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N y k y m a a i l m a  o n  k e s k e l l ä  va a r a l l i s i a , 
dramaattisia, tuhoon johtavia tapahtumia. Moni 
ihmettelee, elämmekö ”lopunaikaa”?

Raamattu profetoi, että ”lopunaikana” maailma kokee 
mullistavia, järkyttäviä, väkivaltaisia, planeettamme 
jokaisen ihmisen elämää uhkaavia tapahtumia–minkä 
jälkeen Jeesus Kristus palaa.  

Sukupolvi toisensa jälkeen on yrittänyt tulkita 
Raamatun lopunajan ennustuksia, ja lähes joka kerta 
tulkinnat ovat osoittautuneet erheellisiksi.

Raamatun profetia ei ole erheellinen. Jumala kirjautti 
ja säilytti satoja, tuhansia Raamatun profetioita–niin 
lukuisia että ne muodostavat Raamatusta kolmanneksen. 
Profetioiden erehtymätön tarkkuus on yksi tärkeimmistä 
todisteista siitä, että Raamattu on Jumalan Sana.

Moni ei ole ymmärtänyt, että Jeesus Kristus oli 
täsmällisiä, yksityiskohtaisia, dramaattisia profetioita 
puhunut profeetta. Jeesus profetoi useita merkkejä, 
joita tulee tarkata, jotka paljastavat hänen paluunsa 
välittömän ajankohdan. Jumala säilytti Jeesuksen 
profetiat, kirjasi ne muistiin. Voimme lukea tänään lähes 
2000 vuotta myöhemmin profetiat Raamatustamme. 

Jumalan tahto on, että ymmärrämme Raamatun 
profetiat!

Tämä kirjanen keskittyy Jeesuksen itsensä ilmoit-
tamaan Raamatun lopunajan keskeisimpään profe-
tiaan. Jeesukseen Kristukseen ja hänen opetuksiinsa 
aidosti uskovat ihmiset kykenevät tunnistamaan, että 
elämme tänään lopunaikaa. 

Näky Jeesuksen Kristuksen paluusta
Maanpäällisen toimikautensa loppupuolella Jeesus 
matkasi Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa 
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korkealle vuorelle. Kolme opetuslasta todistivat 
poikkeuksellisen näyn Jeesuksen kirkastamisesta; 
Jeesuksen kasvot loistivat kuin aurinko, ja vaatteet 
tulivat valkoisiksi niinkuin valo (Matt. 17:1–2).

Näky painottaa dramaattisesti, ettei Jeesus ei ollut 
ainoastaan   ihminen, joka saarnasi viestin tulevasta 
Jumalan valtakunnasta–vaan myös Jumalan Poika, 
jotka herätettäisiin kuolleista Isäänsä tykö taivaaseen 
kirkastettavaksi, ja palaisi lopulta maan päälle 
perustamaan Jumalan valtakunnan ja hallitsemaan 
kaikkia kansoja kuningasten Kuninkaana!

Häikäisevässä näyssä koskien tulevaa Jeesuksen 
Kristuksen paluuta Jeesuksen ohella ilmestyi kaksi 
Vanhan testamentin hengellistä jättiläistä–Mooses ja Elia. 
Sitten joukon yläpuolelle ilmeni kirkas pilvi, joista ääni 
lausui: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen 
mieltynyt; kuulkaa häntä!” Kokemus oli niin voimallinen, 
että opetuslapset kaatuivat peloissaan kasvoilleen 
maahan. Jeesus kehotti heitä olemaan pelkäämättä, 
ja kun he nostivat silmänsä, Moosesta ja Eliaa ei 
enää näkynyt ja Jeesuksen ulkonäkö oli palautunut 
tavalliseksi (jakeet 3–8).

Kolme opetuslasta todisti näyn toisesta tulemisesta–
kaikkien lopunajan profetioiden huipentuman, 
maailmankaikkeuden historian suurimman tapahtuman! 
Kirkastetun Jeesuksen Kristuksen paluu merkitsee tämän 
aikakauden loppua ja uuden alkua: Jumalan valtakunnan 
perustamista hallitsemaan koko maapalloa.

Todistettuaan kirkkaan näyn ja laskeuduttuaan alas 
vuorelta, mitä Pietari, Jaakob ja Johannes tiedustelivat 
Jeesukselta ensimmäiseksi? 

”Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää 
tulla ensin?”, he kysyivät (jae 10).
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Tien valmistaminen
Opetuslapset tiedustelivat Jeesukselta selitystä tietyn 
Vanhan testamentin profetian merkityksestä: ”Katso, 
minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee 
Herran päivä, se suuri ja pelottava” (Mal. 4:5).

”Herran päivä, se suuri ja pelottava” kertoo tuhon ja 
onnettomuuden huipentumasta, joka päättää tämän 
ihmisen aikakauden, ja päättyy Kristuksen paluuseen. 
Se on profeetallinen aikaikkuna.

Profeetta Elia eli yli 800 vuotta ennen Jeesusta. Elia 
ojensi rohkeasti todellisesta Jumalasta vääriin jumaliin 
pakanuuteen kääntynyttä Israelin kansaa. Elia tarkoittaa 

”minun Jumalani on Jumala”.
Pro fe etta  M a l a k i a n  k autta  Ju m a l a  i l m o i tt i 

lähettävänsä toisen miehen, muinaisen profeetta 
Elian hengessä ja voimassa, lopunaikana – suorasti 

”ennenkuin” Kristuksen toiseen tulemiseen johtavia 
tapahtumia.

Tämä profetia nousi opetuslasten mieliin nähtyään 
näyn kirkastetusta Kristuksesta.

Tämä profetia liittyy toiseen, Malakian kirjan luvun 
3 profetiaan: ”Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja 
hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva 
temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton sanansaattaja, 
jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. 
Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka 
voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin 
kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua” ( jakeet 
1–2, alkuteksti). Profetia kertoo Kristuksen saapu-
misesta maapallolle–mikä ei täyttynyt selvästi täysin 
Kristuksen ensimmäisessä tulemisessa. Tämä profetia 
viittaa selvästi Kristuksen toiseen tulemiseen, kun 
Kristus palaa loistavassa, kirkastetussa henkimuodossa 
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(”niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua”). 
Ensimmäisen kerran tullessaan Jeesus saarnasi evan-
keliumin Jumalan tulevan valtakunnan perustamisesta, 
mutta kirkastettu Jeesus perustaa palatessaan tämän 
valtakunnan. 

Ennen dramaattisen ylvästä ”tulemisensa päivää” 
Jumala ilmoittaa: ”Minä lähetän sanansaattajani, ja hän 
on valmistava tien minun eteeni.”

Kirjanoppineet sanoivat, että mainitut Malakian 
luvun 3 jakeet merkitsivät, että ennen mullistavaa 
Herran päivää–juuri ennen Vapahtajan tulemista–Elian 
kaltainen mies tulisi ”valmistamaan tietä”. Nähtyään 
näyn kirkastetusta Kristuksesta sai opetuslapset 
ihmettelemään: Olivatko he väärässä? Olivatko he 
oikeassa? Minkä roolin Elia täyttäisi?

Kuinka Jeesus Kristus vastasi opetuslapsille?
Palataan Matteuksen evankeliumin lukuun 17: ”Elias 

tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen” (jae 11).
Jeesus vahvisti Malakian profetian ja kirjanoppi-

neiden ja opetuslasten uskomuksen: Elian kaltainen 
mies tulisi varmasti  valmistamaan tien ennen 
kirkastetun Kristuksen paluuta, johon hän lisäsi vielä 
profetian: tämä mies ”asettaa kaikki kohdalleen”.

Raamattu kertoo selvästi, että ennen Jeesuksen 
Kristuksen paluuta maailmassa räjähtää pelottava 
väkivalta, ja lisäksi, että Jumala lähettää sitä ennen 
muinaisen Elian kaltaisen miehen.  

Raamattu sisältää monia lopunajan profetioita. 
Ihmisten luonnollinen taipumus on keskittyä sotia, 
maanjäristyksiä ja yliluonnollisia katastrofeja kuvaaviin 
tapahtumiin, osa tarkkaa auringonpimennyksiä. 
Jeesus Kristus keskittyi välittömästi hätkähdyttävän 
kirkastumisilmiön jälkeen ennustukseen Eliasta.
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Malakia ja Jeesus Kristus vahvistivat, että mainittu 
mies olisi Jumalan sanansaattaja, joka valmistaisi 
tien Vapahtajan paluulle, rakentaisi Jumalan perheen 
ja ”asettaa kaikki kohdalleen” (Mal. 3:1–2; 4:1–6; 
Matt. 17:10–11).

Tämä mies olisi merkki siitä, että maailma oli 
saapunut ”lopunaikaan”. Hän olisi merkki siitä, että 

”suuri ja pelottava Herran päivä” alkaisi pian. Hän olisi 
myös merkkinä, että kirkastettu Jeesus Kristus palaisi 
pian.

Kuka on tämä mies? Kuka on tämä ”Elia”?

Kuka on ’Elia’?
”Pietarille, Johannekselle ja Jaakobille annettu näky oli 
sidoksissa Elian saapumiseen lopunaikana, juuri ennen 
Kristuksen paluuta! ... Tämä on merkki maailmalle, 
että Jeesuksen Kristuksen paluu on käsillä. Kun ’kaikki’ 
on palautettu, tämä on lopun alkua!” Näin Gerald Flurry 
selittää Matt. 17:10–11 jakeet kirjasessaan The Epistles 
of Peter: A Living Hope, Pietarin epistolat: elävä toivo 
otsikolla ”Keskeisin lopunajan profetia” (lisätty korostus).

Työ, jonka Jumala toimittaa tämän ”Elian” kautta 
on keskeinen merkki siitä, että lopunaika on tullut, 
että peljättävä Herran päivä on ovella, ja että Jeesuksen 
Kristuksen paluu on lähes käsillä! 

Jeesus Kristus vahvisti, että Elian kaltainen mies 
tulisi ennen kuin hän palasi voimassa ja kirkkaudessa. 
Sitten Jeesus paljasti opetuslapsille, että toinen mies 
oli jo täyttänyt tämän tehtävän, esikuvana, heiden 
elämänaikanaan: ”Mutta minä sanon teille, että [Elia] 
on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä...” ( jae 12). 
Jeesus osoitti, että tämä mies oli tullut ”Eliaan hengessä 
ja voimassa” (Luuk. 1:17), oli paljastanut päivän väärät 
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uskonnot, ja valmistanut tietä Jeesuksen ensimmäiselle 
tulemiselle.

Erityisesti, Jeesus ei sanonut, että tämä mies oli 
”asettanut kaikki kohdalleen”. Opetuslapset huomasivat, 
että Jeesuksen ensimmäiselle tulemiselle tietä 
valmistanut mies oli Johannes Kastaja (Matt. 17:13).

Elia ja Johannes Kastaja olivat molemmat kuolleet, 
kun Jeesus puhui tämän profetian. Jeesus osoitti, että 
miehet olivat edeltäjiä toiselle Elian edustajalle, jonka 
oli määrä saapua ennen vavisuttavaa Jeesuksen toista 
tulemista.

Herbert W. Armstrong, Worldwide Church of God 
-seurakunnan perustaja, perustavassa saarnassaan 
17. joulukuuta 1983 puhui tästä profetiasta lausuen: 

”Niin kuin Johannes Kastaja oli fyysinen sanansaattaja 
fyysisessä Jordanin erämaassa, samoin tulisi olemaan 
sanansaattaja, joka toisi viestin–huutavan ääni nykyisen 
20-luvun hengellisessä erämaassa... valmistaen tietä... 
Jeesukselle tulemaan hengelliseen temppeliinsä [ joka 
on seurakunta]... tällä kertaa perustamaan Jumalan 
valtakunnan ja hallituksen.” 

Kristus sanoi, että ennen hänen paluutaan tuleva Elia-
hahmo ”asettaa kaikki kohdalleen”. ”Johannes Kastaja ei 
asettanut mitään kohdalleen”, H. Armstrong totesi. 

”He tunsivat jo lain, ja hän kutsui heidät parannukseen; 
mutta hänen ei tarvinnut esittää heille saarnoja siitä, mitä 
lait olivat. He tunsivat lait. Hän kutsui heitä ainoastaan 
parannuksen tekoon kääntymään toiselle tielle, ja 
ottamaan kasteen.”

Johannes Kastaja oli jo murhattu kun Jeesus Kristus 
lausui opetuslapsilleen, ”Elias tosin tulee [futuuri], ja 
asettaa kaikki kohdalleen.” Kuka tämä Elia olisi? Millä 
tavalla hän ”asettaisi kaikki kohdalleen”?
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Kun kirkastettu Jeesus Kristus palaa, hän ”asettaa 
kaikki kohdalleen” – koko maailmassa. Yliluonnollisella 
voimallaan Kristus saattaa ”virvoituksen ajat” ja ”jolloin 
kaikki jälleen kohdallensa asetetaan” (Apt. 3:19–21), ja 
palauttaa totuutensa, lakinsa ja hallituksensa kaikille 
kansoille ja kansakunnille.

Jeesus sanoi, että tämä lopunajan Elia-hahmo ”asettaa 
kaikki kohdalleen”, ennen kuin hän palaa. Kuinka se on 
mahdollista?

Elia asettaa kaikki kohdalleen Jumalan seurakuntaan! 
Tämä on kriittinen yksityiskohta. Ennen peljättävää 

Herran päivää ja Jeesuksen Kristuksen paluuta Elia 
palauttaisi totuuden Jumalan tosi seurakuntaan. Tämä 
olisi merkittävä valmistusvaihe Jeesuksen Kristuksen 
totuuden koko maailmaan kohdalleen asettamistyölle.

Ensimmäisessä tulemisessaan Jeesus Kristus 
perusti Uuden testamentin seurakunnan, opetti 
henkilökohtaisesti opetuslapsilleen Raamatun tosi opit 
ja profetiat. Jeesus kertoi, että hänen seurakuntansa olisi 
pelkkä ”piskuinen lauma”, ei suuri, voimallinen järjestö 
(Luuk. 12:32). Hän lupasi myös, ettei tämä pieni joukko 
kuolisi koskaan (Matt. 16:18) vaan olisi olemassa aina 
hänen paluuseensa saakka. 

Jumala profetoi myöhemmin Ilmestyskirjan luvuissa 
2 ja 3, että ajan mittaan–seurakunnan seitsemän 
historiallisen aikakauden aikana–nousisi väärennös, 
että seurakunta joutuisi kärsimään vainoa, tekisi 
kompromissin Jumalan opeista ja menettäisi suuren 
osan Jeesuksen Kristuksen ensimmäisessä tulemisessa 
esittämästä totuudesta.

Sen jälkeen kun Jeesus perusti Jumalan seurakunnan, 
seurakunta säilyi läpi 2000 vuotisen historian, mutta 
oli 20. vuosisataan mennessä menettänyt monta 
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oppia. Se piti edelleen kymmenen käskyä, mukaan 
lukien seitsemännen päivän sapatin, ensimmäisen 
kymmenyksen, mutta moni muu Raamatun oppi oli 
muutettu tai unohdettu. Seurakunnan työ maailmalle 
oli kuivunut. Kyseessä oli aikakausi, jota Ilm. 3:1–6 
luonnehti ”kuolleeksi”. Seurakunta oli edelleen olemassa, 
mutta kipeästi opillisen palauttamisen tarpeessa.

Lopunaikana saapui mies, joka Jumalan seurakunnassa 
”asetti kaikki kohdalleen” – samat opit kuin mitä Jeesus 
oli opettanut ihmiselinaikanaan 2000 vuotta sitten 
seurakunnalleen. 57-vuotisen toimikautensa aikana 
seurakunnalle ja maailmalle, saapunut mies valmisti tien 
kirkastetun Jeesuksen Kristuksen toiselle tulemiselle. 
Muutama vuosi ennen kuolemaansa mies tajusi, että 
hänen toimikautensa hedelmät osoittivat, että hän oli 
täyttänyt Jeesuksen profetian lopun ajan Eliasta!

Tämä mies oli Herbert W. Armstrong. 

‘Elian’ tunnistaminen
Lopunajan Elian Herbert W. Armstrongiksi tunnista-
minen on valtava väittämä. Onko Raamattu näin tarkka? 
Voimmeko   asettaa nykyhenkilön Jeesuksen Kristuksen 
muinaiset profetiat täyttäväksi?

Pohdi asiaa uudelleen: Malakia profetoi, että Elian 
kaltainen mies  tulisi ja valmistaisi tien tulevalle 
Vapahtajalle. Kirjanoppineet ja opetuslapset uskoivat 
väittämän. Jeesus Kristus uskoi siihen ja paljasti, että 
Johannes Kastaja oli hänen ensimmäistä tulemistaan 
valmistava Elia-hahmo, ja että hänen toista tulemistaan 
varten esiin astuisi toinen Elia-hahmo, joka ”tosin tulee 
ja asettaa kaikki kohdalleen”. Jumala kirjasi ja säilytti 
tämän profetian yli 2000 vuoden ajan; profetia on 
tarkoitus ymmärtää. Kun Jumala antaa lupauksen, hän 



9

täyttää sen varmasti–Jumala ei voi valehdella (Jes. 55:11; 
Tiit. 1:2). Joku täyttäisi tämän profetoidun roolin.

Kuka oli Herbert W. Armstrong, ja miten hänen 
elämänsä täytti annetun profetian?

Nuorimies H. Armstrong ei ollut kiinnostunut 
uskonnosta. Kun hänen vaimonsa haastoi hänet 
aiheesta minä päivänä kristityn tulee palvoa Jumalaa, 
ja kun sukulainen haastoi hänet evoluutiosta ja 
Jumalan olemassaolosta, H. Armstrong alkoi tutkia 
intensiivisesti Raamattua, raamatunselostusteoksia 
sekä evoluutioteorian tekstejä. Tutkimus–jonka hän 
suoritti itsenäisesti, ei teologisessa laitoksessa–tuotti 
odottamattoman tuloksen. Hän vakuuttui, että Raamattu 
oli Jumalan Sana ja että Jumala oli Luoja, sekä että 
Jumalan käsky seitsemännen päivän sapatista oli 
sitova. H. Armstrong vakuuttui henkilökohtaisesti 
tutkimiensa kirjoitusten todenpitävyydestä, koki työlään 
parannuksen teon, kääntyi edellisestä elämästään, ja 
omistautui löytämälleen Jumalalle.

H. Armstrong tutki Raamatun sivuilta kysymykseen 
toisensa jälkeen. 

Hän löysi vastauksia Jumalalta.
H. Armstrong kirjoittaa omaelämäkerrassaan, että 

hänen ”oli tutkittava uskonnollisen metsän jokainen 
opillinen puu”, että Raamattua tarkasteltaessa osa puista 
osoittautui kuolleiksi ja kaatui, ja toiset näyttäytyivät 
ensimmäistä kertaa. 

”Tämän kääntymisprosessin kautta Jeesus laittoi 
minut läpi mankelin”, H. Armstrong kirjoittaa. ”Jeesus 
puristi tyhjiin–puhdisti mieleni–puhtaaksi aikaisem-
mista vääristä olettamuksista–kuten taivaaseen tai 
helvettiin menemisestä–sielun kuolemattomuudesta–
väärästä ’kolminaisuusopista’.”
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”Aloitin oppimalla kuka ja mikä Jumala on–mikä 
ja miksi ihminen on–totuuden Israelista–mikä on 
Kristuksen tosi evankeliumi–tuleva Jumalan valtakunta” 
(Good News, huhtikuu 1980). 

H. Armstrong kirjoitti, että koko totuuden metsä 
tuli näkyviin vasta vuosien tutkimuksen, rukouksen ja 
kokemuksen jälkeen. Siitä hetkestä lähtien kun Jumala 
kutsui H. Armstrongin, hän sai alkaa oppia totuuksia, 
jotka olivat suurelta osin tai kokonaisuudessaan 
menetettyjä, jopa Jumalan seurakunnassa.

”Tärkein asia on, että opiskellessani Jeesus Kristus, 
kirjatun sanansa kautta, avasi mielelleni perustavia 
totuuksia, jotka hän halusi minun omaksuvan 
asettaessaan minut palvelijakseen” (ibid.).

Ennen Jumalalle antautumista H. Armstrong 
oli  toiminut menestyksellisenä liiketoiminnan 
ammattilaisena. Vuosien aikana Raamatun kadonneita 
perustavia totuuksia oppiessaan ja opettaessaan 
hän kärsi perheineen 28 vuotta köyhyydessä, mikä 
helpotti vasta 50 ikävuoden puolivälissä. Kaikesta 
huolimatta, fyysisen puutteen aikana, H. Armstrong 
tunsi itsensä hengellisesti rikkaaksi saadessaan oppia 
valtakristinuskolle tuntemattomia totuuksia.

H. Armstrongin johtama työ käynnistyi 1930-luvun 
alussa saarnoilla, raamattutunneilla, luennoilla, 
paikallisradioaseman lähetyksellä ja käsin painatetulla 
lehdellä  noin 250 ihmiselle  Länsi-Oregonissa. 
Yli  50 vuotta myöhemmin hänen saarnojaan ja 
raamattutuntejaan kuunteli yli 120 000 Worldwide 
Church of God -seurakunnan jäsentä 57 eri maassa. 
Seurakuntaa tuki lisäksi 210 000 säännöllistä työn 
tukijaa. World Tomorrow -televisio-ohjelmaa esitettiin 
382 televisioasemalla ja 36 radioasemalla ympäri 
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maailmaa, ja Plain Truth -lehteä julkaistiin kuukausittain 
8,4 miljoonaa kappaletta seitsemällä kielellä, ylittäen 
Time-lehden levikin. Seurakunnan vuosittainen 
toimintabudjetti oli 163,7 miljoonaa dollaria (384,1 
miljoonaa dollaria inflaatiokorjattuna), suurempi kuin 
tunnettujen TV-evankelistojen Billy Grahamin ja Jerry 
Falwellin budjetit yhdistettyinä. H. Armstrong kirjoitti 
henkilökohtaisesti satoja artikkeleita, kirjeitä, kirjasia 
ja kirjoja: hänen suurilevikkisintä teostaan levitettiin yli 
5 miljoonaa kappaletta.

H. Armstrong perusti Ambassador Collegen, jossa 
tuhannet opiskelijat opiskelivat kolmella kampuksella, 
Yhdysvalloissa sekä Britanniassa. Hän perusti myös 
Ambassador International kansainvälisen kulttuurisää-
tiön, joka tuki rahallisesti ja lähetti työntekijöitä raama-
tullisiin arkeologisiin kaivauksiin Jerusalemissa sekä 
ylläpiti kuuluisaa konserttisarjaa seurakunnan pääma-
jakampuksella Pasadena, Kaliforniassa. Säätiö tuki myös 
kulttuuri, hyväntekeväisyys ja humanitaarisia hankkeita 
Bahamalla, Belgiassa, Kiinassa, Costa Ricassa, Egyptissä, 
Englannissa, Hong Kongissa, Intiassa, Iranissa, Irakissa, 
Jamaikalla, Japanissa Jordaniassa, Keniassa, Kuwaitissa, 
Libanonissa, Monacossa, Nepalissa, Alankomaissa, 
Uudessa-Guineassa, Filippiineillä, Etelä-Afrikassa, 
Espanjassa, Sri Lankalla, Sveitsissä, Tansaniassa ja 
Thaimaassa.

H. Armstrong tapasi henkilökohtaisesti yli 500 valtion-
päämiestä: pääministereitä, presidenttejä, kuninkaita, 
keisareita, prinssejä ja prinsessoja, sekä lainsäätäjiä, 
suurlähettiläitä, valtionministereitä, valtionpäämiesten 
puolisoja, kuvernöörejä, kaupunginjohtajia, kenraaleja, 
tuomareita, toimitusjohtajia, yliopistojen johtajia, 
muusikkoja, taiteilijoita, urheilijoita, Nobel-palkinnon 
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voittajia ja muita valtion, teollisuuden ja kulttuurin 
johtavia henkilöitä, sekä monia tavallisia sekä köyhyy-
dessä eläviä ihmisiä. 

H. Armstrong tapaamia olivat mm. Britannian prinssi 
Charles ja pääministeri Margaret Thatcher, Belgian 
kuningas Leopold III, Yhdysvaltain Nancy Reagan, 
Espanjan kuningas Juan Carlos I, Kiinan pääministeri 
Deng Xiaoping, Etiopian keisari Haile Selassie, Jordanian 
kuningas Hussein, Egyptin presidentit Anwar Sadat ja 
Hosni Mubarak, Otto von Habsburg, Baijerin pääministeri 
Franz Josef Strauss, Japanin keisari, kruununprinssi 
ja seitsemän peräkkäistä pääministeriä, Israelin kuusi 
pääministeriä ja kolme presidenttiä. Lisäksi hän 
tapasi presidenttejä, pääministereitä ja kuninkaita 
mm. seuraavista maista: Argentiina, Bangladesh, Chile, 
Costa Rica, Guatemala, Intia, Indonesia, Kenia, Libanon, 
Meksiko, Nepal, Alankomaat, Panama, Peru, Filippiinit, 
Romania, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Espanja, Sri Lanka, 
Thaimaa ja Vietnam sekä kymmeniä suurlähettiläitä, 
lukuisia valtionministereitä, lainsäätäjiä, tuomareita ym. 
edustajia. 

Nämä johtajat tapasivat H. Armstrongin hallin-
totoimistoissaan ja kodeissaan, osa toistuvasti. Osa 
tapaamisista katettiin kansallisissa tiedotusvälineissä. 
H. Armstrong tapasi johtajia myös juhlissa ja viralli-
sissa kokouksissa, joissa hän oli usein kunniavieras ja 
pääpuhuja. Lainsäätäjät, kaupunginjohtajat, professorit, 
prinsessat ja kuninkaat matkasivat hänen mukanaan 
seurakunnan liikelentokoneella, kooten koneeseen 
maailmanjohtajia tai mahdollistaen kunniavieraisen 
matkan tapaamaan lapsiaan Ambassador Collegessa. 
Nämä johtajat pitivät H. Armstrongia ”salkuttomana 
suurlähettiläänä” ja ”maailmanrauhan suurlähettiläänä”.
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Kuusi kuukautta ennen kuolemaansa Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan vuoden 1945 allekirjoittamista 
juhlistavassa 40-vuotismuistojuhlassa, H. Armstrong sai 
raikuvat suosionosoitukset 101 valtion suurlähettiläältä 
miehenä, joka oli tavannut enemmän maailmanjohtajia 
kuin kukaan toinen elossa oleva mies.

Kyseessä oli työ, joka alkoi varsin pienimittaisesti 
vailla valtionvirkaa olevan miehen johtamana, vailla 
kuninkaallista arvoasemaa, vailla poliittista puoluetta, 
vailla perheomaisuutta, vailla valtion rahoitusta, 
vailla yritystakaajia, vailla mittavia lahjoitusvaroja. 
Seurakunnan julkaisuja ja muita materiaaleja jaettiin 
maksutta ja velvoitetta, rahoitettiin jäsenten ja 
työtovereiden vapaaehtoisten lahjoitusten turvin. Silti 
ensimmäisen 35 vuoden aikana seurakunnan työ kasvoi 
30 prosenttia vuodessa.

Epätavallisen suuri kasvu ja suhteellisen pienen 
seurakunnan suuri vaikutus perustuivat Herbert 
W. Armstrongin työhön ja raamatunopetukseen. 
Kyseessä oli kaikista kirkkokunnista poikkeava 
toiminta. Miljoonat lukivat, katsoivat ja kuuntelivat 
oppia Raamatusta ja vastauksia elämän tärkeimpiin 
kysymyksiin.

Harva toinen arvostettu uskonnollinen johtaja 
voi  väittää  opettavansa vastauksia edes osaan 
näistä kysymyksistä. Sitäkin harvempi on omannut 
samanmittaisen valtakunnallinen ja maailmanlaajuinen 
vaikutuksen. Luultavasti kukaan ei ole ymmärtänyt 
Jeesuksen profetiaa lopunajan Eliasta, eikä ole väittänyt 
työnsä täyttäneen tämän profetian. Kaikkein tärkeimmin, 
kukaan toinen ei ole asettanut kohdalleen mitään, eikä 
opettanut näitä samoja oppeja.

Kukaan toinen ei ”asettanut kaikkea kohdalleen”.
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Kohdalleen asetetut totuudet hylätään
Herbert W. Armstrong kuoli 93 vuoden ikäisenä 16. 
tammikuuta 1986. Hän jätti jälkeensä seurakunnan ja 
työn huipussaan. Joka 48 amerikkalaisella sekä joka 27 
kanadalaisella oli Plain Truth -lehtitilaus. Ambassador 
College raamattukirjekurssin oli tilannut yli 2 miljoonaa; 
vuosittain yli 200 000. Yli 5 miljoonaa ihmistä oli tilannut 
Yhdysvallat ja Britannia profetioissa, ja noin 3 miljoonaa 
Seitsemän menestyksen lakia. H. Armstrongin viimeisin, 
tärkein teos Ikuisten aikojen salaisuus oli juuri valmis. 
Syyskuun 1985 painatuksesta joulukuuhun teoksen tilasi 
740 000 ihmistä, tehden siitä seurakunnan kysytyimmän 
julkaisun.

Ikuisten aikojen salaisuus oli H. Armstrongin 
elämäntyö; yhteenveto Raamatun tärkeimmistä opetuk-
sista. Se tarjosi raamatullisen vastauksen seitsemään 
perustavanlaatuisteen salaisuuteen: ”Kuka ja mikä 
on Jumala?”, ”Henkimaailman salaisuus”, ” Ihmisen 
salaisuus”, ”Sivilisaation salaisuus”, ”Israelin salaisuus”, 

”Seurakunnan salaisuus” ja ”Jumalan valtakunnan 
salaisuus”. 

H. Armstrong julisti samaa evankeliumia kuin 
Jeesus Kristus–evankeliumia Jumalan valtakunnasta–
todistukseksi ympäri maailmaa (Matt. 24:14). H. 
Armstrong ”asetti kaikki kohdalleen”.

Keskeinen peljättävän Herran päivän ja Jeesuksen 
Kristuksen paluun edeltävä merkki on tullut–ja mennyt! 

Tämä tapahtui vuonna 1986. Mutta mitä sen jälkeen 
tapahtui?

Worldwide Church of  God -seurakun n an  H. 
Armstrongia seuranneet johtajat tuhosivat toiminnan. 
He päättivät lähetykset, lakkauttivat julkaisuja, sulkivat 
collegen, lakkauttivat kulttuurijärjestön, myivät laajalti 
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seurakunnan materiaalista omaisuutta. He muuttivat 
jopa seurakunnan nimen.

Tuho suuntautui pääasiallisesti seurakunnan 
oppeihin. Välittömästi H. Armstrongin kuoleman 
jälkeen–ja jo sitä ennen–seurakunnan johtajat pyrkivät 
vesittämään ja muuttamaan H. Armstrongin kohdalleen 
asettamia oppeja. He muokkasivat seurakunnan 
opetukset valtavirtaisen protestanttisen kristinuskon 
opetusta muistuttavaksi. Muutosprosessi aloitettiin 
hienovaraisesti. Seurakunnan johtajat kielsivät 
seurakunnan parissa muuttavansa oppeja, mutta 
kertoivat samaan aikaan ulkopuolisille tarkkailijoille 
tehdyistä muutoksista. H. Armstrongin perustamista 
Raamatun totuuksista kiinni pitävät joko erosivat 
kirkosta tai pakotettiin pois. Seurakunnasta erosi lopulta 
kymmeniä ryhmiä, jälkeen jääneestä alkuorganisaatiosta 
muovautui protestanttinen organisaatio, joka kielsi 
virallisesti H. Armstrongin kohdalleen asettamat  
opit–tahrasi ja halvensi H. Armstrongin luonnetta.

Seurakunnan olemassaolo, seurakunnan keskeinen 
kiista, vastaukset ihmiselämän suurimpiin kysymyksiin 
sekä ”lopunajan” ymmärtämisen avain liittyivät kaikki 
Jumalan Herbert W. Armstrongin kautta kohdalleen 
asettamiin opillisiin totuuksiin.

Perustava kysymys kuuluu: Mitä ovat nuo kohdalleen 
asetetut totuudet?

Kohdalleen asetetut totuudet 
H. Armstrong esitti huhtikuun 1980 Good News -lehdessä 
tiivistelmän Uuden testamentin Jumalan seurakunnan 
historiasta. Hän kuvasi lisäksi, kuinka Jumala oli 
toiminut kauttaan nykyaikakaudella: ”Jumalan aika oli 
tullut! Hänen aikansa yhdelle, jolle Johannes Kastaja oli 
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esikuva ja edelläkävijä, valmistamaan tietä Kristuksen 
toiselle tulemiselle.”

H. Armstrong palasi viimeisinä elämänvuosinaan 
toistuvasti profetiaan lopunajan Eliasta, ja lausui 
rohkeammin ja suoremmin, että täytti ennustuksen.

Saarnassaan 17. joulukuuta 1983, käytyään läpi 
Malakian kirjan lukujen 3 ja 4 sekä Matt. luvun 17 
profetiat, H. Armstrong puhui näistä ”kohdalleen 
asetetuista totuuksista”, sitoi koko toimikautensa 
ajan opettamat raamatunopit tähän ”lopunajan 
keskeisimpään profetiaan”.

Saarnansa lopussa H. Armstrong tiivisti Jumalan 
s eu ra ku nta a n  k autta a n  pa l autta m at  totuud et 
kirjaamastaan listasta (hän sanoi, että ne eivät 
olleet ”tietyssä järjestyksessä”). H. Armstrong palasi 
myöhemmissä viesteissään luetteloon ja muutti sitä 
jonkin verran, mutta lista julkaistiin kirjallisesti vasta 
hänen kuolemansa jälkeen. Kun oppiluettelo oli esitetty 
Worldwide Church of God -seurakunnan pastoreille, se 
julkaistiin seurakunnan sanomalehdessä – Worldwide 
News (25. elokuuta 1986).

Julkaistu lista poikkesi H. Armstrongin vuonna 
1983 esittämästä. Se ohitti  osan H. Armstrongin 
selvästi esittämistä totuuksista. Kirjaamalla opit vasta 
kuukauden kuluttua H. Armstrongin kuolemasta, 
johtajat jättivät tahallaan pois osan H. Armstrongin 
palauttamista ”kiistanalaisimmista” opeista. 

Seuraava on luettelo palautetuista totuuksista, 
joka perustuu tiiviimmin H. Armstrongin vuoden 
1983 saarnan oppiluetteloon, sisältäen muutaman 
H. Armstrongin myöhemmän lisäyksen. Ei missään 
tietyssä järjestyksessä, opit ovat vuosikymmenien aikana 
kohdalleen asetettuja totuuksia, joita Jeesus Kristus 
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käski kristittyjen etsiä Matt. 17:10–11 esitetysti merkkinä 
välittömästä paluustaan: ”[Elia] tosin tulee ja asettaa 
kaikki kohdalleen.”

Opetukset vastaavat tärkeimpiin, salaperäisimpiin 
kysymyksiin ihmisen olemassaolosta. Jeesus opetti 
niistä ensimmäisen kerran ihmisenä maan päälle 
tulonsa aikana ja myöhemmin apostolien kautta. Opit 
ovat ainutlaatuisia seurakunnan ja Jumalan työn oppeja 
H. Armstrongin kautta. Opit ovat ratkaiseva tekijä, 
kun määritämme Jumalan seurakunnan ennalleen 
asettamisen, ennen peljättävää Herran päivää ja 
kunniakasta Jeesuksen Kristuksen paluuta.
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Tosi evankeliumi 
Kuuluisassa Öljymäen profetiassaan Jeesus Kristus antoi 
erityisiä merkkejä toisesta tulemisestaan, joista yksi oli: 

”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman 
kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; 
ja sitten tulee loppu” (Matt. 24:14). Mieti tarkkaan: 
Kristus esitti, että tosi evankeliumin ympäri maailman 
saarnaaminen olisi lopunajan merkki. Tämä tarkoittaa, 
että Kristuksen sanat puhuttua viestiä ei ollut saarnattu 
laajalti 1900 vuoteen!

Lausumasta ymmärrämme, että monin tavoin 
vuosisatojen ajan kukoistanut ns. ”kristillisyys” ei 
julkistanut Kristuksen itse saarnaamaa ”valtakunnan 
evankeliumia”. Saarnattiin monia väärenneltyjä 
evankeliumeja, mutta Kristuksen oma tosi evankeliumin 
sanoma–evankeliumi, jota Isä lähetti Jeesuksen 
saarnaamaan–oli suurimman osan ajasta tukahdutettu. 

Jumala paljasti 1900-luvulla tosi evankeliumin 
täyd e n  totuud e n ,  jotta  s e  vo i ta i s i i n  s a a r n ata 
lopunaikana ja täyttäisi  Kristuksen profetian! 
H. Armstrong lähetti Kristuksen evankeliumin 
maailmanlaajuisen World Tomorrow  -televisio-
ohjelman kautta, julkaisi evankeliumin Plain Truth 
ja Good News -lehdissä, kirjoitti kirjoja ja kirjasia 
miljoonien ihmisten luettavaksi, sekä tapasi eri 
maissa ympäri maailmaa henkilökohtaisesti johtajia. 
Valtakunnan evankeliumi saarnattiin koko maailmassa 
todistukseksi kaikille kansoille. Tämä lopun merkki on 
täyttynyt.

Voit todistaa Raamatustasi, mikä tämä evankeliumi 
on. H. Armstrong kirjoitti siitä kokonaisen kirjan nimellä 
Ihmisen uskomattoman suuri potentiaali, jonka voit tilata 
itsellesi ilmaiseksi.
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Perinteisen protestanttikirkon opettama evankeliumi 
ei ole sama evankeliumi kuin mitä Jeesus Kristus opetti. 
Se on evankeliumi koskien Kristusta, ei Kristuksen 
oma evankeliumi. Jeesus Kristus oli Jumalan Poika, 
joka kuoli ihmiskunnan syntien puolesta, kristittyjen 
tulee uskoa, pelastus on Jumalan armolahja ovat 
pelkkiä Jeesuksen palvelutyön faktoja, eivät Kristuksen 
saarnaama evankeliumin sanoma. Evankeliumi, jota 
Jeesus opetti ensimmäisen tulemisensa aikana, ei 
keskittynyt näihin tosiasioihin vaan ilmoittamaan 
tulevan Jumalan valtakunnan: avainasemassa olevan 
Jumalan hallituksen joka palauttaa rauhan maailmaan 
ja maailmankaikkeuteen (esim. Mark. 1:14–15, Matt. 9:35, 
Luuk. 4:43, 9:1–2).

Tämä oli Jeesuksen opetuslapsilleen saarnaama 
eva n ke l i u m i ,  j a  jota  o p etu s l ap s et  s a a r n a s ivat 
seurakunnalle. (Raamatunkohtia, jotka osoittavat, että 
opetuslapset saarnasivat samaa evankeliumia ovat: Apt. 
8:12; 19:8, 20:25, 28:23,30–31.) ”Tosi evankeliumista, 
kun katsomme mitä kaikkea se sisältää… muodostuu 
ihmismielen kaiken kattavimmaksi aiheeksi. Sen 
ohella kaikki muu kutistuu merkityksettömäksi... 
Täys i  j a  täyd e l l i n e n  y m m ä r r ys  Ju m a l a n  ko ko 
ihmiskunnalle lähettämästä sanomasta jumalaisen 
sanansaattajansa Jeesuksen Kristuksen kautta 
sisältää laajan ymmärryksen Jumalan suuresta 
tarkoituksesta ja esihistoriallisista, historiallisista, 
nykyisistä ja tulevista tapahtumista. Voisi sanoa, että 
se tarkoittaa kokonaisvaltaista kaiken ymmärtämistä!” 
( I h m i se n  u sk o m a tto m a n  s u u ri  p o te n ti a al i ) .  H . 
Armstrong kirjoitti, että tosi evankeliumi sisälsi 
ymmärryksen maailman tilasta, ihmisluonnosta, 
maailman pahan juurista ja tiestä maailmanrauhaan, 
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Jumalan tarkoituksesta enkeleille, ihmiskunnalle ja 
maailmankaikkeudelle.

Lue lisäoppia tosi evankeliumista tilaamalla Ihmisen 

uskomattoman suuri potentiaali. Tilaa myös Herbert 

W. Armstrong College raamattukirjekurssi  
(oppitunti 1), tilaustiedot loppulehdillä.

Jumalan tarkoitusperä
Jotkut uskonnot opettavat, että Jumalan tarkoitusperä 
on tehdä ihmisistä enkeleitä, tuijottaa ikuisesti Jumalan 
kirkkautta tai joku muu väljä määritelmä ikuisuudesta. 
Löytyy ideologioita, jotka opettavat, että ihminen on 
pohjimmiltaan eläin vailla sen kummempaa tarkoitusta. 

Raamattu ilmoittaa selvästi Jumalan tarkoituksen 
ihmiselle, eikä se ole yksikään edellä mainituista. 
R a a m atu n  i l m oi tu s  a l k a a  1 .  M o o s .  1 : 2 6,  jo s s a 
Jumala sanoo: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, 
kaltaiseksemme...” ”Maailma ei ymmärrä, että Jumala 
lisääntyy”, H. Armstrong kirjoitti, ”luo kuolevaisissa 
ihmisissä oman jumalallisen luonteensa...” (Good News, 
marraskuu 1952).

Ikuisuuden ajan olemassa oli ainoastaan Jumala 
ja Sana, jotka loivat sitten enkelit–yksilöllisen 
mielen ja vapauden tehdä omat valintansa omaavat 
loistavat henkiolennot. Sen jälkeen Jumala loi 
maailmankaikkeuden, ja asetti yhden korkeimmista 
enkeleistä hallitsemaan maapallolla, Luciferin, joka 
kääntyi Jumalaa ja Jumalan tietä vastaan, ja johti 
kolmasosan enkeleistä kapinaan ja avoimeen sotaan 
Jumalaa vastaan. Jumala kukisti kapinan, mutta 
ensimmäistä kertaa ikuisuudessa vallitsi itsekkyys, 
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viha, väkivalta, tuho ja synti. ”Kun Jumala tarkasteli 
mullistavaa tragediaa, hänen täytyi huomata, että 
koska hänen kaikkivaltiaan voimansa luoma korkein, 
täydellisin olento oli kääntynyt kapinaan, Jumala itse 
oli ainoa olento, joka ei tekisi, eikä voisi tehdä syntiä”, 
H. Armstrong kirjoittaa teoksessaan Ikuisten aikojen 
salaisuus. ”Saattaessaan maailmankaikkeutta koskevan 
suunnitelmansa alkuun, hänellä oli nyt tiedossa, 
ettei hän voisi luottaa absoluuttisesti kehenkään 
vähempiarvoiseen kuin itseensä (Jumalaperheeseen) 
maailmankaikkeuden päämäärän suorittamisessa... 
Jumala päätti sitten lisääntyä,  ihmisten kautta, 
kuvakseen ja kaltaisekseen luotujen ihmisen kautta, 
jotka luotaisiin ensin materiaalisesta lihasta ja verestä, 
kuoleman alaisiksi, jos olisi syntiä katumatonta 
syntiä–omaten kuitenkin mahdollisuuden syntyä Isän 
Jumalan siittämänä Jumalan perheeseen. Jumala näki, 
miten tämä voitaisiin toteuttaa Kristuksen kautta, joka 
antautui tähän tarkoitukseen.” 

”Ja siksi Jumala asetti ihmisen maan päälle! Tämä sai 
ylimmän kaikkivaltiaan tekemään kolossaalisimman 
tekonsa–lisääntymään!” 

Asian täydellisesti ymmärtäminen on innostavan 
raamatullisen tutkimuksen aihe. Roomalaiskirjeen luku 8 
ilmoittaa, että tosi kristityt ”olemme Jumalan lapsia: Mutta 
jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan 
perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä… että me yhdessä 
myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän 
nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen 
kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin” (jakeet 16–18). 
Kirkastettua Jeesusta Kristusta kutsutaan ”esikoiseksi 
monien veljien joukossa” (jae 29). 1. Joh. 3:2 ilmoittaa: 

”Eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme 
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tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me 
saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.”

Jumala ilmoittaa Raamatussa, että ihmiset voivat tulla 
lopulta Jumalaksi, niinkuin Jumala on Jumala. Jumalan 
tarkoitusperä ihmisille on syntyä kirjaimellisesti 
hengestä koostuviksi Jumalaperheen jäseniksi–Jumalan 
täydellisen luonteen omaaviksi jumalaolennoiksi. ” 
Meidät täytyy nyt siittää Jumalan omiksi lapsiksi, 
periä Jumalan jumalallinen luonto”, H. Armstrong 
kirjoittaa. ”Hänen voimallaan, Henkensä ravinnolla, 
me kasvamme armossa ja tietämyksessä ja hengellisessä 
luonteessa, kunnes, ylösnousemuksessa, synnymme 
Jumalasta Jumalan omiksi pojiksi–kohotettuna Jumala-
kategoriaan ja -tasolle!” (Good News, marraskuu 1952).

Tämän vuoksi Jumala loi ihmisen. Siksi Jumala loi 
ihmiselle fyysisen ruumiin, mutta valtavan 
mielen. Siksi ihmiset muistuttavat Jumalaa 
fyysisesti. Tämä on Jumalan tarkoitus.

Lue lisätietoa Jumalan tarkoitusperästä ihmiselle 
tilaamalla kirja, The God Family Vision, Jumalan 
perhenäky.

Pyhäpäivät paljastavat  
Jumalan yleissuunnitelman 
Jumala antoi Israelin kansalle seitsemän vuosittaista 
juhlaa, jotka kuvataan 3. Moos. luvussa 23. Useimmat 
hylkäävät juhlat pitäen niitä joko mitätöitynä tai 
pelkkinä juutalaisjuhlina. Suurin osa kristityistä viettää 
juhlapyhiä, jotka ovat pakanauskontojen ja muiden 
opetusten sekoitus. Jotkut harvat viettävät Raamatun 
seitsemää pyhäpäivää, mutta tietämättä, että ne 
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paljastavat Jumalan yleissuunnitelman ihmiskunnalle. 
Jumalan pyhäpäiviä nykyään käsketyllä tavalla 
viettäviä muistutetaan ympäri vuoden sekä tärkeistä 
menneisyyden että tulevista Jumalan tarkoituksen 
ihmiselämälle toteuttavista tapahtumista.

Jumalan seitsemää juhla-aikaa, joita vietettiin 
muinoin kevään pienemmän satokauden ja suuremman 
syyssatokauden aikaan, symboloi kahta suurta hengellistä 
ihmissatoa Jumalan perheeseen: alustavaa pientä pyhien 
seurakunnan satoa (esim. Jaak. 1:18) ja suurempaa 
myöhempää yleistä ihmiskunnan hengellistä satoa (esim. 
1. Tim. 2:3–6). Vaikka osa juhlapyhien seremoniallisesta 
vietosta muutettiin, pyhäpäivät jäivät voimaan. Jeesus 
Kristus ja Uuden testamentin seurakunta viettivät–ja 
viettävät edelleen–näitä Jumalan käskemiä juhlapyhiä.

 ɳ Pesah-pääsiäinen: Pääsiäisseremonia 
ei ole pyhäpäivä vaan Jeesuksen pyhä 
muistopäivä Kristuksen uhrista syntien 
anteeksiantamiseksi. Kristittyjä muistutetaan, 
kuinka Jumala suojeli israelilaiset   Egyptissä 
kuolemanenkeliltä ja vapautti kansan 
orjuudesta (2. Moos 12:3–14,29–32). Muinainen 
uhrilammas viittasi Kristuksen uhriin–myös 
pesah-pääsiäiseen–Uuden testamentin kristityt 
lunastavaan vereen (1. Piet. 1:18–19). Kristityt 
viettävät muistopäivää Kristuksen asettamilla 
Uuden testamentin symboleilla (Matt. 26:26–29; 
1. Kor. 11:23–29).

 ɳ Happamattoman leivän päivät: Tämä seitsemän 
päivää kestävä juhla-aika, joka alkaa ja päättyy 
pyhäpäivällä, edustaa synnin poistamista 
kristityn elämästä. Jumalan omat poistavat 
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kaiken hapatuksen asuinalueiltaan ennen 
seitsemänpäiväisen juhlan ensimmäistä päivää, 
sillä juhla-aikana hapatus symbolisoi syntiä 
(2. Moos. 12:15–20; 1. Kor. 5:6–8). Muinaiset 
israelilaiset olivat orjuudesta lunastamisen jälkeen 
täysin vapaita egyptiläisistä (2. Moos. 14:26–31), 
samoin kristittyjen on määrä Jumalan voimalla 
voittaa synti ja vaeltaa Hengessä.

 ɳ Helluntai: Kevätsadon seitsemän viikon 
lopussa seuraa juhlapäivä, joka tunnetaan 
myös nimellä ”ensihedelmien juhla” tai uutisen 
juhla (2. Moos 23:16). Juhlapäivä edustaa 
Jumalan seurakuntaansa tänä nykyisenä 
aikana kutsumia ”ensihedelmiä”, Jumalan 
valmistaessa myöhempää aikaa varten, jona 
hän kutsuu lopun ihmiskunnan. (Tätä tärkeää 
kohdalleen asetettua totuutta käsitellään 
myöhemmin erillisellä otsakkeella.) Jumalan 
nykyisten seurakunnan jäsenten on kasvettava 
tekemällä Jumalan työtä, kypsyä korjattavaksi, 
ja saadakseen iankaikkisen elämän Jumalan 
valtakunnassa. Tämä pyhäpäivä kertoo 
myös Jumalan täydellisen hengellisen lain 
antamisesta israelilaisille (2. Moos. luku 20) 
sekä Jumalan Pyhän Hengen antamisesta 
Uuden testamentin seurakunnan jäsenille  
(Apt. luku 2).  

 ɳ Pasuunansoiton päivä: Juhlapäivä kertoo 
ihmiskunnan historian järisyttävimmästä 
tapahtumasta: Kristuksen toisesta tulemisesta. 
Juhlaa, jota vietettiin muinoin pasuunoihin 
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puhaltamalla (3. Moos. 23:24), kertoo tulevana 
Herran päivänä seitsemään pasuunaan 
puhaltamisen katastrofitapahtumista (Ilm. 8–9; 
11:15–19). Luonnonmullistukset huipentuvat 
suurimman toivon sisältämään tapahtumaan: 
kirkastetun voimallisen Jeesuksen Kristuksen 
paluuseen (Matt. 24:30–31). Juhlapäivä kuvaa 
myös ensimmäistä ylösnousemusta–pyhien 
ylösnousemusta kirkkauteen (1. Kor. 15:52). 

 ɳ Sovituspäivä: Pyhäpäivää, joka symboloi 
ihmisten tulemista ”yhdeksi” Jumalan 
kanssa, vietetään nykyään samoin kuin 
muinoin–paastoamalla 24 tuntia ilman vettä 
ja ruokaa (3. Moos. 23:27). Muinoin Kristusta 
edustavan vuohen veri vietiin Jumalan eteen 
sovitukseksi kansan synneistä–symboloiden 
Kristuksen ristiinnaulitsemisesta ja Kristuksen 
esirukouksia puolestamme (3. Moos. 16:15–16; 
Hepr. luku 9). Toisen vuohen selkään 
lastattiin ihmisten synnit ja vuohi vapautettiin 
vasta erämaassa–symboloiden tulevaa 
saatanan karkotusta syvyyteen heittämällä 
(3. Moos. 16:20–22; Ilm. 20:1–3). Saatanan pahan 
vaikutuksen päätyttyä kaikki ihmiset kykenevät 
rakentamaan Jumalan hallituksen alaisena 
suhteen Jumalaan. 

 ɳ Lehtimajanjuhla: Tätä seitsemän päivää kestävää 
juhlaa, jota kutsutaan myös ”sadonkorjuun 
juhlaksi” (2. Moos. 34:22), vietetään 
kokoontumalla erityisiin Jumalan valitsemiin 
paikkoihin (5. Moos. 16:13–17). Juhla edustaa 



KESKEINEN LOPUNAJAN MERKKI 

26

suurta syyssatoa–tuhannen vuoden aikakautta, 
jona Jumala asettaa valtakuntansa ja avaa 
pelastuksen kaikille. Tuhannen vuoden ajan 
ihmiset saavat elää sovussa ja rauhassa Jumalan 
lakia noudattaen (pyhäpäivälakeja noudattaen–
Sak. 14:16) Jumalan valtakunnan alaisuudessa 
(Ilm. 20:6). (Tätä tärkeää totuutta käsitellään 
myöhemmin erillisellä otsakkeella.)

 ɳ Juhlan viimeinen suuri päivä: Tätä juhlapäivää 
vietetään välittömästi lehtimajanjuhlan jälkeen 
(3. Moos. 23:36), koska se täyttyy välittömästi 
tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Juhlassa 
kulminoituu suuri suunnitelma ihmiselle 
(Joh. 7:37–39). Toisessa ylösnousemuksessa 
kaikki kaikkina aikoina eläneet ihmiset, 
saatanan pettämät eivät vielä Jumalan kutsumat, 
palautetaan takaisin fyysiseen elämään 
(Hes. luku 37; Ilm. luku 20:11–12). Jumala esittää 
heille tuomionsa ja tarjoaa mahdollisuuden 
valita oman ilon täyttämän elämäntapansa 
hallituksensa alaisena valtakunnassaan. 
(Myös tätä käsitellään myöhemmin erillisellä 
otsakkeella.)

Nämä ovat ne seitsemän pyhäpäivää, jotka Jumala 
sääti muinaiselle Israelille, hengelliselle 
Israelille ja koko ihmiskunnalle, ja päivien 
todellinen merkitys.

Lue lisätietoa pyhäpäivistä tilaamalla Pakanalliset 

juhlapäivät–vai Jumalan pyhäpäivät–kummat? 
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Jumalan hallitus
Jumalan hallitus poistui maapallolta saatanan kapinan 
seurauksena. Jumalan hallituksen maan päälle 
palauttaminen on Jumalalle päällimmäinen asia. Jumala 
palautti hallituksensa seurakuntaansa. Kristus on 
seurakunnan pää (Kol. 1:18). Kristuksen alaisena toimii 
yksi mies, apostoli, jota tukevat evankelistat, pastorit ja 
vanhimmat, sitten diakonit ja muut auttajat (1. Kor. 12:28, 
Ef. 4:11–16).  

Ju m a l a n  h a l l i tu s  o n  e n e m m ä n  ku i n  p e l k ät 
pastorinvirat ja muut seurakunnan toimet: Kristus 
hallitsee omiaan. Seurakunta toimii Kristuksen alaisena, 
perheissä aviomiehet toimivat Kristuksen alaisina, 
vaimot aviomiestensä ja Kristuksen alaisina, ja lapset 
vanhempiensa ja Kristuksen alaisina. Kristus toimii 
Isä Jumalan alaisuudessa (1. Kor. 11:3; Ef. 5:23; 6:1; Kol. 
3:18–20). Malakian profetia lopunajan Eliasta esittää: 

”Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen 
ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä 
tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi” (Mal. 4:6). 
Esitetyn miehen työ rakentaisi perheet ja palauttaisi 
Jumalan perhehallituksen. Jumalan päämäärä on 
valmistaa Kristuksen toista tulemista varten omansa, 
joiden on omattava Jumalan perhehallitus voidakseen 
olla valmistuneita.

Kun Jeesus Kristus palaa, hän perustaa Jumalan 
hallituksen koko maapallolle. Isä Jumala on ylin 
auktoriteetti, Jeesus Kristus toimii Isän kanssa Isän 
alaisena, seurakunta, morsian (Ilm. 19:7), auttaa 
Kristusta ihmiskunnan hallitsemisessa ja Jumalan 
täydellisen lain opettamisessa ja valvomisessa. Jumalan 
laki on ikuinen, vanhurskas ja hyvä, vaikka saatana ja 
monet muut parjaavat lakia (Room. 7:12, Ps. 19:7–11). Laki 
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on se syy, josta seuraa ihmisonni. Laki voidaan tiivistää 
yhdellä sanalla: rakkaus (Room. 13:10).

Kuka ja mikä on Jumala
Tuhansien vuosien ajan tutkijat, teologit ja papit ovat 
pyrkineet havainnoinnin, kokeilun ja päättelyn avulla 
saamaan selville, kuka tai mikä heidän jumalansa 
on. Jopa moni uskonto kamppailee palvomansa 
Jumalan luonteen määrittelemiseksi. Kyseessä on 
todennäköisesti aihe, joka vaatii laajakatseisimmin 
aiempien erheellisten käsitysten syrjään sysäämistä, ja 
Raamatun selvästi esittämän selityksen puolueetonta 
tutkimista.

Raamattu paljastaa, ettei Jumala ole persoonaton 
voima, ei yksinäinen olento eikä kolminaisuus. 
Raamattu paljastaa, että tällä hetkellä on olemassa 
kaksi  Jumalaolentoa: Jumala ja Sana (Joh. 1:1–2), 
joista Jeesuksen synnyttyä tuli Isä ja Poika (jae 18, Joh. 
5:20 ja monet muut jakeet). Kyseessä ei ole kielikuva: 
Jumala on perhe. Isä johtaa perhettä, ja Poika tekee 
Isän tahdon. Nämä kaksi henkiolentoa ovat olleet 
ikuisesti  olemassa,  omaavat rajoittamattoman 
mielen ja luomisvoiman, sekä täydellisen, pyhän, 
vanhurskaan luonteen.

Raamattu kertoo myös selvästi, että ihmisillä 
on mahdollisuus syntyä henkiolennoiksi Jumalan 
perheeseen. Kastetut Jumalan seurakunnan jäsenet 
ovat tulevaksi Jeesuksen Kristuksen morsiameksi 
kihlattuja (esim. 2. Kor. 11:2). Jokaisella koskaan 
eläneellä tai elävällä ihmisellä on mahdollisuus syntyä 
Jumalan lapseksi. Jumalan perheen luonne paljastaa, 
miksi ihmisperhe on olemassa, miksi Jumala loi 
miehen, vaimon, avioliiton ja lapset. Jumalaperhe on 
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näyn täyttämä, syvällisen käytännöllinen Raamatun 
totuus.

Lue lisätietoa kuka ja mikä Jumala on tilaamalla Ikuisten 

aikojen salaisuus, luku 1: ”Kuka ja mikä on Jumala?” Tilaa 
myös Onko Jumala olemassa? ja God Is a Family, Jumala 

on perhe.

Isä Jumala on ylin
Jeesus julisti ja korosti koko toimikautensa ajan 
Isänsä ylemmyyttä itseensä nähden (esim. Joh. 5:30; 
8:28–29; 12:49; 14:24,28). Vaikka Jeesus käski meidän 
rukoilla Isä Jumalaa (Matt. 6:6), Jeesuksen Kristuksen 
ihmiselinajan jälkeen ensimmäisen vuosisadan 
kirkot alkoivat korostaa Jeesusta ja jättivät Isän 
huomiotta,  mikä paljastaa Jumalan hallitusta 
koskevan ymmärryksen puutteen. Jumalan todel-
lisen luonteen ymmärtäminen selvittää,  miksi 
Jeesus viittasi johdonmukaisesti ihmisiä Isänsä tykö 
ikuisesti pysyvää perhehallitusrakennetta vahvistaen  
(esim. 1. Kor. 15:24).  

Ennen Jeesuksen Kristuksen ensimmäistä tulemista, 
ihmiskunta tunsi yleisesti vain yhden jumalaolennon. 
Jeesus paljasti Isän Jumalan olemassaolon (Joh. 1:18), 
Jumalaperheen ja että ihmiset luotiin Jumalaperheeseen 
syntyviksi (esim. Joh. 20:17). Kristus opetti oppia Isän 
ylemmyydestä, kristinusko hylkäsi sen, mutta lopunajan 
Elia palautti opin. 

Mikä ja miksi ihminen on 
M o n e t  t u t k i j a t ,  p s y k o l o g i t ,  f i l o s o f i t  j a 
uskonnonharjoittajat ovat jääneet kyvyttömiksi 
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selittämään, mikä ihminen on, koska he eivät ole 
ymmärtäneet ihmisen tarkoitusta. Ihmiset ovat 
fyysisiä olentoja, mutta emme ole eläimiä. Jumala 
loi meidät kuvakseen ja kaltaisekseen (1. Moos 1:26). 
Koostumme kuolevaisesta lihasta ja verestä, mutta 
omaamme potentiaalin kehittää Jumalan kaltaisen 
luonteen. 

Kun ymmärrämme, mikä ihminen on, ymmärrämme 
tuonpuoleisen. Emme omaa kuolematonta sielua. Kun 
kuolemme, palaamme maan tomuksi (1. Moos. 3:19; 
Saarn. 9:5; Hes. 18:4), mutta meidät voidaan herättää 
f y y s i s e e n  e l ä m ä ä n  j a  l o p u l t a  h e n k i e l ä m ä ä n 
(1. Kor. 15:42–54). Kun ymmärrämme ihmisen tarkoi-
tuksen–syntyä Jumalan perheeseen–voimme ymmärtää, 
mikä ja miksi ihminen on. 

Opi lisätietoa ihmisen olemuksesta tilaamalla Ihmisen 

uskomattoman suuri potentiaali ja Ikuisten aikojen 

salaisuus, luku 3 ”Ihmisen salaisuus”.

Ihmisen henki 
Jumala loi ihmiseen hengen (Job 32:8; Saarn. 3:21, 12:7; 
1. Kor. 2:11). Ihmisen henki antaa ihmisaivoille älyn, kyvyn 
ajatella ja järkeillä, ihmisajattelukyvyn, miksi ihminen 
kykenee puhumaan, kirjoittamaan, rakentamaan, 
tuottamaan, ihmissuhteisiin sekä suorittamaan monia 
muita asioita, joihin eläimet eivät kykene. Ihmisen henki 
selittää, miksi tutkijat ovat epäonnistuneet selittämään 
ihmisen ja eläinten aivokapasiteetin valtavan eron, vaikka 
ihmisaivot muistuttavat fyysisesti   eläinaivoja.

Ihmiselämän todellinen arvo perustii yksinomaan 
ihmisen henkeen, joka toimii yhdessä ihmisaivojen 
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k a n s s a .  I h m i s e n  h e n k i  m a h d o l l i s ta a  i h m i s e n 
suhteen Jumalaan. Kun ihmisessä oleva henki toimii 
vuorovaikutuksessa Jumalan Pyhän Hengen kanssa, 
ihminen kykenee kasvamaan hengellisesti Jumalan 
luonteiseksi (esim. Room. 8:16).

Totuus Pyhästä Hengestä 
Pyhä Henki on Jumalan voima (Luuk. 1:35; Apt. 1:8), 
Jumalan sanoinkuvaamaton voima, jolla Jumala loi 
enkelit, maailmankaikkeuden sekä ihmiset, ja jonka 
kautta Jumala suorittaa tahtonsa (Ps. 104:30). Pyhä 
Henki ei ole kolminaisuuden kolmas henkilö; Raamattu 
viittaa missään kolminaisuuteen.

Kun henkilö vastaanottaa kasteessa Pyhän Hengen, 
henkilö on hengellisesti Isän Jumalan siittämä (ei 

”uudestisyntynyt”) ihmisen fyysisen hedelmöittämisen 
kaltaisesti. Kuten siittiösolu hedelmöittää munasolun, 
myös Pyhä Henki ”hedelmöittää” tosi kristityn 
hengellisellä elämällä, antaa henkilön mielelle 
hengellisen ymmärryksen ja mahdollistaa ihmisen 
jumalallisesta luonnosta osalliseksi tulemisen 
(1. Kor. 2:9–16; 2. Piet. 1:4). Kristityn tulee sitten seurata, 
kun Jumala johdattaa häntä Pyhän Henkensä kautta 
(Room. 8:14). Tämä hengellinen voima Jumalalta 
antaa tosi kristitylle voiman voittaa synnin ja kasvaa 
hengellisessä luonteessa aina hengelliseen syntymään 
saakka. Pyhä Henki on voima, jolla Jumala voi saattaa 
ihmiset perheeseensä.

Lue lisätietoa Pyhästä Hengestä tilaamalla kirjaset: 
Mitä tarkoittaa … uudestisyntyminen? ja God Is a Family, 

Jumala on perhe.
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Seurakunta on ensihedelmät 
Jumalan suuri suunnitelma on pelastaa mahdolli-
semman suuri osa ihmiskunnasta (1. Tim. 2:4; 2. Piet. 
3:9). Nykyisenä aikana Jumala ei yritä pelastaa kuiten-
kaan koko maailmaa–Eedenin puutarhassa Jumala erotti 
valtaosan ihmiskunnasta suhteesta kanssaan (1. Moos. 
3:23–24). Ihmiset eivät voi tulla Kristuksen luo oman 
valintansa kautta–vain Isän Jumalan heitä kutsuessa 
(Joh. 6:44). 

Jumala on varannut itselleen oikeuden valita tänä 
aikana muutaman valmistamaan tulevaisuutta varten, 
kun Jumala avaa pelastuksen koko ihmiskunnalle. 
Tämä seikka paljastui, kun Kristus koulutti pelkästään 
pienen joukon opetuslapsia, pidättäen totuutensa 
piilossa useimmilta (esim. Matt. 13:10–16). Silti, ”Jumala 
ei katso henkilöön” (Apt. 10:34; Room. 2:11) ja saattaa 
tulevaisuudessa totuutensa vapaasti kaikkien saataville 
(esim. Hab. 2:14; Sak. 14:9). Kuten jo edellä totesimme, 
Jumalan suunnitelmassa on kaksi satoa, jossa pienempi 
sato auttaa valmistamaan suuremman, myöhemmän sadon.

Seurakunta edustaa pientä ”ensihedelmien” satoa. 
Seurakuntalaisten on kyettävä vastustamaan ja 
voittamaan saatana käyttämällä Jumalan Pyhää Henkeä, ja 
kasvamaan hengellisessä luonteenlaadussa. Patriarkkojen 
ajoista Jumala on antanut valitulle muutamalle lisäksi 
työn julistaa varoitusta ja saarnata tosi evankeliumia 
todistajana. Näin toimimalla he valmistautuvat syntymään 
Jumalan perheeseen, Jeesuksen Kristuksen morsiameksi, 
ja auttavat saattamaan paljon suuremman määrä 
ihmisiä Jumalan perheeseen.

Opi lisää seurakunnasta tilaamalla Ikuisten aikojen 

salaisuus, lue luku 6 ”Seurakunnan salaisuus”.



33

Tuhatvuotinen valtakunta 
R a a m att u  p u h u u  s e l vä s t i  t u h a n n e n  v u o d e n 
aikajaksosta,  jona saatana sidotaan ja Kristus 
hallitsee pyhiensä kanssa (Ilm. 20:2–6). Vain harva 
ymmärtää tuhatvuotisen valtakunnan tarkoituksen, 
sen osuuden Jumalan suunnitelmassa. H. Armstrong 
keräsi Raamatun profetiat tuhatvuotisajanjaksosta, 
ja osoitti, että vuotuinen lehtimajanjuhla kuvaa tätä 
kautta, jona Jumala puhdistaa maailman synnistä, 
kitkee saatanan hallinnon vaikutteet ja luo uuden 
lain, rakkauden, rauhan ja hyvinvoinnin maailman 
(Jes. 2:1–5; 11:6–16). Kirkastettu Jeesus Kristus hallitsee 
maapalloa Jerusalemista kuninkaana, valvoo että 
täydellistä Jumalan lakia noudatetaan, ja Jumala asettaa 
pelastuksen kaikkien maapallon ihmisten saataville.

H. Armstrongin pastorintyö keskittyi julistamaan 
hyvää sanomaa tästä tulevasta todellisuudesta. Hänen 
televisio-ohjelmansa oli nimeltään The World Tomorrow, 
Huomisen maailma. H. Armstrong osoitti, kuinka Jumala 
valmistaa nykymaailmassa huomisen maailmaa varten, 
ja kuinka koko tuhatvuotiskauden ajan maapalloa 
valmistellaan sitä seuraavaa toista ylösnousemusta varten. 

”Kirkastettu Kristus–joka saapuu kaikessa loistossaan ja 
kunniassaan Jumalan kaikkivaltiaan yliluonnollisella 
voimalla–pelastaa ihmiskunnan täystuholta–päättää 
kiihtyvät sodat, pysäyttää ydinpommi täystuhon, poistaa 
tuskan ja kärsimyksen–ja saattaa rauhan, hyvinvoinnin, 
onnen ja ilon koko ihmiskunnalle ”, H. Armstrong 
kirjoitti (The Wonderful World Tomorrow—What It Will 
Be Like, Huomisen ihana maailma–millainen se on). 
Tämä kaikki tapahtuu Jeesuksen Kristuksen tuhat vuotta 
kestävällä, tuhatvuotiseksi valtakunnaksi kutsutulla, 
vuosituhannella.
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Ylösnousemus tuomiolle 
”Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa”, kirjoitti 
apostoli Paavali, ”niin myös kaikki tehdään eläviksi 
Kristuksessa” (1. Kor. 15:22). Raamattu kertoo selvästi, 
että tuhatvuotisen valtakunnan lopussa kaikkina 
aikoina–kaikkien kansojen ja kaiken historian aikana–
Jumalasta tietämättä ihmiset herätetään elämään! 
(Ilm. 20:11–12). Jumala tuomitsee heidät tällä ”suuren 
valkean valtaistuimen” tuomiolla, osoittaa, että kaikki 
ovat tehneet syntiä (Room. 3:23), ja että kaikki tarvitsevat 
Kristuksen uhrin ja anteeksiannon. Elettyään ja 
kuoltuaan Jumalasta erossa olleessa maailmassa, ihmiset 
saavat nyt vapaasti oppia totuuden, tehdä parannuksen, 
vastaanottaa pelastuksen ja Jumalan Pyhän Hengen.

Tämä on raamatullinen opetus tuonpuoleisesta 
elämästä, toisin kuin opetus kuolemattomasta sielusta, 
ylöstempauksesta ja iankaikkisesta elämästä joko 
taivaassa tai helvetissä. Monet uskovat virheellisesti, 
että suuri joukko muinaisia ihmisiä päätyy kärsimään 
helvetin tulesta. Raamattu opettaa, että ihmisen 
kuollessa hänen ruumiinsa palaa tomuksi, ja että 
ihmismielen ja kokemukset tallentanut ihmisen henki 
palaa Jumalalle (Saarn. 3:20–21). Ihminen ei tiedosta, 
ei omaa kuolematonta sielua. Kuolleiden tajunta palaa 
vasta ylösnousemuksessa, jolloin he saavat elää sata 
vuotta ja oppia Jumalasta ja valita Jumalan elämäntavan 
(Jes. 65:20–25).

Totuus ylösnousemuksen tuomiosta tarjoaa valtavan 
toivon kaikille kaikkina aikoina eläneille ihmisille.

R a a m a t t u  k e r t o o  m y ö s  k o l m a n n e s t a 
ylösnousemuksesta, jossa Jumalan tunteneet, mutta 
torjuneet, herätetään ikuisen kuoleman tuomiolle 
(Ilm. 20:13–15). 
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Nykyisen Israelin identiteetti 
Useimmat uskovat, että Lähi-idän juutalaiskansa 
polveutuu muinaisesta Israelista. Juutalaiset ovat 
muinaisen 12 kansasta koostuvan Israelin nykyisiä 
jälkeläisiä, mutta pääasiallisesti vain Juudan, yhden 
heimon, jälkeläisiä. Pohjoiset 10 heimoa, jota kutsutaan 
Israelin valtakunnaksi, tunnetaan historiassa yleisesti 
nimikkeellä ”kadonneet 10 heimoa”. Niitä koskevien 
profetioiden katsotaan jääneen täyttämättä, miksi moni 
hylkää Raamatun joko osittain tai kokonaan.

Herbert Armstrong osoitti Raamatusta ja historian 
kirjoista, että nämä kymmenen israelilaisheimoa 
vaelsivat Pyhästä maasta pohjoiseen ja länteen–ja että 
Israelin ”kadonneeseen 10 heimoon” kuuluu nykyisin 
englantia puhuvat kansat, mukaan lukien Britannia, sen 
kansainyhteisön kansat sekä Yhdysvallat. 

Moni on saattanut omata jonkin verran tietoa näiden 
kansojen identiteetistä, mutta mikään suuri kirkkokunta 
ei opeta asiasta. Nykyajan israelilaisten tunnistaminen 
avaa suuren osan Raamattua, osoittaa miksi Britannia, 
Yhdysvallat ja muut maat ovat vastaanottaneet 
ennennäkemättömiä siunauksia. Jumalan tarkoitus on, että 
Israelin historia on opiksi meille, ”joille maailmanaikojen 
loppukausi on tullut” (1. Kor. 10:11).

Lue lisätietoa nykyisraelilaista tilaamalla Yhdysvallat ja 

Britannia profetioissa.

Israelin identiteetti avaa  
profeetallisen ymmärryksen 
Raamattu on kirja Israelista. Raamatusta kolmasosa on 
profetiaa, ja 90 prosenttia profetiasta on lopunaikaa 
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varten. Vanha testamentti ja Uusi testamentti sisältävät 
lukuisia profetioita, silti useimmat synagogat ja kirkot 
välttävät käsittelemästä niitä. Jumala suojeli nämä 
profetiat vuosituhansien ajan–meidän aikanamme 
luettaviksi ja ymmärrettäviksi. Jumala varoittaa Israelin 
kansoja ja maailmaa tulevasta suuresta ahdistuksesta. 
Jumala paljastaa, miksi profetoidut rangaistukset 
seuraavat. Raamatun ymmärrys ilmoittaa, mihin 
tapahtumat lopulta johtavat, tarjoten ihmisille toivon.

Esimerkiksi Jer. 30:4 ilmoittaa, että profetian 
sanat ”Herra on puhunut Israelista ja Juudasta”. 
Ymmärtääksesi sanoman sinun täytyy tunnistaa, keitä 
Israel ja Juuda ovat. Jakeet 5–7 puhuvat näitä kansoja 
kohtaavasta ennennäkemättömän kärsimyksen ajasta 
kutsuen aikaa ”Jaakobin ahdistuksen ajaksi”. Emme 
tiedä, ketä ennustettu pahimman onnettomuuden 
aika kohtaa ellemme tiedä, että Jaakob siirsi nimensä 
Efraimille ja Manasselle, ja että Efraim on nykyajan 
Britannia ja Manasse on Yhdysvallat. Raamatusta löytyy 
satoja samankaltaisia   lopunajan profetioita. Nykyisen 
Israelin identiteetin ymmärtämisen myötä kykenet 
ymmärtämään, mitä Britanniasta, Yhdysvalloista ja 
muista kansoista on profetoitu Raamatussa.

Israelin identiteetti kuuluu ensimmäisiin Jumalan H. 
Armstrongille paljastamiin totuuksiin, mikä osoittaa, 
miten tärkeää tämän totuuden julistaminen on tänä 
lopunaikana, jotta profeetalliset varoitukset kyetään 
ymmärtämään ja julkistamaan.

”Tietämättömyys, miten ja missä nämä kansat 
mainitaan erityisesti  perustavissa ja  suurissa 
profetioissa”, H. Armstrong kirjoitti, ”maailman 
akateemikot ovat totaalisesti sokaistuneita näkemään 
yksinkertaisten ja selvien profetioiden merkityksen”. 



37

Nykyajan Israelin identiteetti avaa suuren osan 
Raamattua Jumalan tarkoittamalla tavalla 
ymmärrettäväksi. 

Lue lisätietoa nykyisestä Israelista profetioissa 
tilaamalla Yhdysvallat ja Britannia profetioissa. 

Babylonin ja tyttärien identiteetti 
To i n e n  k e s k e i n e n  l o p u n a j a n  p r o f e t i a  l ö y t y y 
Ilmestyskirjan luvusta 17, joka sisältää näyn naisesta 

” jonka kanssa maan kuninkaat ovat  haureutta 
harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan 
asukkaat ovat juopuneet”, joka ratsastaa kauhistuttavan 
pedon selässä. Tämän naisen nimi on ”salaisuus, 
Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien 
äiti”.

H. Armstrong osoitti naisen symboloivat Raamatussa 
usein kirkkoa, ja tämä pedolla ratsastava nainen 
symboloi suurta poliittista valtakuntaa ohjaavaa 
kirkkoa. Kirjasessa Kuka tai mikä on profeettinen 
peto? H. Armstrong kokoaa kaikki asiaan liittyvät 
raamatunkirjoitukset (mm. huomattavimmat Ilm. 
luku 13, ja Dan. luvut 2 ja 7) yhdessä historiallisen 
tiedon kanssa, ja osoittaa, että Ilmestyskirjan peto 
on eurooppalainen valtakunta, joka toimii toistuvasti 
yhteydessä roomalaiskatoliseen kirkkoon. 

Tämä totuus on syventävän historiallisen ja 
raamatullisen tutkimuksen arvoinen. Suurin osa 
maailmasta on tietämätön katolisen kirkon juurista, 
jotka juontavat ensimmäisen vuosisadan Simon 
Magukseen ja tämän Samariassa esittämään Babylonian 
mysteeriuskontoon (Apt. luku 8). Tämä velho sekoitti 
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pakanalliset uskonnolliset opetuksensa ja Jeesuksen 
K r i s tu k s e n  va l l a n ku m ou k s e l l i s e n  o p etu k s e n . 
Myöhemmät kirkon johtajat lisäsivät valheuskonnon 
valtaa poliittisten johtajien kautta. Pyhä Rooman 
valtakunta, joka on noussut Euroopassa vuosisatojen 
aikana toistuvasti vuoden 554 jKr. keisarillisesta 
palauttamisisesta, saattaa lopulta täydellisesti Ilm. luvun 
17 pelottavan näyn toteen.  

Jopa profetiasta tietämättömät ihmiset kutsuvat 
suurta valhekirkkoa ”äidiksi”, koska siitä on syntynyt 
monia tyttäriä–protestanttikirkot noudattavat edelleen 
äitikirkon jumalanpalveluksen päivää, juhlapäiviä ja 
monia muita oppeja. Profetian mukaisesti tytärkirkot 
lähentyvät äitiseurakuntaansa tänä lopunaikana 
(Jes. luku 47).

Johanneksen näyssä porttonainen on ”juovuksissa 
pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä” 
(Ilm. 17:6). Historia osoittaa, että valhekirkko on 
perustamisestaan lähtien vainonnut Jumalan omia 
jopa marttyyrikuolemaan. Valhekirkko on ollut 
2000 vuoden ajan saatanan suurin ase Jumalan 
tosi  seurakuntaa vastaa,  ja  profetian mukaan 
käynnistää viimeisen väkivaltaisen vainon ennen 
nykyisen ihmisiän loppua. Babylonin ja sen tyttärien 
identiteetti valaisee viimeisen 2000 vuoden historiaa 
ja uskonnollisia konflikteja, sekä kertoo välittömästi 
nousevan valtakunnan voimallisesta, uskonnollisesta 
ja poliittisesta toiminnasta.

Opi lisää Babylonista tyttärineen tilaamalla Jumalan 

tosi seurakunnan tosi historia, ja Kuka tai mikä on 

profeettinen peto? ja The Holy Roman Empire in 

Prophecy, Pyhä Rooman valtakunta profetioissa.
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Saatana on pettänyt koko maailman 
Useimmat itseään kristityiksi katsovat ihmiset uskovat, 
että Jumala ja saatana käyvät taistelua ihmissieluista, 
joista Jumala yrittää pelastaa mahdollisimman monia 
paholaisen kynsistä. Raamatun ilmoittama totuus on, että 
Jumala katkaisi ihmiskunnan pääsyn elämän puuhun ja 
Jumalaan itseensä (1. Moos. 3:23–24), lisäksi Jumala salli 
saatanan jäädä arkkienkeli Luciferina asettamalleen 
valtaistuimelle. Raamattu lausuu selvästi, että paholainen 
on ”tämän maailman jumala” (2. Kor. 4:4). Nykymaailmaa 
ei hallitse Jumala vaan saatana.

Siitä lähtien kun saatana menestyksekkäästi käänsi 
Aadamin suunnan ja petti Eevan tekemään syntiä 
Eedenin puutarhassa, saatana on auktoriteetillaan 
ja voimallaan lähettänyt ihmismieliin pahantekeviä 
asenteita, mielialoja ja impulsseja (Ef. 2:2). Saatana 
on pettänyt koko maailman  (Ilm. 12:9). Saatana 
on ”kidnapannut”  ihmiset,  kääntänyt ihmiset 
pois todellisesta Isästään oman pahan, itsekkään 
e l ä m ä nt a p a n s a  t i e l l e,  m i k ä  s e l i tt ä ä  s u rk e a n 
maailmantilan täynnä sotia,  sortoa,  kurjuutta, 
epäoikeudenmukaisuutta, petosta, varkauksia, köyhyyttä, 
puutetta, tietämättömyyttä, toimintahäiriöisiä perheitä, 
riippuvuuksia ja syntiä.  

Jumala sallii ihmiskunnan elää itsemäärittelemänsä 
hyvän ja pahan mukaisesti, rakentaa sivilisaationsa 
parhaiten katsomallaan tavalla, saatanan ihmisiä 
pettäessä. Jumala sallii ihmiskunnan kokea, mitä 
ihmisen omatahtoisuus ja synti saavat aikaan. Jumala ei 
toimi tällä hetkellä suorasti eikä tuomitse vielä valtaosaa 
ihmiskunnasta.  

Kun Jeesus Kristus palaa, hän syrjäyttää saatanan ja 
perustaa Jumalan valtakunnan. Kivulias, voimallinen 
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saatanan hallinnon kokeminen motivoi valtaosan 
ihmiskunnasta parannuksen tekoon, johtaa ihmiset 
Jumalan puoleen ja syntymään Jumalan perheeseen.

Lue lisätietoja saatanan vaikutuksesta teoksesta Ikuisten 

aikojen salaisuus, luku 4 ”Sivilisaation salaisuus”. Tilaa myös 

uusintapainosartikkeli “A World Held Captive”, Maailma 

panttivankina, ja Human Nature: What Is It?, Mikä on 

ihmisluonto?

Olemme erillään
Jumalan seurakunnan on säilyttävä erillään saatanan 
ja maailman tieltä. Jumala on kutsunut aikojen 
saatossa varsin pienen ihmisjoukon palvelemaan 
päämääräänsä. Jumala ei ole käskenyt kutsumiaan 
yksilöitä eristäytymään fyysisesti  ympärillään 
olevista (Joh. 17:15–16) vaan erottautumaan maailman 
ajattelusta ja toimista, tullakseen puhtaiksi ja erilleen 
ja (2. Kor. 6:14–18; Ilm. 18:4–5). 

Tämä on syy, miksi Jumalan omat eivät osallistu 
politiikkaan eivätkä ympäröivän maailman uskontoihin. 
H. Armstrong opetti, että tosi kristityt, kuten Aabraham, 
Iisak ja Jaakob, ovat   tässä maailmassa muukalaisia 
ja toisen maailman suurlähettiläitä (Hepr. 11:13, 
2. Kor. 5:20; Joh. 18:36). He edustavat tulevaa Jumalan 
valtakuntaa.  He alistuvat asumiensa kansojen 
lakien alaisiksi niin kauan kuin maan lait eivät ole 
ristiriidassa Jumalan tottelemisen kanssa 
(Room. 13:1–7; Apt. 5:29). 

Lue lisätietoa erillään olemisesta tilaamalla, Ikuisten aikojen 

salaisuus (lue luku 6) ja Mitä tarkoittaa?… kääntymys? 
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Toinen ja kolmas kymmenys 
J u m a l a  k ä s k e e  o m i a a n  va r a a m a a n  i t s e l l e e n 
kymmenesosan tuloistamme (esim. 3. Moos 27:30; 
Mal. 3:8–10; Matt. 23:23). Kaikki omistamamme 
kuuluu Jumalalle, joka pyytää meille antamastaan 
ainoastaan pienen osan–kehittääkseen uskoamme, 
kuuliaisuuttamme, luonnettamme ja auttaakseen meitä 
asettamaan sydämemme työhönsä (Matt. 6:21). Jumala 
rahoittaa saamillaan kymmenyksillä tosi oppiensa 
julistustyön maailmalle todistukseksi.

Jumala käskee omiaan tallentamaan tuloistaan lisäksi   
omaan käyttöön toisen kymmenyksen, jolla iloita suuresti 
vuosittaisilla pyhäpäivillä (5. Moos. 14:22–26). Koska 
toiset kirkot eivät pidä näitä Jumalan juhlapäiviä, niillä 
ei ole syytä säästää käskettyä toista kymmenystä. Joka 
seitsemän vuoden kolmantena ja kuudentena vuotena 
Jumala käskee säästämään kolmannen kymmenyksen, 
joka on Jumalan pastorien seurakunnassa hallinnoima 
puutteellisten hyvinvointirahasto ( jakeet 28–29, 
5. Moos. 26:12–15).

Nämä kymmenyslait palautetaan muiden kanssa 
Kristuksen palatessa koko maapallon ihmisille, mutta 
on jo palautettu seurakuntaan.

Pyhän kalenterin auktoriteetti
Juutalaisen säilyttämä pyhä kalenteri sisältää oikean 
ajanlaskun. Juutalaisen kaikkina aikoina säilyttämään 

”mitä Jumala on puhunut” (Room. 3:2) kuuluu ymmärrys 
Raamatun kalenterista, johon sisältyy seitsemännen 
päivän sapatti sekä kuukaudet, joidenka mukaan 
pyhäpäiviä voidaan viettää Jumalan tarkoittamalla tavalla.

”Jumala ei antanut oraakkeliensa tai aikojensa 
säilyttämistä epäpyhälle historialle tehtäväksi”, 
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kirjoitti H. Armstrong. ”Juutalaiset ovat säilyttäneet 
nämä. Huolellisen raamatuntutkimisen, heprealaisen 
kalenterin, historian joka kulmasta tarkastelun 
jälkeen... olemme yksimielisiä siitä että juutalaiset ovat 
säilyttäneet oikein heprealaiskalenterin.”

Lue lisätietoa pyhästä kalenterista tilaamalla Pakanalliset 

juhlapäivät–vai Jumalan pyhäpäivät–kummat?  



Pidä kiinni
Herbert W. Armstrongin kuoleman jälkeen seurakunta 
kääntyi pois palautetuista opetuksista. Osa kääntyi 
muihin uskontokuntiin tai uskontoihin. Moni jätti 
uskonnon täysin taakseen.

Yksi pieni ryhmä piti kiinni palautetuista totuuksista, 
muisti niiden merkityksen Kristuksen profetian 
mukaisesti. Worldwide Church of God -seurakunnassa 
toiminut pastori Gerald Flurry perusti vuonna 1989 
Philadelphia Church of God (pcg) -seurakunnan. Ne 
harvat, jotka muistivat elämän suurimpiin kysymyksiin 
kohdalleen asetetut vastaukset, keskeisen lopunajan 
merkin ja miehen, jonka kautta Jumala ne palautti, ovat 
pcg:n jäseniä.

Kirjasessaan The Epistles of Peter: A Living Hope, 
Pietarin epistolat: elävä toivo, G. Flurry kertoo Kristuksen 
keskeisestä Matteuksen luvun 17 profetiasta, jossa 
lopunajan Elia asettaa kaikki kohdalleen: ”Myös Jumalan 
Filafelfian seurakunnalla on ratkaiseva osa [Kristuksen] 
profetiassa, sillä H. Armstrongin kuoleman jälkeen 
olemme joutuneet ylläpitämään näitä kohdalleen 
asetettuja totuuksia, taistelemaan pitääksemme annetun 
merkin näkyvillä! Pcg on säilyttänyt kaikki kohdalleen 
asetetut totuudet elossa. Meidän on varmistettava, 
että maailma muistaa annetun merkin, jotta se tietää, 
että Kristus palaa pian... Profetia kaiken kohdalleen 
asettamisesta juuri ennen Kristuksen paluuta antaa 
ymmärtää, että palautetut totuudet säilyvät merkkinä 
laodikealaisille   ja maailman ihmisille!”

”Joten me profetoimme taas, viimeisen kerran ennen 
Kristuksen paluuta!”, G. Flurry jatkoi viitaten Jumalan 
seurakunnan viimeiselle aikakaudelle annettuun Ilm. 
10:11 käskyyn ”taas profetoida”. ”Taas kerran poimimme 
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nämä... kohdalleen asetetut totuudet maailmalle, sen 
jälkeen kun ne oli heitetty alas... H. Armstrongin 
kuoleman jälkeen, pcg asetettiin etusijalle. Meidän on 
pidettävä elossa annettu merkittävä merkki Kristuksen 
toisesta tulemisesta.”

Tut k i  n ä i t ä  t o tuu k s i a .  J o k a i s e n  m e i s t ä  o n 
todistettava, tunnettava ja pidettävä annetuista 
totuuksista kiinni, arvostettava niitä suuresti. Tosi 
evankeliumi, jota ei ollut saarnattu 1900 vuoteen, 
Jumalan hallitusmuoto, Jumalan luonne, ihmisen 
tarkoitusperä, Jumalan innoittava suunnitelma 
vielä ei-kristityille, pyhäpäivien merkitys, Raamatun 
profetioiden avain, ylösnousemus ja lukuisat toiset 
totuudet tunnettiin Jeesuksen Kristuksen perustamalla 
seurakunnan ensimmäisellä aikakaudella–kirjattiin 
Jumalan innoittamana Raamattuun. Osa totuuksista 
säilyi seurakunnan myöhemmille aikakausille, mutta 
menetettiin myöhemmin. Jumala palautti kaikki 
antamansa totuudet H. Armstrongin kautta.

Jumalan mies asetti kohdalleen ”kaikki” – kaikki 
Raamatun perusopit. Voit todistaa omasta Raamatustasi, 
että Jeesus Kristus opetti syvällistä   ymmärrystä ja 
henkistä rikkautta sisältävistä totuuksista jokaisen. 
Tänä päivänä löytyy ihmisjoukko, joka elää edelleen 
uskollisesti totuuksien mukaisesti ja julistaa niitä. 

”Tämä Matteuksen evankeliumin luvun 17 profetia 
on yksi keskeisimmistä lopunajan profetioista. Se on 
merkittävä merkki maailmalle, että toisen tulemisen 
hetki on lähes käsillä”, G. Flurry kirjoittaa. ”Kristus 
tahtoo tämän merkin näkyville. Hän lähetti historian 
kriittisessä vaiheessa tärkeän persoonan–miehen 
asettamaan kaikki kohdalleen. Kristus kehottaa, jos 
haluat olla toista tulemistani varten valmis, opi nämä 
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totuudet, mene sinne missä niitä opetetaan ja levitetään” 
(ibid.).

Jumala valmistaa yksityiskohtaisella tavalla 
Kristuksen paluuta, historian suurinta tapahtumaa. 
Keskeisin valmistava teko on palauttaa Jumalan totuus 
tosi seurakuntaan. Voit todistaa epäilyksettä, että 
elämme Jeesuksen Kristuksen profetoimaa lopunaikaa. 
Lopunajan Elia on tullut. Hän on asettanut seurakuntaan 
kaikki kohdalleen. Peljättävä Herran päivä on lähellä. 
Kirkastettu Jeesus Kristus on aikeissa palata!



Kirjasessa tarjottua kirjallisuutta
Ikuisten aikojen salaisuus 

Yhdysvallat ja Britannia profetioissa 

Ihmisen uskomattoman suuri potentiaali 

Jumalan tosi seurakunnan tosi historia 

Kuka tai mikä on profeettinen peto?

Näky Jumalan perheestä 

Pakanalliset juhlapäivät—vai Jumalan pyhäpäivät—kummat?  

Onko Jumala olemassa?

Mitä tarkoittaa?... kääntymys?

Mitä tarkoittaa ... uudestisyntyminen?

(TILAA VAIN KOLME KIRJAA KERRALLA)
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