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Jumalan Kristuksen kautta lähettämä sanoma 
oli evankeliumi; evankeliumi Jumalan valta-
kunnasta. Kyseessä oli viesti Jumalan valta-
kunnan perustamasta uudesta liitosta. Kristus 
julisti sanoman–mutta ei pakottanut ihmisiä 

hyväksymään viestiä. Kristus ei pyytänyt koskaan ke-
tään ihmistä tekemään kääntymystä vaan julisti hyvän 
uutisen Jumalan valtakunnasta.

Jumalan seurakunta julistaa tänään samaa Kristuksen 
viestiä. Jumalan seurakunnalle annettu suuri toimek-
sianto on ollut julistaa jatkuvasti evankeliumia ympäri 
maailmaa. Näinä viimeisinä päivinä Herbert W. Armst-
rong on julistanut evankeliumin kaikkeen maailmaan 
(Matt. 24:14). Me julistamme tänään evankeliumia maa-
ilmalle, mutta painotus on toinen. Tämä oppitunti kertoo, 
että toimeksiantomme pääpaino on profetoida taas (Ilm. 
10:11). Julistamme tänään varoituksen sanomaa–emme 
evankeliumia kuten H. Armstrong aikanaan, koska aika 
on vähissä ja maailman pahuus lisääntyy jyrkästi. Vaik-
ka julistamme edelleen maailmalle evankeliumia, paino-
tamme hyvään uutiseen johtavaa varoituksen sanomaa. 
Varoituksemme kertoo Jeesuksen Kristuksen paluusta–se 
sisältää hyvän uutisen tulevasta Jumalan valtakunnasta. 

H. Armstrong varoitti maailmaa, mutta teki sen 
toissijaisesti. Hän esitti työkautensa loppupuolella 
vahvan varoituksen sanan pakanamaiden johtajille. 
Hänen sanomansa oli johdanto varoitusviestillemme. 
Nykymaailman tila vaatii varoitusviestin korostamista. 
Ihmiskunta joutuu kokemaan kohta kaikkien aikojen 
pahimman kärsimyksen. Hyvän meteorologin lailla 
meidän tulee varoittaa ”täydellisestä myrskystä”, mikä 
on ”ruokaa ajallansa” jakamista (Matt. 24:45). Ker-
romme myös evankeliumista–joka tarkoittaa–myrskyn 
jälkeistä–hyvää uutista.

Maailma vaatii kaikkien aikojen voimakkaim-
man varoituksen! Varoitusviesti on suhteutettava 
vertaansa vailla olevan myrskyn vakavuuteen. Jumalan 
seurakunnan päämäärä on julistaa Jumalan sanomaa! 
Miksi Jumala kutsuu tänään ihmisiä tosi seurakun-
taansa? Yhdestä suuresta syystä: tekemään Jumalan 
työtä. Toistan vielä: tekemään Jumalan työtä. En 
kykene toteuttamaan suurta työtehtävää yksin, miksi 



kristuksen julistaminen  Tuhannet Kristuksen palvelijoiksi tunnustautuvat kirkonmiehet  
julistavat Kristusta, mutta eivät julista Kristuksen lähes 2000 vuotta sitten julistamaa sanomaa!
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Mikä on tosi  
evankeliumi?

Jeesus Kristus saapui maan päälle 2000 vuotta sitten ilmoittamaan vies-
tin Jumalalta, mutta hänet surmattiin viestin takia! Mikä oli tämä viesti?

”P
elastut, kun vain uskot Herraan 
Jeesukseen Kristukseen”, kuuluu useim-
pien kristillisten suuntauksien julista-
ma viesti tänään. Onko lausuma tosi 
evankeliumi? Ani harva tietää!

Evankeliumi ei ole
Yhdysvalloissa sunnuntain evankeliumiohjelmien 
saarnaajat julistavat ihmisille Kristusta–kehotta-
vat uskomaan Kristukseen–hyväksymään Kristuk-
sen–kertovat Kristuksen persoonasta ja puhuvat 

”evankeliumin viemisestä”, Kristuksen persoonasta 
muille kertomisesta. Joka sunnuntaiaamu miljoonat 
katsojat olettavat kuulevansa Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin.

Pelkästään Kristuksen persoonan julistaminen 
ja Kristukseen uskominen eivät ole kuitenkaan 
Kristuksen evankeliumin julistamista!

Kristus oli sanansaattaja, joka toi koko ihmiskun-
nalle evankeliumin–Jumalan hänen kauttaan lähet-
tämän sanoman. Kristuksen viesti on hyvä uutinen; 
evankeliumi-sana tarkoittaa hyvä uutinen.

Jeesus Kristus on maapallon tärkein yksittäinen hen-
kilö ja koko ihmiskunnan Vapahtaja. Kristuksen persoo-
na ei ole kuitenkaan evankeliumi! Kristuksen tekemät 
ihmeet eivät ole evankeliumi. Jeesuksen teot eivät ole 
evankeliumi. Kristuksen julistus–hänen ilmoittamansa 
valtavan hyvä uutinen–on ”evankeliumi”!

Ihmisten evankeliumiksi kyseenalaistamatta hy-
väksymä viesti ei tarjoa ratkaisua ihmiskunnan 
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kärsimykseen, turhautumiseen eikä sanoinkuvaamat-
tomaan pahuuteen. Vaikka Jeesuksen tosi evankeliu-
mi tarjoaa ratkaisun maailman ongelmiin, ihmiset 
hylkäsivät evankeliumin ja ristiinnaulitsivat Jeesuksen 
hänen julistamansa viestin takia!

”Uskovat” halusivat  
tappaa Kristuksen!

Kristuksen päivänä löytyi ”Kristukseen uskovia”, 
kuten tänään miljoonia, mutta he halusivat murha-
ta Kristuksen! Huomaa omasta Raamatustasi tämä 
yllättävä useimmille opetetusta poikkeava totuus. 

Jeesus puhui Jerusalemissa temppelissä: ”Niin Jee-
sus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: Jos 
te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette 
minun opetuslapsiani” (Joh. 8:31).

Jeesuksen ”sana” oli hänen sanomansa–evanke-
liumi, jota hän opetti. Jeesus sanoi siis: ”Jos toimitte 
jatkuvasti evankeliumin opettamalla tavalla, olette 
minun opetuslapsiani.” 

Ihmiset kieltäytyivät kuitenkin uskomasta Jeesuk-
sen opetusta–Jeesuksen evankeliumia–he eivät toimi-
neet Jeesuksen opetuksen mukaisesti. Moni mieltyi ja 
uskoi Jeesukseen, siihen kuka Jeesus oli. He uskoivat 
että Jeesus oli Messias, Kristus, mutta he eivät usko-
neet Jeesusta; siihen, mitä Jeesus sanoi! He kutsuivat 
jeesusta valehtelijaksi.

Jeesus jatkoi: ”... mutta te tavoittelette minua tap-
paaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä. 
Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä... 

” (jakeet 37–38). Ihmiset, jotka ”uskoivat häneen”, 
halusivat surmata Jeesuksen, koska he vihasivat Jee-
suksen sanoja–Jeesuksen evankeliumia. He vihasivat 
ihmiskunnan ongelmien ratkaisua, joka toisi kaikil-

le maapallon ihmisille rauhan, yltäkylläisyyden ja 
onnen!

Jeesukseen uskovat väittivät edelleen vastaan, ja 
Kristus sanoi: ”Mutta nyt te tavoittelette minua tap-
paaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, 
jonka hän on kuullut Jumalalta... minä olen Jumalas-
ta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan 
hän on minut lähettänyt... Mutta minua te ette usko, 
sentähden että minä sanon totuuden” (jakeet 40, 42, 
45).

Miljoonia on tänään petetty 
nykyihmiset uskovat Kristukseen, mutta eivät usko 
Kristuksen evankeliumiin, koska suurin osa ei ole 
kuullut koskaan evankeliumia! Ihmiset ovat kuulleet 
Kristuksesta–Kristuksen teoista–mutta eivät kuul-
leet Kristuksen viestiä; ratkaisua kaikkien ihmisten 
ongelmiin, miten saavuttaa iankaikkinen ilo, onni, 
yltäkylläisyys ja tuottoisa elämä! Miljoonia ihmisiä 
on petetty uskomaan väärä evankeliumi, joka ei joh-
da pelastukseen! Nämä ovat voimakkaita väittämiä, 
mutta ne pohjautuvat Jumalan sanaan, kuten kohta 
näemme. 

Tämä Herbert W. Armstrong College raamattukir-
jekurssin oppitunti kertoo, mikä on tosi Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumi, miksi se on tähdellinen pe-
lastuakseen, milloin ja missä evankeliumi saarnattiin 
ensimmäisen kerran ja kuka julistaa sitä tänään.

Ota Raamattu esille. Etsi jokainen ratkaisun raa-
matunjae, kun tutkit totuutta Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumista.

Lukemiesi jakeiden tallentaminen auttaa keskit-
tymään opintoihin, iskostamaan Jumalan sanan 
muistiisi ja oppimasi totuuden kertaamisessa.

Tänään julistetaan  
vääriä evankeliumeja

Nykyisissä kristillisissä länsimaissa julistetaan erilaisia   
”evankeliumeja”. Löytyy kirkkokuntia, jotka julistavat 
”armon evankeliumia” ja ”pelastuksen evankeliumia”. 
Useimmat julistavat evankeliumia Kristuksesta, jot-

kut ”sosiaalista evankeliumia”, ”mielen tiedettä” tai 
”uskonnollista tiedettä”.

Mikään näistä ei ole kuitenkaan Jeesuksen julista-
ma evankeliumi! Miksi valtakristinusko ei julista Ju-
malan Jeesuksen Kristuksen kautta lähettämää yhtä 
ainoaa tosi evankeliumia?
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1. Kertoiko Jeesus opetuslapsilleen, että monia 
petettäisiin ennen hänen paluutaan väärät pastorien 
erheellisten opetusten kautta, jotka väittäisivät edus-
tavansa Kristusta ja tunnustaisivat, että Jeesus oli 
Kristus? Matt. 24:4–5.

kommentti: Vuosisatojen ajan tuhannet kristilliset 
pastorit ovat ”saarnanneet Kristusta”, esittäneet edusta-
vansa Kristusta–tunnustautuneet Kristuksen pastoreiksi 
kertomalla, että Jeesus Nasaretilainen on Kristus, mutta 
pidättäneet Kristuksen evankeliumin. Valtaosaa ihmisis-
tä on petetty väärien evankeliumien kautta! Jakeissa Kris-
tus puhuu opetuslapsilleen, kertoo nimenomaisesti heil-
le, että lopunaikana moni hänen omista opetuslapsistaan 
tulisi petetyksi (asiasta lisää myöhemmin).

Muista, että petetty ihminen ei voi tietää olevan-
sa petetty, muuten henkilö ei ole petetty. Miljoonat 
on petetty hyväksymään väärä evankeliumi ja väärä 
pelastus, vaikka tämä kuulostaa uskomattomalta!

2. Kauhisteliko apostoli Paavali sitä tosiasiaa, että 
jo hänen päivinään löytyi monta valheapostolia, jotka 
opettivat väärennettyä evankeliumia? Gal. 1:6–9.

kommentti: Paavali lausui noin 20 vuotta Kristuksen 
kuolemasta kirouksen henkilölle, joka uskaltaisi saarnata 
muuta kuin Jeesuksen saarnaamaa yhtä tosi evankeliumia, 
minkä julistusta apostoli Paavali jatkoi galatalaisille, joi-
denka keskuudessa esiintyi toista ”evankeliumia” julistavia, 
Kristusta edustavansa väittäviä vääriä pastoreita. 

Tosi evankeliumi tukahdutettiin varsin pian Kris-
tuksen toimikauden päätyttyä. Sitä ei julistettu enää 
noin. 70 jKr. julkisesti maailmalle. Vainon noustes-
sa tosi Jumalan seurakunta joutui ”menemään maan 
alle”; pitämään salaa jumalanpalveluksia ja kom-
munikoimaan yksityisesti Jumalan totuutta. Väärää 
evankeliumia julistettiin julkisesti.

Tänään tosi evankeliumina opetetaan kymmeniä 
eri vääristettyjä evankeliumeja. Suuri yleisö hylkää Ju-
malan seurakunnan tänään uudelleen julistaman tosi 
evankeliumin! 

3. Miten Paavali varoittaa kirjeessään Korintin 
seurakunnalle (kirjoitettu ennen 60 jKr.) niitä, jotka 
julistivat ”toista Jeesusta” tai saivat ”toisen hengen” tai 
hyväksyivät ”toisen evankeliumin”? 2. Kor. 11:3–4.

kommentti: Näiden väärien pastorien saarnaama 
Jeesus, henki ja ”evankeliumi” olivat kaikki harhaan-
johtavia–apostoli Paavalille ja muille Kristuksen tosi 
apostoleille vieraita!

Paavali esitti vakavan varoituksen Korintin uskon-
veljille (sekä meille tänään): ”Sillä semmoiset ovat val-
heapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät 
Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana 

tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos 
hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden 
palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän 
tekojensa mukainen” (2. Kor. 11:13–15).

4. Mitä Paavalin mukaan seuraa pahuudellaan 
Jumalan totuuden tukahduttaville? Room. 1:18. (Re-
vised Standard Version kääntää ”pitävät totuutta” 
selvemmin ”tukahduttavat totuutta”.)

kommentti: Kristuksen ja hänen apostoliensa opet-
tama tosi evankeliumin sanoma tukahdutettiin ennen 
ensimmäistä vuosisataa. Sen sijalle astui vääriä ”evan-
keliumeja”. Kristuksen sanomaa ei julistettu maailman-
laajuisesti uudestaan ennen 20. vuosisadan loppupuolta!

5. Esittikö Jeesus Kristus, että pelastus vaatii uskon 
evankeliumiin? Mark. 16:15–16.

kommentti: Huomaa, että Jeesus esitti ehdon 
”joka uskoo”. Mitä pitää uskoa? Se, mitä Jeesus saarnasi–
evankeliumi! Ei joku evankeliumi. Ei mikä tahansa 
evankeliumi vaan JEESUKSEN evankeliumi!

Jeesus Kristus lausui auktoriteetilla, että pelastu-
miseksi vaaditaan täsmälleen saman evankeliumin 
uskomista! Meidän täytyy ensin tietää, mitä evanke-
liumia Jeesus saarnasi, ennen kuin voimme uskoa tosi 
evankeliumin.

Jumala lähetti erityisen sanansaattajan valmista-
maan tien Jeesukselle ennen kuin Jeesus julisti lähes 
2000 vuotta sitten tämän ainoaan tosi evankeliumin. 

Jumalan sanansaattajat  
ja heidän viestinsä

Profeetta Malakia asui muinaisen Babylonin ja Mee-
do-Persian orjuudesta Jerusalemiin toista temppeliä 
rakentamaan lähetetyn juutalaissiirtokunnan keskuu-
dessa. Hän kirjoitti suunnilleen Serubbaabelin, Esran 
ja Nehemian jälkeisen sukupolven aikana. 

On tärkeä tietää, että Malakian kirjoitukset saavut-
tivat pelkästään pienen osan Juudaa, eivät lainkaan Is-
raelin kansaa. Malakian profetia on osoitettu kuitenkin 
Israelille (Mal. 1:1), ei ainoastaan vähäiselle juutalaissiir-
tokunnalle Jerusalemissa, jonka keskuudessa hän asui. 
Malakian sanoma ei kuitenkaan saavuttanut koskaan 
Israelia, joka oli viety kauan sitten Assyrian vankeuteen 
ja hajautunut. Malakian viesti on profetia Israelille–
sekä fyysiselle että henkiselle Israelille–juuri tänään!

1. Profetoiko Malakia, että Jumala lähettäi-
si ”sanansaattajansa” valmistamaan tietä Jeesukselle 
Kristukselle? Mal. 3:1; Mark. 1:2–3. 

kommentti: Malakian profetia kertoo valmista-
misesta Jeesuksen ensimmäistä tulemusta varten 2000 
vuotta sitten, sekä myös toista tulemusta varten, kun 



opimme perheyhteyttä  Kristus opettaa nykypäivän ”Elian” (Mal. 4:5–6)  
ja lopunajan seurakunnan kautta ihmisille läheisten perhesuhteiden elintärkeyttä.
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hän palaa voimassa ja kunniassa maailman hallitsijana. 
Malakian kirjan 3:2–6 jakeet viittaavat nimenomaan 
tulevaisuudessa tapahtuvaan toiseen tulemiseen. 
(Lisää tästä myöhemmin.)

Mal. 3:1 profetia viittaa selvästi myös Kristuksen 
ensimmäiseen tulemukseen, koska Mark. 1:1–2 sitee-
raa sitä: ”Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evan-
keliumin alku... Katso, minä lähetän enkelini [fu-
tuuri, engl. sanansaattajani] sinun edelläsi, ja hän on 
valmistava sinun tiesi.”

2. Kuka oli Jumalan lähettämä sanansaattaja, joka 
valmisti tien Kristuksen ensimmäiselle tulemukselle? 
Luuk. 1:13–17; Mark. 1:4,7–8. 

kommentti: Profetia ennustaa, että Johannes 1) 
tulisi Elian hengessä ja voimassa, 2) kääntäisi isien 
sydämet lasten puoleen, ja 3) ”... Herralle toimittaak-

sensa valmistetun kansan ” (Luuk. 1:17). Johannes 
julisti toimikaudellaan parannuksen kastetta syntien 
anteeksisaamiseksi ja valmisti ihmisiä Kristukselle.

3. Kun Johannes oli valmistanut tien Kristuksen 
ensimmäiselle tulemukselle, täyttikö Jeesus profetoi-
dun tehtävänsä uuden liiton sanansaattajana? Mal. 3:1; 
Mark. 1:14–15.

kommentti: Jumala oli luvannut lähettää maail-
maan taivaasta Sanansaattajan, joka toisi Jumalan uu-
den liiton viestin. Jeesus Kristus oli tämä uuden liiton 
Sanansaattaja, kuten edellinen oppitunti esitti. Muista, 
että uuden liiton viesti on se ”evankeliumi”, jota Jeesus 
saarnasi! 

4. Missä Jeesus saarnasi ensiksi evankeliumia? 
Mark. 1:14; Apt. 10:36–37. Milloin Jeesus alkoi 
saarnata evankeliumia? Sama jakeet. 



maa-planeetta  Tuleva Jumalan valtakunta 
sijaitsee loistavalla planeetallamme.
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kommentti: Jeesus saarnasi ensiksi evankeliumia 
Galileassa, ei Jerusalemissa. Ja hän alkoi saarnata ”sen 
kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi”. Tosi uuden 
liiton evankeliumi ei alkanut Johannes Kastajasta 
vaan vasta sen jälkeen kun Johannes oli suorittanut 
kastetoimeksiantonsa ja pantu vankilaan.

5. Keille Jumala lähetti Jeesuksen saarnaamaan 
evankeliumia? Matt. 15:24.

kommentti: Jeesus Kristus oli Jumalan lähettämä 
jumalallinen Sanansaattaja, joka saarnasi muinaisen 
Israelin jälkeläisille. Malakia kutsui Kristusta liiton 
Sanansaattajaksi (Mal. 3:1, enkeliksi käännetty sana 
on sama kuin aikaisempi sanansaattaja), miksi Kris-
tuksen viesti oli julistaa uutta liittoa. Kristuksen viesti 
on Uuden testamentin evankeliumi!

6. Lähettikö Jumala apostoli Pietarin saarnaamaan 
myöhemmin samaa evankeliumia pakanoille? Apt. 
10:34–48 (erityisesti huomaa jakeet 36–37); 11:18.

kommentti: Kristuksen israelilaisille saarnaamaa 
evankeliumia alettiin nyt viedä kaikille kansoille. 
Evankeliumi ei ollut kuitenkaan peräisin Jeesuksel-
ta Kristukselta, ei Pietarilta eikä Paavalilta vaan Isä 
Jumala lähetti evankeliumin Jeesuksen Kristuksen 
kautta! 

”Jumalan valtakunnan  
evankeliumi”

1. Mikä oli se ”evankeliumi”, jota Jeesus saarnasi? 
Mark. 1:14.

kommentti: Jumalan Jeesuksen Kristuksen 
kautta lähettämä viesti oli ”Jumalan valtakunnan 
evankeliumi”.

Jeesus lähetettiin vain ilmoittamaan annettu vies-
ti–Jeesus ei pakottanut ihmisiä hyväksymään, usko-
maan eikä toimimaan evankeliumi mukaan. Jeesus 
ei pyydellyt ketään parannuksen tekoon. Jeesus il-
moitti hyvän uutisen Jumalan valtakunnasta, mutta 
Isän tuli kutsua julistuksen ja Jumalan hengen vai-
kutuksen kautta valitsemansa henkilöt (Joh. 6:44). 
Kristus ei tullut käännyttämään maailman ihmisiä 
elinaikanaan! Jeesus ei tullut ristiretkelle ”sielujen 
pelastamiseksi” vaan ilmoitti evankeliumin–hyvän 
uutisen–tulevasta Jumalan valtakunnasta!

2. Ilmoittiko Jeesus, että ihmisten tuli tehdä pa-
rannus ja uskoa hänen julistamansa evankeliumi? 
Mark. 1:14–15.

kommentti: Jeesus sanoi: ”uskokaa evankeliumi.” 
Mikä evankeliumi? Se evankeliumi, jota Jeesus julisti. 
Jeesus ilmoitti, että meidän on uskottava evankeliumi–
hyvä uutinen tulevasta Jumalan valtakunnasta–jotta 

voimme tulla kristityksi! Jeesus julisti elinaikanaan ja 
kyseessä on myös tänään mahtava, loistava etukätei-
suutinen–tärkein ihmiskunnalle ilmoitettu uutinen!

Voimme kysyä, eikö meidän tarvitse uskoa ol-
lenkaan Jeesukseen? Kyllä, Raamatun kirjoitusten 
mukaisesti. Jeesuksen käsky kuului, että meidän on 
uskottava Jeesusta–uskottava, mitä Jeesus sanoi–us-
kottava Jeesuksen Jumalan valtakunnasta julistama 
evankeliumin sanoma!

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ei ole ihmisen 
evankeliumi koskien Kristuksen persoonaa. Kyseessä 
on Kristuksen evankeliumi–evankeliumi, jota Jeesus 
saarnasi–Jumalan Jeesuksen kautta lähettämä evan-
keliumi, miksi Raamattu kutsuu sitä myös ”Jumalan 
evankeliumiksi”. Jumalan evankeliumi on Jumalan 
evankeliumi–Jumalan sanoma–Jumalan Jeesuksen 
mukana lähettämä hyvä uutinen.

3. Kertoiko Jeesus selvästi, kuka hänet lähetti, ja 
kuka ilmoitti Jeesukselle, mitä puhua? Joh. 12:49–50.

kommentti: Isä lähetti Jeesuksen mukana erityi-
sen viestin; hyvän uutisen Jumalan valtakunnasta. Jee-
sus on Jumalan Puhemies–Sana, joka tuli lihaksi, ja 
joka asui ja opetti maan päällä! 

4. Korostiko ja toistiko Jeesus, että hänen puhu-
mansa sana ei ollut hänen itsensä vaan Isän? Joh. 14:24.
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5. Mikä oli Jeesuksen sanojen mukaan Uuden 
testamentin evankeliumi? Luuk. 16:16.

kommentti: ”Lakia ja profeettoja” – jotka viit-
tasivat Vanhan testamentin kirjoituksiin–julistettiin 
Johannes Kastajan erityistoimikauteen saakka. Jeesus 
alkoi julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia kun 
Johanneksen oli saattanut työtehtävänsä valmiiksi. 

Kristuksen evankeliumi on profeetallinen julistus 
maailmanhallituksesta, joka hallitsee kaikkia kan-
soja ja tuo nykypäivän sekavalle, kaoottiselle, sotaan 
väsyneelle maapallolle rauhan ja ilon!

Jumalan viesti sisältää tietenkin tiedon Vapahta-
jastamme, Ylipapistamme ja tulevasta Kuninkaas-
tamme! Se kertoo todellisesta pelastuksen tiestä, 
jota maailman kirkot eivät ymmärrä! Viesti kertoo 
myös Jumalan valtakunnan tulevan Kuninkaan 
hallintoalueesta–maapallolla, ei taivaassa!

Hallitus ei voi olla olemassa ilman lakeja. Tosi 
evankeliumi julistaa myös Jumalan laista, joka tuo 
huomisen maailman asukkaille rauhan ja kaiken mah-
dollisen hyvän–sekä menestyksen, onnen ja ilon nyt 
elinaikanaan Jumalan lakia totteleville.

Tosi evankeliumi koskee nykymaailman kansoja, 
nykymaailman olosuhteita sekä kansojen hallintoa 
Kristuksen huomisen maailmassa! Se on ”täysi”, dy-
naamisen voimakas evankeliumi, jonka tämän maa-
ilman jumala–saatana paholainen–on pidättänyt 
maailmalta 19 vuosisadan ajan! (Ilm. 12:9).

Varmistetaan, että ymmärrämme täysin Jumalan 
valtakunnan.

Todellinen Jumalan valtakunta 
Olet varmaan kuullut Jumalan valtakunnasta esitet-
tävän seuraavalaisesti: ”Kun kristityt tekevät työtä 
maailmanrauhan, suvaitsevaisuuden ja veljellisen 
rakkauden puolesta, Jumalan valtakunta on vihdoin 
ihmissydämissä”.

Koska ihmiset hylkäsivät Kristuksen evankeliumin, 
se oli korvattava toisella. Olemme kuulleet Jumalan 
valtakunnasta kauniita latteuksia, sen olevan ihmis-
sydämen tunne–epätodellinen tyhjyys! Jumalan val-
takunnan olevan vääristellysti myös kirkko, ja toiset 
ovat sekoittaneet sen tuhatvuotiseen maailmaan. Lä-
hes 600 vuotta ennen Kristusta elänyt profeetta Da-
niel tiesi, että Jumalan valtakunta oli todellinen kir-
jaimellinen valtakunta–todellisia ihmisiä maapallolla 
hallitseva hallitus.

Daniel oli yksi neljästä älykkäästä, Juudean vankeu-
dessa olevasta kuningas Nebukadnessarin kaldealai-
sen valtakunnan palatsiin sijoitetusta juutalaispojasta, 

joita koulutettiin Babylonian hallituksen vastuullisia 
virkoja varten.

1. Antoiko Jumala Danielille erityisen ymmärryksen 
koskien näkyjä ja unia? Dan. 1:17.

kommentti: Kuningas Nebukadnessar oli ensim-
mäinen maailmanhallitsija. Hän valloitti suuren osan 
tunnettua maailmaa, myös Juudan kuningaskunnan. 
Ylevän kuninkaan uni oli varsin vaikuttava ja vaivasi 
tätä suuresti (Dan. 2:1). Kuningas vaati tietäjiään, noi-
tiaan ja velhojaan kertomaan, mitä hän oli uneksinut 
ja mitä uni tarkoitti. Nämä olivat ymmällään, kos-
ka he eivät kyenneet millään moiseen. Sitten Daniel 
tuotiin kuninkaan eteen.

2. Daniel ei väittänyt omaavansa kykyä tulkita 
ihmisenä unia suuremmin kuin kaldealaiset tietä-
jät. Kertoiko Daniel Nebukadnessarille, että Jumala 
kykeni paljastamaan salaisuuksia ja kykenisi ilmoit-
tamaan tälle, mitä oli tapahtuva aikojen lopussa? 
Dan. 2:28–30. 

kommentti: Jumala paljasti unen kautta tälle 
maailmanhallitsija ihmiskuninkaalle, että taivaas-
sa on Jumala–kaikkien kansakuntien, hallitusten 
ja kuninkaiden ylin Hallitsija–että Jumala hallitsee 
maailmankaikkeutta! 

Unen päätarkoitus oli paljastaa Jumalan hallituksen 
olemassaolo–Jumalan hallitusvalta–totuus tulevasta 
Jumalan valtakunnasta–ainoa tosi Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumi. Lisäksi oli määrä ilmoittaa–säilyt-
tää ja kirjata meille tänään–mitä ”aikojen lopussa” eli 
lopunaikana tapahtuu.

Kyseessä ei ole kuiva, vanhentunut kirjoitus 2500 
vuotta sitten eläneelle kansalle vaan elävä, valtavan 
suuri uutinen meidän elinpäiviämme varten! Se on 
etukäteisuutinen juuri meille nyt–uutinen ennen var-
sinaisia tapahtumia–uutinen ennen maailmanhisto-
rian valtavinta tapahtumaa–meidän elinaikanamme! 
Tämä on tosi evankeliumi! Se on evankeliumi, jota 
Kristus saarnasi! Se on tarkoitettu sinulle ja minulle 
nykypäivänä. On tärkeää, että ymmärrämme sen!

3. Mitä kuningas Nebukadnessar näki unessa? 
Jakeet 31–33.

kommentti: Nebukadnessar näki valtavan suuren 
patsaan, suurempi kuin mikään ihmiskäden raken-
tama rakennelma. Kuvapatsas oli kammottava! Sen 
pää oli hienoa kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeaa, 
vatsa ja lanteet vaskea, sääret kokonaan rautaa, jalat ja 
varpaat osaksi rautaa ja osaksi savea.

4. Kun Nebukadnessar katsoi unessa patsasta, mikä 
iskeytyi patsaan jaloille? Jae 34. Mitä kuvapatsaalle 
tapahtui? Jae 35.



näky tulevasta  Jumalan innoittamalla, Danielin kirjan luvun 2,  
kuningas Nebukadnessarin näkypatsaalla oli sekä välitön että profeettinen merkitys.

GARY DORNING

kommentti: Unessa oli aikatekijä. Nebukadnessar 
tuijotti patsasta kunnes taivaasta saapui meteoriitin 
lailla yliluonnollinen kivi, joka murskasi patsaan ja-
lat! Koko patsas murtui pieniksi paloiksi ja tuuli pu-
halsi palat pois–patsas katosi täysin! Sen jälkeen ”kivi” 
laajentui ihmeellisesti ja muodosti pikaisesti suuren 
vuoren, joka täytti koko maan.

Tavallisista unista poiketen Jumala välitti Nebukad-
nessarin unen kautta tälle sanoman Jumalan täydestä 
vallasta. Viesti kirjattuna Jumalan sanana paljastaa 
meille tänään tärkeitä tosiasioita Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumista.

Katsotaan, kuinka Jumala tulkitsee unen Danielin 
kautta.

5. Oliko Nebukadnessarin valtakunta ensim-
mäinen maailmaa hallitseva valtakunta? Jakeet 
37–38. Kuka antoi Nebukadnessarille tämän vallan 
(=valtakunnan), voiman ja kunnian? Jae 37.

kommentti: Jumala ilmoitti tälle maailmandik-
taattorille olevansa yli kaiken oleva korkein Hallitsi-
ja–maailmankaikkeutta hallitsevan hallituksen Pää. 
Ikuinen Jumala paljasti itsensä Nebukadnessarille Da-
nielin välityksellä, ja Raamatun kautta meille olevansa 
ylin kaikkivoipa Hallitsija, jota tulee totella!

6. Edustiko kultainen pää Nebukadnessaria ja 
tämän maailmaa hallitsevaa valtakuntaa? Jae 38.

7. Oliko Nebukadnessarin jälkeen määrä muodos-
tua tämän valtakuntaa ala-arvoisempi (hopeaiset rinta 
ja käsivarret) valtakunta? Jae 39.

8. Nousisiko valtaan vielä koko maapalloa hallit-
seva kolmas valtakunta (vatsa ja lanteet vaskea)? Sama 
jae.

kommentti: Huomaa, että tässä puhtaan valta-
kunnista! Patsas kertoo maapallon ihmisiä hallitsevista 
valtakunnista. Profetiassa kerrotaan hallituksista! 
Ei epämääräisistä tunteista ”ihmissydämissä” eikä 



euroopan unionin päämaja  Euroopan unionista, jonka päämaja  
sijaitsee Brysselissä Belgiassa, on ennustettu muodostuvan kymmenen kansakuntaa  

tai kansanjoukkoa, joista pyhä Rooman valtakunta elpyy viimeisen kerran.
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kirkoista vaan hallituksista, jotka hallitsevat ja joilla 
on valta kansojen, yli maapallolla asuvien ihmisten. 
Jumalan valtakunta on tietty, kirjaimellinen valtakun-
ta. Emme voi ymmärtää väärin, mitä valtakunta-sana 
tässä tarkoittaa.

Jumala paljasti profeetta Danielin kautta metalli-
sen kuvapatsaan edustavan peräkkäisiä maailmanhal-
lituksia. Ensimmäisenä oli Nebukadnessar ja tämän 
Kaldean valtakuntaa edustava kultainen pää, jonka 
jälkeensä oli määrä seurata toinen ja kolmas valta-
kunta, ”joka hallitsee kaikkea maata”. Profetia kertoo 
maailmaa hallitsevista valtakunnista.

9. Mitä Nebukadnessarin unen kuvapatsaan 
rautaiset sääret edustavat? Jae 40.

kommentti: Rautaiset sääret edustavat neljättä 
maailmanvaltakuntaa, Siitä oli määrä muodostua 
varsin vahva, kuin rauta, mikä merkitsee, että sen oli 
määrä olla sotilaallisesti edeltäjiään vahvempi. Hopea 
on kultaa, vaski hopeaa ja rauta vaskea vähäarvoisem-
pi. Vaikka jokainen peräkkäinen metalli oli edeltä-
jäänsä kovempi ja vahvempi, metallien vähenevä arvo 

osoittaa, että jokainen valtakunta olisi edeltäjänsä mo-
raalisesti ja hengellisesti heikompi. Kaksi jalkaa esittää 
neljännen valtakunnan jakautumista.

Muistamme oppitunnista 16, että Kaldean valtakun-
taa seurasi sitä suurempi Persian valtakunta, jota seurasi 
kreikkalais-makedonialainen valtakunta ja vielä neljäs 
Rooman valtakunta, joka oli jakautunut pääkaupun-
keina Rooma ja Konstantinopoli (nykyinen Istanbul).

10. Onko 10 kuningasta tai valtakuntaa, joita 10 
varvasta edustaa, olemassa juuri ennen Jumalan val-
takunnan (suuri ”kivi”) perustamista? Jakeet 41–44. 
Mitä Jumalan valtakunta tekee 10 valtakunnalle? Jae 44. 

kommentti: Kun liitämme profetian Danielin 
kirjan lukuun 7 ja Ilmestyskirjan lukuihin 13 ja 17, 
ymmärrämme, että se viittaa 10 kuninkaan unio-
niin Euroopassa–10 valtioon tai valtioryhmään (Ilm. 
17:12). Tämä lopullinen liitto muodostuu parhaillaan 
silmiemme edessä Euroopan unionista! Kyseessä on 
keskiaikaisen ”Pyhän Rooman valtakunnan” vii-
meinen herääminen (tilaa hätkähdyttävä ilmaiskirja-
nen Kuka tai mikä on profeettinen peto?, joka kertoo 
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perusteellisesti tästä kiehtovasta aiheesta. Voit myös 
kerrata oppitunnin 16.) 

Kun muinainen Rooman valtakunta kukistui 476 
jKr., sen oli määrä herätä seitsemän kertaa hallitsijana 
pakanakirkko, jota nimitetään muinaisen Babylonin 

”tyttäreksi” (Jes .47:1). Tämä kirkko väittää olevan-
sa kristitty, mutta Jumala antaa sille nimen ”salai-
suus, suuri Babylon” – tai selvemmin: Babylonian 
salaisuudet (Ilm. 17:1–5).

Valtakunnan kuusi heräämistä on tullut ja mennyt. 
Parhaillaan muodostuu seitsemäs, lyhyt Rooman val-
takunnan herääminen, joka koostuu tällä viimeisel-
lä kertaa 10 Euroopan valtiosta tai kansanryhmästä. 
Patsaan 10 varvasta ovat osaksi rautaa, osaksi savea 
(Dan. 2:41–43).

Kristus palaa maan päälle varpaiden päivien lopus-
sa ja perustaa Jumalan valtakunnan, jonka päämaja 
tulee olemaan Jerusalemissa. Kristus perustaa ikui-
sen kuningaskunnan, joka murskaa ja kuluttaa nämä 
lopunajan kuningaskunnat täydellisesti!

11. Kun Kristus palaa, palaako hän hallitsemaan 
koko maapalloa ylimpänä kuninkaana? Ilm. 19:11–16. 
Kenen haltuun maailman kansakunnat joutuvat? 
Ilm. 11:15.

kommentti: Raamattu paljastaa selkeästi, että 
”Jumalan valtakunta” on kirjaimellinen hallitus, joka 
koostuu kaikkia kansoja maan päällä hallitsevista hen-
gellisistä hallitsijoista. Kun Jeesus Kristus palaa toises-
sa tulemuksessa, Jumalan hallitus asettuu senaikaisten 
kansojen hallitusten yli. Uusi hallitsija Kristus, josta tu-
lee ”Kuningasten Kuningas”, toimeenpanee Jumalan 
lakia. Jumalan valtakunta on Jumalan hallitus, joka 
hallitsee kaikkia kansoja. Se on myös Jumalan perhe, 
johon me ihmiset voimme syntyä–Jumalaperhe, josta 
muodostuu henkivaltio ja joka hallitsee maailmanhal-
lituksena kaikkia maapallon kansoja! Tämä on varsi-
nainen, erittäin hyvä uutinen, varsinainen ”Jumalan 
valtakunnan evankeliumi”, jota Jeesus julisti! 

Jumalan valtakuntaan  
”syntyminen”!

Nikodeemus, Jeesuksen elinpäivinä juutalaisten kes-
kuudessa auktoriteettiaseman omaava fariseus tuli 
tapaamaan Jeesusta. Hän tuli pimeällä salaa kos-
ka ei halunnut muiden fariseusten tietävän, että oli 
puhutellut Jeesusta henkilökohtaisesti.

Nikodeemus esitti: ”Rabbi, me tiedämme, että si-
nun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta” (Joh. 3:2).

Fariseukset tiesivät siis, että Jeesus oli profe-
tioiden messias, mutta kykenivät ymmärtämään 

ainoastaan yhden messiaanisen ilmestymismuodon, 
miksi he luulivat, että Jeesus aikoi kaataa Rooman 
valtakunnan heidän elinaikanaan!

Jeesus tunsi heidän ajatuksensa ja esitti välittömäs-
ti, ettei kaikkia kansoja hallitsevaa Jumalan val-
takuntaa voitu perustaa ennen uutta hengestä 
syntymistä–vasta ylösnousemuksen aikaan!

1. Mitä Jeesus kertoi Nikodeemukselle, että ihmi-
selle täytyy tapahtua, ennen kuin tämä voi ”nähdä” 
Jumalan valtakunnan? Joh. 3:3.

kommentti: Uudestisyntymättömät eivät kykene 
näkemään Jumalan valtakuntaa. Maanpäällinen kirk-
ko ei voi olla täten Jumalan valtakunta, kuten jotkut 
ovat virheellisesti olettaneet, koska kirkko on näkyvä!

2. Onko henkilön synnyttävä Hengestä ennen kuin 
hän voi astua Jumalan valtakuntaan? Jae 5. Mistä hen-
kilö koostuu ”uudestisyntyneenä” – kun hän on synty-
nyt Jumalan Hengestä? Jae 6. Onko hän ihmissilmälle 
näkymätön? Jae 8. Onko Jumala henki? Joh. 4:24.

kommentti: Jumalan valtakuntaan voidaan astua, 
mutta vain ”uudestisyntyneet” voivat astua siihen. Me 
lihasta syntyneet olemme liha–koostumme kuolevai-
sesta lihasta ja verestä, joksi olemme syntyneet. On 
kuitenkin mahdollista syntyä uudelleen–tällä kertaa 
emme synny kuitenkaan kuolevaiseksi, lihasta ja ve-
restä koostuvaksi pikkuvauvaksi vaan synnymme Ju-
malan hengestä henkiolennoksi–koostumme kokonaan 
hengestä kuin Jumala! 

Opimme Herbert W. Armstrong College raamattu-
kirjekurssin aiemmissa oppitunneissa (erityisesti oppi-
tunnit 8 ja 17), ettei Jumala ole yksi persoona, että 
hepreankielinen Jumalaa merkitsevä Elohim-sana viit-
taa useampaan kuin yhteen persoonaan. Sana osoittaa, 
että Jumala on useammasta kuin yhdestä persoonasta 
koostuva perhe tai ”valtakunta”.

Löytyy kivikunta, kasvikunta ja eläinkunta. Raa-
mattu paljastaa, että lisäksi löytyy Jumalan luoma 
hengestä koostuva enkelivaltakunta, jonka yläpuo-
lella on luova valtakunta–Jumalavaltakunta. Tämä 
on ”Jumalan valtakunta”! Isä Jumala ja Poika Kris-
tus muodostavat tällä hetkellä Jumalan valtakunnan, 
Jumalaperheen.

Ällistyttävä Raamatun totuus on, että Jumalan tar-
koitus on lisääntyä! Jumala loi kuolevaisen ihmisen 
omaksi kuvakseen, jotta me voisimme tulla Jumalan 
hengen hedelmöittämiksi–siittämiksi. Ylösnousemuk-
sessa voimme syntyä Jumalasta – ”syntyä uudestaan” 

– kuolemattomiksi henkiolennoiksi–Jumalan valta-
kuntaan, Jumalaperheeseen! Katso, kuinka apostoli 
Paavali selittää asian.



raunioiden rakentaminen



Jumala julisti Jumalan valtakunnan evankeliumin ympäri 
maailmaa todistukseksi kaikille kansakunnille (Matt. 24:14) 
Herbert W. Armstrongin kautta (vasemmalla). Hänen 
kuolemansa jälkeen seurakunnan johtajat tuhosivat hänen 
opetuksensa ja luopuivat hänen tekemästään työstä. Jumalan 
omien valtaenemmistö seurasi profetoitua kapinaa totuutta 
vastaan (2. Tess. 2: 1, 3). Jumala nostatti H. Armstrongin työn 
rauniot uuden työn kautta. Gerald Flurry (oikealla) ja Jumalan 
Filadelfian seurakunta toimittavat jälleen Jumalan sanomaa!
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3. Voiko lihasta ja verestä koostuva henkilö periä 
Jumalan valtakunnan? 1. Kor. 15:50. Miten ihminen 
voi astua Jumalan valtakuntaan, Jumalaperheeseen? 
Jakeet 51–53.

kommentti: Lihasta ja verestä koostuva ihminen 
ei voi astua eikä periä Jumalan valtakuntaa. Kuolevai-
sina Jumalan hengestä siitetyt voivat ylösnousemuksessa 
pukeutua kuolevaisesta kuolemattomuuteen ja tulla 
Jumalan kaltaisiksi kuolemattomiksi, katoamattomik-
si–kirjaimellisesti syntyä Jumalan hengestä Jumalan 
perheeseen! Näin voimme astua Jumalan valtakun-
taan.

Jumala järjestää tällä tavalla uudestisyntyneet, mu-
kaan lukien vuosisatojen aikana Hengestä siitetyt 
Jumalan pyhät Jeesuksen Kristuksen alaisiksi halli-
tuksensa toimeenpanon valtavirkoihin hallitsemaan 
kuolevaisia ihmisiä maapallolla! (Dan. 7:27, Ilm. 
2:26–27; 5:10).

Kristuksen evankeliumi  
on julistettu maailmaan!

Muista, että Johannes Kastaja oli Malakian profetoi-
ma ”sanansaattaja”, joka valmistaisi tien ennen kuin 
Kristus aloittaisi ensimmäisen toimikautensa maan 
päällä ensimmäisessä tulemisessa (Mal. 3:1, Mark. 
1:4,7–8, Luuk 1:13–17). Enkeli ennusti, että Johan-
nes kävisi Kristuksen edellä ”Eliaan hengessä ja voi-
massa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen 
ja... näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan” 
(Luuk. 1:17).

1. Kristus aloitti toimikautensa, kun Johannes oli 
vangittu. Profetoiko Jeesus tulevasta toisesta ”Eliasta”? 
Matt. 17:10–11. Käykö selväksi, että Johannes Kasta-
ja oli toisen Elian esikuva? Jakeet 12–13. Ennustiko 
Malakia toisen Elia tulemisesta? Mal. 4:5. Mitä tämä 

”Elia” saisi aikaan? Mal. 4:6; Matt. 17:11.
kommentti: Jakeet osoittavat, että Johannes oli tu-

levan ”Elian” esikuva – jonka Jumala lähettäisi maail-
maan myös profeetta Elian hengessä ja voimassa, tällä 
kertaa ennen Kristuksen toista tulemista maailmanhal-
litsijaksi suuressa voimassa ja kirkkaudessa (Mal. 3:1–6).  

Jumala antaisi ennen Kristuksen toista tulemista ih-
missanansaattajalle toimeksiannon valmistaa ihmisiä 
hengellisesti Jumalalle, ja kääntää lasten sydämet isien 
ja isien lasten puoleen.

Kun Kristus palaa, hän saattaa maailmassa alkuun 
ajan, jona ”kaikki asetetaan kohdalleen”. Kohdalleen 
asettaminen tarkoittaa entiseen tilaan tai asemaan–
aikaisemmin poistetun palauttamista. Jeesus sanoi, 
että myös tuleva Elia ”asettaisi kaiken kohdalleen” 

(Matt. 17:11). Keille Elia asettaisi kaiken kohdalleen? 
Seurakuntaan, tietenkin! Seurakuntalaisia koulute-
taan parhaillaan hallitsemaan Kristuksen kanssa, kun 
tämä palaa! Seurakuntaan pitää palauttaa kaikki nyt, 
jotta seurakuntalaiset voivat valmistautua avustamaan 
Kristusta, kun tämä palaa hallitsemaan maailmaa. 
Mikä täytyy palauttaa? Mikä on otettu pois? Milloin 
se otettiin pois?  

Kun Lucifer kapinoi, Jumalan hallitus poistettiin 
maapallolta. Jumalan hallitusta ei kuitenkaan palau-
tettu Jeesuksen tullessa ensimmäisen kerran.  Kristus 
palauttaa Jumalan hallituksen, kun hän palaa (Apt. 
3:19–21). Ja niin taivaan piti omistaman Jeesuksen 
niihin aikoihin asti, kunnes hän tulee ”Kuningasten 
Kuninkaana ja herrain Herrana” palauttamaan Juma-
lan hallituksen (Ilm. 19:16). Kristus perustaa tuolloin 
Jumalan valtakunnan–Jumalan hengestä syntyneen 
maapalloa hallitsevan Jumalaperheen.

Kristus tulee palauttamaan Jumalan hallituksen 
koko maapallolle. Samoin mies, jonka oli määrä tulla 
Elian hengessä ja voimassa, oli määrä palauttaa Jumalan 
hallitus ensiksi Jumalan seurakunnassa. Jumalan halli-
tus on palautettu Jumalan yhteen tosi seurakuntaan!

Kun Jumala palautti modernin Elian kautta Ju-
malan hallituksen seurakuntaan, hän palautti myös 
monta asiaan liittyvää totuutta. Ensisijaisen tärkeää 
oli palauttaa Kristuksen tosi evankeliumi Jumalan 
valtakunnasta! Evankeliumi palautettiin tammi-
kuun ensimmäisellä viikolla vuonna 1934 Herbert W. 
Armstrongin World Tomorrow -radio-ohjelman en-
simmäisen lähetyksen kautta, joka vietiin maailmalle 
Radio Luxemburgin ja Radio Ceylonin kautta vuon-
na 1953–sata 19-vuotisjaksoa valtakunnan evankeliu-
min peittämisen jälkeen! Vuoteen 1972 mennessä H. 
Armstrong matkusti jo laajalti tapaamassa president-
tejä ja valtionpäämiehiä ympäri maailmaa julistaen 
samaa evankeliumin sanomaa kuin Jeesus Kristus!

H. Armstrong tuotti World Tomorrow -televisio-oh-
jelman, joka oli 1980-luvun puolivälin katsotuin us-
konnollinen ohjelma Yhdysvalloissa, maailmanlaajui-
sesti katsojaluku oli miljoonia. Pääjulkaisu Plain Truth 

-lehden kansainvälinen levikki oli huipussaan 8.4 mil-
joonaa, 25 miljoonaa ihmistä luki sitä joka kuukausi. 
Lehti on käännettiin kuudelle kielelle ja se lähetettiin 
lopulta noin 200 maahan maailmanlaajuisesti.

H. Armstrong perusti Ambassador Collegen ja toi-
mi sen johdossa. Oppilaitos ei opettanut opiskelijoille 
pelkästään elannon ansaitsemista vaan lisäksi, miten 
elää. Ambassador International Culture Foundation 
-hyväntekeväisyyssäätiö tuki myös toimintaa.
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2. Ennustiko Jeesus, että Jumalan valtakunnan 
evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa 
todistukseksi lopunaikana? Matt. 24:14. Saarnattaisiin-
ko evankeliumi myös kaikille kansoille? Mark. 13:10.

kommentti: H. Armstrongin elämän hedelmät 
todistavat, että Jumala täytti hänen kauttansa Matt. 
24:14. Evankeliumi saarnattiin koko maailmalle 
todistukseksi!

3. Kun todistus on saarnattu kaikille kansoille, tu-
leeko ”loppu”? Matt. 24:14.

kommentti: Jakeen 14 loppu ei puhu ihmisen ai-
kakauden lopusta. Jakeessa 3 opetuslapset tiedustele-
vat Kristukselta lopusta (kreikan sunteleia) – joka mer-
kitsee täydellistä aikakauden loppua tai täyttymystä. 
Jakeen 14 loppu-sana on puolestaan kreikan telos, joka 
voi tarkoittaa päättymistä tai rajaa, jossa joku lakkaa 
olemasta; tai johon mennessä asia on valmis, asian 
lähestymistä. Thayer’s Lexicon esittää, että ”lukijan on 
määriteltävä asiayhteydestä, minkä päättymisestä on 
kysymys.”

4. Mitä muuta tapahtuu Matt. 24:14 lopun jälkeen? 
2. Tess. 2:1,3.

kommentti: Williams-käännös kääntää ”luopu-
muksen” suureksi kapinaksi, New English Bible 
puolestaan lopulliseksi kapinaksi. ”Se päivä” – 
Kristuksen paluu–ei voi tulla ennen tätä luopumusta 
Jumalan totuudesta. Luopumus on nyt tapahtunut! Se 
tapahtui vuonna 1986 H. Armstrongin kuoleman jäl-
keen, mikä signaloi Kristus profetoiman Matt. 24:14 
aikakauden ”loppua”.

5. Tulko kapinasta huolimatta olemaan siellä jään-
nös, jonka oli määrä ”taas profetoida”? Ilm. 10:11. 
tapahtuisiko tämä aikana vailla viivettä? Jae 6.

kommentti: ”Ettei enää ole oleva aikaa” kään-
netään paremmin ”ei enää viivytystä”. Jumalan 
seurakunta siirtyi luopumuksen jälkeen viimeiseen 

”profetoi taas” -vaiheeseen. 
World Tomorrow -ohjelma on nyt korvattu Key of 

David -ohjelmalla. Plain Truth -lehti on korvattu Phi-
ladelphia Trumpet -lehdellä. Ambassador Collegen 
sijaan on nyt Herbert W. Armstrong College ja Am-
bassador s International Cultural Foundation sijaan 
on nyt Armstrong International Cultural Foundation 

-kulttuurirahasto.
6. Kristuksen paluu tapahtuu pian, painottaako 

evankeliumi siksi varoitusta? Hes. 33:7
kommentti: Seurakunnan toimeksianto on ollut 

aina julistaa evankeliumia. Eri aikakausilla on pitä-
nyt painottaa eri asioita. Ensimmäisellä vuosisadal-
la apostolit painottivat Kristuksen ylösnousemusta, 

koska he toimivat sen silminnäkijöinä. Aikaisemmissa 
oppitunneissa kerrottiin, että ihmiskunta kulkee koh-
ti kaikkien aikojen pahinta kärsimyksen aikakautta! 
Seurakunnan on painotettava, varoitettava suurem-
min maailmaa kohtaavasta katastrofista. Nykyinen 
toimeksiantomme on profetoida taas. Varoituksemme 
sisältää myös evankeliumin–hyvän uutisen Jeesuk-
sen Kristuksen paluusta–hirvittävän kärsimyksen 
jälkeen tuomaan maanpäällisille ihmisille ihanan 
tulevaisuuden!

7. Millä voimalla Jumalan työtä tehtiin Jumalan 
palvelija Serubbaabelin päivinä, joka rakensi fyysisen 
temppelin, johon Jeesus tuli? Sak. 4:6.

kommentti: Nykyaikana, kuten Serubbaabelin 
päivänä, Jumalan seurakunnan työtä ei tehdä ihmis-
voimalla vaan Jumalan Hengen voimalla! Jumalan sa-
nomaa saarnataan ja julistetaan tänään Pyhän Hengen 
innoittamana   kaikkialla maailmassa. Moni ihmiselä-
mä kääntyy Jumalan puoleen ja siitetään Jumalan 
Hengestä! Jumala valmistaa valtakuntansa ”ensihedel-
mien” satoa. Tämä arvokas sato on Jumalan parhail-
laan rakentama hengellinen ”temppeli” (Ef. 2:19–22), 
johon hengellinen Kristus palaa (Mal. 3:1).

Maailmanlaajuinen nykyseurakunta koostuu tu-
hansista kastetuista, Hengestä siitetyistä jäsenistä! 
Jumala kutsuu naisia ja miehiä ”esikoisiksi” Jumalan 
perheeseen–syntymään ensimmäisessä ylösnouse-
muksessa Jumalasta. Jumala kouluttaa heitä parhail-
laan hallitsemaan kaikkia kansoja, kun Jeesus Kristus 
palaa. 

Jumala tukee työtään tuhansien jäsenten avulla, 
jotka rukoilevat tunnollisen hartaasti työn puolesta, 
ja kymmenykset ja erityislahjoitukset rahoittavat Ju-
malan valtakunnan evankeliumin julistuksen maail-
malle. Osa on kutsuttu auttamaan Jumalan johtajaa 
suorasti–kouluttamalla Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumin valittuja pastoreita sekä ja muita työntekijöitä 
seurakunnan maailmanlaajuiseen työhön.

Jumalalla on antanut jokaiselle seurakuntansa jä-
senelle oman työtehtävän julistaa Kristuksen evanke-
liumia maailmalle; työhön osallistuminen on kei-
no kasvaa hengellisesti ja valmistua astumaan 
Jumalan valtakuntaan Kristuksen palatessa! 
Työtä tekemällä, saatanaa vastustamalla ja hänen pyr-
kimyksiään estää työtä vastustamalla, seurakunnan jä-
senet kouluttautuvat hallitsemaan Kristuksen kanssa!

Jumalan työn ”hedelmät”, jotka Jumala saa tänään 
aikaan ihmisinstrumenttiensa välityksellä, ovat samoja 
saman Pyhän Hengen hedelmiä kuin ihmiseksi tulleen 
Jeesuksen ja apostolien päivien kollektiivisen ”Kristuk-
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Jumala kutsui sinut juuri nyt–ei myöhemmin! Juma-
lan seurakunnan on profetoitava taas kuuluvammin 
kuin kukaan toinen on profetoinut koskaan aikaisem-
min Jumalan puolesta! Meidän on saatettava Jumalan 
sanoma perille. 

Kristuksen koko elämä keskittyi Jumalan työn 
valmiiksi saattamiseksi. Jeesus sanoi: ”Minun ruo-
kani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täy-
tän hänen tekonsa” (Joh. 4:34). Avainsana on täyttää. 
Meidän on painotettava työn päättämistä. Meidän 
on tehtävä työtä samalla intohimolla kuin työmme 
Pää, Kristus. Tee työtä koko sydämestäsi, muuten 
kuolet hengellisesti. Seurakunta kuolee, jos se lakkaa 
tekemästä työtä!

Työ on kaikki kaikessa! Kyseessä ei ole oikeista 
asioista puhumisesta vaan katseen kiinnittämisestä 
Kristukseen, jotta tiedämme, mihin suuntaan Kristus 
meitä johtaa. Meidän on pitäydyttävä aika Jumalaan!

Onko sinun sydämesi Jumalan työssä? Onko sinun 
tavoitteesi saattaa Jumalan sanoma maailmalle? Työ on 
seurakunnan päämäärä! Jollemme tee meille annettua 
työtä, Jumala rankaisee meitä ankarasti tai jäämme 

Jumalan perheen ulkopuolelle. Tämä oppitunti osoit-
taa, kuinka Jumalan työtä tekemällä kouluttaudut ja 
valmistut hallitsemaan Kristuksen kanssa hänen palates-
saan maan päälle! Tutki rukoillen tätä oppituntia, joka 
sisältää toivon koko ihmiskunnalle!

oppikurssiin  
liittyvää lisälukemista

sen ruumiin” kautta tehdyt hedelmät! Pyhä Henki tekee 
työn; työ on täsmälleen sama–ja hedelmät ovat samat 
kuin Serubbaabelin, Kristuksen ja apostolien päivinä!

8. Kertoiko Kristus, että hänen palvelijansa tekisi-
vät jopa suurempia tekoja kuin mitä hän itse teki maan 
päällä ollessaan? Joh. 14:12.

kommentti: Jumalan työ saavuttaa tänään paljon 
enemmän ihmisiä kuin Jeesus maan päällä oloaikanaan! 
Jeesus julisti jalkaisin pienelle ihmisjoukolle.

Nykypäivän modernin teknologian avulla yksi 
ihminen kykenee julistamaan miljoonille ihmisille 
television, radion, painotuotteiden ja muiden joukko-
viestinnän keinojen avulla, jopa maapalloa kiertävien 
satelliittien avulla!

Philadelphia Trumpet -lehti julistaa Kristuksen 
evankeliumia ja varoittaa; se on voimakas todista-
ja yli miljoonalle lukijalle. Lehti on käännetty useille 
pääkielille, se ilmestyy ranskaksi, saksaksi, italiak-
si ja espanjaksi. Key of David -ohjelma näkyy yli 200 
televisioasemalla ympäri maailmaa.

Työ menee maapallon ympäri! Aurinko ei koskaan 
laske Jumalan Filadelfian toimistoissa. Seurakunta 
profetoi taas Kristuksen käskyn mukaisesti! 

Evankeliumi saarnattiin todistukseksi kaikkeen 
maailmaan. Elämme nyt kiireistä aikaa vailla viivy-
tystä, ja toimitamme viestin vielä kerran juuri ennen 
kuin Kristus palaa. Tämä työ täyttyy nyt omien 
silmiesi edessä!

tilaa ilmaiskirjallisuutta sähköpostiosoitteesta:

cc@hwacollege.org
Vaihtoehtoisesti voit lähettää kirjallisen pyynnön etusivun takaa löytyvään osoitteeseen.
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