteettia TÄNÄÄN! Ne ihmiset, jotka kes-
kittyvät päämajaan nyt voimakkaasti, saavat olla Jumalan val-
takunnan päämajassa.

Ajattele asiaa käytännössä. H. Armstrong lausui usein: 
Hallitus on kaikki kaikessa. Hallitus on kymmenestä käskystä 
ensimmäinen: Älä pidä muita jumalia tosi Jumalan rinnalla. 
Kun laodikealaiset sanovat, että he kokeillevat muita hallin-
tomalleja, todellisuudessa he kääntyvät toiseen jumalan puo-
leen! Kuinka Jumala voi luottaa, luovuttaa heille päämajan 
aseman valtakunnassaan?

“Ilman näkyä kansa hukkuu …” (Sananlaskujen kirja 29:18, 
engl. käännös). Siinä ei sanota, että ilman hallitusta ihmiset 
hukkuvat. Voidaksesi seurata Jumalan hallitusta, tarvitset 
kauaskantoisen näyn! Tämä perustavanlaatuinen oppi kom-
pastuttaa varsin monia, koska heiltä puuttuu näky! He eivät 
kykene näkemään, Saadokin poikien lailla, miten tänään 
kaikki valmistaa meitä erityisellä tavalla osaksi Jumalan 
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kuninkaallista perhehallitusta Jumalan valtakunnassa. He 
ovat menettäneet tämän näyn.

Miksi Jumala haluaa, että kiinnitämme tänään kat-
seemme päämajaan? Hän valmistaa meitä opettamaan KOKO 
MAAILMAA katsomaan tulevaisuudessa päämajaan! Miten 
muuten voimme valmistautua tällaiseen työhön? Ei ihme, että 
Jumala katsoo niin tärkeäksi olla Saadokin jälkeläinen.

da av i d i n  ava i n

Joka kerta kun hallitsija kruunataan Englannissa, lauletaan 
Gf Händelin “Saadok-pappi”. Miksi juuri tämä laulu valittiin?

Kuningatar Elisabet kruunattiin 2. kesäkuuta 1953 
Brittiläisen kansanyhteisön kuningattareksi. Kun luet, mitä of 
Chronicle-Telegram, Elyria, ohion sanomalehti kirjoitti kruu-
najaisten aikaan, kuvittele itsesi paljon korkeampaan asemaan 
tulevaisuudessa: “Alkuseremonian ‘tunnistamisen’ jälkeinen” 
ehtoollisjumalanpalvelus seremonia muuttaa kruunajaisten 
tunnelman hartaaksi, se on täynnä syvällistä uskonnollista 
merkitystä. Tästä hetkestä lähtien kansaansa palvelemaan 
omistautunut kuninkaallinen vihitään piispan lailla juhlal-
lisesti tehtävänsä … Samaan aikaan kuoro laulaa, samalla 
tavalla ja samassa vaiheessa seremoniaa kuin varhaisimmasta 
tunnetusta Englannin kruunausjumalanpalveluksesta lähtien 
“Saadok-pappi” -virren (21. toukokuuta 1953). Laulun pappi 
Saadokista on laulettu joka kerta, kun kuningas tai kuningatar 
on kruunattu “varhaisimmasta tunnetusta Englannin kruunaus-
jumalanpalveluksesta” lähtien.

Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat eivät kohtaisi 
kansallista katastrofia, jos heillä olisi Saadokin näky! Tämä 
näky on kansoillemme kaikkein tarpeellisin.

Miksi laulu Saadokista on Daavidin valtaistuimen kruuna-
jaisseremoniassa? uskon, että Jumala inspiroi laulun auttaak-
seen Jumalan omia ymmärtämään, keitä he ovat! Arvo on sen 
veroinen, että sen vuoksi kannattaa luopua kaikesta, kaikkialla 
ja milloin tahansa maapallolla!

Mikä tekee meistä Saadokin poikia? Harkitse asiaa, että 
juuri me painatimme Yhdysvallat ja Britannia profetioissa 
-kirjan. uskon, että Jumala varasi tehtävän meille, koska se 
oli ehdottoman välttämätön hänen työlleen. Vuoden 1945 
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kirjan tekijänoikeus oli päättynyt ja kuka tahansa olisi voinut 
painattaa sitä, mutta kukaan muu ei toiminut näin. Me halu-
simme kirjan intohimoisesti ja kukaan muu ei ollut kiinnos-
tunut siitä.

Vain Saadokin pojat halusivat version, jonka Jumalan 
innoitti H. Armstrongin kirjoittamaan! Miksi? Kirja kertoo 
Daavidin valtaistuimesta! Laodikealaiset kääntyvät siitä pois 
yhtä varmasti kuin Ebjatar kääntyi pois Daavidista. Voin 
taata elämäni sen puolesta, että Jumala innoitti tuon kirjan. 
Voimmeko työntää syrjään ohimennen tämänkaltaisen ilmoi-
tuksen Jumalalta?

Miksi kutsumme televisio-ohjelmaamme Daavidin avai-
meksi? Koska olemme Saadokin poikia. Todellisuudessa me 
emme tee tällaisia päätöksiä. Suuri Jumala valmistaa meitä 
istumaan Daavidin valtaistuimella käyttämällä meitä työs-
sään tänään.

Lue sanomalehtileikkele uudelleen: Siinä sanotaan, että 
Queen Elizabeth “omistautui palvelemaan kansalaisiaan”. 
Tämä on jalo kutsumus, enkä halua vähätellä sitä ollenkaan. 
Mutta meidän näkökulmastamme palvelus on melko lyhytnä-
köinen. Saadokin pojat omistautuvat palvelemaan koko maa-
ilmaa! Kun istumme Daavidin valtaistuimella aviomiehemme 
Jeesuksen Kristuksen kanssa, palvelemme maailmaa! Tämä on 
valtava kunnia!

Daavidin valtaistuin on ainoa valtaistuin, josta tätä maa-
ilmaa palvellaan. Voitko kuvitella Lähi-idän juutalaisten tai 
palestiinalaisten palvelevan maailmaa? Entä Yhdysvaltojen, 
Britannian tai muitten hallitusten? Tämän maailman poli-
tiikka on korruptoitunut. Vain valtava muutos tuottaa maa-
ilmaan levon ja rauhan, jota se huutaa kaivaten. Vain Jumala, 
uskollisten omiensa avulla voi saattaa ne aikaan.

“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” (Johanneksen 
ilmestys 3:7). Ilmestyskirjan luku 3 antaa meille laajan yleis-
kuvan siitä, keitä olemme. filadelfia-nimi liittyy Daavidin 
avaimeen ja molemmat liittyvät voimalliseen työhön, joka 
kulkee Jumalan avaamasta ovesta. Kyseessä on yksi paketti—
filadelfialaiset, Daavidin avain, avoin ovi koko maailmaan—
juuri tätä opetamme huomisen maailmassa. Meidän on 
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saavutettava maailma voidaksemme valmistautua tulevai-
suutta varten. Meidän on suuntauduttava maailmaan!

Älä anna näyn koskaan kadota—juuri näky valmistaa sinut 
tulevaan. Meidän on tiedettävä, keitä olemme ja kuinka paljon 
Jeesus Kristus rakastaa meitä jokaista. Jopa koettelemuk-
sissa meidän tulee tunnistaa Jumalan rakkaus meitä kohtaan. 
Jokainen koettelemus kannattaa pitkällä aikavälillä. Jumala 
toimii valmistaakseen meitä ikuisuutta varten! Älä koskaan 
anna saatanan uskotella sinulle toisin. Jumala omaa sellaisen 
rakkauden, jota emme edes pysty käsittämään.

p y lvä ät  t e m p p e l i s s ä

“Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, 
eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos …” (jae 12). Tämä on 
majesteettinen kunnia Saadokin pojille! He tulevat olemaan 
pysyvästi päämajan henkilöstöä, koska he ovat oppineet kat-
somaan tänään päämajaan, josta käsin Kristus johtaa 5 pro-
senttia hänelle uskollisena pysyneitä. Kuinka rakkaita he ovat 
uskollisuutensa tähden.

Hanna lausui seuraavan pojastaan Samuelista: “Sillä maan 
tukipylväät ovat Herran, hän on asettanut niiden päälle maan-
piirin (maailman)” (1 Samuelin kirja 2:8). Hanna näki näyn! 
Jumala haluaa vahvoja ihmisiä—ihmisiä, joidenka päälle maa-
ilma voidaan asettaa ja jotka pysyvät vakaina vaikeina aikoina. 
Ymmärrä, että tällaiset pylväät on rakennettava ajan kanssa. Ne 
tulevat olemaan Jumalan valtakunnassa, koska ne on rakennettu 
ennen Kristuksen paluuta. Tähän vaaditaan aikaa. Jumalan 
pylväiden on läpikäytävä testejä. Juuri näin filadelfialaiset päte-
vöityvät tänään. filadelfialaisia ei pelottele kadotuksen lapsi 
eikä koko seurakunnan eksyksiin kulkeminen! filadelfialaiset 
pysyvät Jumalassa, vaikka se johtaisi heidät kuolemaan!

Ajattele asian kääntöpuolta: Laodikealaiset kääntyivät pois. 
aivan kuin kyseessä olisi joku jokapäiväinen uskonto tai leikki. 
Miten Jumala voi mahdollisesti käyttää tällaisia ihmisiä pää-
majassaan? “Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä 
kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos” (Johanneksen 
ilmestys 3:16). Jumalaa inhottaa heidän petollisuutensa!

Pastoreiden, sekä kaukaisten alueiden jäsenten, tulee 
säilyttää katseensa päämajaan. Päämajan painopisteen 
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menettäminen on suurin vaara. Kristus johtaa seurakun-
taansa, mikä on hänen etuoikeutensa seurakunnan Päänä.

Voimmeko selvästi nähdä, kuinka nykyinen päämaja-men-
taliteetti johtaa suoraan osaksi päämajan temppeliä huomisen 
maailmassa? Jokainen ihminen maan päällä tulee katsomaan 
paikkaan, josta Kristus hallitsee. Näky ulottuu vielä kau-
emmaksi kuin Jerusalem tuhatvuotisessa valtakunnassa—se 
johtaa uuteen Jerusalemiin, maailmankaikkeuteen ja ikuisuu-
teen! Kaikki pyörii ensimmäisen käskyn ympärillä. Kaikkien 
ihmisten on ensin katsottava Jumalaan—mikä tarkoittaa, että 
heillä ei ole muita jumalia eikä muita hallitusta! Emme voi 
lähteä kokeilemaan muita hallitusmuotoja. Kun ymmärrämme 
tämän perustotuuden, Jumala voi toimia suuresti kanssamme.

va l m i s tau t u m i n e n  r a k e n ta m a a n

“Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen 
majan (tabernaakkelin) ja korjaan sen repeämät ja pystytän 
sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli mui-
naisina päivinä” (Amoksen kirja 9:11). Tämä jae kertoo 
Saadokin pojista, jotka ovat uskollisia Daavidin valtais-
tuimelle. Tämä tapahtuu ennen suurta ahdistusta. Davidin 
maja on väliaikainen rakenne, joka on sortunut tänä lopun 
aikana. Paholainen on onnistunut kaatamaan Jumalan omista 
yhdeksänkymmenen viiden prosentin hengellisen elämän.

osa pylväistä on kuitenkin yhä pystyssä, ne ovat elossa 
hengellisten raunioiden keskellä. Nämä pylväät, nämä 
Saadokin pojat, ovat ainoita maailmassa, jotka voivat 
rakentaa rauniot.

Katso työtä, jota Jumala parhaillaan rakentaa! Jumala on 
antanut meille 170 eekkeriä eli 68,6 hehtaaria maata, koska 
Hän haluaa meidän rakentavan! Kristus valmistaa meitä 
rakentamaan huomisen maailmassa—ja jonain päivänä pää-
tämme maailmankaikkeuden rakentamisen! Voimme rakentaa 
rauniot suuren Jumalan voimalla. Tämä on profetia meistä! 
rakennamme parhaillaan Daavidin majaa sellaiseksi, kuin se 
oli muinoin Herbert W. Armstrongin päivinä. Me jatkamme 
raunioiden rakentamista, vaikka joutuisimme taistelemaan 
oikeudessa! Vaikka meidän täytyisi kohdata kuolema, toivon 
ja rukoilen, että pysymme uskollisina toimeksiannollemme!
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Kuinka kaunis profetia on. Saadokin pojat eivät luovuta 
Daavidin tabernaakkelista, joka sisältää monumentaalisen 
näkemyksen Jumalasta. Nämä ovat meidän hedelmiämme. 
Niin kauan kuin Jumala on meissä, ja vahvistaa meitä työs-
sään, tiedän, ettei meitä voida nujertaa. Kun Kristus palaa, 
hänen vaimonsa on valmis ja osaa rakentaa, koska hän on 
rakentanut koko ajan. Kristus avioituu hänen kanssaan ja 
ohjaa vaimonaan, joka astuu johtamaan Jumalan rakennusoh-
jelmaa ikuisesti.

“Sillä näin sanoo Herra: Aina on mies Daavidin suvusta 
istuva Israelin heimon valtaistuimella. Ja aina on mies leevi-
läisten pappien suvusta oleva minun edessäni uhraamassa polt-
touhria ja sytyttämässä ruokauhria ja toimittamassa teura-
suhria joka päivä … Jos saatte rikotuksi minun liittoni päivän 
kanssa ja minun liittoni yön kanssa, niin että päivä ja yö eivät 
enää tule ajallansa, niin rikkoutuu myös minun liittoni pal-
velijani Daavidin kanssa, niin ettei hänellä enää ole poikaa, 
joka istuu kuninkaana hänen valtaistuimellansa, ja minun liit-
toni leeviläisten pappien, minun palvelijaini, kanssa” (Jeremian 
kirja 33:17-21).

Jumalalla tulee aina olemaan pastoreita opettamassa 
Daavidin valtaistuimesta! Hänellä tulee aina olemaan joukko 
uskollisia, Saadokin kaltaisia pastoreita. Kun seuraat näitä pas-
toreita, voit tulla Saadokin jälkeläiseksi. Jumala sanoo, että liitto 
on sitova, jos toteat joko päivän tai yön olemassaolon—ja saat 
olla täysin varma siitä, että vielä löytyy Saadokin jälkeläisiä, 
pastoreita, jotka johtavat sinut Jumalan luo ja valmistavat sinua 
hallitsemaan Daavidin valtaistuimella ikuisesti! Seuratkaa 
näitä miehiä, ja lopussa valmistutte Jumalan kuninkaiksi ja 
papeiksi—kuninkaiksi ja papeiksi, jotka osaavat ratkaista maa-
ilman ongelmat ja jotka osaavat toimeenpanna Jumalan hal-
lituksen. Nämä opastavat ihmiset Kristuksen ja Isän tykö, he 
osaavat rakentaa Jumalan perheen! Tämä on tosi evankeliumi.

Maan päältä ei löydy jalompia ihmisiä kuin Saadokin pojat!



Luku kolmetoista
Tuhatvuotisen 
valtakunnan 
päämaja

Jumala kirjasi Hesekielin kautta yhdeksän temppelistä ker-
tovaa lukua—Hesekielin kirjan luvut 40-48. Tämä loistava 
rakennelma tulee olemaan Jumalan työn päämaja tuhat-

vuotisen valtakunnan aikana. Kuitenkaan raamatusta ei löy-
tyne toista yhtä väärinymmärrettyä näkyä.

Temppeli on tietysti Jumalan temppeli, mutta asian 
yksinkertaistamiseksi kutsumme sitä tässä Hesekielin 
temppeliksi.

Meidän tulee muistaa, että Hesekiel on lopun ajan pro-
feetta. Profeetta profetoi, sillä se on hänen ensisijainen tehtä-
vänsä. Hesekiel profetoi—lähinnä lopun aikaa varten. Jumala 
haluaa antaa meille ymmärrystä tämän fyysisen temppelin 
kautta, miksi muuten se olisi Hesekielin profetiassa. Tulemme 
näkemään, että itse asiassa Jumala antaa valituilleen tehtävän 
julistaa tästä temppelistä.

Hesekielin temppeli antaa meille hyvän käsityksen 
Jumalan taivaallisesta temppelistä, sillä sen rakenne muis-
tuttaa taivaallista temppeliä. Hesekielin temppeli suo elävän 
käsityksen uuden Jerusalemin sisimmästä ( Johanneksen 
ilmestys 21:1-2). Sen näky yltää koko maailmankaikkeuteen, 
uutta Jerusalemia kauemmaksi!

Hesekieliä on kuvattu tuhon profeetaksi. Jos ihmiset 
ymmärtäisivät edes tämän yhden näkemyksen Hesekielin 
temppelistä, tällainen käsitys häviäisi.

Haluan tarkastella lopuissa luvuissa Hesekielin temppeliä.
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n ä k y  pä ä m a J a s ta

Jumala kiinnitti Hesekielin huomion, hän haluaa kiinnittää 
myös meidän huomiomme. “Meidän pakkosiirtolaisuutemme 
kahdentenakymmenentenä viidentenä vuotena, vuoden alussa, 
kuukauden kymmenentenä päivänä, neljäntenätoista vuotena 
kaupungin valloituksen jälkeen, juuri sinä päivänä tuli minun 
päälleni Herran käsi, ja hän vei minut sinne” (Hesekielin kirja 
40:1). Jos uskomme, että Jumala on olemassa ja että raamattu 
on Jumalan sana, jakeen tulisi herättää meidät. Jumalan käsi 
oli tiettynä päivänä Hesekielin päällä ja Hesekiel tunsi käden, 
joka toi hänelle nämä lopun ajan profetiat. Kyseessä näyttäisi 
olleen itse Jumala. Näin aihe temppelistä sai alkunsa.

“Jumalan näyissä hän vei minut Israelin maahan ja laski 
minut hyvin korkealle vuorelle, jolla oli ikäänkuin kaupunki 
rakennettuna, etelään päin” (jae 2). Jumala paljastaa näyn 
tuhatvuotisen valtakuntansa loistavasta päämajasta.

Jumalan työ virtaa aina hänen päämajastaan. Jumala 
antoi työlle kauniita päämajarakennuksia H. Armstrongin 
aikana ja hän rakensi talon—Ambassador Audiotoriumin—
Jumalalle. Mikään toinen Pasadenan päämajan rakennus ei 
ollut siihen verrattavissa.

Jumalan työ huomisen maailmassa tulee kuitenkin ole-
maan jättiläismäinen nykypäivän työhömme verrattuna. 
Kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra ja hänen kunin-
kaansa ja pappinsa eivät tule hallitsemaan mistään majasta.

Jumalan voimalliseen työhön kuuluu aina vaikuttavia pää-
majan rakennuksia. Yleensä maisemaa hallitsee fyysinen talo 
tai temppeli. Salomon temppeli paljastaa selkeästi Jumalan 
rakennusohjelman. Hesekielin rakennus tuhatvuotisessa val-
takunnassa on ensimmäinen rakennus, joka tulee varjosta-
maan sen majesteettista kauneutta!

Vaikka kyseessä on fyysinen temppeli, se rakenne-
taan Jumalan Pyhällä Hengellä Salomon temppelin lailla 
(1 Aikakirja 28:11-12). Nämä kaksi—Salomon ja Hesekielin 
temppelit—pohjautuvat samanlaiseen malliin. Jumala var-
mistaa aina, että hänen temppelinsä tullaan rakentamaan 
hänen tavallaan.

on aika alkaa ajatella tulevaa majesteettista maa-
ilman päämajarakennusta. Ja koska Jumala on sen todellinen 
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arkkitehti, voit olla varma, että siitä tulee innostavampi kuin 
mikään maailman ihmisten aikaisemmin näkemä!

Voitko kuvitella, kuinka Hesekielin temppeli tulee muut-
tamaan maailman kurssin? Kuinka se saa kaikkien maan asuk-
kaiden mielikuvituksen liikkeelle? Temppelillä tulee olemaan 
keskeinen sija tulevassa maailmassa! Näin mahtava rakenne 
auttaa kaikkia maailman ihmisiä katsomaan Kristukseen! He 
keskittyvät Hesekielin temppeliin ja heidän ajattelu—ja elä-
mäntapansa mullistuu! Kaikki ihmiset heräävät innostuneena 
tottelemaan Jumalaa.

Hesekielin temppeli tarjoaa koko maailman ihmisille näyn 
Jumalan maanpäällisestä sekä iankaikkisesta suunnitelmasta. 
Jumalasta tulee lopulta todellinen koko ihmiskunnalle.

Ihmisten kommenteista huolimatta tämä on suuri, ainoa 
ihmiskunnan toivo!

“ h e  m i tat k o o t  s e n  m a l l i n ”

Jumala haluaa, että opetamme ihmisille Jumalan temppe-
listä—sekä fyysisestä että henkisestä. “Sinä, ihmislapsi, saata 
Israelin heimolle sanoma tästä temppelistä, että he häpeäisivät 
rikkomuksiansa; ja he mitatkoot sen sopusuhtaisuuden (engl. 
mallin). Ja jos he häpeävät kaikkea, mitä ovat tehneet, niin tee 
heille tiettäväksi temppelin muoto sekä sen sisustus, uloskäy-
tävät, sisäänkäytävät, kaikki muodot, kaikki säädökset, kaikki 
muodot ja kaikki lait; kirjoita ne heidän silmiensä eteen, että he 
ottaisivat vaarin sen koko muodosta ja kaikista säädöksistä ja 
tekisivät niiden mukaan” (Hesekielin kirja 43:10-11). Hesekiel 
puhuu häpeävistä ihmisistä. Tiedämme, että tuhatvuotisessa 
valtakunnassa ihmiset tulevat yleisesti häpeämään. Tämä ei ole 
kuitenkaan asianlaita vielä ennen Kristuksen paluuta.

Tämä on profetia, joka kertoo, että meidän tulee oppia 
totuus Hesekielin temppelistä ja hengellisistä uhreista tänä 
lopun aikana. Jumala on paljastunut nyt lisää totuutta temp-
pelistä. Hänen oman seurakuntansa täytyy ymmärtää tänä 
päivänä, jotta se kykenee opettamaan tästä loistavasta näystä 
huomisen maailmassa. Viesti löytyy tästä profeettisesta kir-
jasta, koska Jumala haluaa, että ymmärrämme sen nyt!

Viesti on kirjattu lopun ajan Hesekielin työtä varten. Jumala 
käskee meitä kertomaan Israelin kansoille tästä fyysisestä 
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temppelistä. Tietenkin meidän tulee julistaa siitä myös Jumalan 
seurakunnalle eli hengelliselle Israelille. Jumala toivoo, että 
“jos he häpeävät” käy toteen. Tämän tulee tapahtua ennen 
suurta ahdistusta. Tiedämme, että Israel tulee häpeämään 
suuren ahdistuksen aikana. Monet profetiat kertovat tästä.

Jumala sanoo jakeessa, “he mitatkoot”. Jos ihmiset ovat 
valmiita, he voivat mitata ja todistaa kaiken Jumalan temp-
pelistä—fyysisesti sekä henkisesti. Jumala ei hallitse vielä 
rautaisella valtikalla (Johanneksen ilmestys 2:27). Ihmisille 
tulee kertoa temppelistä yksityiskohtaisesti. Mutta vain, jos 
he ovat häpeissään. Katuville ihmisille näytetään temppelin 
muoto sekä sen sisustus, uloskäytävät, sisäänkäytävät, kaikki 
muodot, kaikki säädökset, kaikki muodot ja kaikki lait. 
Jumala haluaa heidän ymmärtävän yksityiskohtaisesti tämän 
inspiroivan, toivon täyttämän näyn.

Jumala tulee “kirjoittamaan sen heidän sydämiinsä”, jos 
he tekevät parannuksen. Se tullaan varmasti kirjoittamaan 
suuren ahdistuksen jälkeen kaikkien israelilaisten paran-
nuksen tehneisiin sydämiin (Jeremian kirja 31:33).

Tänään viestiin vastaavia odottaa virka tässä temppelissä.
Meidän tulee kirjoittaa tämän fyysisen temppelin lait 

“heidän silmiensä eteen”. Meidän tulee julistaa heille “temp-
pelin muoto”. Myös tämä pätee sekä fyysisesti että henkisesti.

Julistamme Jumalan temppelistä maailmalle jopa Jumalan 
valtakunnassa. olemme tällöin henkiolentoja, mutta ilmes-
tymme lihassa, koska oppilaamme ovat edelleen ihmisiä 
(Jesajan kirja 30:20).

Tämä profetia kertoo, että tulemme julistamaan Hesekielin 
temppelistä kaikelle maailmalle. Tietenkin kaikki kohdistuu 
hengelliseen. Jopa fyysinen temppeli on pelkästään Jumalan 
taivaallisen temppelin esikuva.

Tosi seurakunnan tulee tänään oppia soveltamaan Jumalan 
lakia Jumalan temppelissä. “Tämä on temppelin laki: sen 
koko alue vuoren laella yltympäri on korkeastipyhä. Katso, 
tämä on temppelin laki” (Hesekielin kirja 43:12). Lain rikko-
minen on suurin ongelma kaikissa lopun ajan profetioissa! Se on 
suurempi kuin kaikki muut ongelmat. Jopa nykyiset Jumalan 
omat kompastuvat Jumalan lakiin, johon Jumalan hallitus 
perustuu (Malakian kirja 2:8, alkuteksti: saattaneet monet 
kompastumaan lakiin). Jos ihmiset eivät kadu, Jumala ei voi 
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käyttää heitä opettamaan lakiaan Hesekielin temppelistä koko 
maailman ihmisille! Tällainen on traaginen tappio.

Jumalan tosi seurakunta opettaa aina totuuden Jumalan 
laeista ja hallituksesta.

ta i va a l l i s e n  t e m p p e l i n  k u va

fyysinen temppeli on muotoiltu taivaallisen temppelin kaltai-
seksi. “Ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja 
varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli val-
mistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: Katso, että teet kaikki 
sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin” (Kirje 
heprealaisille 8:5). Erämaan tabernaakkelin yleismalli oli sama 
kuin Salomonin temppelin. olipa kyseessä telttamaja tai temp-
peli, jos se on Jumalan, se on taivaallisen temppelin mukainen. 
“on siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla 
puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan parem-
milla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei mennyt käsillä teh-
tyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan 
itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen 
meidän hyväksemme” (Kirje heprealaisille 9:23-24).

Taivaallinen temppeli on Jumalan asuinpaikka. Jumalan 
temppeli mainitaan Ilmestyskirjassa useita kertoja. uusi 
Jerusalem tai Jumalan temppeli oli Aabrahamin perimmäinen 
päämäärä. “Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perus-
tukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala” (Kirje heprealai-
sille 11:10). Tämä temppeli saapuu maan päälle, kun Jumala luo 
uuden taivaan ja uuden maan (Johanneksen ilmestys 21:1-2). 
Kaikkien Jumalan majojen ja temppelien pitäisi olla osoitta-
massa meille jumalallisesta, kuninkaallisesta päämäärästä.

Tämä oli Kristuksen päämäärä hänen puhuessaan opetus-
lastensa kanssa: “Älköön teidän sydämenne olko murheel-
linen. uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni 
kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko 
minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?” 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:1-2). Ilmaisu “monta 
asuinsijaa” pitäisi lukea “monia toimistoja” (engl. offices). 
Jumalalla on monta toimistoa, jotka hänen tulee täyttää 
Hesekielin temppelissä. Näillä samoilla kuningas-papeilla on 
myöhemmin myös toimistot uudessa Jerusalemissa!
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Toivon, että tämänkaltainen tulevaisuus innostaa meitä 
enemmän kuin mikään muu asia elämässämme! Pylväs-
papeille annettava palkinto on sanoinkuvaamattoman loistava 
korkeimman tason asema Jumalan valtakunnassa!

Pyrimme täyttämään nämä varsin todelliset toimistot täs-
mälleen tällä hetkellä. Ellemme ymmärrä tätä henkeäsal-
paavaa näkyä selvästi, emme kykene pätevöitymään sitä 
varten! Tämän vuoksi laodikealaiset—jopa suuressa ahdis-
tuksessa katuvat—eivät pätevöidy jakamaan Kristuksen valtais-
tuinta. Meidän täytyy voittaa nyt (Johanneksen ilmestys 3:19-
21). Emme saa suhtautua kutsumukseemme kevyesti! 
Kutsumuksemme on kaikkien uhrausten—kaikkien Jumalan 
sallimien koettelemusten arvoinen.

Terävä näky Hesekielin temppelistä mahdollistaa käsi-
tyksen Jumalan taivaallisesta temppelistä sekä tulevaisuu-
destamme jopa tuhatvuotista valtakuntaa ja viimeistä suurta 
päivää kauemmaksi! Se kertoo tulevaisuudestamme Jumalan 
kanssa ikuisuudessa. Vain näky temppelistä innoittaa meidät 
pätevöitymään Jumalan tarjoamiin korkeimpiin virkoihin! Jos 
ymmärrämme, mikä Hesekielin temppeli on, saamme paljon 
paremman käsityksen tulevista viroista.

on helppo jumiutua jokapäiväiseen maailmanmenoon. 
Jumalalla on uskomattoman ylevä tavoite meitä kaikkia 
varten. Hän haluaa kohottaa ajatuksemme pois nykymaail-
masta loistavan tulevaisuuden maailmaan, jossa hän hallitsee. 
Monet ihmiset ajattelevat, että tällainen on pelkkää fantasiaa, 
mutta he ovat väärässä. Pian Kristus saapuu ja tuo rauhan, 
ilon ja yltäkylläisyyden surkeaan maailmaan.

k a i k k e i n p y h i n

Meidän täytyy ymmärtää temppelin kaikkein pyhimmän 
paikan, kaikkeinpyhimmän, merkitys. Se sijaitsi temppelin 
sisäpihalla. “Ja temppelin peräosan, kaksikymmentä kyy-
närää, hän laudoitti erilleen setrilaudoilla lattiasta kattopalk-
keihin asti; niin hän rakensi siihen sisälle kuorin, kaikkeinpy-
himmän” (1 Kuningasten kirja 6:16 ).

Liitonarkki oli kaikkeinpyhimmässä. Kullalla peitetty 
arkki—eräänlainen Jumalan valtaistuin—symboloi Jumalan 
läsnäolosta. Liitonarkkia kattoi kaksi oliivipuista kerubia, 
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joiden siivet olivat ojossa. Israelilaiset tiesivät, että Israelin 
kunnia poistuisi, jos he kadottaisivat arkin.

Arkin sisällä oli kymmenen käskyä kahteen kivitablettiin 
kirjoitettuna. Arkki sisälsi myös kulhon mannaa ja Aaronin 
sauvan (Kirje heprealaisille 9:4-5).

Näillä esineillä on suuri symbolinen arvo. Jumalan omien 
tulee tänään syödä mannaa, eli hengellistä ruokaa. Kymmenen 
käskyn, eli lain tulee hallita heitä, mikä edellyttää, että on 
löydyttävä tähän lakiin perustuva hallitus—jota puolestaan 
symboloi Aaronin sauva. Hallituksen tulee olla aina läh-
töisin Jumalan valtaistuimelta. Liitonarkki tarkoittaa siis, että 
Jumala hallitsee ihmistä.

Jumalan seurakunta on tänään Jumalan temppeli (1 Kirje 
korinttilaisille 6:19, Kirje efesolaisille 2:21). Jumala rakentaa 
hengellistä temppeliään juuri nyt—tällä hetkellä!

J a a k i n  a n d  b o oa s

Jumala rakennutti temppelin sisäänkäyntiin kaksi pylvästä. 
Nämä pylväät olivat nimeltään Jaakin ja Booas (1 Kuningasten 
kirja 7:21)

Nämä kaksi pylvästä löytyvät myös Hesekielin temppelistä. 
“Eteisen pituus oli kaksikymmentä kyynärää ja leveys yksi-
toista kyynärää. Sinne noustiin kymmentä porrasta. Ja sei-
näpatsaitten ääressä oli pylväät, yksi kummallakin puolella” 
(Hesekielin kirja 40:49). Salomon temppelissä nämä kaksi 
pylvästä sisälsivät vähintään 130 tonnia vaskea eli messinkiä. 
Tämä auttaa meitä ymmärtämään, miksi Nebukadnessar 
hajotti pylväät kuljetti ne Babyloniin (Jeremian kirja 52:17). 
Nämä kaksi pylvästä painoivat 266 tonnia ja olivat 11 metriä 
korkeita. Kunkin pylvään päällä oli valtava 3 metriä korkea 
huoneen kokoinen kulho.

Mitä kaksi pylvästä kulhoineen symboloi? Kristusta 
kuvataan näöltänsä vaskin kaltaiseksi mieheksi (Hesekielin 
kirja  40:3). raamatussa Kristus on pylväistä toinen. “Ja 
Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut, 
niinkuin joku herätetään unestansa. Ja hän sanoi minulle: 
Mitä sinä näet? Minä vastasin: Minä näen, katso: lampunjalka, 
kokonansa kultaa, ja sen yläpuolella sen öljyastia, ja lam-
punjalassa sen seitsemän lamppua, ja seitsemän öljyputkea 
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lamppuihin, jotka ovat siinä ylimpänä” (Sakarjan kirja 4:1-2). 
Lampunjalka on pylväs, jonka päällä on kulho. Kulho sisälsi 
lamppua ruokkivan öljyn. “Ja hän lausui ja sanoi minulle 
näin: Tämä on Herran sana Serubbaabelille, näin kuuluva: Ei 
sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra 
Sebaot” (jae 6). Teemme Jumalan työtä Jumalan Pyhän Hengen 
kautta—jota kuvaa öljykulho—emme ihmisen kyvyillä.

on seitsemän lamppua eli seurakunnan aikakautta. 
Pylväs tai lampunjalka kuvaa seuraavassa selvästi Jeesusta 
Kristusta: “Ja seitsemän (alkutekstissä) lampunjalkain keskellä 
Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja 
rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn” (Johanneksen 
Ilmestys 1:13). Kristusta kuvataan seitsemän seurakunnan 
aikakaudella. Hän on pylväs ja kulho, joka ruokkii seitsemää 
lamppua. “Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin-
kuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niin-
kuin tulen liekki; hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, 
kiiltävän vasken kaltaiset [Salomon temppelin pylväät sisäl-
sivät 130 tonnia vaskea], ja hänen äänensä oli niinkuin pal-
jojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seit-
semän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä 
miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se 
täydeltä terältä paistaa … ne seitsemän tähteä ovat niiden seit-
semän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa [tai 
lamppua] ovat ne seitsemän seurakuntaa” (jakeet 14-20).

Kuinka moni ihminen näkee tosi seurakunnan takana 
Jumalan suuren voiman? Jumala antaa meille henkisen polt-
toaineen, joka saa lamppumme palamaan. Tämä pylväs tukee 
Jumalan työtä! Tässä on hallitus, joka hallitsee Jumalan seu-
rakuntaa! Emme selviydy, ellemme ymmärrä, mikä todel-
linen voimanlähde on. Se on maata vapisuttava mahti Jumalan 
pienen jäännöksen takana tänään. Ilmestyskirjan jakeet 2-3 
profetoivat seitsemästä Jumalan seurakunnan aikakaudesta, 
tai lampusta. Ilmestyskirjan kolme ensimmäistä lukua ja 
Sakarjan luku 4 puhuvat samasta asiasta.

Hesekielin temppelissä Kristus on selvästi yksi pylväistä ja Isä 
Jumala on se toinen pylväs. Kun ihmiskunta kulkee temppeliin 

JAAKIN JA BOOAS Temppelin sisäänkäynnissä olevat kaksi 
pylvästä edustavat selvästi Jeesusta Kristusta ja Isää Jumalaa.
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huomisen maailmassa, se astuu siihen näiden kahden pylvään 
välistä. Ihmisille tullaan opettamaan, että Isä Jumala ja Kristus 
ovat sen pylväät sekä Jumalan perheen luonut voimanlähde! 
Maailma saa tietää, kuka hallitsee—ja kuka ei hallitse!

vo i m a m m e  l ä h d e

Meidän tulee olla Jumalia niin kuin Jumala on Jumala. 
olemme kuitenkin Jumaliksi luotuja, emme Jumalia ilman 
alkua. olemme savesta valmistettuja ihmisiä—punaista savea. 
Jumala loi meidät tomusta, mikä tekee hengellisen syntymän 
ihmeestä vieläkin majesteettisemman. Siirrymme tomusta 
Jumalan omaan perheeseen! Isä ja Kristus ovat luomisen lähde.

Jumalan omien ei pidä koskaan unohtaa voimamme läh-
dettä. olisiko lamppu mitään ilman öljyä? Se olisi arvoton. 
Meidän on käsitettävä asia nyt, muuten emme voi hallita 
Jumalan valtakunnassa. Jumalan laodikealaiset ovat unohtaneet 
asian, he eivät näe kaiken voiman todellista lähdettä. Heidän 
öljyvaransa on varsin vähissä. Lue Matteuksen 25:1-13 ver-
taus 10 neitsyestä. Viisikymmentä prosenttia laodikealaisista 
menettää iankaikkisen elämänsä. Jumalan oma seurakunta on 
saanut vastaanottaa ihanaa, mutta erittäin vaarallista, tietoa!

Jumala ja Kristus ovat ainoa valon lähde maailmassa. Ei 
löydy toista valonlähdettä. Serubbaabel oppi saman lopun 
aikana (Sakarjan kirja 4:6; Johanneksen ilmestys 3:7-8). 
Laodikealaiset ovat hylänneet tämän lopunajan Jumalan pal-
velijan täyttämän viran.

Meidän filadelfialaisten on opittava alistumaan Jumalan 
hallituksen—Jumalan Pyhän Hengen—alaiseksi lopun ajan 
Serubbaabelin lailla. H. Armstrong edusti Serubbaabelia. 
Kaikki Laodikean ryhmät opettavat ihmisen—eivät H. 
Armstrongin opettamaa Jumalan hallitusta. H. Armstrongin 
kautta aikaansaatu suuri työ ei tapahtunut sattumalta! Se 
tapahtui Jumalan Pyhän Hengen kautta!

Jumala auttakoon laodikealaisia, jotka eivät näe tätä Jumalan 
kaikkivoipaa ihmettä! ihminen ei ole mitään. Mutta se, minkä 
Jumala teki tämän miehen kautta, on todella uskomatonta!

Jumalan lamppu paloi kirkkaasti Jumalan työssä, mutta 
“sokeat” laodikealaiset eivät näe Jumalan lamppua ja ovat 
tämän takia penseitä.
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Serubbaabel rakensi Jumalan temppelin. Hän tiesi, kuinka 
rakentaa Jumalalle. Hän on valmis opettamaan koko maa-
ilmaa. Laodikealaiset eivät ole valmiita.

filadelfialaisista tulee pylväitä. “Joka voittaa, sen minä 
teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää 
lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja 
Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka las-
keutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden 
nimeni” (Johanneksen ilmestys 3:12). Tämä tarkoittaa, että 
filadelfialaiset ovat oppineet kiinnittämään katseensa Jumalan 
perheeseen ja tulleet sen kaltaiseksi. Jae sanoo, että meistä tulee 
päämajan pylväitä ikuisesti—emmekä me “enää lähde ulos”! 
olemme pikkuruisia pylväitä Jumalaan verrattuna, mutta pyl-
väitä kuitenkin. Meitä tullaan kutsumaan Jumalan lailla ikui-
sesti pylväiksi! Tämä on mahtava palkinto uskollisuudesta!

Anchor Bible kutsuu kahta todistajaa öljyn pojiksi (Sakarjan 
kirja 4:3; Johanneksen ilmestys 11:3). He ovat niitä. He ovat 
oppineet alistumaan Jumalan hallituksen alaisuuteen Jumalan 
Pyhän Hengen voiman kautta. Jumala lausuu Ilmestyskirjan 
luvuissa 2-3 viestin jokaiselle seurakunnan aikakaudelle. Hän 
toistaa jokaisen viestin jälkeen “se kuulkoon, mitä Henki seu-
rakunnille sanoo”. Tämä on se öljy, joka saa lampun palamaan 
kirkkaasti. Jumala auttakoon henkilöä, joka seuraa ihmistä 
(Jeremian kirja 17:5) eikä Pyhää Henkeä.

J u m a l a n  a lt ta r i

Jumalan temppeli oli sisältä kullattu ja tulee myös jat-
kossa olemaan puhdasta kultaa. “Ja Salomo päällysti temp-
pelin sisäpuolelta puhtaalla kullalla. Ja hän sulki kultavit-
joilla kaikkeinpyhimmän, jonka oli päällystänyt kullalla.” 
(1 Kuningasten kirja 6:21). Jumalan temppeliin alttari on myös 
peitetty kullalla. Tämä alttari sijaitsee sisemmällä esipihalla. 
kaikki temppelissä keskittyy Jumalan alttarin ympärille, 
aivan kuten nykyseurakunta pyörii—alttaria symboloivien—
Jumalan pastorien ympärillä.

Jumalan valittuja koulutetaan tänään näyttävää työtä varten 
Hesekielin temppelissä. Näitä pyhiä verrataan puhtaaseen kul-
taan Jumalan sekä nykyisessä että tulevassa palveluksessa. He 
tulevat toimimaan korkeimmalla kuningas-pappi tasolla sekä 
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tuhatvuotisessa valtakunnassa että koko ikuisuuden ajan. 
Jumala haluaa meidän ymmärtävän syvällisesti, miten kor-
keasti hän arvostaa järkkymätöntä uskollisuuttamme!

Tarkastellaan vielä toista profetiaa, joka kertoo Jumalan 
seurakunnan jakautumisesta lopun aikana. “Kuinka 
onkaan kulta tummunut, muuttunut hyvä kulta; kuinka 
ovat pyhät kivet viskeltyinä kaikkien katujen kulmiin!” 
(Valitusvirret 4:1). Profeetta Jeremia kirjoitti Valitusvirret. 
Sekä Jeremian kirjan että Valitusvirsien painopiste on lopun 
ajassa—nykypäivässä. Huomaa, että kulta on “muuttunut” 
tummaksi. Hyvä kulta on tummunut. Jumala puhuu pyhä-
köstään—omasta seurakunnastaan ja erityisesti häntä palve-
levista pastoreista! Näillä oli Jumalan kallisarvoinen totuus, 
jonka he ovat nyt menettämässä! He ovat muuttuneet hyvästä 
kullasta tummaksi kullaksi. onneksi he ovat tässä vaiheessa 
vielä kultaa. Vielä löytyy toivoa!

Tämä on temppelikieltä, joka pätee selvästi Jumalan omaan 
seurakuntaan. Saatana petti pastoreita ja johti suurimman 
osan Jumalan omista harhaan. “Siionin pojat, nuo kalliit, 
punnitut puhtaimman kullan arvoisiksi—kuinka he ovat-
kaan saviastiain arvossa, savenvalajan kätten tekojen!” (jae 2). 
Jumala vertaa “kallisarvoisia Siionin poikia” puhtaaseen kul-
taan. Jumala käsittelee ensin omia pastoreitaan. Tietenkin asia 
koskee kaikkia Jumalan omia. Malakian viesti-kirja käsittelee 
samaa totuutta.

Jumala haluaa meidän näkevän, millaisen arvon hän 
antaa omilleen! Näetkö, miten kallisarvoinen olet Jumalalle, 
jos pysyt hänen hyvänä kultaisena valittunaan? Me asumme 
sisemmällä esipihalla, jossa Jumalan kaikkein pyhin on. 
Jumala on läsnä meissä, jos teemme hänen työtään! Me 
saamme kuulua tähän pappiryhmään, ainoisiin, jotka saavat 
tulla lähelle Jumalaa. Toimistomme tulevat sijaitsemaan 
Jumalan toimiston läheisyydessä Hesekielin temppelissä. 
Jumalan valittuja odottaa ihana, kultainen tulevaisuus! Varo 
kuitenkin saatanaa.

uskon, että nyt pätevöidymme Hesekielin temppelin sisem-
mälle esipihalle. Jumalan omat ovat joko sisemmällä tai sitten 
ulommalla esipihalla tänään

Jumalan hengellisessä temppelissä ( Johanneksen 
ilmestys 11:1-2). Jumala asuu sisemmällä esipihalla. Näyttää 
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siltä, että tulemme toimimaan sisemmällä esipihalla tuhat-
vuotisen valtakunnan fyysisessä temppelissä, jos toimimme 
tänään sisemmällä esipihalla hengellisesti. Joka tapauksessa 
tänään sisemmällä esipihalla toimivat Jumalan omat tulevat 
omaamaan suuremman vastuun Jumalan valtakunnassa.

m a a i l m a n  k i i n to p i s t e

Psalmi 68 sisältää profetian Jumalan tulevasta maailmasta 
(jakeet 17, 19, 23). “Sinun temppelisi tähden, joka kohoaa 
Jerusalemissa, kuninkaat tuovat sinulle lahjoja” (jae 30). 
Tämä jae viittaa erityisesti Jumalan fyysiseen temppeliin 
tuhatvuotisessa valtakunnassa. Maan kuninkaat tuovat lah-
joja Kristukselle. Hän on kuninkaiden Kuningas ja herrojen 
Herra. Meillä on mahdollisuus työskennellä paikassa, missä 
kuninkaat tulevat luoksemme! Jumala antaa meille todellisen, 
majesteettisen kutsumuksen, joka on lähes liian ihmeellinen 
ymmärtää (Johanneksen ilmestys. 2:26; 5:10).

Jumala kiinnittää ihmisten mielet itseensä temppelinsä 
kautta! Jos Jumala kykenee täyttämään ihmisten mielet 
näyllä, mikään ei estä heitä olemasta osana Jumalan näkyä!

Temppeliprojekti alkaa jo ennen Kristuksen laskeutumista 
Öljymäelle. “Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, 
joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki hal-
keaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen 
puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin” 
(Sakarjan kirja 14:4). Tämä dramaattinen tapahtuma muuttaa 
maiseman, paikan johon Hesekielin temppeli rakennetaan. 
Vuori halkeaa kahtia ja sen toinen puolisko siirtyy pohjoiseen 
ja toinen etelään. Tämä luo syvän idästä länteen kulkevan 
laakson. Öljymäki tulee todennäköisesti nousemaan paljon 
nykyistä korkeammalle. Tämän ihmeen kautta suuri osa 
Jerusalemin saastasta hautautuu välittömästi ja tekee maan 
kehittämisen helpommaksi.

Meidän tulee suunnitella tulevaisuuttamme Hesekielin 
temppelissä tämän näyn turvin.

Jeesus Kristus suunnitteli Hesekielin temppelin jo ihmisen 
historian alkuaikoina. Hän tiesi, että tämä temppeli tulisi ole-
maan koko maailman huomion keskipiste! “Aikojen lopussa 
on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä 
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vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne vir-
taavat kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: 
Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temp-
peliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme 
hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista 
Herran sana” (Miikan kirja 4:1-2). Kristus vastaanottaa 
“monia kansoja” tähän suureen temppeliin. Jumalan lakia 
tullaan opettamaan tästä päämajan rakennuksesta—“Herran 
huoneesta”—maailman ihmisille. Maailmaa tulee hallitse-
maan se samaa laki ja hallitus, josta Jumala opetti Herbert 
Armstrongin kautta!



Luku neljätoista
Temppelin 
uhritoimitukset

Usea jae käsittelee Hesekielin temppelin fyysisiä uhritoi-
mituksia. Tulkitseeko raamattu ne fyysisiksi vai hen-
kisiksi uhrauksiksi? Löytyykö syytä toimittaa fyysisiä 

eläinuhreja tuhatvuotisessa valtakunnassa?
Huomioidaan ensin muutama Malakian kirjan avainjae. 

“Siten, että tuotte minun alttarilleni saastutettua leipää. Mutta 
te sanotte: Miten me olemme sinut saastuttaneet? Siten, että 
sanotte: Herran pöytä on halpana pidettävä. Ja kun te tuotte 
uhriksi sokean eläimen, niin se muka ei ole paha! Ja kun tuotte 
ontuvan ja sairaan, niin se muka ei ole paha! Vie se maaherral-
lesi: mielistyykö hän sinuun, ja onko hän sinulle suosiollinen? 
sanoo Herra Sebaot.” (Malakian kirja 1:7-8). Tiedämme, että 
Malakian kirjan viesti on profetia lopun aikaa varten. Jumala 
puhuttelee omaa seurakuntaansa ja osoittaa sen hengelliset 
ongelmat. Hän kertoo ihmisten tuovan hänelle rampoja, sokeita 
ja sairaita uhreja. Jumala ei selvästikään viittaa fyysisiin eläi-
nuhreihin vaan hengellisten uhrien laatuun. olet tänään hengel-
linen—joko hyvä tai huono—uhri Jumalalle (Kirje roomalai-
sille 12:1). Näemme Malakian kirjan luvun 1 asiayhteydestä, että 
Jumala moittii omia laodikealaisiaan tänä lopun aikana. Heidän 
ikuinen elämänsä on vaarassa! He ovat “sokeita” (Johanneksen 
ilmestys 3:17). He ovat myös ontuvia ja sairaita—henkisesti!

Jos Kristus olisi ollut sairas ja rampa uhri, sinulla tai 
minulla ei olisi minkäänlaista tulevaisuutta. Jumala haluaa, 
että uhrimme on hänen kaltaisensa (Kirje filippiläisille 2:5).
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Tarjoatko Jumalalle ontuvan uhrin? Sairaan uhrin? Vai tar-
joatko kuninkaallisen, Kristuksen kaltaisen uhrin? Jumala ei 
ole tänään kiinnostunut eläinuhreista. Hän on syvästi huolis-
saan sinusta, uhrina (Kirje roomalaisille 12:1).

“Jospa olisi teidän joukossanne joku, joka sulkisi ovet, ett-
ette pitäisi tulta minun alttarillani turhaan! Ei ole minulla 
mielisuosiota teihin, sanoo Herra Sebaot, enkä minä mielisty 
ruokauhriin, joka tulee teidän kädestänne” (Malakian kirja 
1:10). Luku kuvaa ihmisiä, jotka pitävät tulta eläinuhreja tar-
jotessaan. Tämän mukaan laodikealaiset toimivat edelleen 
hyvin uskonnollisesti, mutta Jumala kertoo, ettei hänellä ei ole 
mitään iloa heistä. Alttari viittaa erityisesti nykypäivän pasto-
reihin. He johtavat Jumalan omia harhaan.

Jumala sanoo, että temppelin tai seurakunnan ovet 
pitää sulkea, jos tarjoamme sairaita uhreja. Jumalan mai-
nitsema tulenpito tarkoittaa henkistä lamppua hänen 
seurakunnassaan—sinussa.

ru k o u s h u o n e

Kuinka harras on rukouksesi? “Sillä auringon noususta 
hamaan sen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanain 
seassa, ja joka paikassa uhrataan suitsutusta minun nimeni kun-
niaksi ja puhdas ruokauhri (alkuteksti). Sillä minun nimeni 
on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot” (jae11). 
Suitsutus kuvaa rukouksiamme (Johanneksen ilmestys 8:3). 
Jumala sanoo tässä jakeessa, että rukouksia tulee uhrata 
Jumalalle joka paikassa—kaikkialla maailmassa.

Hesekielin temppeliä kutsutaan rukoushuoneeksi. Koko 
maailma tulee keskittämään katseensa Hesekielin temppe-
liin. Näin teemme Jumalan nimen suureksi kaikkien hen-
gellisten pakanoiden joukossa. Meidän täytyy opettaa koko 
maailmalle, kuinka rukoilla. Jumala kertoo tulevasta järisyt-
tävästä vallankumouksesta maailmassa! Maailma oppii lopulta 
rukoilemaan ja saa rukousvastauksia. Tämä on tärkein tapa, 
jolla voimme lietsoa Jumalan Pyhän Hengen voiman (2 Kirje 
Timoteukselle 1:4-7).

Voitko kuvitella koko maailman Jumalaa hartaasti rukoile-
massa? Näin tapahtuu varsin pian. Meidän on opittava rukoi-
lemaan tehokkaasti, jotta voimme opettaa ihmiskuntaa.
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Elämmekö jokaisesta Jumalan sanasta? rakastammeko 
Jumalan hengellistä ravintoa? “Mutta te häpäisette sen, 
kun sanotte: Herran pöytä on saastutettu, ja sen hedelmän, 
ruuan (alkuteksti), syönti on halpana pidettävä” (Malakian 
kirja  1:12). Pidämmekö jotain Jumalan hengellistä ruokaa 
halpana? Kristuksen suurin halu oli täyttää Jumalan tahto. 
Hänen suurin halunsa oli miellyttää ja ilahduttaa Isäänsä—ei 
ainoastaan totella häntä vaan miellyttää häntä kaikessa!

“Ja te sanotte: Mikä vaiva! ja ylenkatsotte sen, sanoo Herra 
Sebaot, ja tuotte ryöstettyä (engl. revittyä), ontuvaa ja sai-
rasta—tuotte uhrilahjaksi.—Minäkö mielistyisin ottamaan 
sen teidän kädestänne? sanoo Herra. Kirottu olkoon pettäjä, 
jolla on laumassaan koiraspuoli ja joka on luvannut sen, mutta 
uhraakin Herralle viallisen. Sillä suuri kuningas olen minä, 
sanoo Herra Sebaot, ja minun nimeni on peljättävä pakanain 
seassa” (jakeet 13-14). Jumala kieltää tuomasta hänen eteensä 
ontuvaa tai sairasta hengellistä uhria.

Laodikealaiset uhraavat saastunutta uhri lihaa. He tar-
joavat “ryöstettyjä, ontuvia ja sairaita” eläimiä. Tässä puhu-
taan jälleen kerran heidän järkyttävästä hengellisestä tilastaan. 
He tarjoavat Jumalalle turmeltuneita uhreja. He eivät anna 
parastaan Jumalalle. He ovat unohtaneet, kuinka “peljättävä” 
Jumala saattaa olla, jos hän joutuu rankaisemaan meitä!

Voimme siis nähdä, että vaikka Jumala puhuu profetiassa 
tämän päivän seurakuntansa fyysisistä uhreista, hän viittaa 
henkisiin uhreihin. Myös Jesaja kuvaa fyysisiä uhreja profe-
toidessaan lopun ajan hengellisestä tilasta (ks. Jesajan kirjan 
luku 56, erityisesti jae 7)

Jesajan luku 66 on sekin profetia lopun aikaa varten (ks. 
jakeet 8, 12-13). “Näin sanoo Herra: Taivas on minun val-
taistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi 
huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun 
leposijani? 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 
minun sanani edessä” (jakeet 1-2). Jumala sanoo, että hän 
katsoo tällaisen henkilön puoleen. Henkilön täytyy olla varsin 
vaatimaton, joka hänellä on arka tunto, engl. vapisee Jumalan 
sanan edessä. Jumala ei katso voimakkaalta vaikuttaviin ihmi-
siin, elleivät he pelkää olla tottelemattomia Jumalan sanalle. 
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Nämä jakeet puhuvat ilmeisesti Jumala valitsemista hengelli-
sistä johtajista.

Seuraavaksi Jumala mainitsee uhrit ja suitsutukset: “Joka 
teurastaa härän, on kuin tappaisi miehen, joka uhraa lampaan, 
on kuin taittaisi koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin on 
kuin sian verta, joka polttaa suitsuketta, on kuin ylistäisi epä-
jumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niinkuin heidän 
sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä (alkuteksti)” 
(jae 3). Myös nämä lausunnot koskevat lopun aikaa. Myös 
tässä puhutaan hengellisistä uhreista.

“Niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa 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 sanoo, että 
he eivät kuulleet, kun hän puhui. Koska Jumala puhui? Jumala 
puhuu nyt omien filadelfian pastoriensa ja seurakunnan 
kautta. Koputamme heidän ovelleen Jumalan puolesta, kun 
varoittamme laodikealaisia (Johanneksen ilmestys 3:20).

“Kuulkaa Herran sana, te, jotka olette aralla tunnolla 
hänen sanansa edessä: Teidän veljenne, jotka vihaavat teitä 
ja työntävät teidät luotaan minun nimeni tähden, sanovat: 
osoittakoon Herra kunniansa, että me näemme teidän ilonne! 
Mutta he joutuvat häpeään” (Jesajan kirja 66:5). Sen sijaan että 
he kuuntelisivat Jumalaa, Laodikean pastorit heittävät ulos ne, 
jotka puhuivat Jumalan puolesta! Jumalalle uskolliset pel-
käsivät Jumalaa ja tottelivat häntä. Jumala sanoo, että laodi-
kealaiset häpeävät tulevaisuudessa syvällisesti.

Tällä ei ole mitään tekemistä eläinuhrien kanssa. Jumala 
sanoo, että hänen Laodikean pastorinsa eivät pelkää häntä 
tänä lopun aikana (Malakian kirja 1:6) ja siksi he ovat sokea, 
ontuva ja sairas hengellinen uhri!

k r i s t u k s e n  v e r i

Jeesus Kristus ei ainoastaan tee työtä hyväksemme, hän 
uhrasi myös oman elämänsä puolestamme. “Pikkukarjasta: 
kahdestasadasta yksi lammas Israelin runsasvetisiltä laitu-
milta ruokauhriksi, polttouhriksi ja yhteysuhriksi, että voi-
taisiin toimittaa heille sovitus, sanoo Herra, Herra. Kaikki 
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maan kansa on velvoitettu tähän antiin Israelin ruhtinaalle. 
Mutta ruhtinas toimittakoon polttouhrit, ruokauhrin ja juo-
mauhrin juhlina, uusinakuina ja sapatteina, kaikkina Israelin 
heimon juhla-aikoina; hän uhratkoon syntiuhrin, ruokauhrin, 
polttouhrin ja yhteysuhrin toimittaakseen sovituksen Israelin 
heimolle” (Hesekielin kirja 45:15-17).

“Sovitus”—ilmaisua käytetään kahdesti. Kristuksen kuo-
lema sovitti meidät Isälle (Kirja roomalaisille 5:10). Juuri 
tästä Hesekiel puhuu. Tämä on profetia lopun ajalle. Vain 
Kristuksen uhri voi sovittaa meidät hengellisesti. Hesekielin 
profetiaa kirjoittaessa oli fyysisiä uhreja. Nuo uhraukset viit-
tasivat Kristuksen ylimpään uhriin. Kun Kristus antoi hen-
kensä, fyysisiä uhreja ei enää tarvittu,

Miksi fyysiset uhrit lakkasivat? Meitä ei voida tehdä täydel-
lisiksi eläinuhreilla. “Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kau-
risten veri voi ottaa pois syntejä” (Kirje heprealaisille 10:4). 
Kristuksen uhri poistaa syntimme, jos teemme parannuksen. 
Vain Kristuksen veri voi sovittaa—ei sonnien ja vuohien veri. 
Emme enää koskaan palaa uhraamaan härkiä ja kauriita!

Eläinuhrit eivät voi maksaa syntejämme. Mutta ne viitta-
sivat Kristuksen uhriin. Kristuksen tultua eläinuhrit lakkau-
tettiin. “Sanoo hän sitten: Katso, minä tulen tekemään sinun 
tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen” 
(jae 9). Kristus tuli ottamaan pois ensimmäisen, vanhan liiton 
fyysisine uhreineen ja luomaan toisen—uuden liiton, joka 
pyörii Kristuksen ja hänen ensimmäisen kerran maan päälle 
tulonsa ympärillä. Jumala poisti uhrijärjestelmän. Hän ei 
poistanut sitä, jotta se aloitettaisiin uudelleen tuhatvuotisessa 
valtakunnassa. Tällainen aiheuttaisi sekaannuksen. “Ja tämän 
tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen 
ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan” (jae 10). Kun Kristus uhrat-
tiin, fyysiset uhrit olivat mitättömiä. uhrijärjestelmä korvat-
tiin Kristuksen uhrilla (Kirje heprealaisille 8:13).

Hesekielin kirjan lukujen 40-48 takia luulin vuosikausia, 
että fyysisiä uhreja tultaisiin noudattamaan tuhatvuotisessa 
valtakunnassa. Tämä ei pidä paikkansa.

Nämä uhrit olivat pelkästään lihallisia ihmisiä varten. 
Nyt Jumala antaa Pyhän Henkensä—kun hänen Poikansa 
uhrattiin—jotta me tulisimme täydellisiksi (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 5:48).
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Kristus vuodatti kalliin verensä vuoksemme! Hän ei hyväksy 
laimeaa vastiketta kokonaisvaltaiseen majesteettiseen uhriin. 
Kristus hikoili verta seurakuntansa ja maailman puolesta, ennen 
kuin vuodatti verensä! (Evankeliumi Luukkaan mukaan 22:44). 
Nyt meidän on vuoro hikoilla osoittaessamme kiitollisuutta 
Kristuksen uhrin puolesta kaikkien meidän edestä.

fyysiset uhrit poistettiin suurta tarkoitusta varten!
Leeviläinen pappeus poistettiin ja sen sijaan asetettiin 

Melkisedekin pappeus (Kirje heprealaisille luku 7). “Ja kaikki 
papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja 
usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi 
syntejä poistaa; mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin 
syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle” 
(Kirje heprealaisille 10:11-12). Ei ole mitään järkeä palata fyysi-
siin uhreihin, jotka eivät poista syntejä. Jos nyt voitamme syn-
timme, Kristus tarjoaa meille osuuden valtaistuimellaan, ikui-
sesti! Jakeen pilkku on aivan oikein osoittamassa, että Kristus 
jakaa meidän kanssaan valtaistuimensa—ainiaaksi!

“Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanot-
tuaan: Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen 
teen heidän kanssaan, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän 
sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä; ja: heidän synte-
jänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista” (jakeet 15-17). 
Jumala ei koskaan kirjoittanut lakiansa ihmisten sydämiin 
ja mieliin fyysisten uhrien kautta. Tämä voi tapahtua vasta 
Kristuksen uhrin jälkeen.

“Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria 
synnin edestä enää tarvita” (jae 18). “Ei uhria synnin edestä 
enää tarvita”—ei fyysisiä eikä hengellisiä uhritoimituksia! “Ei 
enää” tarkoittaa ei enää koskaan. “Jonka pääsyn hän on vih-
kinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on 
hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan 
huoneen haltija” (jakeet 20-21). Meillä on uusi tapa elää, meillä 
on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija. Me emme enää palaa 
vanhaan käytäntöön.

h e n g e l l i s i ä  u h r i to i m i t u k s i a  i k u i s e s t i

En ole koskaan lukenut enkä kuullut kenenkään opettavan, 
että Hesekielin lukujen 40-48 uhrit olisivat hengellisiä. Jumala 
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on nyt ilmoittanut meille tämän totuuden laajentamaan suurta 
näkyä tulevasta työstämme.

Miksi Jumala kirjoitti tällä tavalla profetian Hesekielin 
temppelistä?

Meidän on ensinnäkin muistettava, että Hesekiel kirjoitti 
kirjansa ennen Kristuksen tulemusta, jolloin Israel uhrasi vielä 
fyysisiä uhreja. Ihmiset eivät olisi ymmärtäneet opetusta hen-
gellisistä uhreista ilman Jumalan Pyhää Henkeä, mutta he kyke-
nivät ymmärtämään Hesekielin kirjan fyysiset uhritoimitukset.

Toiseksi uhrauksista tällä tavalla kirjoittaminen estää maa-
ilman ihmisiä ymmärtämästä siihen aikaan saakka, kunnes 
Jumala haluaa paljastaa asian. raamattu on koodattu kirja. 
Jumala on kätkenyt totuuden viisailta ja ymmärtäväisiltä 
(Evankeliumi Matteuksen mukaan 11:25). Kuinka Jumala 
tekee sen? Yksi hänen keinoistaan on käsitellä uhrijärjes-
telmää lopun ajan profetioissa, mutta nämä uhrit pelkästään 
kuvasivat Jumalan vaatimia hengellisiä uhreja.

Kolmanneksi Hengen johtamat ihmiset kykenevät helposti 
ymmärtämään ja toteuttamaan fyysisten uhrien hengelliset vas-
tineet. Esimerkkinä suitsuke, joka esittää rukousta. raamattu 
sanoo selvästi, että tänään meidän tulee tarjota Jumalan hen-
gellisessä huoneessa hengellisiä uhreja: “Ja rakentukaa itsekin 
elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, 
uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen 
kautta ovat Jumalalle mieluisia.” (1 Pietarin kirja 2:5). Kristus 
on hengellisen temppelin, seurakunnan, ylipappi.

Jumala paljastaa arvokasta ymmärrystä “pienille lapsille”, 
eli ihmisille, joilla on nöyrä, lapsenomainen asenne. Eli kun 
Jumala innoitti fyysiset uhritoimitukset Hesekielin kirjaan, 
sekä muinainen Israel että Jumalan seurakunta tänään saat-
toivat ymmärtää asiasta. Kun Kristus lakkautti fyysiset uhri-
toimitukset, hän lakkautti ne ikuisesti.

Nyt on hengellisten uhrien aika ikuisesti!



Luku viisitoista
Paikkamme 
temppelissä

Tuhatvuotisen valtakunnan alussa Jumala rakentaa kaik-
kein kauneimman temppelin maan päälle. Temppeli 
tuhotaan suuren, valkean valtaistuimen tuomion lopussa 

ja korvataan Isän omalla temppelillä taivaasta! Isän temppeli 
tulee olemaan miljoona kertaa kauniimpi kuin Hesekielin 
temppeli. Hesekielin temppeli on vain esimakua tulevasta. 
Ihmisiä tulee kannustaa elämään Jumalan perhettä, ei nyky-
maailmaa varten.

Jumalan taivaallinen temppeli tulee maan päälle (Kirje 
heprealaisille 11:10). Hesekielin temppeli on pelkästään askel 
sitä kohti. fyysisellä maapallolla kaikki on vain väliaikaista. 
Kun Isä tulee maapallolle, hän laajentaa maailman ihmisten 
näyn maailmankaikkeuteen (Kirje heprealaisille luku 1, 
Jesajan kirja luku 9). Tätä näkyä seuraa toinen, kolmas jne., 
Jumalan tarjoama innoitus on loppumaton.

Jumalan ensihedelmät hallitsevat Hesekielin temppelissä. 
Kristus sanoi, että hänen vaimonsa—seurakunta—on valmis-
tanut itsensä avioliittoa varten (Johanneksen ilmestys 19:7). 
Mutta Kristuksen vaimo ei voi valmistua, jollei hän ei kykene 
näkemään tulevaa avioliittoa. Ihmiset eivät varaudu tulevaa 
ihmeellistä maailmaa varten, ellei se ole heille todellinen. 
Meidän tehtävämme on tehdä näky todelliseksi niille, jotka 
ovat valmiita kuuntelemaan.



Paikkamme temppelissä 145

lu o t u  J u m a l a n  k u va k s i

Jumalan totuus on ainakin miljoona kertaa innostavampi 
kuin mikään näkemäsi elokuva. Palautetaan Hesekielin kirjan 
luvun 1 näky mieliimme: “Ja minä näin, ja katso: myrsky-
tuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahteleva tuli, ja pilveä 
ympäröitsi hohde, ja tulen keskeltä näkyi ikäänkuin heh-
kuvaa malmia, keskeltä tulta. Ja sen keskeltä näkyivät neljän 
olennon hahmot. Ja näöltänsä ne olivat tällaiset: niillä oli 
ihmisen hahmo” (Hesekielin kirja 1:4-5). Tämä on Jumalan 
avaruusalus. “Ja olennot kiitivät edestakaisin ja olivat nähdä 
kuin salamanleimaus” (jae 14). Tämä avaruusajoneuvo liikkuu 
valon nopeudella. “Ja taivaanvahvuuden yläpuolella, joka oli 
niitten pään päällä, oli valtaistuimen muotoinen, näöltään 
kuin safiirikiveä. Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, 
ihmisen näköinen, kohoten korkealle” (jae 26). Tämä oli itse 
Jumala—istumassa valtaistuimellaan.

Miksi Jumala muistuttaa meitä siitä, että säteilevä Jumala 
näyttää ihmiseltä? Meidät on tehty fyysisessä asussamme jo 
Jumalan kaltaiseksi. Nyt Jumalan pyhät tehdään Jumalan 
kuvaksi tai luonteiseksi (1 Mooseksen kirja 1:26). Luomisen 
toinen osa tapahtuu tällä hetkellä ensihedelmissä.

Kaikki 1 Mooseksen kirjan 1 luvun eläimistä tehtiin kukin 
lajinsa mukaan. Mutta ihminen tehtiin Jumalan kaltaiseksi! Et 
ole enkeli etkä eläin. Sinun potentiaalisi on paljon suurempi 
kuin eläimen—jopa suurempi kuin enkelien.

Ymmärrätkö, kuinka suurenmoinen potentiaalisi on? 
Saatana on kätkenyt mahtavan tulevaisuutemme. “Ja minä 
näin ikäänkuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, jota 
ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa; 
ja alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, minä näin 
kuin tulen näköistä, ja sitä ympäröitsi hohde” (Hesekielin 
kirja 1:27). Jumala vaikutti suurelta tulikimpulta. Jumala 
ei ole tylsä olento. Hän on täynnä tulista loistoa. Näyn suu-
renmoinen kauneus salpasi Hesekielin hengen! “Kuin kaari, 
joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä 
hohde. Senkaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo. Ja 
kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni. Ja minä kuulin 
äänen, kun joku puhui” (jae 28). Hesekiel kaatui maahan 
näyn voimasta.
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Tämä loisteliaan kirkas olento on profetian Hesekielin 
temppelin todellinen arkkitehti! Hän on se kuninkaallinen kir-
joittaja, joka paljasti uuden totuuden Hesekielin temppelistä—nyt 
lukemastasi aiheesta! Tämä ilmoitus ja kaikki muut pcg:lle pal-
jastetut totuudet todistavat, että suuri Jumala on kanssamme! 
Tällainen ilmoitus voi löytyä vain Jumalan hengellisestä temp-
pelistä, Jumalan filadelfian seurakunnasta tänään. Ja hengel-
linen temppeli on paljon tärkeämpi kuin fyysinen temppeli!

s i n u n  va s t u u s i

Profeetat kirjoittivat Joosuan kirjan, Tuomarien kirjan, 1. ja 2. 
Samuelin kirjat sekä 1. ja 2. Kuninkaiden kirjat. Ne sisältävät 
profetioita meille, tänään. Ne esittävät Israelin historian ja jos 
toistamme sen, koemme saman tuloksen—meille käy hyvin 
tai huonosti. Nämä kirjat ovat erittäin profeetallisia!

Tutkitaan yhtä fyysistä temppeliä muinaisessa Israelissa 
käsittelevää kirjaa. 2 Kuninkaiden kirjan jakeissa 22:3-6 kuva-
taan miesten saapumista fyysistä temppeliä korjaamaan. 
Hilkia, ylimmäinen pappi, löysi Jumalan lain (jakeet 7-10) ja 
toimitti lain Joosialle, joka luki sen ja huolestui suuresti huo-
matessaan miten pahasti Israel rikkoi Jumalan kymmentä 
käskyä. “Kun kuningas kuuli lain kirjan sanat, repäisi hän 
vaatteensa” (jae 11). Näyttää siltä, että vain kuningas Joosia oli 
huolissaan Israelin syntien tähden. Koska meitä koulutetaan 
kuningas-papeiksi, tämä on profetia siitä, kuinka Jumalan valit-
tujen tulisi reagoida tänään syntiin Jumalan hengellisessä 
temppelissä! on traagista, että vain harvat reagoivat Jumalan 
käskemällä tavalla.

Kun näemme temppelin synnit, Jumala odottaa meidän 
reagoivan Joosian tavalla. Emme kuulleet hälytyskellojen 
soittoa, ukkosen jylinää emmekä salamointia. Jumala herätti 
yhden miehen ja paljasti sanansa hänelle! Joosia etsi Jumalan 
vastausta kriisiin (jakeet 12-20). Jumala oli vihaa täynnä, 
hän oli valmis tuhoamaan Israelin, mutta Joosia käski koko 
kansan parannuksen tekoon. Koska kansa teki parannuksen, 
Jumala lupasi tuhota Israelin vasta Joosian kuoltua. Tämä tuu-
ditti Israelin turvalliseksi.

Ei kestänyt kuitenkaan kauaa, ennen kuin Joosia kuoli tais-
telussa. Synkkyys laskeutui Israelin ylle. Moni auktoriteetti 
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uskoo, että Jeremia kirjoitti kirjansa ja Valitusvirret juuri 
tähän aikaan. Pian Joosian kuoleman jälkeen Israel tuhoutui. 
Valitusvirret paljastaa, että Israel oli saavuttanut pisteen, josta 
ei ole paluuta.

Valitusvirsien päähuomio kiinnittyy lopun aikaan. Suuri 
osa siitä on kirjoitettu lopun ajan Laodikean pastoreille ja seu-
rakunnalle. (Tilaa ilmaiskirjasemme Lamentations: Point of No 
Return.) Joosian kertomus näyttää sitoutuvan suoranaisesti 
lopun ajan Laodikean katastrofiin (yhdessä lopun ajan Israelin 
kansojen romahtamisen kanssa).

Joosian ja Jumalan lopun ajan Elian, H. Armstrongin, 
elämä ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. H. Armstrong 
saattoi vuonna 1970 kahdesti wcg-seurakunnan takaisin rai-
teilleen. Jumala suojeli sitä aina H. Armstrongin elinaikana, 
mutta Jumala ennusti myös, että saatana tuhoaisi wcg:n H. 
Armstrongin kuoleman jälkeen.

y k s i l ö l l i n e n  va s t u u

Miksi Jumala poisti Joosian tai H. Armstrongin kaltaiset 
miehet tieltä? (2 Kirje tessalonikalaisille 2:7). Syy on hyvin 
yksinkertainen. Jumala ei halua korkea-arvoisten johtajien 
kantavan meitä. Jumala haluaa tietää, kuinka monta Joosian 
ja Armstrongin kaltaista asennetta löytyy, jotta hän näkee, 
keitä Hesekielin temppelin valiot ovat. Kohta on aika alkaa 
rakentaa fyysistä temppeliä. Jumala haluaa tietää, ketkä täyt-
tävät toimet hänen maailmanhallinnossaan!

Toinen lopun ajan profetia kertoo, että Jumala ottaa “yhden 
kaupungista, ja kaksi sukukunnasta” (Jeremian kirja 3:14). 
Jeesus Kristus haluaa tietää, kuka kykenee seuraamaan häntä 
ilman suurta johtajaa. Hän koputtaa laodikealaisten ovelle 
nähdäkseen, jos “joku” ihminen tai yksilö avaisi hänelle 
oven. “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 3:20). Kristus on mustasukkainen 
Jumala. Hän haluaa, että katsomme häneen—emme kehen-
kään ihmiseen.

Hesekielin kirja käsittelee myös yksilön vastuuta. Vaikka 
“Nooa ja Daniel ja Job olisivat sen keskellä, eivät he voisi—niin 



HESEKIEL—LoPuN AJAN ProfEETTA148

totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra—pelastaa poikaansa 
eikä tytärtänsä; vain itse he vanhurskaudellaan pelastaisivat 
henkensä” (Hesekielin kirja 14:20). Edes Nooan, Danielin tai 
Jobin kaltaiset suuret hengelliset johtajat eivät pysty pelasta-
maan meitä. Jumala haluaa tietää, kuinka sinä toimit henki-
lökohtaisesti. osaatko seurata Kristusta? Jumala haluaa, että 
kiinnität katseesi aina häneen. Vain tämänlaatuinen luonne 
pystyy hallitsemaan maata Hesekielin temppelistä.

Elämme profeettista aikaa, aikaa, jona Jumala paljastaa, 
kuinka yksilönä omistaudumme hänelle. Tänä lopun aikana 
löytyy useita Jumalan seurakuntia, mutta vain yksi niistä tekee 
Jumalan työtä. Kristuksen työlle omistautuneet pyhät saavat 
upean työpaikan Hesekielin temppelissä. Pian koko maailma 
saa tietää, kuka on kuka. Asia käy ilmi heidän työnsä kautta.

Tulevaisuudessa Jumala lähettää meidät maailmankaik-
keuden muille planeetoille. Hän lähetti Luciferin maapal-
lolle toimeenpanemaan hallitustaan. Lucifer kuitenkin 
kapinoi ja tuhosi maapallon. Jumala näki, että hänen oli luo-
tava itsensä kaltaisia olentoja (1 Mooseksen kirja 1:26). Vain 
Jumalan kaltainen luonne kykenee hallitsemaan maapalloa ja 
maailmankaikkeutta.

p r i n s s i

Hesekielin kirja käsittelee varsin tärkeää ruhtinasta 
(Hesekielin kirja 45:7). Häntä kutsutaan englannin kielellä 
siksi prinssiksi (the prince).

“Se olkoon hänellä maana, perintömaana Israelissa; ja 
älkööt minun ruhtinaani enää sortako minun kansaani, vaan 
jättäkööt muun maan Israelin heimolle sukukunnittain” 
(Hesekielin kirja 45:8). Profetia koskee tulevaisuutta, aikaa, 
jolloin Kristus hallitsee maan päällä. Ihmisiä ei enää koskaan 
tulla sortamaan heidän omien hallitsijoittensa toimesta!

Eikö tämä ole kaikkein hienoin mahdollinen uutinen—
kun katsot tämän maailman tapahtumia? “Näin sanoo 
Herra, Herra: Jo riittää, te Israelin ruhtinaat! Heittäkää pois 
väkivalta ja sorto, noudattakaa oikeutta ja vanhurskautta, 
heretkää häätämästä mailtansa minun kansaani, sanoo Herra, 
Herra” (jae 9). Väkivalta ja epäoikeudenmukaisuus lakkaavat 
kohta ikuisesti! Vain Kristus pystyy saavuttamaan tällaisen 
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tuloksen. “Silloin tulkoon ruhtinas porttieteisen kautta ulkoa 
ja asettukoon portin ovenpieleen; ja kun papit uhraavat hänen 
polttouhriansa ja yhteysuhriansa, niin hän kumartaen rukoil-
koon portin kynnyksellä ja menköön sitten ulos. Mutta porttia 
älköön suljettako ennen iltaa” (Hesekielin kirja 46:2). Kristus 
on Hesekielin temppelissä. Näimme jo kirjasen luvussa 14, 
että temppelin uhritoimitukset ovat hengellisiä. Ensihedelmät 
hallitsevat Kristuksen kanssa.

ruhtinas, prinssi tulee olemaan kaikkein merkittävin 
henkilö Hesekielin temppelissä (Hesekielin kirja 48:21). 
uusi testamentti puhuu Kristuksesta Päämiehenä (prins-
sinä) ja Vapahtajana (Apostolien teot 5:31). Häntä kutsu-
taan myös “maailman kuningasten hallitsijaksi (prinssiksi)” 
(Johanneksen ilmestys 1:5).

Kristus on vastuussa Hesekielin temppelin rakentamisesta 
(Hesekielin kirja 40:1, 3, 14). Lisäksi hän luo sitäkin paljon tär-
keämmän hengellisen temppelin nyt ja tulevassa maailmassa. 
Hän mittaa fyysisesti ja henkisesti (jakeet 19, 23, 28, 32). 
Kristus mittaa hengellisen temppelin tänään (Johanneksen 
ilmestys 11:1).

Seurakunnan kriisin kautta Jeesus Kristus saa aikaan hen-
gellisiä pylväitä työhönsä Hesekielin temppeliin. Tämä luova 
prosessi on käynnissä nykyhetkellä!

Jumalan valitut kuuluvat Kristukselle. Hän on Aviomies ja 
me olemme hänen morsiamensa. Kristus tulee hallitsemaan 
maailmaa morsiamensa avulla, joka asuu Hesekielin temppe-
lissä Aviomiehensä kanssa. Kristus työskentelee nyt saattaak-
seen vaimonsa valmiiksi (Johanneksen ilmestys 19:7).

Laodikealaiset ovat ulommalla esipihalla, koska he eivät 
alistu Aviomiehensä alaisiksi. Tämä tarkoittaa, että Kristus ei 
voi työskennellä heidän kanssansa eikä valmistaa heitä vas-
tuullista morsiamen tehtävää varten! Tämä on valtava tragedia!

a s e ta  s y dä m e s i  J u m a l a n  t yö h ö n

Palataan uudelleen Hesekielin temppeliprofetian alkuun. “Ja 
mies puhui minulle: Ihmislapsi, katso silmilläsi, kuule kor-
villasi ja ota huomioosi (engl. aseta sydämeesi) kaikki, mitä 
minä sinulle näytän; sillä sinut on tuotu tänne sitä varten, että 
nämä sinulle näytettäisiin. Ilmoita kaikki, mitä näet, Israelin 
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heimolle” (Hesekielin kirja 40:4). Tämä on Hesekielin kirjan 
temppelin johdanto. Jumala muistuttaa Hesekieliä siitä, että 
hän sai profetian, jotta hän julistaisi sen Israelin heimolle!

Hesekiel oli vankilassa ja israelilaiset oli viety vankeuteen yli 
100 vuotta aikaisemmin. Eli tämä viesti on tarkoitettu lopun 
ajan Hesekielin työtä varten. Jumala on antanut meille syväl-
lisen ilmestyksen Hesekielin temppelistä, jotta voimme julistaa 
sen Israelille. Ilmestys tuo mukanaan kiireellisen vastuun.

Emme saa vaieta, sillä Jumala on ilmoittanut profetian meille. 
Meidän täytyy julistaa siitä! Sinulla on tarkoitus. Jumalalla on 
tänään Hesekielin työ, muussa tapauksessa Hesekiel eli turhaan!

H. Armstrong esitti seuraavan lausuman useasti: 
“Henkinen kasvusi on suoraan verrannollinen siihen, miten 
paljon sydämesi on Jumalan työssä”. Hän lausui sen, minkä 
Jumala oli inspiroinut Hesekielin kautta. Jos sydämemme on 
Jumalan työssä, julistamme Jumalan viestiä!

Jumala tuomitsee meidät tämän perusteella. Se, kuinka 
paljon rakastamme ja teemme Jumalan työtä, heijastaa rak-
kaudestamme Jumalaan!

t u h at v u o t i s ta  
va lta k u n ta a  k au e m m a k s i

Hesekielin temppeli majoittaa Jumalan kuninkaat ja papit 
huomisen ihanassa maailmassa. He tulevat palvelemaan fyysi-
sistä ihmisistä koostuvaa maailmaa. Jokainen ihminen hakee 
johtajuutta temppelistä. Näin Jumala täyttää maailman rau-
halla ja ilolla. Tämä Jumalan luoma paratiisi on paikalla vain 
muutaman vuoden kuluttua.

Pian maailma järkyttyy, kun se näkee hengellisen Israelin 
kansan syntyvän yhdessä päivässä—kertaheitolla! Tämä 
on maailmankaikkeutta mullistava ihme! Emme ole tieten-
kään vielä todistaneet tämän profetian täyttymystä, mutta se 
toteutuu varsin pian. “Kuka on sellaista kuullut, kuka sen-
kaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi 
synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja 
ja samalla jo synnytti lapsensa” (Jesajan kirja 66:8). Näin 
Jumalan ensihedelmät syntyvät hänen perheeseensä.

Millaiset ihmiset saavat kokea tällaisen ilmiömäisen syn-
tymän? “Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, 
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ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka 
te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani? 
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 minun sanani 
edessä” (jakeet 1-2). Jumala ei katso evankelistoihin ja apos-
toleihin, merkityksekkäihin miehiin—työnsä täyttämiseksi. 
Jumala katsoo nöyriin ihmisiin, jotka vapisevat hänen sanansa 
edessä. Näihin Jumala katsoo—heidän keskeltään löydät 
Jumalan voiman ja Jumalan työn!

Elämme tänään väliaikaisessa lihassa. Myös Hesekielin 
temppeli tulee olemaan fyysinen ja väliaikainen, sen loistavasta 
kauneudesta huolimatta. Jumalan tuhatvuotista valtakuntaa 
kauaskantoisempi tavoite on tehdä ihmisestä henkiolento.

Näyn ymmärtäminen saa meidät iloitsemaan tästä päivästä 
loistavaan tulevaisuuteen asti.

Näky ulottuu siis tuhatvuotista valtakuntaa kauemmaksi. 
Kristus sanoi, että meillä tulee olemaan hänen “Jumalansa 
nimi, ja Jumalansa kaupungin nimi” ( Johanneksen 
ilmestys 3:12). Tämä viittaa uuteen Jerusalemiin, kun uusi 
Jerusalem tuodaan maan päälle. Näky ulottuu ikuisuuteen! 
Palvelemme Jumalan perheessä, autamme häntä hallitsemaan 
koko maailmankaikkeutta, ikuisesti!

Näky kuvaa Hesekielin temppelin jälkeistä aikaa. 
Temppeli, jonka kuvaksi se rakennettiin, on saapunut maan 
päälle. Jopa häikäisevä Hesekielin temppeli on vain väliai-
kainen. Meidän on laajennettava mielemme, jotta pystymme 
käsittämään, mikä uusi ikuinen Jerusalemin temppeli on!

Tulevaisuutemme innostaa Jumalaa voimallisesti. Jumalan 
nähdessä perhesuunnitelmansa valmistuvan, hän huutaa 
“kuin sankari, joka huutaa viinin vuoksi (engl. käännös)” 
(Psalmien kirja 78:65-72). Näyn tulisi innostaa meitä! Voimme 
voittaa nykyiset avio-ongelmamme, jos näemme, kuinka se 
kuvaa avioliittoamme Kristukseen. Voimme voittaa perheon-
gelmamme, jos näemme perheen Jumala-tasoisena suhteena—
kuvastamassa Jumalan perhettä!

Jos käsitämme edessä olevan, loistavan tulevaisuuden, 
voimme voittaa minkä tahansa ongelman. Kristus käsitti ja 
kesti, ja myös me voimme kestää. Lisäksi meidän on voitet-
tava kapinallinen luonteemme päämäärään päästäksemme.
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Ilmestyskirjan jae 3:12 kertoo, että huomisen maailmassa 
on fyysinen temppeli. Jos emme mene siitä koskaan ulos, 
meillä täytyy olla virka, toimisto, Hesekielin temppelissä.

J u m a l a  k e s k e l l ä m m e

Jumala on perhe. Isä Jumala ja Kristus elävät perheensä keskuu-
dessa. Ensihedelmät ovat Kristuksen Morsian (Johanneksen 
ilmestys 19:7). Tämä Aviomies ja vaimo tulevat olemaan lähei-
sempiä kuin missään fyysisessä avioliitossa. Jumala rakastaa 
perhettään ja asuu läheisessä yhteydessä perheeseensä.

“Sitten hän kuljetti minut portille—sille portille, joka antoi 
itää kohden. Ja katso: Israelin Jumalan kunnia tuli idästä päin. 
Hänen äänenesä (alkutekstissä) oli niinkuin paljojen vetten 
kohina, ja maa kirkastui hänen kunniastansa. Ja näky, jonka 
minä näin, oli samanlainen kuin se näky, jonka olin nähnyt 
tullessani hävittämään kaupunkia; samanlaiset olivat näyt 
kuin se näky, jonka olin nähnyt Kebar-joen varrella. Niin 
minä lankesin kasvoilleni. Ja Herran kunnia kulki temppe-
liin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden. Ja henki 
nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso: Herran 
kunnia täytti temppelin” (Hesekielin kirja 43:1-5). Toisista kir-
joituksista käy ilmi, että Jumala asuu sisemmällä esipihalla 
sijaitsevassa kaikkeinpyhimmässä.

“Ja minä kuulin jonkun puhuttelevan minua temppelistä; 
mutta mies seisoi minun vieressäni. Se ääni sanoi minulle: 
Ihmislapsi, tämä on minun valtaistuimeni sija ja minun jalka-
pohjaini sija, jossa minä tahdon asua israelilaisten keskellä 
iankaikkisesti. Ja Israelin heimo ei ole enää saastuttava minun 
pyhää nimeäni—eivät he eivätkä heidän kuninkaansa—hau-
reudellansa, kuninkaittensa ruumiilla ja uhrikukkuloillansa” 
(jakeet 6-7). Jumala tulee asumaan keskuudessamme. Isä on 
aina oleva—ikuisesti—läsnä rakastavana perheenpäänä!

Vain Kristuksen toimisto on tuhatvuotisen valtakunnan 
aikana kaikkeinpyhimmässä. Sen jälkeen Isä Jumala las-
keutuu alas, Kristus sekä meidän Isämme asettuvat uuteen 
Jerusalemiin. “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. Hänen hallituksensa ja 
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rauha lisääntyvät loppumattomasti (alkuteksti,) Daavidin val-
taistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vah-
vistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. 
Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä” (Jesajan kirja 9:6-7). 
Jumalan hallituksen kasvu on “loputon”. Loppumaton kasvu! 
Ehkä Jumala jatkaa perheensä laajentamista. Tuhatvuotinen 
valtakunta tulee näyttämään vaisulta verrattuna Jumalan 
tekoihin perheensä kanssa sen jälkeen!

Hesekielin temppelistä tulee niin komea, että se saa aikai-
semmat ihmisten rakentamat rakennukset kutistumaan sen 
rinnalla. Mutta jopa Hesekielin temppeli tuntuu pieneltä ja 
merkityksettömältä uuteen Jerusalemiin verrattuna. Meidän 
Jumalamme on korkea, kaikkivoipa Jumala, hän suorittaa 
työnsä jumalatasolla.

u u s i  ta i va s ,  u u s i  m a a

“Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen 
taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää 
ole” (Johanneksen ilmestys 21:1). Tämä on pysyvä kotimme. 
Tähän Kristus kiinnitti katseensa ollessaan maan päällä, ja 
myös tänä päivänä. “Älköön teidän sydämenne olko mur-
heellinen. uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun 
Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko 
minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?” 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:1-2). Huomaa, että 
tämä on “minun Isäni koti”. Hesekielin temppeli on pelkkä 
kuva taivaallisesta temppelistä.

Kun isä saapuu maapallolle, se on täynnä henkiolentoja. 
Sitten uusi Jerusalem saapuu taivaallisen temppelin kera 
uudelle maapallolle (Kirje heprealaisille 11:8-10). Tällöin koko 
Isän perhe on yhdessä ja Isä on sen pää.

Tämä on se kuninkaallinen evankeliumi, jota Kristus opetti!
Jumala yrittää aina keskittää meidät näkemään valtakun-

tansa, Jumalan perheen. Kun painamme tämän näyn mie-
leemme, mikään ei pidätä meitä Jumalan perheen ulkopuolella!

Saatana tietää, että hän voi tuhota meidät hengellisesti, jos 
hän kykenee tuhoamaan näyn tulevaisuudestamme! Jumala ei 
tarjonnut Jumalan perheen jäsenyyttä enkeleille. Siksi saatana 
vihaa perhepotentiaaliamme entistä enemmän.
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Hesekielin temppeli on rakennettu Jumalan taivaallisen 
temppelin mukaiseksi hyvästä syystä: Päämäärämme on 
fyysistä maapalloa kauempana. Hesekielin temppeli kuvaa 
ikuista tulevaisuuttamme Isän Jumalan hengellisessä temp-
pelissä. Isän saapuessa maapallolle Jumalan perhe on täydelli-
sesti koossa. Sitten perhe voi alkaa kaunistaa koko maailman-
kaikkeutta. Todella suuri työ alkaa vasta tuolloin!

Jumalan omat viettävät vuosittaista lehtimajanjuhlaa, 
jotta näky tulevaisuudesta iskostuu syvästi mieliimme. Meitä 
opetetaan kerta toisensa jälkeen, jotta opimme ymmärtä-
mään tämän mahtavan näyn. Tämä on ainoa tapa oppia! Kun 
Kristus saapuu maan päälle, olemme valmiita opettamaan 
näyn maailmalle!

Ennen kuin Jumalan suunnitelma on valmis, me saamme 
auttaa häntä opettamaan sitä miljardeille ihmisille. Tämä 
ei ole mikään pieni käsite. Jumala painottaa tätä majesteet-
tista sanomaa mieliimme kerta toisensa jälkeen. Elämme vain 
määräajan, mutta meidät on luotu elämään Jumalan perheessä 
ikuisesti. Juuri tätä tarkoitusta varten meidät on luotu!

Tässä on Jumalan jaloin näky. Se on ihmisen ymmärrystä 
ylempi. Vain Jumala voi paljastaa tällaisen tulevaisuuden.
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