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Sana kirjailijalta
Kerron ensin, miten tämä kirja sai alkunsa. Olen 

saanut elää pitkän ja aktiivisen elämän. Elämäni alkoi 
kahdeksan ja puoli vuotta ennen 19. vuosisadan päätty-

mistä ja kattoi 20. vuosisadan jatkuen aina meidän päiviimme 
(kirja julkaistiin 1985).

Olen elänyt hevoskärryjen, autojen, teollisuuden, ilmailun, 
ydinvoiman sekä nyt avaruuden aikakaudella. Olen nähnyt Ame-
rikan kehityksen maatalouden aikakaudelta, jolloin maanviljelijät 
laulelivat iloisesti äestä vetävien hevosten perässä, aina kaupun-
gistuneelle aikakaudellemme asti, jolla keskilännen maanviljelijät 
joutuvat enenevässä määrin taistelemaan hallituksen tukiaisista, 
jotteivät menettäisi leipäpuutaan.

Olen todistanut tämän 20. vuosisadan hurjan teollisuuden 
ja teknologian kehityksen. Olen paradoksaalisesti myös nähnyt 
hälyttävän rikosten, väkivallan ja muun pahuuden kasvun ja ato-
misodan uhan ihmiskunnan olemassaoloa varjostamaan. Nämä 
tekijät ovat osa arvoitusta, jota ihminen ei ole pystynyt ratkaise-
maan ja joka täytyy nyt ratkaista.

Olen matkustanut maaplaneettamme kaikkiin neljään kolkkaan. 
Olen ollut tekemisissä rikkaiden sekä köyhien kanssa. Olen tavannut 
teollisuusjohtajia, keisareita, kuninkaita, presidenttejä sekä päämi-
nistereitä. Olen myös oppinut tuntemaan täysin lukutaidottomia 
sekä köyhistä köyhimpiä. Minun on annettu kokea tämän maail-
man meno ensikädessä ja lähemmin kuin moni muu ihminen.



Olen esittänyt tämän pitkän ja tapahtumarikkaan elämäni 
aikana itselleni lukuisia kysymyksiä, jotka näyttivät alkuun suu-
rilta arvoituksilta ja jotka ovat jääneet muulle maailmalle lähes 
täydellisiksi arvoituksiksi.

Kun olin viiden vanha, isäni ennusti, että minusta kasvaa fila-
delfialainen lakimies, koska esitin jatkuvasti kysymyksiä aiheesta 
kuin aiheesta. Kaipasin ymmärrystä, janosin ymmärrystä. 
Kuningas Salomo, viisain maan päällä elänyt mies, anoi viisautta 
ja Jumala antoikin sitä hänelle muita enemmän. Ymmärrän nyt 
kaikkien näiden vuosien jälkeen, että Jumala on antanut minun-
kin ymmärtää elämän syvimpiä aivoituksia, salaisuuksia, joita 
muut eivät ole voineet selittää.

Kuinka kaikki sai alkunsa? Kasvoin protestanttisessa kirkossa 
18 -vuotiaaksi, mutten koskaan kuullut vastauksia näihin polt-
taviin kysymyksiin. Jos Raamatulla oli vastaukset kysymyksiin, 
miksi kristikunta oli jakaantunut niin moneen lahkoon ja miksi 
eri kirkot olivat eri mieltä Raamatun sanomasta?

Kuka pystyisi selittämään Raamattua? Minä en ainakaan koskaan 
ymmärtänyt sitä. Mistä voisin tietää varmasti, että voisin luottaa sen 
sanomaan? Halusin päästä selville ja haluan paljastaa nämä salaisuu-
det tämän kirjan kautta. Aloin ymmärtää vuonna 1926 ollessani 34 
vuoden ikäinen. Kuitenkin vasta joulukuussa 1984 sain päivänselvän 
syyn kirjoittaa tämän kirjan—käyn tätä läpi kirjan edetessä.

Tämän kirjan sisältämät totuudet alkoivat avautua mieleeni 
kesällä vuonna 1926.

Kysyin itseltäni: Kuka ja mikä ja miksi olen? Yritin järkeillä 
vastauksia näihin kysymyksiin tuloksetta. Arvoitus jäi avoimeksi. 
Jouduin sitten sinä samana syksynä vastatusten häiritsevän raama-
tullisen kysymyksen kanssa sekä evoluutio -käsitteen haastamaksi. 
Nämä kaksi asiaa johtivat mieleni matkalle tiedon syvyyksiin ja 
uusien ennennäkemättömien konseptien avautumisen.

Kaikki sai alkunsa siis evoluutio - kysymyksestä ja sunnuntain 
viettoa koskevasta kysymyksestä.

Tiesin Raamatun maailman suurlevikkisimmäksi kirjaksi. 
Minulle se oli jäänyt kuitenkin arvoitukseksi. En ollut koskaan 
pystynyt ymmärtämään sitä.

Väitin, että sunnuntain vietto perustuu Raamattuun, mutta 
sitten minulta haluttiin tietää, mistä olin tämän tiedon lukenut 
ja olinko ehkä itse lukenut sen Raamatusta.
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Vastasin, että sunnuntai oli kaikkien kirkkojen noudattama tapa ja 
yleisen käsityksen mukaan heidän oppinsa perustui Raamattuun.

Tämä haaste nousi avioliittoni keskeiseksi kysymykseksi 
ja minun oli pakko alkaa tutkia Raamattua, samoin kuin evo-
luutioteoriaa, joka sai valtaa sillä hetkellä korkean opetuksen 
opetuslaitoksissa.

Kun tutkin Darwinin, Huxleyn, Haeckelin ja kumppaneiden 
teoksia syvällisesti, aloin kyseenalaistaa Raamatun auktoriteetin 
ja jopa Jumalan olemassaolon.

Nämä intellektuellit ajattelijat olivat tietoisia maailmankaik-
keutta koskevan tiedon lisääntymisestä, eivätkä voineet sulattaa 
uuden tiedon ja senaikaisen vallitsevan uskonnollisen opin ero-
avaisuutta. Kun tutkin näiden evolutionistien teorioita, mieleeni 
muistui kahdeksas Psalmi ja kuinka kuningas Daavid, muinainen 
monarkki, katsoessaan taivasta pohti yllään avartuvaa maailman-
kaikkeutta ja mietti mielessään: ”Mikä on ihminen, suhteessa 
tähän laajenevaan loputtomaan maailmankaikkeuteen, että häntä 
muistat?” Tulin huomaamaan, että tämä muinainen kuningas ei 
ollut koskaan löytänyt vastauksia häntä askarruttaviin kysymyk-
siin sekä totesin myös, kuinka vastaus annettiin apostoli Paavalille 
ja selitettiin Heprealaiskirjeen toisessa luvussa. Haasteenani todis-
taa absoluuttisesti Jumalan olemassaolo ja Raamatun auktoriteetti, 
tai sitten hylätä molemmat. Kokemukseni mukaan useimmat 
ihmiset joko hyväksyvät tai hylkäävät uskonasiat huolimatto-
masti; kuulemansa, olettamansa tai heille opetetun perusteella 
ilman sen kummempia todisteita. Halusin ymmärtää ja halusin 
todistaa ymmärtämäni, en kuitenkaan huolimattomasti olettaen 
enkä turvautumalla toiveajatteluun.

Kuukausia kestävän ympärivuorokautisen opiskelun tuloksena 
löysin etsimäni absoluuttisen todisteen.

En enää pitänyt Jumalan olemassaoloa itsestäänselvyytenä 
tai perimmäistietona. Löysin ehdottoman positiivisen todisteen 
Suuren Luojan olemassaolosta sekä Pyhän Raamatun auktori-
teetista Jumalan sanana, ihmiskunnalle ilmoitettuna viestinä ja 
tiedonantona.

Opin, että Raamattu on koodattu kirja, joka sisältää vastauk-
set ihmiskuntaa kohtaaviin tähdellisiin kysymyksiin.

Näitä kysymyksiä koskeva ilmoitus oli päässyt häviämään, 
jopa Jumalan seurakunnalta. Se säilyi kuitenkin Raamatun 

Ikuisten aikojen salaisuusx



kirjoituksissa. Miksei kukaan ollut selvästi ymmärtänyt Raa-
matun ilmoitusta? Siksi, koska Raamattu on koodattu, eikä ollut 
tarkoitettu ymmärrettäväksi ennen meidän päiviämme, 20. vuo-
sisadan loppupuoliskolla. Ympärivuorokautinen opiskelu paljasti 
myös, miksi Raamattu on kaikkein laajalevikkisin, mutta väärin-
ymmärretyin kirja. Yleensä yksittäinen luku ei sisällä koskaan 
täydellisesti kattavaa selostusta käsitellystä aiheesta, vaan asiaan 
liittyvät asiat on siroteltu niin Uuden kuin Vanhan Testamen-
tinkin kirjoihin. Kokonaisvaltainen kuva aiheesta mahdollistuu 
vasta, kun muutamat tai jopa useat jakeet kerätään joka puolelta 
yhteen.

Hämmästyin, kun monille hämärän peittoon jääneet faktat 
alkoivat kirkastua silmieni edessä. Raamatun mukaan aikojen 
suuret salaisuudet tultaisiin avaamaan meidän päivinämme. Näin 
hämmästyksekseni kävikin.

Ymmärsin Raamatun olevan kuin palapelin, jonka tuhannet 
palaset täytyy koota yhteen oikeassa järjestyksessä. Päivänselvä 
kuva muodostuu vasta, kun se kootaan yhteen yhdellä ainoalla 
oikealla tavalla. Vain tällöin Luojamme sanaa avoimin mielin 
kuuleva ihminen pystyy ymmärtämään sen.

Tämä lukemasi kirja pyrkii ainoastaan asettamaan tämän suu-
ren palapelin palat yhteen, jotta ne voitaisiin ymmärtää.

Kun alat lukea ja kun kertaat tätä kirjan sanomaa, vertaa jat-
kuvasti lukemaasi Raamattuun. Totea omin silmin lukemasi 
paikkansapitävyys. Avaa mielesi Jumalalle, jotta hän voi näyttää 
sinulle totuuden, täten hänen sanomansa tulee sinulle selvem-
mäksi kuin koskaan aikaisemmin.

Aika näyttää, tuleeko tästä kirjasta ehkä tärkein 1900 viimei-
seen vuoteen kirjoitettu kirja. Ei sen kirjallisten meriitin tai sen 
tieteen kukkaiskielen takia, joita olen tarkoituksella pyrkinyt 
välttämään, vaan sen suorapuheisuuden takia. Tämä kirja pyrkii 
tekemään selväksi kaikkein tärkeimmän korkeimmalta taholta 
ilmoitetun ihmisiä koskettavan ja heitä aikojen alusta askarrut-
tavan tiedon.

Ihmiskunta ei ole pystynyt selittämään ihmisen olemusta eikä 
alkuperää. Ihmiset eivät tiedä, kuinka ihminen ilmestyi maan 
päälle. Ihminen ei ymmärrä kyvyttömyyttään ratkaista henki-
lökohtaisia ja koko ihmiskunnan ongelmia tällä asuttamallaan 
planeetalla.
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Ylin Auktoriteetti ilmoitti aikoja sitten vastauksen kaikkiin 
näihin kysymyksiin, mutta koodatussa muodossa. Tämä koodi 
oli tarkoitettu avattavaksi vasta meidän päivinämme. 

Ensimmäisellä vuosisadalla seurakuntaan soluttautui toi-
senlainen evankeliumi. Monet väärät opit ja väärät seurakunnat 
ilmestyivät ”perinteisen kristillisyyden” nimikkeellä. Jumala 
ilmoittaa Ilmestyskirjan 12 luvun jakeessa 9 koko maailman pete-
tyksi. Raamatun ilmoittamat perusopit ovat jääneet salaisuuksiksi. 
Vilpittömät kirkkojen papit ja pastorit perivät tietonsa kirkkokun-
tiensa oppien mukaisesti edeltäjiltään ja olettavat niiden olevan 
Raamatun oppeja. Sen sijaan että he kokoaisivat ”palapelin palaset” 
järkevästi yhteen, tavaksi on tullut ottaa yksittäisiä jakeita lauseyh-
teydestä erille ja liittää niihin omia erheellisiä opinkäsityksiä ja 
täten käyttää Raamatun jakeita tukemaan omia ennakkoon omak-
suttuja käsityksiä. Raamattu ei tarvitse tulkintaa. Se tulkitsee itse 
itseään. Tämä käy selväksi, kun katsoo eri aiheita yhteen koottuna. 
Raamattu nimittää tätä periaatetta ”käsky käskyn päälle, läksy 
läksyn päälle”—periaatteeksi (Jesajan kirja 28:10). Jopa järjestäy-
tynyt perinteinen kristinusko on tullut tässä petetyksi.

Olen usein todennut, että on vaikeampaa hylätä aikaisemmin 
omaksuttu erheellinen oppi kuin omaksua aivan uusi käsitys. Vii-
meisten 58 vuoden aikana en kyennyt ymmärtämään 1 Mooseksen 
kirjan 3:22–24 sanomaa: tosiasiaa, että Jumala sulki Pyhän Hen-
gen ja ikuisen elämän ihmiskunnan ulottuvilta, kunnes saatana 
vihdoin poistettaisiin Jeesuksen Kristuksen palatessa. Perinteinen 
kristinuskomme on aina olettanut Jumalan ja saatanan olevan 
kilpasilla—Jumalan yrittäessä epätoivoisesti pelastaa maailman, 
kuitenkin saatanan pysyessä voitolla. Tämän teorian mukaan 
Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen kukistamaan saatanan tässä 
jatkuvassa kamppailussa, ja lisäksi sen mukaan kuka tahansa voi 
tulla Jeesuksen tykö ja pelastua.

Jo vuosia sitten ymmärsin tämän oletuksen osittain erheelliseksi, 
mutta vasta hetki sitten se kirkastui minulle selvääkin selvemmin. 
Totuus on mieltä järkyttävä. Se ratkaisee pitkäaikaisen arvoituksen.

Toivon, että tämä kirja, joka on kirjoitettu nyt, kun Jumalan 
määräämä aika on täyttynyt, avaa monet silmät näkemään ennen 
peittoon jääneet arvoitukset.

Minut johdatettiin kirjoittamaan tämä kirja 93-vuotiaana, 
ennen tapahtumia täynnä olevan elämäni määränpäätä, jotta 
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voisin jakaa Jumalan suurenmoisen mielen ilmoittaman tiedon 
kaikille, jotka ovat valmiit vastaanottamaan Sanan.
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Oletko koskaan kysynyt itseltäsi: Kuka olen?, Mikä olen?, 
Miksi olen? Maailma ympärilläsi on arvoitus, itsekin olet 
arvoitus. Aivosi, älysi sijaintipaikka on piilossa etkä pysty 

tutkimaan sen toimintoja.
Koko olemassaolosi ja elämäsi on salamyhkäinen. Alkoiko elä-

mäsi sattumanvaraisesti maapallolla vaikuttavien voimien tuloksena, 
ilman päämäärää ja tarkoitusta, vai saattoiko kaikkivoipa Jumala sinut 
alkuun tähän asti salassa pysynyttä tarkoitusta varten? Luojaa koskeva 
perintötieto on ollut niin suuri arvoitus, että lännen koulumaailma on 
yrittänyt tehdä siitä lopun ja päätynyt tukemaan evoluutioteoriaa.

Koulutus lähti leviämään vasta painoteollisuuden keksimisen 
jälkeen 15. vuosisadalla. Kun koululaitos laajeni, intellektualismi 
kehittyi ja astrologia toi uutta tietoa avaruudesta ja tämän seu-
rauksena alettiin esittää kysymyksiä universumin alkuperästä. 
Rationaaliset tieteellisesti suuntautuneet mielet eivät pystyneet 
selittämään uutta tietoa vallitsevan roomalaiskatolisen ja protes-
tanttisen kirkon opetuksen mukaisesti. Kuva pitkätukkaisesta, 
osittain naismaisesta Jeesuksesta ja käsitys näkymättömästä hen-
kiolento-jumalasta ei ollut heitä tyydyttävä. He päättivät syrjäyttää 
tämän ongelman materialismi-opilla. He tyydyttivät tiedonja-
nonsa luomalla materialismiin perustuvan opin maailman ja 
ihmisen alkuperästä ja elämästä.

Pikkuhiljaa evoluutio-teoria saavutti jalansijaa ihmisten mie-
lissä. Lamarck kehitti teorian lajien sopeutumisesta. Heti hänen 

Esipuhe



kannoillaan seurasi Darwinin teoria luonnonvalinnasta. Kun 
Darwin kuoli, hän oli epävarma alkuunsa saaman opin paikkan-
sapitävyydestä, mutta Haeckel ja Huxley, kaksi kollegaa taisteli 
Darwinin opin esilletuomiseksi.

Mutta olivatko teoriat kehittäneet mielet täynnä ylemmyyttä 
viisaampia kuin Luojansa? Evoluutioteoria luotiin, kun ihmiset 
olivat kyvyttömiä selittämään maailman olemassaoloa ilman 
Luojaa.

Jos sallimme teorian, jonka mukaan kaikkivoipa Luoja olisi 
sittenkin luonut ihmisen ja maailmankaikkeuden, joudumme 
palaamaan alkuperäiseen, kaikkein tärkeimpään arvoitukseen: 
Jumalan olemukseen.

Kuka ja mikä Jumala on? Mikään uskonto, mikään tieteen 
suunta, eikä myöskään mikään koulukunta pysty tätä selittämään, 
eivät edes evoluutioteorian kehittäjät eivätkä teologit. Jumala 
ilmoittaa kuitenkin itsensä pyhässä Raamatussa, jos vain nämä 
uskonmiehet olisivat vain valmiita uskomaan häntä. Kirjailija 
Bruce Barton sanoi Raamatun olevan kirja, jota tuskin kukaan ei 
ole voinut ymmärtää. Raamattu itsessään on arvoitus, joka taas 
selvittää muut arvoitukset.

Jos Jumalaa koskeva totuus on ensimmäinen arvoitus, varmasti 
enkeleitä ja pahoja henkiä koskeva totuus seuraa sitä. Onko nii-
den olemassaolo totta vai valhetta? Onko paholainen olemassa 
ja loiko Jumala hänet? Jos enkelit ovat olemassa, mitä he teke-
vät? Raamattu sanoo selvästi, että tämän maailma on paholaisen 
näkymättömien henkiolentojen vallassa. Vaikuttavatko nämä 
henkiolennot ihmisiin ja hallituksiin? Entä omaan elämääsi? 

Kolmantena seuraa oman elämäsi arvoitus ja ihmiskunnan 
arvoitus kokonaisuudessaan! Onko ihmisellä kuolematon sielu 
kuolevaisessa ruumiissa? Voivatko kuolleet tietää, mitä elävät 
tekevät? Onko ihmisen elämällä tarkoitusta? Polveuduimmeko tie-
dottomasta materiasta vailla sen kummempaa tarkoitusta? Miksi 
ihmiskunta on täynnä ratkaisemattomalta näyttäviä ongelmia?

Jonossa neljäntenä on sivistyksen kehityksen salaisuus, hui-
man tieteellisen kehityksen ja lisääntyvän väkivallan ja rikoksien 
paradoksi. Mikseivät nämä avaruusaluksen, tietokoneitten, tie-
teen, teknologian ja teollisuuden kehittäneet mielet voi kehittää 
ratkaisuja ihmiskunnan avuttomana kamppailevien ongelmien 
ratkaisemiseksi?
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Seuraavaksi ihmiskunnan kehityksessä jatkaa juutalaisten 
ja muinaisen Israelin heimon salaisuus. Ovatko nykyjuutalaiset 
muinaisen Israelin kansakuntaa? Miksi Jumala valitsi erityisen 
kansan: ovatko he suosikkiasemassa? Onko Jumala puolueellinen? 
Mikä on Israelin kansan tarkoitus Jumalan suunnitelmassa?

Entä kirkko—miksi maailmasta löytyy kirkko-instituutio? 
Onko sillä tarkoitus, jota edes kristillisyys ei ymmärrä? Onko 
kirkko sama kuin Jeesuksen alkuun saattama seurakunta ja voiko 
siihen kuulua useita lahkoja ja suuntauksia? Määräsikö Jeesus 
kirkon rakenteen, onko sillä hallintovalta ja määräysvalta? Onko 
se maailmanlaajuinen järjestö vai pieni vainottu ihmislauma? 
Kuinka todellisen kirkon voi tunnistaa nykypäivänä?

Lopulta meillä on Jumalan valtakunta, jota Jeesus julisti. 
Löytyykö se ihmisen sisältä, sydämestä, vai onko se instituu-
tio tai joku aivan muu? Miksi evankeliumi olisi saattanut jäädä 
salaisuudeksi?

Nämä ovat seitsemän suurta arvoitusta, jotka koskettavat 
meitä jokaista. Raamattu kertoo näitä kaikkia aiheita koskettavan 
selvän totuuden, mutta mikään kirkko eikä kukaan teologi ole 
näyttänyt löytävän näitä vastauksia.

Miksi Raamattu on jäänyt kaikille arvoitukseksi?
Kun alkaa lukea Raamattua kannesta kanteen, hämmentyy. 

Raamattua ei voi lukea minkään toisen kirjan lailla. Se on koo-
dattu, ja siksi arvoituksellinen. Sen sanoma tulee näkyviin vain 
laittamalla tuhannet palat yhteen. Raamatun totuudet löytyvät 
kirjan eri paikoista ja ne pystytään kokoamaan yhteen vain Pyhän 
Hengen ilmoituksen avulla. Tämä on mahdollista ainoastaan, jos 
lukija suostuu taipumaan Jumalan tahtoon, tunnustaa virheensä 
ja väärintekonsa ja on valmis uskomaan Kristuksen sanoman. 
Kristus oli Jumalan Sana ihmishahmossa. Kristus on tänään se 
sama Sana, mutta tällä kertaa kirjoitusasussa.

Pyhä Henki avaa ihmismielen ymmärryksen. Kukaan ei voi 
saada sitä ilman kääntymystä, ilman vakaata uskoa Kristukseen 
sekä hänen sanomaansa. Katumus tarkoittaa, että myöntää ole-
vansa väärässä: uskoo väärin ja tekee väärin. Ihmisluonnon on 
kaikkein vaikeinta tunnustaa, että se on väärässä, ja omaksua 
oikeaksi pitämänsä tiedon vastaisia asioita.

Onko ihmekään, että Raamattu on jäänyt lähes kaikille vai-
keasti ymmärrettäväksi kirjaksi.
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Jumala koodasi kirjansa, jotta sitä ei voitaisi ymmärtää ennen 
meidän päiviämme. Miksi hän teki näin? Sekin on arvoitus. Seu-
raavat luvut paljastavat viiveen syyn.

Danielin kirjan 12. luvussa sanotaan, että edes hurskaat Raa-
matun miehet eivät ymmärtäneet kaikkea kirjoittamaansa. Daniel 
sanoi, että hän kuuli, muttei ymmärtänyt. Ilmoittava enkeli sanoi: 

”Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun 
aikaan asti”.

Olemme nyt saapuneet tähän lopun aikaan. Jumala on avannut 
ymmärryksen niille valituille, jotka kääntyvät Jumalan tahdon ja 
sanan alle. Luvun lopussa sanotaan myös, että taidolliset tulevat 
ymmärtämään, muttei yksikään jumalaton. Keitä nämä taidolli-
set ovat, jotka voivat ymmärtää Raamattua?

”Herran pelko on viisauden alku”, Psalmissa 111:10 sanotaan. 
Ja ”hyvä ymmärrys kaikille, jotka noudattavat hänen käskyjään”. 
Perinteinen kristinusko on hyljännyt Jumalan käskyt ja sanoo, 
että ne on ”ristiinnaulittu”. Eli papisto ja organisoitujen kirkko-
jen teologit eivät voi ymmärtää Pyhää Raamattua.

Selitän johdannossa, kuinka tämä teos auttaa lukijaa ymmär-
tämään Raamatun keskeiset kysymykset.
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Suurin huoli maailmassa on ihmiskunnan hengissä säi-
lyminen! Tiede ja teknologia tuottivat ydinaseet, jotka 
kykenevät tuhoamaan kaiken ihmiselämän maapallolta!

Useilla mailla on hallussaan ydinaseita, ja tarvitaan vain yksi 
mielipuoli aloittamaan kolmas ja viimeinen maailmansota, jonka 
jälkeen ihmisiä ei enää löydy elossa tältä planeetalta.

Jos ihmiset olisivat tulleet tuntemaan Jumalan sanoman ja toi-
mineet sen mukaisesti, ihmiskunta ei olisi tällä hetkellä lopullisen 
tuhon alainen, eikä sen tarvitsisi läpikäydä nykyisiä kärsimyksiä. 

Pysähdy hetkeksi.
Ajattele tätä.
Maailma jossa asumme, on kehittynyt niin tieteiden kuin 

teknologian saroilla. Meillä on kehittyneitä oppilaitoksia ja tieto 
leviää nopeasti. Useimpien mielestä elämme suuren kehityksen 
aikakaudella. Pystymme lähettämään ihmisen kuuhun ja takai-
sin. Miehittämätön avaruusalus kykenee laskeutumaan Marsiin ja 
lähettämään lähikuvia sen pinnalta. Olemme jo kuvanneet Jupi-
terin sekä Saturnuksen renkaat, lisäksi sydämensiirrot ja muut 
elinsiirrot ovat nykypäivää.

Elämme taianomaisessa, mekaanisessa maailmassa, jossa suuri 
osa työtä suoritetaan nappuloita painamalla. Maailmaamme 
kuvaa ”kolme v:tä”: valinta, vauraus ja vapaus.

Elämme ristiriitaisesti samanaikaisesti tietämättömyyden maa-
ilmassa. Edes kaikkein korkeimmin koulutetut henkilöt eivät pysty 

Johdanto
Seitsemän 
salaisuutta 
paljastuu



ratkaisemaan omia eivätkä maapallon ongelmia. He eivät osaa 
ylläpitää rauhaa, eivätkä tunne todellisia elämänarvoja!

Puolet maapallon asukkaista on lukutaidottomia ja elää 
köyhyyden ja kurjuuden. kourissa Kuolema korjaa satoaan nälän-
hätien ja sairauksien myötä.

Maailmamme on onneton, rauhaton, turhautunut ja sen tule-
vaisuus on onneton. Emme kykene pysäyttämään jatkuvasti 
lisääntyvää rikollisuutta, väkivaltaa, moraalittomuutta, vääryyttä 
(jopa lakituvissa), valheellisuutta, korruptiota niin hallinnon 
kuin liike-elämän parissa, emme voi jarruttaa jatkuvia sotia, 
jotka ovat merkkinä lähestyvästä vihoviimeisestä kolmannesta 
maailmansodasta.

Miksi tämä kehityksen ja rappeutumisen ristiriita?

J u m a l a n  s a n o m a  o n  va s t au s !

Todellinen uskonto—Jumalan sana, Pyhän Hengen tuoman 
rakkauden voimalla—olisi kyennyt näyttämään onnelliseen, yltä-
kylläisen ja ikuiseen elämän suunnan.

Kun havaitset, mikä maailman uskonnoissa on vialla, olet löy-
tänyt kaiken maailmassa olevan pahuuteen syyn.

Kuinka uskonto määritellään? Se on Jumalaan tai yliluonnol-
liseen kohdistuvaa palvontaa tai palvelemista, eli ihmisen suhde 
Luojaansa. Jotkut uskonnot ovat hylänneet jopa tämän perus-
käsityksen ja alkaneet palvoa jumalia, jotka he ovat itse luoneet. 
Uskonto-käsitteeseen kuuluu yksilön käytös, periaatteet, elämän-
tapa sekä käsitys tuonpuoleisesta.

Seuraavissa luvuissa esitän seitsemän salaisuutta, jotka 
paljastavat maailman uskontojen sekaannuksen ja vallitse-
van pahuuden syyn, sekä niiden osuuden maailman nykyiseen 
sekasortoon.

Onneksi Jumalan aika koittaa! Jumalan sanoma leviää maa-
ilmanlaajuisesti ja näyttää tien tästä nykyisestä kaaoksesta ja vie 
meidät tulevaa rauhaa ja oikeudenmukaisuutta kohti, jotka tule-
vat pian kattamaan koko maan piirin!

Jesajan kirjasta löytyy nykyprofetia: ”Huutavan ääni kuu-
luu: ”Valmistakaa Herralle tie … korota voimakas äänesi, korota, 
älä pelkää, sano … Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, 
hänen käsivartensa vallitsee. Katso hänen palkkansa on hänen 
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mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä”(Jesajan 
kirja 40:3,9–10).

Tämä sama ääni huutaa juuri nyt!
Profeetta Malakia kirjoitti samasta asiasta: Katso, minä lähe-

tän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja 
äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli 
(oikea käännös sanansaattaja), jota te halajatte. Katso, Hän tulee, 
sanoo Herra Sebaot (Malakian kirja 3:1).

E l i a s  t u l E E

Molemmat edellä mainitut profetiat ovat kaksinaisia ennustuk-
sia. Ensinnäkin ne viittaavat Johannes Kastajaan, joka ”valmisti 
tien tasaiseksi” Jeesuksen työkautta varten, kun hän saapui ihmis-
hahmossa yli 1900 vuotta sitten. mutta ennustukset viittaavat 
myös henkilöön, joka tulee valmistaa Kristuksen toinen tulemus 
Kuninkaiden Kuninkaana ja Herrojen Herrana, hänen saapues-
saan kaikkien kansojen valtiaana!

Malakian profetia, samoin kuin Jesajan, viittaa siis ihmishen-
kilöön, joka valmistaa sanomallaan areenan, jolle pian palaamassa 
oleva Kristus astuu, tällä kertaa kuitenkin näkyvällä voimalla, 
vallan ottaen.

Ymmärrä profetian kaksinaisuus. Ensin on esitapahtuma, ja 
vasta sitten seuraa varsinainen asian toteutuminen.

Johannes Kastaja oli huutavan ääni materiaalisessa erämaassa, 
Jordan—joen rannalla, joka valmisti tietä fyysiselle Jeesukselle, 
materiaaliseen Jerusalemin temppeliin, fyysisen Juudan kansan 
keskuuteen tulevaksi. Tämä oli kuitenkin vain tulevan ”äänen” 
prototyyppi, joka ”kohotettiin” (painoteollisuuden, radion ja 
television avulla) ja kuuluu nykyisen hengellisen sekasorron 
erämaassa ja kuuluttaa Kristusta toisen kerran, hengellisenä ja 
kirkastettuna, hengelliseen temppeliin (ylösnousseen seura-
kunnan keskelle) saapuvaksi (Kirje efesolaisille 2:21–22).

Jeesus saapui yli 1900 vuotta sitten julistamaan tulevan Juma-
lan valtakunnan tulemista. Tällä kertaa hän saapuu perustamaan 
tämän valtakunnan. Tämä lopun ajan sanoma leviää tällä hetkellä 
maailmanlaajuisesti aina voimakkaammin.

Se leviää kuninkaille, keisareille, presidenteille, pääministe-
reille sekä eri maanosiin kaikkien kansojen keskuuteen! 
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Kuinka hengellisen sekasorron keskellä asuva voi löytää nämä 
aikojen alusta asti ollutta seitsemän salaisuutta, jotka paljastavat 
uskontojen aidon alkuperän?

Miksi thaimaalaiset ovat yleensä buddhisteja ja Italiassa, Rans-
kassa ja Espanjassa asuvat puolestaan katolilaisia ja arabimaailman 
asukkaat muslimeja? Pääasiassa siksi, koska he ovat omaksuneet 
ympäristön opettamat uskomukset. On lähes mahdotonta olettaa, 
että heiltä peitossa oleva totuus voisi olla heidän ulottuvillaan. 

Mikä saa ihmiset omaksumaan uskomuksia? Harva pohtii 
elämäänsä ja ajattelee, kuinka hän omaksui itsestään selvyytenä 
oman elämänkatsomuksensa.

t o t u u D E n  l ä h D E

Olet luultavasti nähnyt kuvan ”ajattelija”—patsaasta. Siinä mies 
istuu yksinään ja nojaa eteenpäin kyynärpäät polvia vasten ja pää-
tään käteen nojaten. Siinä hän istuu ajatuksiinsa vajonneena tunti 
toisensa jälkeen ja päivä toisensa perään—pelkästään ajatellen.

Oletettavasti osa uskonnoista sai alkunsa tällä tavoin—tyhjään, 
eikä mihinkään konkreettiseen pohjautuen. 

Ajattelijalla ei ollut mitään, mihin pohjata ajatuksensa, ei 
perustusta, ei faktoja! 

Ihmismieli ei voi itsestään kehittää totuutta. 
Yhä harvemmat yrittävät todella ajatella. 
Useimmat hyväksyivät lapsuudessa oppimansa ja ajan myötä 

toistetusta opista muotoutui vakaumus. He omaksuivat uskonsa 
perusteet sen kummemmin asiaa pohtimatta. Kuitenkin, jos joku 
toinen tulee ja haastaa heidän vakaumuksensa pohjan, he puolus-
tavat sitä henkeen ja vereen. Ihmisluonnolle on tyypillistä virran 
mukana kulkeminen.

Useimmat eivät ole lisäksi valmiita uskomaan, mitä he eivät 
periaatteessa halua uskoa. Vanha sanonta sanoo: ”Tahtonsa vas-
taisesti ei voi uskoa.”

Itsekin käyttäydyin juuri näin, omin voimini en olisi voinut 
koskaan näitä suuria totuuksia löytää.

Mooseskaan ei olisi pystynyt kirjoittamaan omin päin Raama-
tun viiden ensimmäistä kirjaa sisältöineen. Tarvittiin Jumalan 
ilmestyminen palavassa pensaassa avaamaan Mooseksen mieli 
Jumalan ilmoitukselle. Mooses ei etsinyt Jumalaa; Jumala kutsui ja 
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valmisti Mooseksen. Hän protestoi edelleen, jopa Jumalan äänen 
kuultuaan. Mooses änkytti eikä mielestään ollut kykeneväinen 
tällaiseen vaadittavaan tehtävään. Jumala antoi hänen veljelleen 
Aaronille luvan puhua Mooseksen puolesta julkisesti, vihdoin 
Mooseksen oli myönnyttävä.

Apostoli Paavali, vuosikymmeniä myöhemmin, ei olisi koskaan 
oppinut tuntemaan Jumalan totuuksia, jollei ylösnoussut Jeesus 
olisi sokaissut häntä hänen ollessaan matkalla kristittyjä vainoa-
maan ja saanut häntä ymmärtämään, mikä hänen tehtävänsä tästä 
eteenpäin tulisi olemaan. Jeesuksen piti henkilökohtaisesti kertoa 
hänelle tosiasiat, joista nyt myös minäkin tässä kirjassa puhun. 

Kuinka sain käsiini totuuden mukaisen tiedon? En takuulla 
omin voimin, en oman etsintäni tuloksena enkä pohdintani 
kautta. Minua ei sokaistu kuten Paavalia, kulkuni pysäytettiin 
kuitenkin varsin tehokkaasti.

Elämän perustotuudet eivät ole ihmisen ajatustyön tulosta, 
ne ovat ilmoitettua tietoa Jumalalta. Raamatussa oleva tieto on 
Jumalan alkuun panema.

Jeremia protestoi olevansa liian nuori, mutta Jumala sanoi 
hänelle: ”Älä sano: Minä ole nuori, vaan mene, kunne ikinä minä 
sinut lähetän”, Jeremian kirja 1:7. Jesajan este oli epäpuhtaat huu-
let, mutta Jumala sai hänetkin suostuteltua. Joona juoksi pakoon 
laivaan, mutta Jumala painosti hänet silti viemään sanoman. Pie-
tari ja Andreas halusivat olla kalastajia, mutta Jeesus käski heitä 
jättämään ammattinsa ja seuraamaan häntä.

Minä halusin uran mainosalalla, mutta Jumala saartoi tapah-
tumasarjan kautta minut valmistamalleen matkalle.

Toistan toistamiseen asian ytimen: aloite kuuluu Jumalalle. 
Jumalalla on oma tarkoituksensa. Maailma on täynnä uskontoja, 
jotka saivat alkunsa tiettyjen ihmisten spekuloinnin ja järkeilyn 
kautta. Heillä ei ollut kuitenkaan totuuden pohjaa, ei perustaa jär-
keilyllensä. totuus on lähtöisin yksin Jumalasta!

Emmekö oletakin, että yhteiskunnassamme kaikilla on mah-
dollisuus lukea Raamattua? Oletamme kirkkojen opettavan 
Raamatun ilmoittamaa sanomaa.

Kuvaan seuraavaksi lyhyesti, kuinka Jeesus Kristus löi minut 
kuvainnollisesti maahan ja antoi minun ymmärtää kaikkein 
perustavimpia totuuksia! Raamatullisia totuuksia, joita ei julis-
teta kirkkojen lehtereiltä.
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n u o r u u t E n i  J a  k u i n k a  
k u n n i a n h i m o n i  s y t t y i

Synnyin tavallisille kunnon vanhemmille, jotka kuuluivat 
kveekari-seurakuntaan.

Sukupuuni ulottuu Englannin kuninkaaseen Edward ensim-
mäiseen asti ja sen haara muinaiseen Israelin kuningas Daavidiin 
asti. Olin yllättynyt saadessani tietää, että kuuluin Daavidin suku-
kuntaan. Esi-isäni saapuivat Englannista William Pennin mukana 
Pennsylvaniaan sata vuotta ennen kuin Amerikan Yhdysvaltojen 
valtion muodostamista. 

Nuoruusvuosinani en aktiivisesti kiinnostunut uskonnosta, 
vaikka kasvoin kveekariperheessä. 

Lopetin kirkossa käymisen 18—vuotiaana, ja käytin sen sijaan 
kaiken aikani tulevan toiveammattini analysoimiseen. 

Jo näihin aikoihin huomasin, kuinka useat ihmiset olivat tapah-
tumien uhreja, eivätkä vaivautuneet suunnittelemaan elämänsä 
kulkua. Monet ottivat ensimmäisen vastaan tulleen työpaikan 
riippumatta siitä, missä päin maata tai maailmaa se sijaitsi. Nekin, 
jotka jatkoivat opintojaan, valikoivat minkä tahansa kurssin, joka 
heitä sillä hetkellä sattui kiinnostamaan.

Kun olin kuudentoista vanha, olin kesätyöpaikassa, jossa työn-
antajani kannustuksellaan herätti minussa kunnianhimon, halun 
tehdä mitä tahansa päämäärääni saavuttamiseksi.

Tekemäni itseanalyysi saattoi minut kaksi vuotta myöhemmin 
mainosalalle ja liikepiireihin. Opiskelin ahkerasti yötä myöten sen 
sijaan, että olisin huvitellut.

Onnistuin työssäni erinomaisesti ja jatkoin itseni kehittä-
mistä ja kovaa työntekoa, mistä tuloksena oli hyvä itsetunto ja 
usko omiin kykyihini, jotka myöhemmin muuttuivat uskoksi 
Kristuksen tekoihin.

Valikoin työpaikat, joissa tulisin oppimaan eniten ja markki-
noin itseäni menestyksekkäille työnantajille.

Vuonna 1915 avasin oman markkinointiyrityksen Chi-
cagossa, I l l inoisissa . Edust in Yhdysva lta in yhdeksää 
johtavaa finanssijulkaisua ja asiakkainani olivat useiden kes-
kilännen korporaatioiden presidentit. Osallistuin kansallisiin 
ja kansanvälisiin pankkiirien kokouksiin ja tutustuin South 
LaSallen—kadun, Chicagon ja Wall Streetin sekä New Yorkin 
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johtohahmoihin. 28—vuotiaana vuosipalkkani vastasi nykypäi-
väistä (1985) 375 000 dollaria.

Tämän aikaisen urani kokokohdassa Jumala alkoi muovata 
minua. Olin myös juuri mennyt naimisiin. 

h u o m i o i m a t o n  k u t s u

Vain muutama päivä avioitumisemme jälkeen, Chicagossa asues-
samme, vaimoni näki todelta tuntuvan unen, joka vaikutti häneen 
voimakkaasti. Se tuntui hänestä todelta, aivan kuin hän olisi näh-
nyt näyn. Vielä 2-3 päivää jälkeenpäin maailma tuntui hänestä 
edelleen epätodelliselta unen vaikutuksesta. 

Olimme unessa ylittämässä tietä lähellä asuntoamme Broad-
wayn ja Sheridan-katujen risteyksessä. Yhtäkkiä yläpuolellamme 
oleva taivas täyttyi kimaltavista tähdistä, jotka yhdistyivät 
toisiinsa pantamaisena nauhana, ja alkoivat sitten etääntyä. Vai-
moni kehotti minua katsomaan katoavia tähtiä unessaan, ja uusi 
rykelmä tähtiä näyttäytyi ensimmäisten lailla kadoten.

Samaan aikaan kolme suurta lintua tuli esiin ja lensi meitä 
kohti ja vaimoni tunnisti ne enkeleiksi.

Muutama päivän kuluttua kirjeessään äidilleen hän kuvasi, 
kuinka suunnaton ilo oli herännyt tiedosta, että Jeesus Kristus 
oli palaamassa, mutta samaan aikaan hän tunsi huolta minusta.

Vaimoni tiesi, etten ollut kovin kiinnostunut uskonasioista, 
vaikka olimme käyneet lähikirkossa kaksi tai kolme kertaa.

Unessa Kristus tuli esiin enkelien keskeltä ja astui eteemme. 
Vaimoni huolestui, mitä Kristus ajattelisi meistä, kun emme 
olleet tutkineet Raamattua ahkerasti, emmekä olleet ajatelleet 
Jumalaa paljonkaan. Mutta kun lähestyimme häntä, hän laittoi 
kätensä ympärillemme, ja onnen tunne täytti meidät. Vaimoni 
luuli, että koko maailma näki Kristuksen tulon, mutta ihmi-
set vain jatkoivat risteyksessä kulkuaan, toiset iloiten, toiset 
peläten.

Hänen pettymyksekseen hahmo muuttui takaisin enkeliksi, 
joka kertoi Kristuksen tulosta lyhyen ajan kuluttua.

Näihin aikoihin vaimoni ja minä kävimme usein elokuvissa. 
Vaimoni kysyi enkeliltä, oliko väärin käydä elokuvissa. Enkeli vas-
tasi, että Kristuksella oli meille tärkeä tehtävä—hänen tuloaan 
varten valmistaminen—ja että elokuviin ei tulisi jäämään paljon 
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aikaa. (Siihen aikaan elokuvat olivat vielä mykkiä). Enkelin hävi-
tessä vaimoni heräsi hämillään ja vapisten.

Olin hämilläni kuullessani aamulla unesta. En halunnut ajatella 
koko asiaa, mutta en uskaltanut sitä täysin tyrmätäkään. Ajattelin, 
että pääsisin koko asiasta eroon sen loogisesti ratkaisemalla. 

Ehdotin, että vaimoni kysyisi kirkon pastorin mielipidettä asi-
asta. En ajatellut asiaa sen enempää.

Uskon, että 99999 kertaa 100000:sta, kun ihmiset luulevat 
nykypäivänä Jumalan puhuvan heille unessa, uni todistetaan 
mielikuvitukseksi, itse-hypnoosiksi tai itsepetokseksi. Jos tämä 
oli samanlainen näky kuin Joonalla, olin juoksemassa karkuun.

Myöhemmin osoittautui, että Jumalalla oli toimintasuun-
nitelmansa minua varten, kuten hänellä oli ollut Mooseksesta, 
Jesajaa, Jeremiaa, Joonaa, Andreasta, Pietaria sekä apostoli Paa-
valia varten.

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

Seurasi 1920-luvun äkkinäinen depressio. Se ei kestänyt kauaa, 
mutta teki tuhoisaa jälkeä. Kaikki suuret asiakkaani, kuten 
Goodyear Rengas & Kumi, J.I. Case, Moline Plow, John Deere 
ja Co., Emmerson-Brantingham sekä Dalton Adding Machine 
tekivät konkurssin. Eräs tuntemani yritysjohtaja teki itsemurhan. 
Näin itsestäni riippumatta liiketoimintani kaatui tapahtumien 
saattamana.

Muutimme perheeni kanssa Portlandiin, Oregoniin, jossa 
perustin mainosyrityksen paikallisille pesuloille. Pesulatoiminta 
oli maan 11. kannattavin yritystoiminta, mutta samalla alkeellisin. 
Liityin yhteen maan parhaan ”tehokkuusekspertin” kanssa, joka 
hyväksyi asiakkaikseen vain yritykset, jotka olivat valmiit muutta-
maan liiketoimintansa täysin heidän ohjeittensa mukaisesti. Olin 
vastuussa näiden ohjeiden toimeenpanosta. Mainostaessani näitä 
yrityksiä pystyin tietysti lupaamaan yksinomaan sellaista, mitä 
yritysasiakkaani pystyisivät tuottamaan.

Sitten vuonna 1926 maanlaajuinen mainostoimisto teki Pesu-
loiden kansallisen järjestön kanssa sopimuksen ja he lupasivat 
mainostaa valtakunnanlaajuisessa naistenlehdessä. Järjestö vaati 
jäsenistöään käyttämään 85 % niiden mainosbudjetista tähän fir-
maan. Olin tähän asti kaksin-ja kolminkertaistanut asiakkaitteni 
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voitot ja yritykseni oli jatkuvassa kasvussa. Taas yritystoimintani 
tyrehtyi ulkoisen tekijän ansiosta.

Nämä tapahtumat eivät olleet sattumanvaraisia—Jumala aikoi 
sulkea mainosyritykseni.

k a k s i n k E r t a i n E n  h a a s t E

Syksyllä 1926 olin 34 -vuotias ja liiketoimintani oli joutunut umpi-
kujaan. Lisäksi sain kaksinkertaisen haasteen.

Olimme olleet yhdeksän vuotta onnellisesti naimisissa ja vai-
moni alkoi viettää sapattia seitsemäntenä päivänä sunnuntain 
sijaan.

Olin hurjissani, mielestäni tämä oli uskonollista fanatismia. 
Mitä tulevat liikekumppaninikin tulisivat ajattelemaan? Kaiken 
lisäksi vaimoni väitti löytäneensä tämän opin Raamatusta.

Mieleni oli täynnä vastustusta, mutta mikään ei auttanut.
”Raamattu käskee pyhittämään sunnuntain”, sanoin.
”No, voitko näyttää sen sitten Raamatusta? ”, hän kysyi.
”En varmaankaan, enhän tunne kunnolla Raamattua. Minä 

olen liikealan asiantuntija. Kuinka kaikki nämä kirkot saattaisi-
vat olla väärässä—nehän ottavat oppinsa Raamatusta, ja pitävät 
kaikki sunnuntaita pyhäpäivänään?”.

”Jos”, hän sanoi hymyillen, ”voit näyttää missä Raamattu käskee 
pyhittämään sunnuntain, niin lupaan palata viettämään sitä.”

Tämä haaste oli otettava vastaan, koko avioliittoni riippui 
siitä!

Samaan aikaan vastanainut ja juuri koulunsa käynyt kälyni, 
antoi minulle myös haasteen.

”Herbert Armstrong, olet yksinkertaisesti yksinkertainen. 
Jokainen, jolla on mitään koulutusta, tietää, että elämä sai alkunsa 
evoluution seurauksena!”, hän syytti minua yhden kerran.

Ylpeyttäni loukattiin. Olin opiskellut ja kouluttanut itseni. 
Luulin tuntevani evoluution perusteet, enkä uskonut niihin. Mutta 
nyt minun täytyi myöntää, etten ollut koskaan perin pohjin otta-
nut asiasta selvää.

Tämä syytös oli nöyryyttävä vaimoni ”fanaattisuuden” ohella. 
Oli turhauttavaa olla kahdesti haastettu heti yritykseni kaatumi-
seni jälkeen. Otin kuitenkin härkää sarvista ja päätin todistaa 
molempien olevan väärässä.
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Aloin tutkia kumpaakin aihetta täysipäiväisesti kuuden kuu-
kauden ajan, kunnes löysin etsimäni vastauksen. Kumpikin aihe 
johti minut Raamatun alkuun, luomiskertomukseen. Aloittamani 
opiskelu jatkuu vielä tänäkin päivänä.

Molemmat haasteet kohdentuivat aluksi samaan aihee-
seen: Raamatun ensimmäiseen kirjaan, 1 Mooseksen kirjaan ja 
luomiskertomukseen.

Tässä elämänvaiheessa minulla oli yllin kyllin aikaa opiske-
luun. Uppouduin opiskeluun intensiivisesti keskittyen. 

r a a m a t t u  J a  D a rw i n

En aloittanut opiskeluani Raamatusta. Aloin ensin tutkia Darwi-
nin, Lyellin, Haeckelin, Huxleyn, Spencerin, Vogtin, Chamberlinin 
ja Moren, jopa Darwinin edeltäjän Lamarckin aiempia teoksia. 

Lukemisen alussa nämä teoriat vaikuttivat lupaavilta. Täy-
tyihän niiden olla, olivathan ne levinneet kaikkiin korkeamman 
opetusten piireihin. Ymmärsin lukiessani, kuinka opinahjot oli-
vat omaksuneet evoluutioteorian.

Evoluutio on agnostikon tai ateistin kehittämä selitys luodusta 
ilman edeltävää älyllistä luojaa.

Uskoni Jumalan olemassaoloon alkoi aluksi horjua. Ymmärsin, 
että olin vain olettanut Jumalan olemassaolon lapsuuteni vakuu-
tuksen perusteella. Mielessäni pyöri epäilys kaikesta siihen asti 
oppimaani koskien. Tuntui siltä, kuin mieleni olisi pyyhkäisty 
puhtaaksi aikaisemmista teorioista, ja olin nyt valmis ottamaan 
selville, mikä oli todella totuudenmukaista!

Kaikista evoluutiota käsittelevistä kirjailijoista yksinomaan 
tohtori P.E. More näytti käsittelevän teorian ristiriitaisuuksia. Silti 
hänkin pitäytyi varsinaiseen evoluutioteoriaan!

Päätin ensiksi todistaa tai hyljätä Jumalan olemassaolon. En 
tehnyt sitä pinnallisesti. Etsin tietoa kuumeisesti, aivan kuin ole-
massaoloni olisi riippunut yksinomaan sen varassa. Näin asiassa 
olikin, myös avioliittoni oli vaakalaudalla. Aloin tutkia vastak-
kaisia argumentteja ja teorioita.

Totean, että löysin vankkumattoman todisteen Jumalasta Luo-
jana ja evoluution paikkansapitämättömyydestä oppilaitosten 
aivopestyistä lausunnoista huolimatta. Mielihyväkseni muutin 
erään Chicagon, ja Columbian yliopistojen filosofian tohtorin 
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kannan todisteillani. Kuitenkin, aivan tohtori Moren lailla hänkin 
oli niin vallitsevassa opissa kiinni, että hän jatkoi entisen opetta-
mista, vaikka myönsi teorian todistetusti pohjattomaksi.

Kälyni sai myös pyörtää sanansa, olihan hän kutsunut minua 
yksinkertaiseksi. Tämä teki hyvää turhamaisuudelleni, josta en 
ollut vielä päässyt eroon.

Olin todistanut suuren majesteettisen Jumalan olemas-
saolon! Mutta vaimoni haaste oli edelleen mielessäni. Olin osana 
evoluutiota jo tutkinut luomuskertomusta ja ensimmäistä Moo-
seksen kirjaa.

Tiesin, että kullakin maailman uskonnolla oli omat pyhät 
kirjoituksensa. Olin jo todistanut Jumalan olemassaolon ja suun-
nittelin, että tutkisin seuraavaksi eri maailman uskontoja ja niiden 
kirjallisuuden perustaa, jotta pääsisin perille, minkä uskon-
non välityksellä Jumala kommunikoi ihmiskunnan kanssa – jos 
minkään.

Koska minulla oli vielä sapatin alkuperä selvittämättä, päätin 
tutkia Raamattua ensin.

o p p i  k E r r a l l a a n

Opintoni alkuvaiheessa luin Roomalaiskirjeestä (6:23): ”Synnin 
palkka on kuolema”, ja pysähdyin hämmästyneenä. Palkkahan 
maksetaan sen mukaan mitä on tehnyt. Tämä jae oli ristiriidassa 
pyhäkoulussa saamani opetuksen kanssa.

Kirkossa minulle oli opetettu, että synnin palkka oli iankaik-
kinen elämä iänikuisessa palavassa helvetissä.

Luin ihmetyksissäni vielä lauseen loppuun: ”Mutta Jumalan 
armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, mei-
dän Herrassamme”.

Olin kuvitellut, että omistin jo iankaikkisen elämän, että 
minulla oli kuolematon sielu. Miksi tarvitsisin tämän lahjana?

Aloin tutkia sielu -sanaa Raamatun sanakirjojen avulla. Löysin 
sen myös kahdessa muussa jakeessa, jotka molemmat sanoivat: ”Sielu, 
joka syntiä tekee sen on kuoltava”, (Hesekielin kirja 18:4 ja 18:20).

Sitten muistin, kuinka luin 1. Mooseksen kirjan toisesta luvusta 
Jumalan sanat ensimmäisille ihmisille, jotka olivat sieluja: ”Mutta 
hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä 
siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleminen”.

Seitsemän salaisuutta paljastuu 15



Olin lukenut 7. jakeesta, kuinka Jumala muovasi miehen maan 
tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen—näin 
ihmisestä (tomusta, materiasta) tuli elävä sielu. Tästä käy ilmi, 
että sielu on tehty materiasta—se on fyysinen. Englannin sielu-
sana, soul, saa alkunsa heprean sanasta nephesh. Kaloja ja lintuja 
sekä muita eläimiä kuvattiin myös samalla sielu -sanalla ensim-
mäisessä luvussa.

Jeesus sanoi Johanneksen kirjeessä (3:13): ”Ei kukaan ole nous-
sut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen 
Poika, joka on taivaassa.” Luin lisää taivas ja helvetti -käsityksistä. 
Apostoli Pietari sanoi päivänä, jolloin hän sai Pyhän Hengen Apos-
tolien teoissa 2:34: ”Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin”. 

Opiskellessani käytin apuvälineenäni Raamatun hakusana-
kirjoja: kreikka—englanti ja heprea—englanti aputeoksia, lisäksi 
sanakirjoja ja tietosanakirjoja. Tietosanakirjat ovat oppineiden 
tutkielmia, täynnä historiallisia yksityiskohtia ja kullekin aikakau-
delle ominaista tietoa, mutta niistä puuttui yhtenäinen hengellinen 
sanoma.

Käytin lisäksi hepreankielistä Vanhaa Testamenttia sekä krei-
kankielistä Uutta Testamenttia sanakirjojen ohella. Kävin läpi 
jokaisen aikani käännöksen, erikoisesti: Moffattin, Ferrar Fento-
nin, Smith-Goodspeedin, American Revisedin sekä Williamsin 
Uuden Testamentin käännöksiä.

a i n u t l a a t u i n E n  k o k E m u s

Opin täysin toisella tavalla kuin tavalliset oppilaat oppilaitoksissa, 
joissa he vastaanottavat valmiiksi jauhetun materiaalin oppilai-
toksen tyylille ominaisesti. Nykyopetus on muuttunut pelkäksi 
ulkoluvuksi, niin lasten kuin aikuistenkin.

Kansakoulussa yhdeltä lastenlapseltani kysyttiin, kuka löysi 
Amerikan. Hän vastasi: ”Intiaanit”. Opettaja hämääntyi.

”Larry, etkö tiedä, että Kolumbus löysi Amerikan?”
”Ei, intiaanit olivat täällä ensin, ja ottivat Kolumbuksen vastaan.”
Larry ei saanut edes yhtä pistettä vastauksesta, vaan hänelle sanot-

tiin, että kirjassa sanottiin, että Kolumbus oli Amerikan löytäjä.
Oppilas tai opiskelija menestyy tavallisesti sitä paremmin, 

mitä enemmän hän toistaa kirjasta, opettajalta tai luennoitsijalta 
oppimaansa.
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Seitsemän vuotta ennen The Plain Truth—lehden ilmestymistä, 
olin teettänyt tekemääni versioon kansikuvan, jossa opettaja valut-
taa propagandaa lasten päissä oleviin tötteröihin.

Metodistien opinahjoissa opetetaan metodistiopin mukaan, 
presbyteeriuskonlahkon koulutuksessa heidän omien oppiensa 
mukaan, katolisen kirkon seminaareissa taas heidän omien 
oppiensa tavalla. Saksalainen historian opiskelija oppii maail-
manhistorian taustat eri tavalla kuin amerikkalainen.

Mutta minun päämääränäni oli todistaa haasteeni vääräksi, 
Raamatun opin vastaiseksi. Jumala kutsui minua ja näytti, että 
olin itse väärässä ja Raamattu oli oikeassa.

Jeesus Kristus on Raamattu personoituneena. Hän opetti 12 
alkuperäistä apostolia sekä myös Paavalia. Raamattu on sama 
sanoma tänään painoasussa. Eli sama Jeesus opetti aposto-
leille vuonna 27 jKr. ja myös minulle vuodesta 1927 lähtien. 

Haluaisin lisätä vielä, että opintoni ei koskaan lakannut. Myö-
hemmin Jumala antoi minun perustaa kolme humaanistieteiden 
opetuslaitosta, joista yksi perustettiin Englantiin. Jumalan ymmär-
rykselleni ilmoittama tietomäärä on kasvanut kasvamistaan 
jatkuvan opiskelun, opettamisen ja lukuisten seminaarien kautta, 
sekä yhteistyössä muiden fakulteetin työntekijöiden kanssa.

Opintourani alussa ensimmäiset kuusi kuukautta kului entisen 
oppimani taaksejättämiseen. Havaitsin tänä aikana, että ennen 
kirkossa oppimani oli Raamatun totuuden vastaista!

” s ö i n  s a n a n i ”

En aio selostaa tässä yksityiskohtaisesti Raamatuntutkisteluani, 
enkä kääntymystäni, sanon vain, että minut taivutettiin näke-
mään omin silmin, mikä kirjattu Raamatun varsinainen oppi oli.

Pystyin nyt todistamaan puhtaalla omallatunnolla, että 
Raamattu oli Jumalan antama ja (alkuperäisessä muodossaan) 
ylin auktoriteetti. Minua ei jäänyt vaivaamaan yksikään 
kiistakysymys.

Ihmiselle on kaikkein vaikeinta pystyä myöntämään, että hän 
on väärässä, enkä ollut itse poikkeuksellinen. Jumala sai minut 
olosuhteiden kautta vakuuttuneeksi.

Jouduin kauhukseni syömään sanani ja myöntämään vai-
moni fanaattisuudessaan olevan oikeassa asiassa, johon en 
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näihin aikoihin halunnut uskoa. Kuitenkin minun täytyi myön-
tyä todeksi osoitetun tiedon kautta, vaikka tulos oli vastoin 
alkuperäistä vakaumustani.

Oli nöyryyttävää myöntää vaimoni olevan oikeassa ja itseni 
väärässä avioliittomme vakavimmassa kiistakysymyksessä. 

p E t t y m y s

Olin kovin pettynyt ja hämmentynyt oppiessani, kuinka tunne-
tuimmat kirkkokunnat eivät ottaneet oppejaan Raamatusta, vaan 
pakanallisista traditioista. Historian kirjat todistivat asian olevan 
valitettavasti näin. Totuus on, että jopa Raamatun kirjoitukset ja 
ennustukset vahvistivat kerta toisensa jälkeen näiden hyväksyt-
tyjen oppien saavan alkunsa ihmisten pakanallisista tavoista ja 
perinteistä, eikä Raamatusta!

Epäilin ensin, otin sitten selvää, ja lopulta vakuutuin Jumalan 
olemassaolosta, Jumalan ihmiskunnalle Raamatun lehdillä kirjaa-
masta ja opettamasta. Olin oppinut, että ihmisen Jumala on, mitä 
ihminen seuraa ja tottelee. Sana Herra tarkoittaa mestaria, 
henkilöä, jota totellaan. Useimmat tottelevat muita, valheel-
lisia jumalia, mutta kapinoivat todellisen Luojan Ja hallitsijan 
käskyjä vastaan.

Jumalan totteleminen on asian ydin.
Olin nyt valinnan edessä: jos hyväksyisin juuri löytämäni totuu-

den, seurauksena olisi korkea-arvoisen ystäväpiirini vaihtuminen 
vaatimattomimpiin ihmisiin. Tämä olisi aika kolaus itsearvolleni. 
Tämä merkitsi todellista elämänarvojen ja -tyylin muutosta!

k a m p pa i l u  E l ä m ä s tä  J a  k u o l E m a s ta

Edessä oli todellinen kääntymys. Näin kuinka päivittäin rikoin 
Jumalan lakia, en vain sapattikäskyä. Nyt minun piti elää Juma-
lan ja raamatun joka sanan mukaisesti, eikä yhteiskunnan 
odotusten mukaisesti tai kuinka itse halusin.

Nyt tuli päätöksen paikka!
En näihin aikoihin ymmärtänyt, kuinka Jumala toimi kohdal-

lani—yritykseni jatkuva alamäki oli nöyryyttänyt minua, mutta 
minä, itse, ei tahtonut taipua, vaan yritin kerta toisensa jälkeen 
nousta takaisin maallisen menestyksen tielle. 
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Jokapäiväisessä elämässäni en huomannut maailman ole-
van saatanan hallussa (enkä Jumalan). Ymmärsin vihdoin, että 
Jumalan kutsu tarkoitti entisistä maallisista tavoista, jopa ystä-
vistä ja liikekumppaneista luopumista. Sanoisin, että tämä on 
suurimmalle osalle ihmisistä kaikkein vaikein asia. Tiesin, että 
maailma oli väärässä, että sen tapojen palkka on kuolema!. 
En halunnut vielä luovuttaa, tiesin taistelevani henkeni edestä, 
annoin lopulta periksi, kuten liikeyrityksieni myötä menneinä 
viime vuosina.

Myönsin Jumalalle hädässäni, että olin hänen armoillaan ja 
että hän sai tehdä elämälläni mitä hän halusi. Elämäni oli menet-
tänyt itsearvonsa.

Elämäni kuului tästä lähtien Kristukselle, hän oli jo maksanut 
sille kuuluvan rangaistuksen ja siten omisti elämäni. Luovutin 
itseni hänen haltuunsa.

Kuuluin Jumalalle, vaikka ajattelin, että hän tuskin löytäisi 
minulle mitään hyödyllistä käyttöä.

r i E m u  va s t o i n k ä y n n i s s ä

Luovuttaminen oli kuin karvaan lääkkeen nielaisu: luovutus ja 
kääntymys. Silti se oli ainoa lääke, joka todella alkoi parantaa 
minua ensimmäistä kertaa elämässäni.

Iloitsin Raamatun lukemisesta—uuden tiedon ja totuuden 
päivittäisestä oppimisesta. Olin antautunut Jumalalle ja katunut 
entistä elämääni. Sain nyt järkkymättömän ilon ja vakaumuksen, 
että Jeesus Kristus on Vapahtajani ja Ylipappini.

Aloin nähdä kaikki uudessa valossa. Ihmettelin, miksi Jumalan 
ja Luojani tahdon alle antautuminen ja hänen tahtonsa noudatta-
minen oli ollut niin vaikeata? Miksi? Nyt aloin suhtautua asioihin 
eri tavalla.

Sain uusia ystäviä ja tulin tietoiseksi yhteydestä Kristukseen 
ja Isään Jumalaan.

Kun luin Raamattua, Jumala puhui minulle ja aloin kuunnella 
ilolla. Tiesin rukoillessani, että puhuin Jumalalle. En tuntenut 
tässä vaiheessa Jumalaa vielä kovinkaan hyvin, mutta yhteyden-
pidon kasvaessa tuntemus lisääntyi.

Tutkiessani Raamattua kirjasin oppimani artikkelimuodossa 
itseäni varten. Mielestäni tämä oli paras tapa opiskella, enkä tässä 
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vaiheessa ollenkaan ajatellut, että kirjoittamani tultaisiin joskus 
julkaisemaan.

Ensimmäisessä Galatalaiskirjeessä Paavalin sanoo: ”Julista-
mani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan 
sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus 
Kristus on sen minulle ilmoittanut … mutta kun Jumala näki 
hyväksi … ilmaista minussa Poikansa … niin minä heti alun-
pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä enkä lähtenyt 
(teologiseen koulutukseen vaan sain oppini Jeesukselta Kris-
tukselta, Jumalan Sanalta, joka on Raamattu kirjoitusasussa, 
jakeet 11–12, 15–17).

Intensiivisen opiskelun kokemukseni on aikanamme ainut-
laatuinen. En tunne ketään aikamme uskonnollista johtomiestä, 
joka olisi saanut tietonsa samalla tavalla. Maailmassa vallalla ole-
vat uskonnolliset opit eivät ole lähtöisin Jumalasta. Vain Jumala 
on erehtymätön.

Keväällä 1927 mieleni oli siivottu täysin puhtaaksi ja olin juuri 
käynyt läpi sarjan kirveleviä kokemuksia.

Kahdesti kukoistava yritys oli kaatunut ja riisui minut 
paljaaksi.

Sitten minulle selvisi, että uskonnollinen käsitykseni oli 
Jumalan sanan vastainen, eikä vain omani, vaan myös kaikkien 
tutkimieni kirkkokuntien!

Myönsin, etten ollut paljon arvoinen enkä kaikkeen kykenevä. 
Jumala valloitti täysin mieleni ja saattoi minut katumukseen, 
käänsi suuntani ja vakautti uskoni Poikaansa ja Raamatun 
sanaan kivenkovaksi. 

Kasteen kautta Jumalan Pyhä Henki täytti minut sanoinku-
vaamattomalla ilolla, olin nyt oppinut tuntemaan Jumalan, 
Jeesuksen - totuuden ja Jumalan rakkauden lämmön.

Ennen hylkimäni oli minulle kallista. Jatkuva opiskelu oli suu-
rin riemuni yhdessä uusien Raamatun totuuksien löytämisen 
kanssa.

Vuosien myötä opin ymmärtämään Raamatun seitsemän 
ihmiskuntaa askarruttanutta arvoitusta, sekä löysin seurakun-
nan, joka sai alkunsa Jeesuksen ylösnoustua helluntaipäivänä, 
vuonna 31. 

Evolutionistit, tiedemiehet, uskonnolliset johtajat ja opetuk-
sesta vastaavat ovat olleet kykenemättömiä selvittämään aikojen 
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arvoitusta: materian alkuperää, maailmankaikkeutta, ihmisen 
päämäärää, ihmiskunnan päämäärää, ihmisen tiedon räjähdyk-
sellistä kasvua ja paradoksista samanaikaista rikollisuuden ja 
kurjuuden lisääntymistä. 

Aion nyt paljastaa lukijalle hämmästyttävän, rationaalisen, 
maalaisjärjellä ymmärrettävän tiedon; nämä seitsemän koko 
ihmiskuntaa askarruttavaa suurta salaisuutta.
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1
Kuka ja mikä 
Jumala on?
Olin palaamassa muutama vuosi sitten yksityisen konfe-

renssin jälkeen New Delhissä sijaitsevaan hotelliini silloisen 
pääministeri Indira Gandhin luota. Olin havainnut tämän 

matkan aikana lehmien ja härkien vaeltavan kaduilla. En ollut näh-
nyt näitä eläimiä missään toisessa maassa keskellä kaupunkia.

”Eivätkö eläimet mene kauas kotoaan?”, t iedustelin 
autonkuljettajaltani.

”Kyllä vain”, minulle vastattiin.
”Mutta kuinka niiden omistajat löytävät ne illalla ja vievät ne 

yöksi kotiin?”, kysyin.
Kuski vastasi hymyillen: ”Lehmät ja härät tuntevat omistajansa 

ja palaavat illalla omin neuvoin kotiin”.
Mieleeni palasi Jesajan kirjan ensimmäisen luvun lause. En 

ollut koskaan ymmärtänyt sitä yhtä elävästi kuin nyt.
”Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu: Minä 

kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. 
Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei 
tunne, minun kansani ei ymmärrä. Voi syntistä sukua, raskaasti 
rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia! 
He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin pyhää pilkkanansa, 
he ovat kääntyneet pois”(Jesajan kirja 1:2-4).

Tämä osoitettiin muinaiselle Israelin kansalle, kansalle, jolle 
Jumala monien merkkien ja ihmeiden kautta ilmoitti itsensä. Muut 
kansat tunsivat tämän Jumalan heitäkin vähemmän! 



Muinaiset israelilaiset koostuivat tavallisista ihmisistä toisten 
kansojen lailla. Jumala kutsuu ihmisiä omiksi lapsikseen. Monista 
Jumala ei tunnu kuitenkaan todelliselta. Jumala on heille vain 
kaukainen hahmo, toisin kuin heidän maallinen isänsä. On kui-
tenkin tärkeää huomata heti tämän kappaleen alussa, kuinka 
Jumala todella kutsuu ihmisiä omiksi lapsikseen.

m i k s E i  J u m a l a  t u n n u  t o D E l l i s E lt a ?

Jumala ilmoittaa itsensä Raamatussa. Jos ymmärtäisimme Raa-
mattua, voisimme ymmärtää häntä kuin omaa isäämme.

Paavali kirjoitti Rooman valtakunnan kansalaisille Jumalan 
inspiroimana: 

”Jumalan viha ilmentyy taivaasta kaikkien ihmisten juma-
lattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka vääryydessään 
kätkevät totuuden. Sentähden että mikä Jumalasta voidaan tie-
tää on ilmeistä heille; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä 
maailman luomisesta lähtien, hänen näkymätön olemuksensa, 
hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa (hengellinen), 
on ollut selvästi nähtävissä hänen luomistyössään (fyysinen). Niin 
etteivät he voi millään itseään puolustaa. Koska vaikka he tunsivat 
Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittänet, 
vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön 
sydämensä on pimentynyt” (Kirje roomalaisille 1:18–22).

Biljoonat ihmiset maan päällä eivät näytä tietävän—eivätkä 
näytä haluavansa tietää, kuka Jumala oikeastaan on! He kieltävät 
tieten tahtoen kaikkein tärkeimmän tiedon ja kaikkein tärkeim-
män asian, suhteen elävään Jumalaan!

Käsittämätöntä, mutta totta! 
Mikä muu kuin kansojen ymmärryksen peitossa oleminen voi olla 

selityksenä tähän tietentahtoiseen tietämättömyyteen, aivan Ilmestyskir-
jan 12 luvun jakeen 9 mukaan. Tämän luokan petokseen vaaditaan suuren 
luokan pettäjän olemassaolo. Palaan tähän tosiasiaan myöhemmin.

J u m a l a  o l i  t u n t E m a t o n 
m y ö s  a l k u i h m i s i l l E

Ensimmäinen luotu ihminen, Aadam, päätti syödä kielletyn 
hedelmän hyvän—ja pahantiedon puusta ja hylkäsi täten Jumalan 
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luojanaan. Jumala valisti varmasti Aadamia asiasta. Tästä huoli-
matta Aadam valitsi oman tiensä, erossa Jumalasta, Luojastaan.

Osa Aadamin vastaanottamasta tiedosta siirtyi epäilemättä 
sukupolvelta toiselle. Jeesus kuvasi Abelin, Aadamin toisen pojan 
luonnetta oikeudenmukaiseksi. Aabel uhrasi lampaan aivan kuten 
pitikin. Myöhemmin Eenokki ”kulki Jumalan kanssa”. Nooa puo-
lestaan sai Jumalalta ohjeet arkin tekoon.

Historian kirjoista ilmenee, että Seem, yksi Nooan pojista oli 
tietoinen Jumalasta. Epäilemättä sukupolvien ja ajan myötä tämä 
perintötieto muuttui ja pääsi vääristymään. 

Kerron kirjan 4 luvussa, kuinka Nimrod teki itsestään jumalan. 
Sukupolvien myötä tieto Jumalasta katosi lähes täysin. Arke-
ologiset kaivaukset ovat täynnä ihmisten tekemiä savi-, kivi- ja 
puujumalia. Paavali sanoi Roomalaiskirjeessä (1:25), että he pal-
voivat luotua enemmän kuin Luojaansa.

E n s i m m ä i s E n  v u o s i s a D a n  k ä s i t y k s E t

Uuden Testamentin alussa meille avautuu näkymä aikakauteen, 
joka ei tunne enää Jumalaa. Ensimmäisen vuosisadan intellektu-
ellit paikantuivat Ateenaan. He tapasivat Paavalin Ateenassa.

”Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät 
hänen kanssansa; ja toiset sanoivat: Mitähän tuo lavertelija oikein 
tahtoo sanoa? Toiset taas sanoivat: Näkyy olevan vieraiden juma-
lien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta 
ja ylösnousemuksesta. Ja he ottivat hänet ja veivät Areiopagille 
(Mars-vuoren huipulle).

Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: ”Ateenan mie-
het, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia. Sillä 
kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne 
minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: tuntemattomalle 
jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sanon minä teille. 
Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, 
joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppe-
leissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän 
jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen 
kaikille. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta 
verestä, asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille mää-
rätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Sillä hänessä me elämme ja 
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liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoili-
joistanne ovat sanoneet: Sillä me olemme myös hänen sukuansa.” 
(Apostolien teot 17:18–19, 22–26,28)

Entä mitä mieltä länsimaiden oppineet ovat tänä päivänä? Luu-
lisi, että kaikkein koulutetuimmat tietäisivät kuka Jumala on. Jos 
kysyt sadalta yliopiston luennoitsijalta, uskovatko he Jumalaan, 
todennäköisesti kolme tai neljä saattaa vastata tähän tapaan: ”No, 
uskon Jumalan olevan kaiken alkulähde, mutta en tiedä asiasta 
sen enempää.” He eivät pysty kertomaan mikä ja kuka Jumala on, 
eikä millaiselta hän näyttää. Jumala ei ole heille todellinen, vaan 
mysteeri-ilmiö. Ehkä 600–800 muuta saattaa tunnustautua agnos-
tikoiksi ja epäilee, onko Jumalaa ylipäätänsä olemassa.

Koko koulujärjestelmämme perustuu ulkolukuun, valmiiksi 
pureskeltujen konseptien, ideologioiden, tiedon sekä tarun syöt-
tämiseen koululapsille ja opiskelijoille, jotka palkitaan ja joita 
arvostellaan vain sen mukaan, kuinka hyvin he muistavat heille 
opetetun ja osaavat toistaa sen koepaperilla huolimatta tietämättä, 
onko sen sisältö totta vai tarua.

Nykyopetus on omaksunut yleismaailmallisesti paikkansapi-
tämättömän evoluutio-käsitteen.

Evoluutio on agnostikon yritys selittää materian olemassaolo ilman 
sen tekijää. Se yrittää syrjäyttää Jumalan ja sokeuttaa koko kuvan.

m a t E r i a a l i n E n  l u o m u s 
va i k u t t a a  t o D E m m a lt a

Luotu koostuu materiasta. Se on havaittavissa näköaistin avulla 
ja vaikuttaa sen takia todenperäiseltä. Nykyinen oppijärjestelmä 
perustuu materialistiseen maailmankäsitykseen, se kieltää aisteille 
näkymättömän sekä hengellisen maailman olemassaolon. Kuiten-
kin kaikki ongelmamme ovat hengellisiä luonteeltaan.

Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jae 28 jatkaa: ”Heille ei 
kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta”. Jumalasta puhutaan 
vain ohimennen, jos ollenkaan ja jo alaluokkien opetus pohjau-
tuu evoluutioon. 

Onko sitten ihmekään, etteivät kouluja käyneet osaa sanoa 
kuka ja mikä Jumala on? He uskovat kuten heille on opetettu.

Kirjoittaessani toinen neljän päivän Pekingin matkani on 
tuoreessa muistissa. Olen ensimmäinen kristityn maailman 
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uskonnollinen johtaja, joka sen hallitus kutsui puhumaan jou-
koille Kiinan pääkaupungissa. Ensimmäisellä kerralla tapasin 
yksityisesti Kansanpuolueen varapuheenjohtajan Tan Zhen-linin, 
ja nyt toisella vierailukerralla Kiinan tunnustetun johtajan Deng 
Xiaopingin.

Puhuin miehen kanssa, joka muovaa yli biljoonan ihmisen 
käsityksiä—lähes neljänneksen maailman väkiluvusta, onhan 
Kiina on väkiluvultaan maailman suurin valtio.

Kiinan muinainen uskonto on esi-isien palvontaa. Sitä seurasi 
konfutselaisuus ja kilpaileva taolaisuus. Myöhemmin Intiasta saa-
pui buddhalaisuus, sitten kristinusko. Nykypäivän Kiinan valtio 
on kommunistinen, ateistinen.

Tapaamani johtajat olivat hyvin ystävällisiä, sydämellisiä ja 
kohteliaita, mutta heitä ei todennäköisemmin vaivannut kuka ja 
mikä Jumala on. En yrittänyt kertoa heille Jumalan olemuksesta, 
mutta kerroin, mitä Jumala lähitulevaisuudessa tulee tekemään, 
kerroin kahdelle eri yleisölle, jotka olivat täynnä johtajistoa. Lisäksi 
kerroin heille tästä pian valmistuvasta kirjastani.

Intia on toiseksi suurin maa maailmassa. Mitä he tietävät 
Jumalasta?—eivät mitään!

Kolmanneksi suurin määrä kansalaisia löytyy Venäjästä. 
Heidän uskonsa oli ortodoksikristillisyytensä ja nyt heillä on 
ateismi.

En yritä tuomita näitä ihmisiä, oletan heidän tarkoittavan 
hyvää. Jumalakaan ei tuomitse heitä nyt ja kerron tästä vähän 
myöhemmin lisää. Hän rakastaa heitä ja haluaa, että kaikille tar-
jotaan pelastus ja ikuinen elämä ajallaan. He eivät vielä tunne 
Jumalaa.

Muinaisessa Egyptissä palvottiin Isistä ja Osirista. Kreikka-
laisten ja roomalaisten mytologiset jumalhahmot olivat Jupiter, 
Hermes, Dionysos, Apollo, Diana ja monet muut. Hekään eivät 
tienneet, eivätkä he tunne tänä päivänä todellista Jumalaa. Kuinka 
tämä voi olla mahdollista?

m i k s i  o l l a  t a h t o J a a n  t i E t ä m ä t ö n ? 

Roomalaiskirjeen ensimmäisen luku kertoo meille, kuinka ihmiset 
tahtoen ovat Jumalasta tietämättömiä. miksi näin? ”Lihan mieli 
on vihollisuus Jumalan vastainen, sillä se ei alistu Jumalan lain 
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alle, eikä se voikaan” (Kirje roomalaisille 8:7). Tämä ei toki tar-
koita, että he aktiivisesti toimisivat Jumalaa vastaan. Useimpien 
ihmisten mieli vastustaa passiivisesti Jumalaa. He eivät normaalisti 
ajattele häntä ja Jumalasta puhuttaessa he hämääntyvät ja vaihtavat 
puheenaihetta. He eivät edes huomaa tekevänsä näin. He eivät edes 
ehkä huomaa, että heidän mielensä on vihamielinen ja että psyko-
logisesti juuri tämän takia he haluavat vaihtaa puheenaihetta. Eli 
keskivertoihminen kääntyy huomaamattaan Jumalasta pois, eikä 
halua Jumalan sekaantuvan henkilökohtaisiin asioihinsa—paitsi 
jos hän joutuu vaikeuksiin ja huutaa Jumalaa avukseen.

Hengelliset asiat, ovat näkymättömiä ja jäävät ymmärryksen 
ulkopuolelle ja tulevat näin kielletyiksi.

Kieltämiselle löytyy syy. Raamattu käsittelee siitä kahdessa 
aikajaksossa: 1) esihistoriallisesti sekä 2) Aadamin synnin jäl-
keen Jumalan aloitteesta. Seuraavat kaksi lukua keskittyvät 
näihin tapahtumiin sekä niiden syihin, jotka selviävät Jumalan 
Pyhästä Raamatusta. Pyrin tuomaan nämä kappale kappaleelta 
selvästi esille. 

Katsotaan ensiksi, mitä Raamattu ilmoittaa Jumalasta. Mistään 
muusta kirjasta et löydä tällaista tietoa. Ihmiskunta kokonaisuu-
dessaan ei ole koskaan uskonut Jumalaa eikä Jumalan sanomaa! 
Jumala puhui kasvoista kasvoihin Aadamin ja Eevan kanssa, 
ensimmäisten luotujen ihmisten kanssa, ja antoi sitten saatanan 
lähestyä heitä. Saatana vaikutti Aadamiin hänen vaimonsa kautta. 
Alkuvanhempamme uskoivat saatanaa hänen vakuuttaessaan: 
”Ette suinkaan kuole”, heti Jumalan sanottua: ”Sinä päivänä, jona 
sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman”.

Kun Jeesus saarnasi 4000 vuotta myöhemmin, vain 120 
ihmistä uskoi häntä (Apostolien teot 1:15), vaikka hän saarnasi 
tuhansille.

Ei ihme, ettei mikään uskonto eikä lahko, vaan ainoastaan 
pieni vainottu seurakunta, jonka Jeesus Kristus perusti vuonna 
31 jKr. 120 ihmisen voimalla, usko Jumalaa. Jumalan sana todistaa 
selvästi, kuka ja mikä Jumala on. Löytyy syy, miksi monet eivät 
usko Raamatun sanaan.

Kuka ja mikä Jumala on? Paavali julisti ateenalaisille oppi-
neille Jumalaa Luojana, joka suunnitteli, muovasi ja loi ihmisen.

Jumala kertoo itsestään Jesajan kirjassa: ”Keneenkä siis te ver-
taatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo Pyhä. Nostakaa 
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silmänne korkeuteen ja katsokaa: kuka on nämä luonut? Hän, joka 
johdattaa esiin niitten joukot täysilukuisina, jotka nimeltä kutsuu 
ne kaikki; suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä. 
ei yksikään häneltä jää pois”(40:25–26).

Tämä sama teksti kuuluu Moffatin kääntämänä modernilla 
kielellä:

”Kehenkä sitten vertaat minua ja kuka on kaltaiseni? kysyy 
majesteettinen Jumala. Nostakaa silmänne korkeuteen; kuka on 
luonut tähdet? Hän joka ne on pannut järjestykseen, ja tuntee ne 
kaikki nimeltä. Kukaan häntä peläten, vaikka mahtava ja väkevä, 
ei uskalla astua esiin.”

Edelleen Jumala itse sanoo epäilijöille: ”Tuokaa esiin riita-
asianne, sanoo Herra, esittäkää todisteenne, sanoo Jaakobin 
kuningas. Esittäkööt ja ilmoittakoot meille, mitä tapahtuva 
on; ilmoittakaa entiset, mitä ne olivat, tarkataksemme ja tie-
tääksemme, mitä niistä on tullut, tahi antakaa meidän kuulla 
tulevaisia. Ilmoittakaa, mitä vastedes tapahtuu, tietääksemme, 
oletteko te jumalia. Tehkää hyvää tai tehkää pahaa, niin me kat-
somme ja ihmettelemme. Katso, te olette pelkkää tyhjää, ja teidän 
tekonne ovat turhat. Kauhistus se, joka teidät valitsee!” (Jesajan 
kirja 41: 21–24). Nämä jakeet kuvaavat Jumalan voimaa. Meidän 
tulee lukea useampia häntä kuvaavia jakeita ymmärtääksemme 
häntä paremmin.

J u m a l a  o n  m a a i l m a n k a i k k E u D E n  l u o J a

Jumala on kaiken, koko maailmankaikkeuden Luoja: tähtien, luke-
mattomien galaksien, maapallon ja sillä asuvien ihmisten Luoja.

Tunnemme Jumalan hänen teoistaan: hän luo, suunnittelee 
ja muotoilee. Hän saattaa elämän alkuun. Hän antaa omastaan. 
Hänen lakinsa on Hänen elämäntapansa: antaminen, eikä otta-
minen, kuten tämän maailman tapa.

Kuka ja millainen Jumala on? Hänestä on vallalla monia eri-
näisiä konsepteja. Jotkut olettavat, että Jumala on ihmisessä asuva 
hyvyys, osa jokaista yksilöä. Toiset näkivät Jumalan kultaisena, 
hopeisena tai puisena patsaana. Muinaiset israelilaiset antoivat 
jumalalle vasikan muodon.

Eräiden mukaan Jumala on yksi vallitseva persoona, toiset taas 
kuvittelevat hänet hengeksi.
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Valtakristillisyys opettaa, että hän on kolminaisuus, kolme 
henkilöä: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mutta kolminaisuus – sanaa 
eikä kolminaisuusoppia ei ole Raamatussa.

J u m a l a  a i k o J E n  a l u s s a

Palataan aivan alkuun.
Missä Raamattu mainitsee Jumalan olemassaolon ensimmäi-

sen kerran?—Luomiskertomuksen alussa varmaan – 1 Mooseksen 
kirjan 1 luvun ensimmäisessä jakeessa.

Väärin.
Aikaisin Jumalan olemusta koskeva ilmoitus, kuka ja mikä 

Jumala on, löytyy Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä 
lauseesta.

”Alussa oli Sana (Logos) ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli 
Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä 
hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syn-
tynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus.”

Logos (kreikkaa) viittaa puhemieheen, sanaan, tai ilmestyksel-
liseen ajatukseen. Se viittaa yksilölliseen henkilöön. Mutta kuka 
hän oikein on? Vastaus löytyy jakeesta 14:

”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme (ja me kat-
selimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kun 
ainokaisella pojalla on Isältä) ja hän oli täynnä armoa ja 
totuutta.”

Jeesuksena hän koostui lihasta ja verestä ihmisten lailla ja oli 
kosketeltavissa. Logoksena, Jumalana, hän oli henki (katso Evan-
keliumi Johanneksen mukaan 4:24) ja oli näkymätön ihmissilmälle. 
Tiedämme, mikä hänen muotonsa oli ihmishahmossa Jeesuksena. 
Kerron hänen hahmoaan Sanana tuonnempana. 

Totesimme, että Sana on yksilö, joka tuli lihaksi. Hän syn-
tyi ihmiseksi Jumalasta, joka synnytti hänet, ja josta tuli näin 
hänen Isänsä. Mutta aikaisimmassa kuvauksessa Sana ei ollut vielä 
Jumalan Poika. Hän luopui loistostaan jumalhenkenä, jotta saat-
toi syntyä ihmiseksi. Jumala siitti eli saattoi hänet alkuun ja hän 
syntyi neitsyt Mariasta ollessaan kuitenkin Jumalan Poika. 

Meillä on siis kaksi henkilöä: yksi on Jumala, jonka kanssa oli 
alkuaikoina toinen henkilö, joka oli myös Jumala ja joka myö-
hemmin syntyi Jeesuksen hahmossa. Tässä vaiheessa he olivat 
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molemmat vielä henkiä ja ihmissilmälle näkymättömiä, elleivät 
näyttäytyneet yliluonnollisesti. Johanneksen kirjan ensimmäi-
sen jakeen aikaan Jeesus ei ollut vielä Jumalan Poika, eikä Jumala 
hänen Isänsä.

k u k a  o l i  m E l c h i s E D E k ?

Melkisedekin, Aabrahamin aikaisen, Jerusalemin (Saalemin) 
kuninkaan päivinä hänen sanottiin olevan Jumala, Korkeimman 
Pappi, jolla ei ollut alkua eikä loppua, ei isää, ei äitiä, ei sukua, 
ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka oli Jumalan 
Poikaan verrattava ja hän oli pysyvä ylipappina ikuisesti (Kirje 
heprealaisille 7:3).

Koska Melkisedek on Jumalan Poikaan verrattava ja pysyy 
ylipappina jatkuvasti, ikuisesti, ja koska Jeesus Kristus on nyt 
Ylipappimme, Melkisedek ja Jeesus Kristus ovat yksi ja sama 
henkilö.

Kristuksella ei ollut isää eikä äitiä, ei sukupuuta (Aabraha-
min aikaan) eikä päivien alkua eikä elämän loppua. Jumala eli 
ikuisesti, aina, Sanan kanssa. Jeesus oli Sanana ollessaan ikuinen 
kuten Jumala. Hän oli tällöin Jumalan Poikaan verrattava, mut-
tei ollut tullut vielä Jumalan Pojaksi. Hän oli Jumalan yhteydessä 
oleva Jumala.  

Alussa Sana, ennen kuin mitään oli luotu, oli Jumalan kanssa, 
ja hän oli myös Jumala. Mitä tämä oikein tarkoittaa? 

Jaakko-niminen henkilö on Tuomela -nimisen henkilön 
kanssa. Jaakko voi olla itsekin Tuomela, koska hän on myös Tuo-
melan poika ja omaa saman sukunimen. Silti he ovat kaksi eri 
henkilöä. 

Vertauskuvani eroaa Johanneksen kuvauksesta vain siinä mie-
lessä, että Johanneksen kirjan kuvaamassa alussa Sana ei ollut 
vielä Jumalan Poika, vaikka olikin Jumalan kanssa ja oli itse 
jumalolento.

He eivät olleet vielä Isä ja Poika, mutta yhdessä he muodostivat 
Jumalan valtakunnan!

Nyt Jumalan perhe koostuu Isä Jumalasta, Poika Jumalasta ja 
monista ihmisistä, jotka on nyt siitetty Jumalan lapsiksi (katso 
Kirje roomalaisille 8:14,16; 1 Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:2) 
ja muodostavat näin Jumalan seurakunnan.
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Perhe—jumalperhe—käsite on hyvin keskeinen ja kuvaan 
sitä kohta tarkemmin.

Palataan nyt takaisin alkuperäiseen aiheeseen.
Kauan ennen minkään muun olemassaoloa, oli kaksi Ylintä 

olentoa, kuolemattomia, jotka olivat olleet aina olemassa. Meistä 
saattaa alkuun tuntua vaikealta kuvitella ikuisuutta ja kuinka 
nämä kaksi olentoa olivat olleet aina olemassa. Sähkönkään ole-
massaoloa ei ole helppo käsittää, kuitenkin sen vaikutuksen ja 
toiminnan myötä sen olemassaolo on kiistämätön!

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

Palaamme käsittelemään Jumalan olemusta. Ennen kuin mitään 
muuta oli, Jumala ja Sana, materiasta koostumattomat henkiolen-
not, olivat silti varsin todellisia. He olivat kaksin, ei kolmin. Lue 
Johanneksen evankeliumin 1 luku jae 3: ”Kaikki oli saanut syn-
tynsä hänen kauttaan.” 

Lisää tähän: ”… joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä 
Jumalassa, kaiken Luojassa” (Kirje efesolaisille 3:9): King James 
kääntää tämän sanatarkasti ”on ollut kätkettynä Jumalassa, joka 
loi kaiken Jeesuksen Kristuksen kautta”.

Tammikuun ensimmäisellä viikolla 1914 kansainvälinen lehti 
lähetti minut Detroitiin, Michiganiin, haastattelemaan Henry For-
dia hänen uuden viiden dollarin päiväansiosopimuksensa takia. 
Näin Henry Fordin hallintorakennuksessa valkoinen paita, solmio 
ja puku päällä. Sitten katseeni osui suureen Highland Park-tehdas-
rakennukseen, jossa tuhannet miehet työskentelivät työhaalareissa 
sähkökoneiden parissa.

Henry Fordia kutsutaan Ford -autojen tekijäksi, luojaksi, mutta 
hän valmisti autonsa työmiehiensä kautta, jotka puolestaan käyt-
tivät koneitaan sähkövoiman avulla. 

Samalla tavalla Isä Jumala on Luoja, mutta loi kaiken Poikansa 
kautta. Jeesus on Sana. Psalmien kirjassa lukee: ”Sillä hän sanoi 
ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty”(33:9). Jumala sanoo 
Kristukselle mitä hänen tulee tehdä (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 8:28–29), Jeesus antaa sitten työmiehenä käskyn ja Pyhä 
Henki voimallaan saa tehtävän suoritetuksi.

Lue Kolossalaiskirjeestä (1:12–13, 15–17): ”Kiittäen Isää, joka 
on … siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan … hän on 
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näkymättömän Jumalan kuva (sama ulkomuoto ja luonne) … sillä 
hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, 
näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herra-
uksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja 
häneen.”

Jumalan Sanasta käy ilmi, että Jumala ja Sana—kaksi korkeinta 
olentoa—olivat aina yhdessä, ennen kuin mitään muuta luotiin, 
ennen maapallon olemassaoloa ja maailmankaikkeutta.

Yllä olevassa raamatunkappaleessa Kristus on Jumalan kuva, 
samanmuotoinen ja-luonteinen kuin Jumala. Jumala tuntuu meille 
todellisemmalta, kun ymmärrämme, että hän on samanmuotoi-
nen kuin ihmiset. Todistan tämän hetken kuluttua.

Oli siis ajanjakso, jolloin kahden jumalolennon lisäksi ei ollut 
mitään muuta olemassa.

Ei ketään kolmatta, ei ketään ”henkeä”. Koostuuko Jumala 
kahdesta olennosta? Kolminaisuusopin mukaan Jumala koostuu 
vain kolmesta olennosta. Jumalaa ei voi rajoittaa. Jumala ilmoit-
taa kerta toisensa jälkeen, että hänen suunnitelmiinsa kuuluu 
aina biljooniksi jumalolennoiksi lisääntyminen. Erheellinen 
kolminaisuusoppi rajoittaa Jumalan olemuksen, poistaa Juma-
lan tarkoituksen ja harhauttaa koko kristityn maailman. Jumala 
ja Sana ovat henkiolentoja ja heidän projektinsa muodostuu henki-
olennoista. Näkökyvyn avulla voimme havaita meitä ympäröivät 
esineet, ja jopa auringon. Havaitsemme sen avulla tähdet, jotka 
ovat monta kertaa suurempia kuin aurinkomme ja paljon kau-
empana. Näkökyky ei auta tavoittamaan näitä objekteja. Jumala 
käyttää henkeään saavuttamaan objektit niiden etäisyydestä huo-
limatta ja muovatakseen niitä halunsa mukaan. Jumalan voi sanoa 
olevan joka paikassa.

Kuvittele, kuinka kauan Jumalat suunnittelivat ensimmäistä 
luomistyötä!

Ensimmäisen’ luomistyönä ei ollut maapallo, eikä tähdet, 
eivät myöskään galaksit, vaan enkeliolennot, jotka luotiin ennen 
materiaa.

Jobin kirjan 38 luvun jakeessa 7 kuvataan maan luomista ja 
kuinka kaikki enkelit (aamutähdet) riemuitsivat sen nähdessään. 
Enkelit olivat olemassa siis jo ennen maan luomista.

Luomiskertomuksen alun pitäisi kuulua heprean alkuperäis-
tekstin mukaan: ”Ja alussa loi Jumala taivaat (monikko, ei taivas) ja 
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maan.” Eli maa ja maailmankaikkeus luotiin yhtäaikaisesti. ”Tämä 
on kertomus taivaiden ja maan synnystä, kun ne luotiin” (2:4).

Englanninkielisessä käännöksessä ilmenevä päivä-sana ei tar-
koita 24 tuntia kestävää aikakautta, vaan ylipäätänsä ajanjaksoa, 
joka voi olla tuhansia tai jopa miljoonia vuosia kestävä. Enke-
lit asutettiin maapallolle ennen ihmisen luomista. Koska enkelit 
olivat kuolemattomia henkiolentoja, he saattoivat asua täällä 
tuhansia, jopa miljoonia vuosia ihmisiä ennen. Meille ei kerrota 
tämän ajanjakson kestoa. Maapallo oli ensin enkeleiden asuin-
paikkana mutta he jättivät oman asumuksensa (maan) kuten 
Juudaan kirjeen 6 luvussa sanotaan: ”… ne enkelit, jotka jättivät 
oman asumuksensa (maan) …”

m i lt ä  J u m a l a  n ä y t t ä ä ?

Tarkastellaan vielä yksityiskohtaisemmin Jumalan olemusta.
Miksi Jumala tuntuu monista epätodelliselta? Jumala on henki, 

ei aineellinen, hän ei koostu lihasta eikä verestä, (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 4:24) ja on näin näkymätön (Kirje kolos-
salaisille 1:15). Ihmismieli haluaa muodostaa kuvan henkilöstä, 
ennenkö se voi käsitellä tätä konseptia. Jumala on näkymätön 
ihmissilmälle, Jumala on henki ja silti tietyn piirteinen.

Minkä muotoinen ja minkä näköinen Jumala on?
Ja Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kal-

taiseksemme”, (1 Mooseksen kirja 1:26). Me tunnemme ihmisen 
muodon. Se on Jumalan muoto! 

Raamattu kertoo moneen otteeseen, että Jumalalla on kas-
vot, silmät, nenä, suu, korvat ja tukka. Hänellä on myös kädet ja 
jalat, sormet ja varpaat. Minkään luodun kädet eivät täysin vas-
taa ihmisen käsiä. Vaikka linnut, kalat, hyönteiset tai muut luodut 
kykenisivät ajattelemaan kuten ihmiset, ilman käsiä ja sormia ne 
eivät pysty muotoilemaan ja rakentamaan ihmisen lailla.

Jumalalla on ruumiin lisäksi mieli. Eläimillä on aivot, muttei 
ihmisen mieltä. 

Kun t iedät ,  mi ltä ihminen näy t tää ,  tunnet myös 
Jumalan muodon, sillä Jumala muovasi ihmisen kuvaksensa!

Kerran Jeesuksen opetuslapset kysyivät häneltä, miltä Isä 
Jumala näyttää. Jeesus vastasi: ”Niin kauan aikaa minä olen ollut 
teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt 
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minut, on nähnyt Isän” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:9). 
Jeesus oli Isänsä näköinen. Hän oli ”Jumala meidän kanssamme” 
(Evankeliumi Matteuksen mukaan 1:23).

Miltä Jeesus sitten näytti? Hän näytti ihmiseltä, olihan hän 
myös Ihmisen Poika. Hän muistutti keskivertojuutalaista miestä. 
Hänen vihollisensa joutuivat palkkaamaan Juudaksen tunnistaak-
seen hänet illalla väkijoukosta.

Ymmärrämme nyt Jumalan olevan ihmisen muotoisen hen-
kihahmon ja siten näkymättömän, ellei hän jostain syystä halua 
näyttäytyä ihmissilmälle näkyvänä.

Jos hän näyttäytyisi meille, voisimme taivaisiin katsoessamme 
nähdä Jumalan ja Kristuksen kasvot auringon lailla säteilevinä, 
kuten aurinko kirkkaana päivänä, silmät säihkyen kuin tulen lie-
kit, jalat vasken lailla hohtaen ja hiukset lumivalkoisena loistaen 
ilmestyskirjan kuvauksen mukaisesti (1:14). 

J u m a l a n  l u o n n E

Tärkeintä on kuitenkin saada tietoa Jumalan luonteesta, koska 
luonne antaa tarkimman kuvan henkilöstä.

Jumalan luonnetta kuvaavat sanat pyhyys, oikeudenmukai-
suus ja täydellisyys.

Nämä yhdessä ovat rakkaus. Tämä rakkaus haluaa antaa, 
pitää huolta, auttaa ja jakaa eikä ottaa, omistaa, kilpailla, kadeh-
tia ja katkeroitua. 

Hänen luonteeseensa kuuluvat: rauha, oikeudenmukaisuus, 
armo, onni sekä ilo luotuja kohtaan.

Jumala ja Sana elivät, mutta mitä he tekivät? He loivat. Kuinka 
he loivat—millaiset olivat heidän elämäntapaansa? He elivät täy-
dellisen luonteensa mukaisesti rakastaen, huolta pitäen, auttaen 
ja jakaen. Kun Jeesus kastettiin, Jumala puhui taivaista: ”Sinä olet 
rakastettu poikani”. Jumala rakasti Sanaa ja Sana rakasti 
Jumalaa täyttäen Jumalan joka toiveen.

Toisen kanssa ei voi asua, jos ei ole sovussa. He toimivat täydel-
lisessä sovussa ja yhteisymmärryksessä. Kaksi ei voi elää rauhassa, 
ellei toinen ole vastuussa: johtajana ja päätöksentekijänä. Tämä 
oli Jumalan rooli.

Tällaisesta elämäntavasta seurasi täydellinen rauha, yhteistyö, 
onni ja toimintakyky. Heidän elämäntapansa muotoutui laiksi. 
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Laki on ihmisten välistä toimintaa säätelevä käyttäytymissääntö 
tai asetus. Urheilun pelisääntöjä voidaan kutsua pelin laeiksi. Lain 
olemassaolo vaatii, että sen rikkomista seuraa rankaisu. Lakia ei 
voi olla olemassa, jos sen rikkomista ei rangaista.

J u m a l a l l a  o n  h a l l i t u k s E n 
m ä ä r ä y s va lt a

Lakia ei voi olla olemassa ilman hallitusta. Hallituksen tehtävä 
on lain ylläpito ja sen toimeenpano. Hallitusta ei voi olla ilman 
vallassa olevaa auktoriteettia. 

Alussa oli kaksi jumalolentoa. Jumalalla oli käskyvalta. Juma-
lan hallituksessa yksi oli vastuussa, vaikka oli vain Jumala ja 
Sana. Lain laatija ja päättäjä oli Jumala. Jumalan hallituksessa 
hallittavat eivät kokoonnu yhteen hallituksen toimia kumoamaan. 
hallituksen olemassaolo tuli entistäkin tärkeämmäksi heidän 
luodessaan lisää ajattelemaan kykeneviä olentoja.

Ihmisen sivilisaatio on olettanut itsellään olevan oikeuden 
lainsäädäntöön. Kaupungeilla, kunnilla ja valtioilla on lainsää-
töelimensä: kaupunginhallitukset, eduskunnat, parlamentit, 
Reichstagit, Dietit tai Knessetit. Meille on kertynyt 6000 vuoden 
todistusaineisto, joka todistaa ihmisten kyvyttömyydestä säätää 
ja soveltaa lakeja tai päättää siitä, mikä on oikein ja väärin tai pyr-
kimyksistä säätää ihmisten välisiä suhteita.

Eri maiden päättäjät ovat tehneet niin lukuisia lakeja, että kes-
kiverto poliisi on kykenemätön muistamaan kaikkia valvomiaan 
rikkomuksia. Jotkut muistanevat Amerikkalaisen sarjakuvan 
nimeltä ”Jossain varmaan on laki …”. Se toi esiin lukemattomien 
lakien olemassaolon ja pyrki löytämään tapauksia, joista ei vielä 
ollut tehty säädöstä.

Jumalan laki on hengellinen. Se voidaan tiivistää yhteen 
kaikenkattavaan sanaan: rakkaus. Jumalan laki, joka säätelee 
ihmisten käyttäytymistä, on jaettu kahteen käskyyn: rakkau-
teen Jumalaa ja rakkauteen lähimmäistä kohtaan. Nämä kaksi 
pääkäskyä jakaantuvat puolestaan kymmeneen osaan. Jeesus kiin-
nitti huomiomme tähän lakiin ja osoitti, kuinka sen periaatteet 
kattoivat lähes jokaisen ihmisten välisen kanssakäymisen. Toi-
sen Korinttolaiskirjeen 3 luku osoittaa, kuinka lain periaatteita 
sovelletaan. Lain periaatteen voi tiivistää yhteen sanaan: rakkaus. 
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Laki on niin täydellinen, että jo sen periaatteen noudattaminen 
muodostaa kokonaisen lain. Tämän lain on säätänyt täydellinen 
lainsäätäjä: Jumala.

Pidä mielessäsi, että Jumalan hallitus perustuu Jumalan lakiin, 
joka on ulospäin suuntautuvaa rakkauden osoittamista, yhteis-
työtä, hyvän tekemistä hallituille. Tämä Jumalan laki tekee rauhan, 
onnen ja yhteistyön mahdolliseksi tottelevaisuuden kautta.

J u m a l a  o n  p E r h E

Raamatun alussa Mooseksen ensimmäisen kirjan 1 luvussa 
sanotaan: ”Alussa loi Jumala …”Mooses kirjoitti tämän Jumalan 
inspiroimana heprean kielellä. Hepreankielinen Jumala–sana 
on Elohim. Se on substantiivi, monikkoa tarkoittava nimisana, 
kuten perhe tai kirkko tai joukko, jotka kaikki koostuvat kah-
desta tai useammasta henkilöstä, mutta taipuvat kieliopillisesti 
yksikkömuodossa.

Elohim viittaa Johanneksen evankeliumin (1:1) Sanaan ja Juma-
laan, nämä kaksi ovat molemmat jumalia.

Toisin sanoen Jumala on nyt perhe ja koostuu tällä hetkellä 
ainoastaan kahdesta henkilöstä: Isästä Jumalasta ja Kristuksesta, 
hänen Pojastaan. Jos Pyhä Henki asuu ihmisessä ja ohjaa tätä, 
Raamattu kutsuu tätä ihmistä Jumalan lapseksi (Kirje rooma-
laisille 6:14) eli siitetyksi Jumalan pojaksi (englantilaisessa King 
James käännöksessä). Kun Jeesus palaa maan päälle näkyvästi 
kirkkaudessaan, hän palauttaa tänne Jumalan hallinnon, jonka 
Lusifer hävitti. Sitten jokainen, jonka Pyhä Henki täyttää ja jota 
se ohjaa, syntyy Jumalan lapseksi Jumalan perheeseen. Tämä 
Jumalan perhe hallitsee kaikkia kansoja ja näin Jumala 
palauttaa hallintonsa maan päälle!

Kolminaisuusoppi rajaa Jumalan ainoastaan kolmesta hen-
gestä koostuvaksi ja tuhoaa Jeesuksen Kristuksen varsinaisen 
sanoman! Jeesuksen sanoma on tulevaa Jumalan valtakuntaa 
koskeva ilosanoma, turmeltuneen valtakunnan ainoa toivo.

Kolminaisoppi kuuluu Ilmestyskirjan (17:5) suurelle ja val-
heelliselle uskonnolle nimeltä: ”Suuri Babylon, maan porttojen 
ja kauhistuksien äiti”. 

Tämän opin avulla saatana harhautti perinteisen 
kristinuskon.
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k o l m i n a i s u u s o p p i

Kristilliset piirit hyväksyvät kolminaisopin, että Jumala koostuu 
kolmesta persoonasta: Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. 

Kuinka tämä kolminaisuusoppi tuli osaksi kristinuskoa? 
Ei ainakaan Raamatun pohjalta. Ilmestyskirjassa (12:9) ker-

rotaan, kuinka saatana petti (King James; deceived, suomalainen 
käännös huonompi; villitsi) koko maailman, kuinka saatana sai 
solutettua tämän opin suurten kirkkokuntien viralliseen kristi-
noppiin ja harhautti uskonnon, jonka nimensä mukaisesti tulisi 
kantaa Kristuksen oppia. Näin todistetusti tapahtui!

Apostolien tekojen 8 luvussa kerrotaan Simon -nimisestä mie-
hestä, joka oli Babylonialaisen mystikko–opin johtaja Samariassa. 
Toinen kuninkaiden kirja kertoo, kuinka tämä uskonto saapui 
Samariaan. Assyrian kuningas Shalmaneser valloitti Israelin poh-
joisen kuningaskunnan ja poisti israelilaiset maastaan Samariasta, 
joka sijaitsi Jerusalemin pohjoispuolella. Hän vei sitten Babylonian 
alueelta, jossa Babylonian mysteeriuskonto oli vallalla, asukkaita 
Samariaan. He asuivat näillä pohjoisilla Palestiinan alueilla vielä 
Kristuksen aikoihin. Sen aikalaiset juutalaiset eivät halunneet olla 
heidän kanssaan missään tekemisissä ja kutsuivat heitä koiriksi. 
Babylonialaiset harjoittivat alkuperäistä uskontoaan Samariassa 
vielä ensimmäisellä vuosisadalla. Simon ”Sorcerer” (”Noita”) 
aloitti heidän keskuudessaan 33 jKr. uskontonsa, joka toi kolmi-
naisopin kristinuskoon.

Vuonna 33 jKr., kaksi vuotta sen jälkeen, kun seurakunta oli 
helluntaina saanut alkunsa ylösnousseen Kristuksen taivaasta 
lähettämien tulenliekein voimalla, seurakuntapalvelija Filemon, 
josta myöhemmin tuli saarnaaja, matkusti Samariaan julistamaan 
evankeliumia. Myös Simon-maagikko oli muiden joukossa File-
monia kuuntelemassa.

Koko Samaria piti Simonia uskonnollisena johtajanaan, 
koska tämä hämmästytti heitä noituuksillaan. He seurasivat 
häntä sanoen: ”Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan 
suureksi”(Apostolien teot 8:10).

Kun ihmiset ottivat Filemonin sanoista vaarin, heidät kastet-
tiin ja myös tämä Simon—maagikko kastettiin muiden mukana.

Pian hän tuli apostoli Pietarin ja Johanneksen tykö tarjoten 
heille lahjuksia. Hän halusi ostaa apostoleilta Pyhän Hengen 
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vuodattamisen vallan. Pietari torui häntä ankarasti, mutta Simon 
päätti ottaa tästä huolimatta itselleen apostolin arvonimen ja alkoi 
kutsua omaa babylonialaista uskontoaan ”kristinuskoksi”. Hän 
omaksui Jumalan armon ja syntien anteeksisaamisen opin (joita 
pakanauskonnoilla ei koskaan aikaisemmin ollut), mutta tul-
kitsi armon luvaksi olla tottelematta Jumalaa, ”kääntäen armon 
irstaudeksi …”(Juudaksen kirje 4). Hänen pyrkimyksenään oli 
tehdä pakanauskonnostaan maailmanlaajuinen uskonto uudella 

”kristinusko”—nimikkeellä, ja saada poliittista valtaa.
Simon, arvonimeltään ”Pater” (tai Pietari), ei saavuttanut elin-

aikanaan päämääräänsä kilpailevan uskontonsa kautta, mutta kun 
sen päämajan muutti Roomaan, hänen seuraajansa saivat vallan 
Rooman valtakunnan alueella sekä keskiajalla ”Pyhän Rooman 
valtakunnan” alueella. Tämä sama valtakunta on taas nousussa 
Euroopassa!

vä ä r E n n E t t y  E va n k E l i u m i

Suuri osa Lähi-itää omaksui vuoteen 60 jKr. mennessä toisen 
evankeliumin (katso Kirje galatalaisille 1:6-7). Apostoli Johannes 
oli elossa vielä 90-luvun loppupuolella. Hän kirjoitti Ilmestyskir-
jan Patmoksen saarella. 

Pian tämän jälkeen Simonin vuonna 33 jKr. luoma” kristillinen” 
kirkko pyrki muuttamaan alkuperäisen kristillisen passover–juhlan 
(Kristus oli asettanut happamattoman leivän ja viinin uhrilampaan 
sijaan) babylonialaiseksi seremoniaksi, nyt pääsiäinen nimeltään 
(englanniksi Easter), Astarte/Ishtar jumalattaren kunniaksi. 

Apostoli Johanneksen kuoleman jälkeen hänen opetuslapsensa 
Polycarp haastoi Rooman piispan, Simonin kirkon jatkajan, pää-
siäiskysymyksen takia.

Myöhemmin Kristuksen tosi opetuslapsi Polycrates toi saman 
kysymyksen entistä voimakkaammin myöhemmän Rooman 
piispan tietoisuuteen. Tämä tunnetaan Quartodeciman kiistan 

-nimellä. Polycrates sanoi, että passover -juhlaa tuli jatkaa Jee-
suksen ja apostoli Paavalin ohjeiden mukaan entisellä tavalla 
(1 Kirje korinttilaisille 11 luku) happamatonta leipää sekä viiniä 
lammasuhrin sijasta käyttäen 14. Nissanin (ensimmäinen kalente-
rikuukausi keväällä) aattona. Rooman kirkko halusi viettää juhlaa 
puolestaan sunnuntaina.
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Samaan aikaan puhkesi kiista kolminaisuusopista kristillisen 
passover–juhlan johtohahmon Alexandrian munkki Areiuksen 
(kuoli 336 jKr.) ja piispojen kesken. Munkki Areius oli kolminai-
suusopin vastustaja, mutta ajoi esiin myös omia oppejaan.

Vuonna 325 jKr. keisari Konstantinus kutsui Nikean kirkol-
liskokouksen kokoon oppikiistaa selvittämään. Konstantinus ei 
ollut itse vielä ”kristitty”, mutta keisarina omasi hallintovallan. 
Kirkolliskokous puolsi pääsiäissunnuntai -opin sekä myös kol-
minaisuusopin viettämistä ja Konstantinus hallitsijana vahvisti 
ne lakiin. Vaikka valtakunnassa oli nyt uusi laki, se ei taannut 
suinkaan siihen kirjatun opin todenmukaisuutta!

Saatana harhautti koko maailman uskomaan Jumalaa, Kris-
tusta, Pyhää Henkeä ja Jumalan lakiin perustuvaa Jumalan 
hallitusta koskevan todenvastaisen sanoman. Lisäksi hän 
hämärsi ihmisen olemusta, pelastuksen luonnetta, pelastuksen 
saavuttamista, oikeaa evankeliumia, seurakunnan tarkoitusta ja 
tulevaisuutta koskevan tiedon! 

m i l l a i n E n  J u m a l a  o n ?

Kolminaisuus–sanaa ei löydy Raamatusta. Haluan tässä luvussa 
tehdä vesiselväksi, että Jumala ei rajoittanut itseään ”Pyhäksi 
kolminaisuudeksi”. Tämä yllättävä totuus on ymmärryksen avau-
tuessa niin valtava, ettei se tahdo mahtua ihmismieleen.

Kolminaisuusopin opetus alkoi toisen vuosisadan loppupuo-
lella, sata vuotta sen jälkeen kun suurin osa Uudesta Testamentista 
oli valmistunut. Simon-maagikon alkuun saattama kilpaileva 
kristinusko edisti kolminaisuusoppia ja pakanallista pääsiäistä 
täysin voimin. Alkuseurakunta vastusti näitä muutoksia kyn-
sin ja hampain ja pian kiista alkoi uhata jopa maailmanrauhaa. 
Rooman keisari, Pakanakeisari Konstantinus, kutsutti Nikean 
kirkolliskokouksen koolle selvittämään riitaa. Keisarin kannat-
tajia oli paikalla runsaasti enemmän kuin Jumalan seurakunnan 
alkukristittyjä.

Ilmestyskirjasta löytyy näitä kahta kirkkoa koskeva ennustus. 
Luku 12 kuvaa vainottua Jumalan seurakuntaa, jota Jeesus kutsuu pis-
kuiseksi laumaksi. Luku 17 kuvaa suurta valtakirkkoa nimeltä ”Suuri 
Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti” (jae 5), joka asettui 
tukemaan valtakuntien poliittisia johtajia, ja ”maan päällä asuvaiset 
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ihmettelevät” (jae 8), kun tämä uskonnollispoliittinen Pyhä Rooman 
valtakunta nousee jälleen henkiin. Se sai alkunsa yhteisistä Euroopan 
talousmarkkinoista ja muotoutuu parhaillaan eteenpäin.

vä ä r ä  l i s ä y s  r a a m a t t u u n 

Kolminaisuusopin puolustajat viittaavat lähes aina yhteen ja 
samaan Raamatun kohtaan oppinsa tueksi. Johanneksen ensim-
mäisen kirjeen 5 luvun jakeet 7-8 sisältävät hakasissa olevat lauseet: 

”Sillä kolme on, jotka todistavat: [taivaassa, Isä, Sana, ja Pyhä 
Henki: ja nämä kolme ovat yksi. Ja nämä kolme todistavat maan 
päällä] Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä”. Hakasulun 
lauseet lisättiin Latin Vulgate -käännökseen neljännen vuosisadan 
alussa. Niitä ei löydy mistään kreikan alkuperäisestä teoksesta, 
eikä suomalaisesta tai nykyenglantilaisista käännöksistä. Nämä 
lauseet lisättiin Latin Vulgate—käännökseen Rooman keisarin, 
munkki Areiuksen ja alkukristittyjen välisen kiistan aikana.

Raamatun selitysoppaissa todetaan, ettei näitä sanoja löydy 
apostoli Johanneksen kirjoituksista eikä mistään alkukopioista. 
Johannes kirjoittaa kolmessa kirjeessään ja Ilmestyskirjassaan 

”Isästä ja … Pojasta” (1 Johanneksen kirje 1:3), muttei koskaan 
”Isästä ja Sanasta” (paitsi englanninkielisessä käännöksessä 1 
Johanneksen kirje 5:7-8).

Kolminaisuusoppi mitätöi Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, 
siksi saatana halusi tämän hämärtävän lauseen Latin Vulgateen, 
josta se levisi myöhemmin viralliseen englannin käännökseen. 
Evankeliumi on sanoma, jonka Jeesus toi Isältään ihmiskunnalle, 
sanoma tulevasta Jumalan valtakunnasta.

Eräs kuuluisa evankelista totesi: ”Kun vuosia sitten aloin 
opiskella Raamattua, kolminaisuusoppi oli yksi vaikeimmista 
käsitteistä, enkä vieläkään ole selvittänyt sen merkitystä. Vaikka 
en täysin ymmärrä sitä, uskon ja hyväksyn sen Jumalan ilmoi-
tukseksi … kolminaisuusopin selittäminen ja kuvaaminen on 
kristitylle kaikkein vaikein tehtävä.” 

Raamatunkäännökset eivät tee asiaa helposti ymmärrettäväksi. 
Nykykäännöksissä käytetään huolimattomasti maskuliini-
muotoista ”he”-sanaa Pyhän Hengen yhteydessä. Joskus näissä 
samoissa käännöksissä käytetään neutria se, ”it”, kuten silloin, 
kun Pyhä Henki ilmestyi ensimmäisen kerran helluntaina. 
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p y h ä  h E n k i  l a s k E u t u u

Kun Pyhä Henki laskeutui taivaasta, se (Pyhä Henki) kuulosti 
väkevälle tuulispäälle, ja ”Pyhä Henki täytti koko huoneen, jossa 
he istuivat”. Sitten se (Pyhä Henki) tuli näkyviin—silmin 
nähtäväksi– ”ikäänkuin tulisia kieliä”, jotka ”jakaantuivat ja 
asettuivat heidän itsekunkin päälle” (Apostolien teot 12:2-3, engl. 
King James -käännös). Jakeessa 18 Pietari siteeraa profeetta Joelia: 

”… niinä päivinä vuodatan Henkeni”. Pyhää henkeä voi siis vuo-
dattaa kuten vettä tai nestettä. Voiko henkilön vuodattaa toisesta 
toiseen? Lue Johanneksen evankeliumin 7:37–39: ”Mutta juhlan 
viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: Jos joku 
janoaa niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, 
hänen sisimmästään on niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elä-
vän veden virrat. Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti 
saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, 
koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu.”

Myös Apostolien tekojen  10:45: ”… Pyhän Hengen lahja 
vuodatettiin pakanoihinkin.”

t i i v i s t E l m ä

Jumala on perhe, joka koostuu tällä hetkellä kahdesta henkilöstä 
kuten luimme Johanneksen evankeliumista (1:1-4), mutta myös 
tuhansista, jo Pyhän Hengen siittämistä Jumalan seurakunnan 
jäsenistä, jotka tulevat pian syntymään Jumalan perheenjäseniksi, 
kun Jeesus palaa maan päälle. Jeesus Kristus, kuolleista noustuaan, 
syntyi ja ”asetettiin Jumalan Pojaksi voimassa” (Kirje roomalai-
sille 1:4)—ollen ”esikoinen monien veljien joukossa” (8:29).

Jumala ja Kristus ovat ihmisen muotoisia henkiolentoja, joilla 
molemmilla on silmät kuin tulen liekit ja kasvot kuin aurinko, 
kun se täydeltä terältä paistaa! 

Jumala on kaiken olemassa olevan Luoja. Jumala ja Sana (josta 
tuli Kristus) ovat ikuisia. Heistä lähtee Pyhä Henki, jonka avulla 
Jumala pystyy olemaan kaikkialla yhtä aikaa. Isä Jumala johtaa 
Jumalaperhettä, johon kääntymyksen tehneet kristityt tulevat 
syntymään.
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Henkimaailman 
salaisuus
Voiko mikään olla salaperäisempää kuin näkymätön hen-

kimaailma? Onko enkeleitä olemassa? Onko paholainen 
olemassa? Onko paholainen näkymätön henkiolento ja 

onko hän Jumalan luoma? Nämä kysymykset ovat aina askarrut-
taneet ihmisiä.

Jotkut uskonnot palvovat jumalia, joidenka he uskovat olevan 
pahoja henkiolentoja. Myös kristillisistä katedraaleista löytyy 
vuoltuja vihaisia kasvokuvia demonien karkottamiseksi.

Maailmassa vallitsevien ongelmien ja pahan syynä on 
ihmismielten välinen taistelu. Onko vihamielisillä tunteilla ja 
henkimaailmalla yhteyttä toisiinsa? Raamattu paljastaa näky-
mättömän, mutta todellisen maailman olemassaolon—toisen 
ulottuvuuden - samanaikaisesti ulottuvuutemme kanssa, jota 
aistimme eivät pysty havaitsemaan, henkimaailman.

Heprealaiskirjeen ensimmäinen luku kuvaa enkeleitä Jumalan 
salaisina lähettiläinä. Sen kuudes luku kertoo, että kamppailumme 
ei olekaan ihmisiä, vaan ”hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden hen-
kiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa”.

Efesolaiskirjeen toinen luku selittää ihmisten vaellusta ”ilma-
vallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee 
työtään tottelemattomuuden lapsissa” toisessa jakeessa. Ihmiset 
eivät havaitse, kuinka näkymätön henkimaailma saattaa vihamie-
lisiä asenteita heidän ajatuksiinsa.



Usein edes kristityiksi itseään nimittävät eivät oikein ymmärrä, 
mitä kyseiset Raamatunjakeet merkitsevät.

Henkimaailman näkymättömyys ei ole todiste sen olemassa-
oloa vastaan, päinvastoin, henkimaailma on todellisempi kuin 
aistiemme meille välittämä ympäristö. Monet eivät tiedä mitä 
sähkö on, mutta ovat varsin tietoisia sen olemassaolosta. 

”Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin peite 
on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joi-
den mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille 
loista valkeus” (2 Kirje korinttilaisille 4:3-4).

Nyt on aika ymmärtää: saatana on edellä mainittu tämän 
maailman jumala.

y l i n  n ä k y m ä t ö n  v o i m a

Ensimmäisessä luvussa totesimme, että Jumala on perhe, johon 
kuului alun perin kaksi perheenjäsentä; Jumala ja Sana, joka lähes 
2000 vuotta sitten tuli Jeesukseksi Kristukseksi. Jumala on näky-
mätön kaikkivaltias henkiolento, joka elää ja toimii luoden nyt 
perhettään. Monet ajattelevat, että hän loi ensin maan, auringot, 
planeetat ja universumin, mutta ennen näitä Jumala loi enkeli-
maailman, lukemattoman määrän enkeliolentoja.

Kaikkivaltias Jumala suunnitteli ja loi Sanan kautta nämä 
henkiolennot, enkelit, joista jokainen luotiin yksilöllisesti. 
Heitä saattoi olla miljoonia—jopa biljoonia. Jokaisella enkelillä 
oli yksilöllinen luonne ja ihmistä korkeampitasoinen kyky toi-
mia. Jopa Jeesus luotiin ihmisenä ”enkeleitä halvemmaksi” (Kirje 
heprealaisille 2:7). Enkelit ovat täysin henkiolentoja, ja siten ikui-
sia. He eivät tarvitse verenkiertoa eivätkä hengitystä elämän 
ylläpitämiseksi.

Enkeleitä voidaan kutsua Jumalan pojiksi (Jobin kirja 1:6), 
koska Jumala loi heidät, mutta Jumala ei siittänyt heitä, eivätkä 
he syntyneet Jumalan lapsiksi.

m i k s i  E n k E l i t  l u o t i i n ?

Miksi näkymättömät henkiolennot, enkelit, luotiin ensin? Miksi 
heidät luotiin ennen fyysistä materiaa ja fyysistä maailmankaik-
keutta? Mitä varten heidät luotiin?
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Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa: ”Minun isäni tekee 
yhäti työtä ja minä teen työtä” (5:17). Evankeliumin alku kuvaa, 
kuinka Jumala ja Sana, Jumalaperheen jäsenet elivät. Edellisessä 
luvussa totesimme, kuinka he elivät rakastaen täydellisen yhteis-
ymmärryksen vallitessa. Mitä työtä he tekevät?—Luomistyötä. He 
ovat ”luomisalalla”. He tarvitsivat apua ja loivat enkelit avukseen. 
Enkelien tehtävänä oli luomistyössä, hallinnossa ja luodun yllä-
pidossa avustaminen. He olivat osana Jumalan perhettä, mutta 
alemmalla tasolla, Jumalan palvelijoita.

Jumala oli ollut ikuisesti ylin olemassa oleva olento. Voimme 
ihmisaivoillamme käsittää tämän, kun kuvittelemme, kuinka 
Jumala istuu valtaistuimella kaikkea olemassa olevaa halliten. 
Toisen Mooseksen kirjan 25 luvussa on kuvaus Jumalan valtais-
tuimesta taivaassa. Siitä on kuvaus Mooseksen rakennuttaman 
pyhäkön arkin ohjeissa. Kummallakin puolen valtaistuinta 
oli kerubi, tai korkein arkkienkeli, joidenka siivet kattoivat 
Jumalan valtaistuimen. Nämä kaksi enkeliä auttoivat Jumalaa 
hallitsemistyössä.

Heprealaiskirjeen alussa kerrotaan enkeleistä, mutta puhutaan 
ensin Jeesuksesta: ”…ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily, ja 
hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla…
tullen enkeleitä niin paljon korkeammaksi, kuin hänen perimänsä 
nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan 
on sanonut: Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut 
synnytin, ja taas: Minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva 
minun Poikani…ja kumartakoon häntä kaikki Jumalan enkelit”. 
Näin Jumala esittelee Esikoisensa.

Enkeleistä taas mainitaan:” Hän tekee enkelinsä tuuliksi (hen-
giksi) ja palvelijansa tulen liekeiksi”. Jumalan Pojasta sanotaan: 

”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iänkaikkisesti, ja sinun 
valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit van-
hurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun 
Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osavelji-
äsi. Ja, sinä, Herra olet alussa maan perustanut”.

”Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: Istu minun 
oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollesi sinun 
jalkojesi astinlaudaksi. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, 
palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä.” 
(jakeet 3-10, 13–14).
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Ihmiset luotiin enkeleitä alemmalle tasolle, meillä on kuiten-
kin mahdollisuus nousta enkeleitä ylemmäksi. Heprealaiskirjeen 
toinen luku kuvaa ihmisen potentiaalia. Käsittelen tätä aihetta 
erikseen 7 luvussa.

Kolmannessa luvussa opimme, kuinka ihmiset voivat tulevai-
suudessa syntyä Jumalan lapsiksi.

Jobin kirja kuvaa, kuinka enkelit huusivat riemusta kun maail-
mankaikkeus luotiin. Tämä tulee suurimmalle osalle yllätyksenä. 
Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kuinka maa-
pallo luotiin samanaikaisesti muun fyysisen maailmankaikkeuden 
kanssa.

Enkelit ovat näkymättömiä, kuolemattomia henkiä. Heillä 
on enemmän valtaa ja tietoa kuin ihmisillä. He ovat tarkkailleet 
ihmisten tekemisiä alusta alkaen ja koonneet enemmän tietoa 
ihmisen mielen toiminnasta, psykologiasta, sosiologiasta, tieteistä 
ja taiteista kuin kukaan ihminen.

Enkeleillä on tärkeä tehtävä Jumalan suunnitelman toteutta-
jina ihmiskuntaa varten. He ovat Jumalan näkymättömiä lähettejä 
toimien usein meille pelastuksen perillisille käsittämättömällä 
tavalla. 

h E n k i l ö k o h t a i s i a  k o k E m u k s i a

Vanhimman tyttäremme ollessa vauvaikäinen, rouva Armstrong 
nukkui hänen vierellään sängyn ulkoreunalla. Yhtäkkiä hän kuuli 
äänen sanovan: ”Siirrä Beverly.” Hän luuli uneksivansa ja nukahti 
uudelleen, Ääni toistui hieman kovempana, mutta koska hän ei 
nähnyt mitään erikoista, hän nukahti jälleen. Kolmannella ker-
ralla ääni kuului hyvin selvästi ja tunteikkaasti ja sanoi: ”siirrä 
bEvErLy” Hätääntyneenä hän siirsi lapsen toiselle puolelle sänkyä. 
Muutaman sekunnin kulutta tukevaraaminen maalaus romahti 
sängyn päälle juuri missä Beverlyn pää oli aikaisemmin. Jumala 
lähetti enkelin pelastamaan Beverlyn hengen. Muuta selitystä ei 
löydy.

Ensimmäisinä vuosina pastorina toimiessani, noin vuonna 
1934, ajoin autoa myrskyisenä sateisena yönä kiemuraisella valta-
tiellä Eugenin eteläosissa noin 40 mailia tunnissa. Lähestyessäni 
jyrkkää mutkaa autoni ohjausratti kääntyi äkkinäisesti vasem-
malle, aivan kuin joku olisi vääntänyt sen käsistäni. Suoraan 
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edessäni oli kolaroitu kuorma-auto, jonka onnistuin juuri ja juuri 
väistämään vasemmalta puolelta. Oli pimeää ja näin kolaroidun 
auton suoraan edessäni, kun ratti taas vääntäytyi käsistäni ja 
autoni kääntyi jyrkästi oikealle. Autoni hyppäsi pohjoiseen mene-
vän auton ja etelään suuntaavan kuorma-auton välistä ja kääntyi 
takaisin oikealle kaistalle. Kolaroidun auton ja kuorma–auton 
välissä oli vain tuuma. En ollut koskaan kokenut mitään vastaa-
vaa. Näkymätön voima väänsi rattia vastoin tahtoani ohjatessani 
autoa suoraan eteenpäin.

Vuoden 1927 loppupuolella, kääntymykseni ensimmäisenä vuo-
tena, koin vastaavan tapauksen.

k öy r ä n  s E l ä n  t a pau s

Jonkin aikaa sen jälkeen kun vaimoni kanssa olimme alkaneet 
tutkia parantumisoppia Raamatusta, Aimee Semple McPherson 
tuli Portlandiin.

Hän piti evankeliointikampanjan Portlandin kokoussalissa. 
Näihin aikoihin kokosimme eri uskonnollisia ryhmiä koskevaa 
tietoa. Kun yritimme päästä toistamiseen täyteen saliin, sain 
neuvon yrittää sisään lavan takana olevan sisäänkäynnin kautta. 
Sinne kiirehtäessäni minua kohtasi surkea näky. 

Nainen ja lapsi yrittivät nostaa rampaa vanhaa invalidimiestä 
autosta ulos. Yritin auttaa miestä, jonka selkä oli pahasti taipunut, 
joko syntymästä saakka tai sitten nivelreuman seurauksena. Hän 
oli täysin avuton ja todella surkea näky.

Hän oli tullut kuuluisan evankelistan parannettavaksi. Jollen 
olisi auttanut häntä, en olisi itse päässyt saliin sisään. Emme 
päässeet rouva McPhersonin puheille ennen kokousta, emmekä 
kokouksen jälkeenkään, ja jouduin saattamaan pettyneen mie-
hen takaisin autoon.

”Jos haluat todella parantua, voin tulla luoksesi ja rukoilla puo-
lestasi”, sanoin lähtiessäni.” Rouva McPhersonilla ei ole valtaa 
parantaa ketään, eikä minullakaan, vain Jumalalla on valta. Mutta 
tiedän, että hän on luvannut parantaa, ja hän kuulee minua yhtä 
hyvin kuin rouva McPhersoniakin, jos vain uskot hänen lupauk-
seensa etkä henkilöön, joka rukoilee puolestasi.”

Seuraavana päivänä lainasin veljeni Russelin auton ja ajoin hei-
dän antamaansa osoitteeseen Foster-kadun eteläpuolelle.

Ikuisten aikojen salaisuus46



Raamatun parannusoppia tutkiessani olin löytänyt kaksi ehtoa 
parantumiselle: 1) Jumalan käskyjen pitäminen ja hänelle otollisten 
asioiden noudattaminen (1 Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:22), 
2) uskominen (Evankeliumi Matteuksen mukaan 9:29). 

Tiesin toki, etteivät monet tunteneet eivätkä noudattaneet 
jok’ikistä käskyä, ja että Jumala katsoo ihmisen sydämeen, mie-
leen ja haluun totella. Tämän takia jotkut, jotka uskoivat, vaikka 
eivät osaa noudattaa lakia, paranivat kaikesta huolimatta. Mutta 
kun he tulivat tuntemaan totuuden, käskyjen noudattaminen oli 
heidän vastuullaan. Olin vakuuttunut, että köyryselkäisen mie-
hen tapauksessa Jumala halusi, että kertoisin pariskunnalle, että 
synti määritellään lain rikkomukseksi.

Raamatun periaatteen mukaisesti luin heille edellä mainitut 
jakeet ja kerroin, kuinka olin tutkinut Jumalan kymmentä käs-
kyä viimeisten kuuden kuukauden aikana, etenkin sapatin viettoa. 
Halusin tietää, halusiko tämä rampa vaimonsa kanssa todella 
totella sydämessään Jumalaa.

He eivät olleet kuinkaan kiinnostuneita. He olivat helluntailai-
sia ja kertoivat käyvänsä omassa seurakuntakokouksessaan, koska 
siellä oli niin rattoisaa. He eivät halunneet noudattaa Jumalan 
sanaa. Selitin heille, että siinä tapauksessa en voinut rukoilla hei-
dän puolestaan.

t ä m ä k ö  E n k E l i ?

Tunsin oloni raskaaksi. Tämän miehen kohtalo oli tehnyt minuun 
syvän vaikutuksen. Sairas mies oli kuitenkin tehnyt päätöksensä 
ja tiesin, ettei Jumala tingi totuudesta syntiä koskevissa asioissa.

Muutaman viikon kuluttua sain taas veljeni auton lainaksi ja 
satuin ajamaan saman kadun ohi aivan muiden asioiden parissa, 
eikä tämä mies ollut sillä hetkellä lainkaan mielessäni.

Saapuessani tienristeykseen, muistin yhtäkkiä ramman miehen 
ja mieleeni välähti, että voisin käydä häntä vielä kerran tapaa-
massa, Hylkäsin ajatuksen kuitenkin, olivathan he pilkanneet 
Jumalan tottelemisen tärkeyttä. Käänsin ajatukseni takaisin sen-
hetkiseen tehtävääni.

Yhtäkkiä tapahtui kummallista.
Seuraavassa risteyksessä autoni ohjauspyörä alkoi kääntyä 

itsestään oikealle. Yritin kääntää rattia voimallisesti vastaan ja 
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ojentaa auton suoraan eteenpäin, mutten pystynyt, minulla ei 
ollut tarpeeksi voimia. Auto kääntyi oikealle miehen kotikatua 
kohden.

Kauhuissani pysäytin veljeni auton tienvierelle. En ollut varma, 
mitä oli tapahtunut. Oli kuitenkin liian myöhäistä kääntyä takai-
sin ajamalleni vilkasliikenteiselle kadulle.

Päätin jatkaa kadun päähän ja kääntyä sitten takaisin, mutta 
siellä sai kääntyä ainoastaan oikealle. Päämäärääni pääsi nyt vain 
ramman miehen ohi.

Mietin, oliko enkeli mahdollisesti kääntänyt rattiani ja pakot-
tanut minut ajamaan tätä kautta. Päätin varmuuden vuoksi käydä 
miehen luona.

Löysin hänet verenmyrkytyksen kourissa punaisen viivan ollen 
matkalla hänen sydäntään kohti.

Kerroin, kuinka enkeli käänsi autoni suunnan hänen taloaan 
kohti. Kerroin uskovani, että Jumala tahtoi, että rukoilisin hänen 
puolestaan vielä kerran, ja että parantumisen jälkeen hän saisi 
vielä uuden mahdollisuuden totella Jumalaa. Sanoin miehelle, että 
sitten kun hän tottelisi Jumalaa, Jumala parantaisi hänet selkä-
rankoineen kaikkineen.

”Jos haluat, että rukoilen, pyydän Jumalaa poistamaan veren-
myrkytyksen, mutten nivelvaivaasi, kunnes teet parannuksen ja 
todistat haluavasi totella Jumalan sinulle näyttämiä käskyjä”, seli-
tin miehelle.

He olivat epätoivoissaan. Miehellä oli ehkä vain 12 tuntia elin-
aikaa. He käskivät minun rukoilla.

Minua ei ollut vihitty pastoriksi, joten en valellut häntä öljyllä. 
Itse asiassa en ollut koskaan ennen rukoillut ääneen kenenkään 
edessä. Selitin heille, että laittaisin vain käteni hänen päällensä ja 
rukoilisin mielessäni, ettei ensimmäisen rukoukseni itsetietoisuus 
vaikuttani rukoiluni hartauteen ja uskooni. Olin täysin varma, 
että hän parantuisi verenmyrkytyksestä.

Niin hän parantuikin.
Palasin seuraavana Hän oli parantunut heti rukoiltu-

ani, mutta surukseni he tekivät taas pilaa Jumalan laista ja 
pitivät puheissaan tärkeämpänä muiden kanssa seurustelua 
helluntailaisseurakunnassa.

En voinut auttaa heitä enempää. Olin hyvin pettynyt, enkä 
nähnyt heitä enää koskaan tämän jälkeen. 
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J u m a l a n  n ä k y m ä t t ö m ä t  l ä h E t i t 

Jumala asetti tietyt enkelit seurakuntaa ohjaamaan ja varjele-
maan koko sen historian aikana (Johanneksen ilmestys 1:4,16,20; 
2:1,8,12,18; 3:1,7,14). Hänellä on enkeleitä, jotka kulkevat jatkuvasti 
maan halki ja seuraavat tapahtumia ja raportoivat niistä (Johan-
neksen ilmestys 5:6; Sakarjan kirja 4:10; 2 Aikakirja 16:9).

Jumala nimitti osan enkeleistä Jumalan lapsiksi kutsuttuja 
varjelemaan (Apostolien teot 12:15; Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 18:10). Jumalan lupaus kuuluu: ”Sillä hän antaa enke-
leilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi”, Psalmien 
kirjassa 91:11.

Kaksitoista enkeliä tulee toimimaan portinvartijoina uudessa 
Jerusalemissa (Johanneksen ilmestys 21:12), yksi jokaista Israelin 
heimoa varten.

Nämä kaksitoista auttavat mahdollisesti kerubi Mikaelia tällä 
hetkellä.

Enkelit ovat lähettiläitä. He ilmestyivät Aabrahamille, Lotille, 
Hagarille, Moosekselle, Manoahille, Gideonille, Eliaalle sekä 
monille profeetoille ja apostoleille. He näyttäytyvät yleensä mie-
hen hahmossa.

Raamattu mainitsee kolme korkeassa asemassa olevaa enkeliä: 
Lusiferin (Jesajan kirja 12:14), nyt saatana nimeltään. Se mainitsee 
Gabrielin, joka näyttäytyi Danielille kahdesti, (8:16 ja 9:21) sekä 
Sakariaalle, Johannes Kastajan isälle (Evankeliumi Luukkaan 
mukaan 1:29), myöhemmin Marialle, Jeesuksen äidille (Evanke-
liumi Luukkaan mukaan 1:26) ja kolmanneksi mainitaan Miikael, 
yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista (Danielin kirja 10:13) ja Juu-
dan kuvaama ylienkeli (jae 9). Miikael–kerubi on vastuussa 12 
Israelin heimosta (Danielin kirja 10:2–13,21) sekä myös aikakau-
temme Jumalan seurakunnasta (Johanneksen ilmestys 12:7). 

s u u r i n  l u o m i s t y ö

Jumala loi enkeleille mielen—kyvyn ajatella, pohtia, tehdä 
päätöksiä ja valintoja! Heille annettiin vastuullisia tehtäviä. 

Mutta itse Jumalakaan ei voinut luoda heihin heti alusta läh-
tien pyhää oikeamielistä luonnetta, samanlaista kuin hänellä 
ja Sanalla oli.
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Tällainen luonne voi kehittyä vasta ajan myötä, elämäntilan-
teiden mukanaan tuomien valintojen tuloksena.

Täydellisen pyhän ja oikeamielisen luonteen saavuttaminen on 
ikuisen Jumalan, Luojamme luomistyön ylimmäinen päämäärä. 
Se on hänen lopullinen tavoitteensa!

Kuinka sen voi saavuttaa? 
Sen pitää kehittyä. Sen edellytyksenä on yksilön valinnanva-

paus, mutta se vaatii Jumalan panoksen. Vain Pyhällä Jumalalla 
on tällainen luonne, vain hän voi lahjoittaa sen.

Mitä oikeudenmukainen luonne käytännössä tarkoittaa?
Täydellinen, pyhä ja oikeamielinen luonne kykenee erotta-

maan mikä on oikein ja totta ja mikä puolestaan väärin, ja pystyy 
vapaaehtoisesti, täydellisesti ja ehdottomasti antautumaan Jumalan 
täydellisen tahdon alaisuuteen. Jopa kiusauksissa se pystyy tekemään 
oman tahdon vastaisen päätöksen ja tekemään oikein. Tällainen 
luonne on Jumalan lahja ja saavutetaan ainoastaan, kun vapaasta 
tahdosta sallimme Jumalan asettaa hänen lakinsa mieliimme.

Jumalainen luonne saa alkunsa Jumalasta. Hän antaa sen luo-
duilleen, jotka vapaaehtoisesti myöntyvät tähän ja saavuttavat sen 
joskus vaikeiden koetusten ja vastoinkäymisten kautta.

Olen toistanut tämän tosiasian kerta toisensa jälkeen, koska se 
on Jumalan luomistyön tarkoitus!

Esihistoriallisena aikakautena enkelit 1) luotiin yksilöllisesti 
päätöksentekoon kykeneväisiksi ja 2) tietoisiksi Jumalan todesta 
ja oikeamielisestä suunnitelmasta. Enkelit saattoivat hyväk-
syä Jumalan tahdon tai kieltäytyä hyväksymästä sitä ja tehdä sen 
sijaan oman tahtonsa mukaan.

Mikä oli Jumalan ylimmäinen tarkoitus enkeleille? Kun enkelit 
kapinoivat, he kaikki menettivät Heille varatun Jumalan suunnitte-
leman tehtävän. Nyt on ihmiskunnan vuoro saavuttaa se!

Jumala loi koko materiaalisen maailmankaikkeuden koeken-
täksi ja aktiiviseen luovan työn mahdollistamiseksi.

Hän loi ensin enkelit, sitten maan ja maailmankaikkeuden. Se 
luotiin ensin enkeleitä, myöhemmin ihmisiä varten.

Jumala loi orgaanisen ja epäorgaanisen materian, lisäksi ener-
gian, fysiikan ja kemian lait.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan, eli luomiskappaleen alussa 
sanotaan: ”(Fyysisen maailmankaikkeuden) Alussa Jumala loi 
taivaat ja maan”. 

Ikuisten aikojen salaisuus50



Mooseksen kirjoittamassa hepreankielisessä alkuteoksessa 
sana taivas on taivaat, monikkomuodossa, kattaen maan lisäksi 
koko materiaalisen maailmankaikkeuden.

Tästä voimme päätellä, että koko maailmankaikkeus luotiin 
näihin aikoihin—enkeleiden luomisen jälkeen, yhtä aikaa maapal-
lon kanssa. Näin sanotaan myös toisen luvun jakeessa 4.

t ä y D E l l i n E n  l u o m i s t y ö

Mooseksen kirjaama hepreankielinen alkuteksti antaa ymmärtää 
luomistyön täydelliseksi. Jumalaa kuvaa itseään täydellisyyden, 
valon ja kauneuden Luojana. Jokaista luomisen välivaihetta kuva-
taan ”hyväksi”—erinomaiseksi.

Raamatun ensimmäinen lause kuvaa alkuperäisen, mate-
riaalisen, maailmankaikkeuden luomistyötä, kuinka kaikki 
luotiin— maapallo mukaan lukien, ehkä miljoonia vuosia sitten—
kauniiksi, hyväksi, täydelliseksi, valmiiksi luomukseksi, onhan 
Jumala perfektionisti.

Jumala kuvaa maan luomistyötä Jobin kirjassa (38:4,7). Hän 
kuvaa, kertoo, kuinka enkelit (luodut ”aamutähdet, Jumalan 
pojat”) riemuitsivat maan luomisesta. Ymmärrämme kuvauksesta, 
että heidät oli luotu jo ennen maan luomista ja todennäköisesti 
myös ennen muuta materiaalista maailmankaikkeutta. Auringot, 
planeetat ja tähdistö koostuvat materiasta. Enkelit ovat yksilölli-
sesti luotuja henkiä. Heidän olemassaolonsa maanpäällä ennen 
ihmistä on varmaan monelle uusi käsite Raamatussa.

E n k E l i t  m a a n pä ä l l ä  l a n k E s i va t

Myös seuraavassa kerrotaan enkelien maan päällä olosta ennen 
ihmisiä. 

Ensin sanotaan: ”Sillä Jumala ei säästänyt enkeleitä, jotka syntiä 
tekivät.” Tämän jälkeen kuvataan ajanjaksoa Aadamista Nooaan 
ja vedenpaisumukseen, ja sen jälkeen Sodomaan ja Gomorraan 
tuhoa (2 Pietarin kirje 2:4-6).

Raamattu kuvaa enkelit henkiolennoiksi. Voitko kuvitella 
enkeleiden muutoksen syntiä tekeviksi demoneiksi? synti määritel-
lään lain rikkomukseksi. Enkeleillä oli vapaa tahto ja he rikkoivat 
Jumalan antamaa lakia, johon Jumalan koko hallitus perustui.
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Kuinka ja koska tämä syntiinlankeemus tapahtui?
Palaa takaisin Pietarin kirjeen toiseen lukuun: ”Sillä ei 

Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi hei-
dät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota 
varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, 
vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä 
seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalat-
toman maailman päälle”. Enkelit syöstiin syvyyteen (engl. hell), 
kreikaksi tartaroo kantasanasta tartaros, jota ei löydy muualta 
Raamatusta. Tartaros tarkoittaa kiinni pidettynä, kahlittuna 
olemista.

Näistä jakeista käy ilmi, kuinka yleismaailmallinen synninteko 
aiheuttaa maapallon universaalisen rappion. Vedenpaisumuksen 
aikaan ”koko maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen 
väkivaltaa, ja oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmeltunut 
vaelluksensa maan päällä” (lue 1 Mooseksen kirja 6:11–13). ”Mutta 
Nooa sai armon Herran silmien edessä … Nooa oli aikalaistensa 
keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhtey-
dessä” (8-9). Koko maapallon asukkaat tekivät syntiä, ainoastaan 
Nooa vaelsi Jumalan yhteydessä. Vedenpaisumus tuhosi koko 
maapallon ihmiset, paitsi Nooan perheineen. Sodoma ja Gomorra-
kaupunkien homoseksuaalisuus muiden syntien kanssa levisivät 
niitä ympäröiville alueille. Synnin seurauksena maa rappeutui. 
Enkeleiden synti levisi maailmanlaajuisesti ja fyysinen rappio tuli 
maailmanlaajuiseksi. (Luvussa 7 kerron, miksi voimme olettaa sen 
olevan maailmankaikkeuden laajuisen). 

Yllä olevat jakeet ajoittavat enkeleiden synnin ennen Aadamin 
luomista tapahtuneeksi. Tämän pitäisi tulla yllätyksenä, olemme-
han selvittäneet osan maailmankaikkeuden salaisuutta! Enkelit 
olivat maan päällä ennen ihmisiä.

Jesajan ja Hesekielin kirjeistä käy selville, kuinka arkkienkeli 
Lusifer oli vastuussa maahan lähetetyistä enkeleistä, sekä Jumalan 
hallintovallan ylläpitämisestä maan päällä. Jumalan hallintovalta 
maanpäällä päättyi enkeleiden kapinoidessa.

Emme tiedä, kuinka kauan nämä enkelit (kolmasosa, ks. Johan-
neksen ilmestys 12:4) asuivat maapallolla ennen ihmisen luomista, 
mahdollisesti miljoonia, jopa biljoonia vuosia. Kaikesta synninte-
osta (lainrikkomisesta, 1 Johanneksen kirje 3:4) seuraa rangaistus. 
Enkeleille se ei ollut kuitenkaan kuolema, kuten ihmisille, koska 
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he ovat kuolemattomia henkiolentoja jotka oli asutettu maan 
päälle fyysistä maata hallitsemaan.

E n k e l ien  s y n n i s t ä  s e u r a s i  m a ap a l lon  f y y s i nen 
rappeutuminen.

J u m a l a  h a l l i t s E E  l u o m a a n s a

Jumala on luoja. Hän ylläpitää luomaansa hallituksensa voi-
min ollen itse sen johdossa. Jumala ei luo tarkoituksetta, hänen 
luomaansa on määrä käyttää, ylläpitää ja parantaa. Jumalan halli-
tuksen tehtävänä on valvoa tätä prosessia. Kun enkelit kapinoivat 
hallitusta vastaan, maan kehitys pysähtyi, sen alkuperäinen kau-
neus alkoi rappeutua.

Enkeleiden synnin seurauksena Lusiferista tuli saatana ja 
hänen enkeleistään demoneja.

Jumala on Luoja, Ylläpitäjä ja Hallitsija.
Saatana on tuhoaja.

”Ja ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jät-
tivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa 
säilytettäviksi suuren päivän tuomioon; samoin kuin Sodoma 
ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla 
tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin 
lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään ian-
kaikkisen tulen rangaistusta” (Juudaksen kirje jakeet 6-7).

Palataan takaisin luomiskertomuksen kahteen ensimmäiseen 
jakeeseen. Totesimme ensimmäisen jakeen kuvaavan Jumalan täy-
dellistä luomusta. Jumalan luomus on kaunis, täydellinen, saatana 
puolestaan jättää jälkeensä pimeyden, rumuuden ja väkivallan. 
Raamatun ensimmäinen jae viittaa täydelliseen, joskin viimeis-
telemättömään luomistyöhön. Seuraava jae kuvaa sitten seurausta 
enkelien synnin seurauksia.

”Ja maa oli (tuli) autio(ksi) ja tyhjä(ksi)”. Autioksi ja tyhjäksi on 
hepreaksi tohu ja bohu, joka tarkoittaa hävitystä ja tyhjyyttä, tai seka-
vaa ja rappeutunutta. Oli sana käännetään oikeammin tuli, kuten 
1.  Mooseksen kirjan 19 luvun jakeessa 26. Maapallomme muistutti 
nykyisen kuun pintaa, paitsi että sen pinta oli veden peitossa.

Kuningas Daavid kuvasi Psalmissaan maan pinnan jälleen-
rakennusta:” Sinä lähetät henkesi, ja ne luodaan; ja sinä uudistat 
maan muodon” (104:30).
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y l l ä t t ävä  t o t u u s

Löytyy vielä toinen Raamatun puuttuva palanen, joka 
on jäänyt uskonnoilta, tieteeltä ja korkean tason opetukselta 
huomaamatta.

Mooseksen ensimmäisen kirjeen ensimmäisen luvun toisesta 
jakeesta lähtien luomiskertomus kuvaa maanpiirin uudelleen-
luomista, joka tehtiin enkelien synnin aiheuttaman tuhon takia, 
ei alkuperäistä maan luomista.

   Tämä uudelleenluominen tapahtui oletetusti 6000 vuotta sit-
ten, mahdollisesti miljoonia, jopa triljoonia vuosia ensimmäisen 
jakeen kuvaaman alkuperäisen maan luomisen jälkeen!

Palaan myöhemmin enkelien kapinan kestoon.
Maa tuli tyhjäksi ja sekavaksi. Jumala ei ole epäjärjestyksen 

vaan rauhan Jumala, hän ei luonut sitä tällaiseksi (1 Kirje korint-
tilaisille14:33). Sama heprealainen tohu–sana löytyy myös Jesajan 
kirjeen 45 luvun jakeesta 18 ja käännetään siinä turhaksi. ”Sillä 
näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan—hän on Jumala—joka 
on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän 
sitä turhaan luonut, asutettavaksi hän sen valmisti.”

Jatka lukemista luomiskertomuksen toisen jakeen loppuosasta: 
”Ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten 
päällä. Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Ja Jumala 
näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä”, 
(jakeet 2-4).

Saatana on pimeyden henki. Enkelien kapina aiheutti pimey-
den. Jumala on valon ja totuuden Jumala. Valo tuo esiin kauneuden 
ja paljastaa pahuuden. Pimeys peittää molemmat.

Ensimmäisen luvun jäljellä olevat jakeet kuvaavat maapal-
lon uudistamisen, nurmikenttien, puiden, pensaiden, kukkien ja 
muun kasvillisuuden esille puhkeamisen, sen jälkeen kalojen ja 
linnuston, eläinkunnan ja vihdoin ihmisen luomisen.

u p E a  l u s i f E r

Ennen kuin siirrymme ihmiseen luomiseen, tarkastellaan esihis-
toriallisia tapahtumia. 

Otetaan selvää, kuinka enkelien syntiinlankeemus sai 
aikansa.
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Muista, että Luoja säilyttää, parantaa ja kaunistaa luomistaan. 
Enkeleistä kolmannes (Johanneksen ilmestys 12:4) asui juuri 
luodun, täydellisen, ihanan maan päällä. Jumala asetti kerubi, ark-
kienkeli Lusiferin heitä hallitsemaan. Kerubeja oli vain kolme: 
kaksi muuta olivat Mikael ja Gabriel. 

Kerubit olivat Jumalan luomien henkiolentojen huipentuma. 
Lucifer oli upea, majesteettisen kaunis, uskomattoman hohdo-
kas, viisas, voimakas ja nuhteeton (Hesekielin kirja 28:15). Yhtä 
ominaisuutta Jumala ei voinut luoda hetkessä—täydellisen oikea-
mielistä luonnetta. Jumala antoi heille valinnanvapauden, koska 
ilman sitä heillä ei olisi ollut yksilöllistä luonnetta.

Jumala luo kahdessa osassa, aivan kuin kakun leipoja. Kakku ei 
ole vielä täysin valmis, kun se vedetään uunista. Leipurin pitää kuor-
ruttaa se. Enkelien oli määrä viimeistellä Jumalan aikaansaama työ 
maapallolla. Samoin enkelien luonne oli viimeistä silausta vailla. 

Jumalan luomistyö oli täydellinen, muttei viimeistelty, eikä 
siksi vielä täysin valmis. Jumala halusi enkelien tekevän oman 
osansa maan kaunistamiseksi. Vasta sitten maapallon luominen 
olisi tullut valmiiksi.

Enkelien luominen ei ollut vielä valmis. Tämän kaksijakoisen 
periaatteen mukaisesti myös heidän piti saattaa luonteensa val-
miiksi oman työpanoksensa kautta.

l u s i f E r ,  m y ö h E m m i n  s a a t a n a

Haluan antaa mahdollisimman tarkan kuvauksen Juma-
lan kaikkein ylimmästä luodusta ja hänen alkuperäisestä 
majesteettisuudestaan.

Jesajan tunnetut jakeet kuvaavat kohta edessämme olevan 
ajanjakson, jolloin Jumala tulee puuttumaan maailman tapah-
tumiin. Tällöin Israel—ei yksin Juudan heimo—on vankileirillä 
ja Jumala palauttaa heidät luvattuun maahan. ”Ja sinä päivänä, 
jona Herra päästää sinut rauhaan vaivastasi, tuskastasi ja siitä 
kovasta työstä, jota sinulla teetätettiin, sinä virität tämän pilkka-
laulun Baabelin kuninkaasta ja sanot: Kuinka on käskijästä tullut 
loppu, tullut loppu ahdistuksesta! Herra on murtanut jumalat-
tomain sauvan, valtiaitten vitsan, joka kiukussa löi kansoja, löi 
lakkaamatta, joka vihassa vallitsi kansakuntia, vainosi säälimättä” 
(Jesajan kirja 14:3-6).
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Tässä EI kerrota muinaisesta Babylonin kuningas Nebukad-
nessarista. Nämä tapahtumat ovat tulossa—kohta edessämme. 
Kuvattu hallitsija ei ole muinainen kuningas, vaan tulevan pyhän 
Rooman valtakunnan, kohta tulevan Euroopan yhdysvaltojen 
hallitsija. Tämä liitto, joka sai alkunsa Euroopan markkina-
liitosta, tulee koostumaan kymmenestä valtiosta (Johanneksen 
ilmestys 17). Brittivaltio EI tule olemaan osana sitä.

Tämä yhdistynyt Eurooppa voittaa Israelin kansan (jos tiedät, 
kuka Israel on nykypäivänä), joka ei koostu yksinomaan Juudan 
heimosta. Selityksen voit lukea kirjastani United states and bri-
tain in Prophecy.

Tämä ”Babylonin kuningas” kukistuu jo ennen ennustuksen 
toteutumista voitokkaan Kristuksen toimesta.

”Kaikki maa on saanut levon ja rauhan, he puhkesivat riemuun. 
Kypressitkin sinusta iloa pitävät sekä Libanonin setrit: Sinun maata 
mentyäsi ei nouse kukaan meitä hakkaamaan” (jakeet 7-8).

Raamatussa Libanonin setripuut ovat kuuluisia, mutta nyky-
ään niitä löytyy vain ylhäällä vuoristossa yhdellä saarekkeella. 
Valokuvasin ne. Komeimmat säilyneet yksilöt ovat campuksel-
lamme Englannin Ambassador Collegessa. On uskomatonta, 
kuinka 500 eKr. lausuttu profetia kertoo, että nämä majesteetti-
set puut kaadetaan.

Jesajan 14 luku kuvaa tämän tulevan lihallisen kuninkaan 
tuhoutumista ylösnousseen Kristuksen toimesta. Tämä saatanan 
pettämä henkilö nousee poliittiseksi johtohahmoksi ja tuhoisan 
armeijan päälliköksi aivan lähitulevaisuudessa.

s a a t a n a n  m a a n pä ä l l i n E n 
va lt a i s t u i n

Kun siirrymme jakeeseen 12, tämä maallinen saatanan edustaja 
näyttäytyy saatanana itsenään: ”Kuinka sinä olet taivaalta pudon-
nut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, 
sinä kansojen kukistaja!”. Tämä lause käännetään oikeammin: 

”Kuinka olet sinä, kansojen heikentäjä, maahan syösty”. Entinen 
Lusifer manipuloi kansoja valtaansa ottaman poliittis-militäärisen 
johtajan kautta, joka mainittiin ensimmäisessä 11 jakeessa.

Lusifer—nimi tarkoittaa aamuruskon tähteä tai valontuojaa, 
joksi Jumala alun perin hänet loi. Mutta sitten: ”Sinä sanoit 
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sydämessäsi: Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan 
tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmai-
seen Pohjolaan.” Lusiferille ei kelvannut vähemmän kuin Luojansa 
valtaistuimelta syrjäyttäminen ja maailman kuninkuus.

Hän halusi hallita koko maailmankaikkeutta!
Palataan takaisin lihalliseen hallitsijaan: ”Mutta sinut heitet-

tiin alas tuonelaan (hepreaksi sheol), pohjimmaiseen hautaan”, jae 
15 ja siitä eteenpäin.

Sitten katse kiinnittyy jälleen maalliseen kuninkaaseen. Lusi-
fer oli Jumalan paras yksittäinen luomisteko, mutta uhkasi nyt 
tuhota Luojansa Frankensteinin hirviön tavoin, hän uhkasi syöstä 
Jumalan vallasta ja kaapata koko maailmankaikkeuden hallin-
non käsiinsä.

Tämä ennustus kuvaa taivaista sotaa, joka tulee tapahtumaan 
meidän aikakautenamme: ”Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja 
hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja 
hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää 
ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota 
perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, hei-
tettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan” 
(jakeet 7-9). ”Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruh-
tinas, joka seisoo sinun kanssasi lasten suojana. Ja se on oleva 
ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun 
kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan 
pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. 
Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikki-
seen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen” 
(Danielin kirja 12:1-2).

Saatanan kapinointihallitus EI perustunut Jumalan kaltai-
selle rakkaudelle: jakamiselle ja toisesta huolehtimiselle, vaan 
itsekeskeisyyteen, ylpeyteen, itserakkauteen, himoon, kateu-
teen, mustasukkaisuuteen, kilpailumielisyyteen, vihaan, tuhoon, 
pimeyteen ja, vääryyteen—kauneuden ja hyvyyden sijasta.

Huomaa, kuinka kaksinaisuuden periaate toimi tässäkin. 
Jesajan kirja 14:12–14 kuvasi ensimmäistä ihmistä, Aadamia, 
edeltävää aikaa, mutta Ilmestyskirjan 12:7 ja Danielin 12:1 kir-
jat kuvaavat, kuinka saatana yrittää uudemman kerran kaapata 
vallan taivaassa ja syöstä Jumalan valtaistuimelta oltuaan 6000 
vuotta vallassa maan päällä.
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l u o t u  l u s i f E r

Lusiferista kerrotaan myös Hesekielin kirjan 28 luvussa.
Ensin 26 luvussa esitellään Tyyro, entisajan kuuluisa kaup-

pakeskus, Babylon toimi taas poliittisena keskuksena. Tyyroa 
voitaisiin verrata nykyiseen New Yorkiin, Lontooseen, Tokioon 
ja Pariisiin. Tämä entinen satamakaupunki oli ylpeä kauneudes-
taan kuten nykyinen Pariisi.

Luku 27 kertoo tulevasta poliittis-militantista johtajasta, josta 
kerrotaan myös Ilmestyskirjan 18 luvun jakeissa 9-19.

Edetessämme 28 lukuun, saavumme omalle aikakaudellemme, 
(kuten Jesajan kirjan 14 luvussa). Tässä kuvataan Tyyron ruhti-
nasta, johtajaa, jonka esikuvana oli muinainen Tyyron kuningas. 

”Ihmislapsi, sano Tyyron ruhtinaalle: Näin sanoo Herra, Herra: 
Koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: Minä olen jumala, 
jumalan istuimella minä istun merten sydämessä, ja olet kuiten-
kin ihminen, et jumala, vaikka omasta mielestäsi oletkin jumalan 
vertainen—ja katso, viisaampi sinä oletkin kuin Daniel, ei mikään 
salaisuus ole sinulta pimitetty; viisaudessasi ja ymmärtäväisyydes-
säsi olet hankkinut itsellesi rikkautta, hankkinut kultaa ja hopeata 
aarreaittoihisi, ja suuressa viisaudessasi olet kaupankäynnillä 
kartuttanut rikkautesi, ja niin sinun sydämesi on ylpistynyt rik-
kaudestasi—sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Koska omasta 
mielestäsi olet jumalan vertainen, sentähden katso minä tuon 
sinun kimppuusi muukalaiset, julmimmat pakanoista; he paljas-
tavat miekkansa sinun viisautesi kauneutta vastaan ja häpäisevät 
sinun ihanuutesi. He syöksevät sinut alas kuoppaan, ja sinä kuolet 
niinkuin kaadetut kuolevat, merten sydämessä”(jakeet 2-8). Ver-
taa tätä toisen  Kirjeen tessalonikalaisille 2:3-4 kanssa, joka puhuu 

”Laittomuuden ihmisestä, kadotuksen lapsesta, vastustajasta, joka 
korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi kutsutaan … ja asettuu 
temppeliin ja julistaa olevansa Jumala”.

s u p E r h E n k i h a h m o !

Jesajan kirjan 14 luvussa lihallinen esikuva muuttuu suurem-
piarvoiseksi henkiolennoksi; Tyyran ruhtinas muuttuu Tyyron 
kuninkaaksi, joka on Lusifer. Hesekiel 28: ”Ja minulle tuli tämä 
Herran sana: Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja 
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sano hänelle: Näin sanoo Herra: Sinä olet sopusuhtainen sinetti, 
täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa”, jakeet 11–12.

Lue edellinen lause vielä uudemman kerran, Jumala ei kuvaa 
ketään ihmistä edeltävällä tavalla. Tämä superhenkihahmo oli täy-
dellisen tiedon, täyden ja kauneuden huipentuma. Hän oli Jumalan 
mestariteos. Hän kapinoi sitten traagisesti Luojaansa vastaan.

”Eedenissä, Jumalan puutarhassa sinä olit”. Hän asui maan 
päällä, hänen valtaistuimensa oli maan päällä. ”… Peitteenäsi olivat 
kaikkinaiset kalliit kivet … tamburiinit ja huilusi (puuttuu suomen-
kielisestä käännöksestä) oli valmistetut sinä päivänä, jona sinut 
luotiin”, jae 13. Hänet luotiin henkiolennoksi, eikä hän syntynyt, 
kuten ihmiset, lihalliseksi. Hänet luotiin erittäin musikaaliseksi 
ja kun hänen ajattelumaailmansa ja toimintansa turmeltui, hän 
saattoi alkuun modernin turmeltuneen musiikin ja rock–rytmin 
melodittomine valitteluineen ja kirkumisineen, ruumista ja mieltä 
stimuloivine rytmeineen ja melankolisin ja depressiivisin tunte-
muksin. Ajattele, minkälainen mahdollisuus Lusiferilla oli kehittää 
kykyjään, mutta kuinka ne kaikki turmeltuivat ja katosivat. Hän 
kääntyi sen sijaan vihaan, tuhoon ja epätoivoon!

Rohkaistu tästä ja kuvittele, kuinka ihmisen potentiaali on 
Lusiferin syntiinlankeemustakin edeltävää potentiaalia suurempi, 
kun vain vastustamme hänen saatanana tuomiaan negatiivisia 
vaikutteita ja pysymme Jumalan tahdossa.

”Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen ja minä asetin sinut 
pyhälle vuorelle…”, sanoo Jumala luomalleen Luciferille jakeessa 
14. Mooseksen toisen kirjeen 25 luvussa Jumala antoi Moosek-
selle liiton arkin ohjeet (alkaen jakeesta 10, erityisesti jakeet 18–20).  
Arkissa oli kerubi Jumalan valtaistuimen, maailmankaikkeuden 
hallinnon, kummassakin päässä. Näiden kahden kerubin siivet 
ulottuivat valtaistuimen päälle.

k o u l u t u s  m a a i l m a n k a i k k E u D E n 
pä ä m a J a s s a

Lusifer—kerubi toimi Jumalan valtaistuimelta käsin ja koulutet-
tiin ja tuli kokeneeksi hallinnon alalla ja valittiin maanpäällisiä 
enkeleitä johtamaan.

Jatka Hesekielin kirjasta (28:14–15): ”Ja minä asetin sinut 
pyhälle vuorelle ja sinä käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. 
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Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, 
siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys (laittomuus).” 
Hänellä oli hallussaan täydellinen tieto, taito, ymmärrys ja viisaus, 
hän osasi myös järkeillä, tehdä päätöksiä ja hänelle oli annettu 
valinnanvapaus. Vaikka hän tunsi kaikki menneet ja tiesi, mitä 
valinnoista seurasi, hän silti kapinoi Luojaansa vastaan sekä elä-
mäntapaa vastaan, josta seurasi vain hyvää. Hänet koulutettiin 
hallinnon ja lain toimenpanijaksi, mutta hän muuttui laittomaksi. 
Niin kauan kuin Lusifer toimi Jumalan asetusten mukaisesti, maa 
oli rauhaisa, kaunis ja onnellinen asuinpaikka.

m i k s i  E n k E l E i D E n 
s y n t i i n l a n k E E m u u s ?

Mikä sai enkelit hylkäämään Jumalan lain maan päällä? Tavalli-
set enkelit eivät saattaneet kapinaa aikaan vaan Lusifer. Hänessä 
löytyi laittomuus. Emme tiedä, kuinka kauan kesti, ennen kuin 
näin kävi, mahdollisesti vuodesta biljooniin vuosiin.

Emme myöskään tiedä, koska hän sai muut enkelit suostutel-
tua Jumalaa vastaiseen kapinaan.

Tunnen hyvin hänen käyttämänsä tekniikan. Hän toimii samalla 
tavalla tänäkin päivänä, kun hän saa ihmiset petollisiksi ja kapinoi-
maan itsekeskeisesti Jumalaa vastaan. Ensin hän saa muutaman 
kuvittelemaan, että heitä kohti toimittiin väärin. Nämä levittävät 
sitten epäoikeudenmukaisuuden tunnetta joukon keskuudessa. Saa-
tana tietää, että yksi mätä omena mädättää kaikki kulhon omenat.

Jos mätiä omenia ei heitetä ajoissa ulos, koko hallinto tuhou-
tuu niiden vaikutuksesta, näin myös tänä päivänä. Ulkopuolella 
ne eivät pysty vaikuttamaan muihin.

Kuvittele, millaista oli, kun katkera Lucifer kuiskutteli alais-
tensa pyhien enkeleiden korviin ja katkeroitti heidät yksi toisensa 
jälkeen Jumalaa vastaan ja lopulta avoimeen sotaan. Tämä vaihe 
saattoi kestää satoja, tuhansia, jopa miljoonia vuosia. Se tapahtui 
ennen ihmisen luomista.

Kaikki edellinen sai alkunsa maapallon alkuperäisen luo-
mistyön jälkeen, kuten 1 Mooseksen kirjeen ensimmäisen luvun 
ensimmäisessä jakeessa luimme. Toinen jae kuvaa puolestaan 
enkelien syntiinlankeemuksen jälkeistä tilaa mahdollisesti mil-
joonia vuosia ensimmäisen jakeen jälkeen.
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Maapallo saattaa olla jopa miljoonia vuosia vanha. Jatketaan 
lukemista Hesekielin kirjan 28 luvusta: ”Suuressa kaupankäyn-
nissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa, ja sinä teit syntiä. Niin 
minä karkotin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut, 
suojaava kerubi, pois säihkyväin kivien keskeltä. Sinun sydämesi 
ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden, sinä kadotit 
viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi 
kuninkaille, heidän silmänherkukseen” (jakeet 16–17). Tämän 
jälkeen kuvaus siirtyy kohta saapuvaan poliittis-militanttiin joh-
tajaan, jonka esikuvana oli Tyyron ruhtinas.

Kuvasin aikaisemmin tässä luvussa, kuinka fyysinen tuho 
ja pimeys peitti maan pinnan Lusiferin (nyt paholaisen) ja 
syntiä tehneiden enkelien (nyt demonien) synnin seurauk-
sena ja kuinka Jumala uudisti kuudessa päivässä maan pinnan 
(1 Mooseksen kirja 1:2-25).

m i k s i  i h m i n E n  l u o t i i n ? 

Miksi Jumala loi ihmisen maan päälle (1 Mooseksen kirja 1:26)?
Katso tilannetta Jumalan kannalta. Jumala loi meille ihmi-

sille itsensä kaltaisen mielen, vain alempiarvoisen ja rajoitetun. 
Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen, muotoisekseen, mutta mate-
riasta eikä hengestä koostuvaksi. ”Olkoon teillä se mieli, joka 
myös Jeesuksella Kristuksella oli” (Kirje filippiläisille 2:5). Meillä 
on rajoitettu kyky ajatella Jumalan lailla. Jumala harkitsi tark-
kaan tilannetta, ennen kuin uudisti maapallon pinnan enkelien 
tuhon jäljiltä.

Hän loi maan kauniiksi, asutti sinne ehkä miljoona pyhää 
enkeliä ja asetti maallisen valtaistuimen kuninkaaksi parhaim-
man luomuksensa, kerubi Lusiferin. Hänessä yhdistyi täydellinen 
kauneus, voima, mieli, äly, tieto. Jumala ei pystynyt luomaan 
yhdellä kerralla. häntä parempaa

Tämä Jumalan valtaistuimella toiminut olento hylkäsi Juma-
lan hallintomuodon ja korruptoi alaisensa enkelit kaikesta 
huolimatta.

Muista, että koko maailmankaikkeus luotiin samanaikaisesti 
kuin maa. Jumala ei kerro, eivätkä tieteelliset julkaisut ole pysty-
neet tuomaan todisteita maan ulkopuolisesta elämästä. Jumala ei 
kuitenkaan luo mitään tarkoituksetta.
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Nämä planeetat ovat nyt autioita ja tyhjiä—tohu ja bohu—
kuten luomiskertomuksen toinen lause tilaa kuvasi. Planeettojen 
alkuperäinen tila ei ollut kuitenkaan autiomaan kaltainen, vaan 
syntyi rappeutumisen seurauksena. Jos maan päälle asetetut enkelit 
olisivat pitäneet maapallosta huolta ja kaunistaneet ja paranta-
neet sitä Jumalan tarkoituksen ja ohjeiden mukaan ja Jumalan 
hallintomuodon kautta, heille olisi annettu mahdollisuus jatkaa 
maailmankaikkeuden luomistyötä muilla planeetoilla. Synnin ja 
kapinan seurauksena maan fyysisen turmelus levisi myös näille 
toisille planeetoille. 

m a a s t a  t u l E E 
m a a i l m a n k a i k k E u D E n  pä ä m a J a

Seitsemäs luku käsittelee, kuinka Jumalan tarkoitus on asettaa 
maa maailmankaikkeuden päämajaksi. 

Kun maa luotiin enkelien asuinpaikaksi, he riemuitsivat 
sen kauneuden tähden sen ensikertaa nähdessään, kuten Jobin 
kirja 38:4-7 kertoo. Tässä oli heidän mahdollisuutensa työstää, suo-
jella ja kehittää maata. 

Joissain huonekaluliikkeissä on saatavilla viimeistelemättömiä 
hyvälaatuisia tuotteita, jotka asiakas itse voi lakata tai maalata 
mieleisikseen, jos osaa. Asiakas voi osaltaan saattaa tuotteen val-
miiksi, täydentää sen. 

Jumalan luomistyön toimi samalla tavalla. Se oli täydellinen, 
kuitenkin vailla loppusilausta, joka tuli enkeleiden tehtäväksi. 
Maapallon oli yksin Jumalan luoma. Hän antoi ensin enkeleille 
ja nyt ihmiselle mahdollisuuden käyttää kreatiivisia kykyjään 
ja saattaa luomus valmiiksi.

Emme tiedä, olivatko enkelit tietoisia tästä asetelmasta. Se oli suuri 
koe, testi, näytön paikka, pystyivätkö he toimimaan Jumalan 
hallinnon alaisuudessa ja oliko heillä kyky saattaa odottava maa-
ilmankaikkeus valmiin muotoiseksi. Jumalan sanassa ilmoitetusta 
käy ilmi, että Jumala loi koko fyysisen maailmankaikkeuden yhtä 
aikaa kuin maan. 1 Mooseksen kirjan 1 luvun jakeen1 seitsemännen 
sanan pitäisi kuulua ”taivaat”, jotka kattavat koko laajan maailman-
kaikkeuden, eivätkä ainoastaan tämän maan ilmakehän.

Radioaktiiviset alkuaineet ja niitä koskevat lait todistavat aika-
kaudesta, jolloin materiaa ei vielä ollut. Jumala on henki, Luoja, 
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ja oli ennen mitään muuta. Myös enkelit olivat olemassa ennen 
maapallon luomista. Jumalan ilmoitus antaa ymmärtää, ettei 
materiaa ollut ennen alkuperäistä maapallon luomista, että koko 
fyysinen maailmankaikkeus luotiin tähän samaan aikaan.

J u m a l a n  s u u n n i t E l m a  E n k E l E i l l E

Enkelit olisivat voineet viimeistellä biljoonat planeetat, joista monet 
ovat itse asiassa aurinkoja. Osa näkemistämme ”tähdistä” onkin 
suurempia aurinkoja kuin oma aurinkomme, joka on kooltaan kes-
kikokoinen. Aurinkokuntamme on vain osa monista galakseista. 
Jumalan luoma fyysinen maailmankaikkeus on mielikuvituk-
semme ulottumattomissa. Kuinka suuri Jumalamme onkaan!

Jumala halusi enkeleiden olevan keskeinen osa lopullista vii-
meistelytyötä. Emme tiedä varmasti, olivatko he itse tietoisia tästä 
suunnitelmasta.

Jumala nimitti päämääränsä saavuttamiseksi maan päälle 
hallituksensa ja sen johtoon suurenmoisen kerubi Lusiferin.

Lusiferilla oli muiden enkeleiden tavoin kyky ajatella, harkita, 
muodostaa mielipiteitä, tehdä itsenäisiä valintoja ja päätöksiä.

Hänen alkunsa oli paras mahdollinen. Hänessä tiivistyi vii-
saus, kauneus ja täydellisyys hän oli täydellinen luomisensa 
ensihetkestä, kunnes laittomuus—vääryys löydettiin hänessä 
(Hesekielin kirja 28:15 engl. King James käännös).

Hänet koulutettiin maailmankaikkeuden päämajassa 
Jumalan hallituksen toimeenpanijaksi. Hän oli yksi kahdesta 
kerubista, joidenka siivet suojasivat korkeimman Jumalan val-
taistuinta (Hesekielin kirja 28:14; Mooseksen kirja 25:20).

k u i n k a  s y n t i  s a i  a l k u n s a

Lusifer luotiin uskomattoman kauniiksi, mutta turhamaisuus 
sai vallan ja hänen järkeilynsä petti. Jumalan hallinto perustuu 
Jumalan lakiin: rakkauden lakiin, Jumalan rakastamiseen, häntä 
nöyrästi palvelemiseen, hänen tahtonsa noudattamiseen, toisen 
huomioonottamiseen, auttamiseen, jakamiseen ja yhteistyöhön. 
Lusifer päätteli, että kilpailu toimii yhteistyötä paremmin. Kilpailu 
loisi puitteet yrittää kovemmin ja saavuttaa enemmän. Hänen 
mielestään oli myös mielekkäämpää ajaa omia tarkoitusperiä.
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Hän loittoni rakkauden laista, alkoi kadehtia Jumalaa ja tunsi 
kärsivänsä vääryyttä. Hän salli kateuden ja himon katkeroittaa 
luonteensa. Näin väkivallan henki sai alkunsa. Hän ryhtyi tieten 
tahtoen Luojaansa vastaan, muuttui Luojansa viholliseksi. Päätös 
oli Lusiferin—ei Jumalan, vaikka Jumala sallikin sen. 

Jumala muutti Lusiferin nimen saatanaksi, paholaiseksi. 
Saatana tarkoittaa vastustajaa, kilpailijaa, vihollista.

Saatana valjasti yliluonnolliset kykynsä pahaan. Hän ei ollut 
katkera vain Jumalaa kohtaan, vaan myös Jumalan lakia koh-
taan. Hän vietteli alaisensa enkelit salakavalasti Jumalaa vastaan 
ja aloitti lopulta avoimen sodan Jumalan syrjäyttämiseksi ja nous-
takseen maailmankaikkeuden valtaistuimelle.

Niin kauan kun Lusifer oli uskollinen Jumalan hallituksen 
toimeenpanija, koko maassa vallitsi rauha ja rakkaus ja enkelit oli-
vat onnellisia ja iloitsivat. Jumalan hallituksen toimeenpaneman 
lain seurauksena vallalla oli elämäntapa, joka toi mukanaan juuri 
mainitun rauhan ja rakkauden, sekä vaurauden ja hyvinvoinnin. 
Synnin täyttämä elämäntapa oli puolestaan kaiken pahan syy.

Enkelien synnin palkka ei ollut kuolema, henkiolennot eivät 
voi kuolla. maan jälkeen heidän potentiaalinsa oli koko maail-
mankaikkeuden viimeistelytyön jatkaminen. 

Heidän rangaistuksensa (jota he vielä odottavat) oli tämän 
mahdollisuuden menettäminen, luonteen kieroutuminen ja maan-
laajuisen tuhon aiheuttaminen.

Tuhon seurauksesta kertoo 1. Mooseksen kirjan ensimmäisen 
luvun toinen jae. valontuoja Lusifer muuttui pimeyden, tuhon 
ja pahuuden tuojaksi.

Maan tuhon takana oli syntiin langenneiden enkeleiden kapina 
(2 Pietarin kirje 2:4-6; Juudaksen kirje 6-7; Jesajan kirja 14:12–15; 
Hesekielin kirja 28:12–17). Mieti, miltä Jumalasta tuntui, kun hän 
katsoi näitä tapahtumia!

Jumala saavutti luomistyönsä huipun luodessaan Lusiferin. 
Hän tiesi, ettei voinut luoda kauniimpaa, viisaampaa, voimak-
kaampaa ja älykkäämpää olentoa.

pa h o J E n  h E n k i E n  a l k u p E r ä

Lusifer, Jumalan valtaistuimella, Jumalan hallituksen pää-
majassa koulutettu, kokenut mestariluomus päätyi väärään 
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lopputulokseen, teki väärän ratkaisun ja alkoi pikkuhiljaa muokata 
enkeleitä ajattelemaan itsensä tavalla. Lusifer puhutteli enkeleitä 
yksi toisensa jälkeen ja he alkoivat vakuuttua, että Jumala oli koh-
dellut heitä kaltoin.

Kun Lusifer salli ylpeyden, mustasukkaisuuden, kateuden, 
himon ja sen jälkeen katkeruuden ja kapinan ajatusten tulla mie-
leensä, jotain merkittävää tapahtui hänen mielessään: 
totuus vääristyi ja kieroutui. Jumala oli antanut vallan hänelle 
ja muille enkeleille ajatuksien kontrolloimiseksi. He eivät enää 
koskaan pysty oikaisemaan ajatuksiaan ja ajattelemaan johdon-
mukaisesti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti.

Olen henkilökohtaisesti tavannut useita pahojen henkien val-
taamia ihmisiä. Olen ajanut Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen 
voimalla ulos demoneja. Jotkut olivat typeriä poispilattujen lasten 
lailla, toiset taas viekkaita, teräviä, juonikkaita tai ovelia. Osa oli 
riidanhaluisia, osa röyhkeitä, murjottavia ja juroja, kaikki olivat 
vääristyneitä.

Onko saatanalla ja hänen demoneillaan vaikutusta ihmisiin 
ja hallituksiin nykypäivänä? Vaikuttavatko ne sinuun? Vastaan 
näihin kysymyksiin kirjan neljännessä luvussa.

Kun Jumala katsoi maanpäällistä hävityksen tuhoa hänen 
parhaimman luotunsa käännyttyä kapinoimaan, hän tiesi, että 
hänellä oli enää yksi mahdollisuus jäljellä. Jumala itse oli ainoa, 
joka ei haluaisi eikä voisi langeta syntiin.

Jumala on Jumalaperheen, Jumalavaltakunnan Isä.
Lue Johanneksen evankeliumista (1:1-5), kuinka Sana, joka 

tuli lihaksi (jae 14) oli ollut aina, ikuisuuden, Jumalan tykönä. 
Isä Jumala loi kaiken, koko universumin Sanan kautta, josta tuli 
myöhemmin Jeesus Kristus (Kirje efesolaisille 3:9; Kirje kolossa-
laisille 1:16–17).

Kun Jeesus oli maan päällä, hän rukoili Isäänsä taivaassa. Isä 
sanoi Jeesuksen olevan rakkaan poikansa, johon hän oli mielis-
tynyt. Jeesus eli maan päällä kiusattuna kuten kaikki muutkin, 
mutta ei tehnyt syntiä.

Raamatun neljäs sana on ”Jumala” (1 Mooseksen kirja 1:1), alku-
peräisessä muodossaan hepreaksi Elohim, yksikkösubstantiivi joka 
viitaa kahteen tai useampaan henkilöön, kuten perheeseen, kirkko-
kuntaan tai ryhmään. Jumala on pyhä perhe. Jumalia on yksi: yksi 
perhe, joka koostuu useammasta kuin yhdestä jäsenestä.
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Jumala ei voinut olla varma, että kukaan muu kuin hänen per-
heensä jäsenen pystyisi olemaan syntiä tekemättä. Kun Jumala 
saattoi maailmankaikkeutta koskevan suunnitelmansa alkuun, 
hän tiesi, ettei mikään vähempiarvoisempi kuin Jumalaper-
heen jäsen voisi suorittaa tätä maailmankaikkeuden kattavaa 
tehtävää.

m i k s i  i h m i s E t  s E u r a s i va t  E n k E l E i t ä ?

Jumala suunnitteli lisääntyvänsä ihmisprototyypin avulla, jonka 
hän teki itsensä kuvaksi. Hän muovasi ihmisen kuolevaiseksi 
lihasta ja verestä sen varalta, että ihminen ei katuisi tekemiään 
syntejä. Hän antoi ihmiselle mahdollisuuden syntyä Isän Jumalan 
siittämänä Jumalan perheeseen. Kristus antoi itsensä tätä tarkoi-
tusta varten. 

ihminen on maan päällä, koska Jumalaperhe haluaa lisääntyä! 
Tämä on Kaikkivaltiaan kaikkein suurin ja mahtavin teko: lisään-
tyminen! Seuraava luku selvittää asian yksityiskohtaisesti.

Vielä yksi kommentti; Jumalan perimmäinen tarkoitus on luo-
minen, vaikka itsensä kautta. Lisäksi hänen on myös hallittava 
luotujaan. Jumala valitsi maan maailmankaikkeuden päämajaksi 
ja valtaistuimensa paikaksi (1 Kirje korinttilaisille 15:24). Saa-
tana hylkäsi Jumalan hallituksen maan päällä. Ihminen valittiin 
palauttamaan saatanan vallan sijaan Jumalan valta maan päälle. 
Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja hänen piti syntyä Jumalan 
perheeseen. Ota vaari Paavalin kehotuksesta äläkä unohda saa-
tanan olemassaoloa. Pysy varuillaan hänen juoniessaan (2 Kirje 
korinttilaisille 2:11). Seuraavissa luvuissa käsitellään ihmisen 
tarkoitusta.

h y vä  u u t i n E n 

Olet kuullut sanonnan: hyvät ja huonot uutiset. Luvun loppupuoli 
antoi huonot uutiset, mutta hyvänä uutisena meillä on Jumalan 
suunnitelma ihmiskuntaa varten, ja että pyhien oikeamielis-
ten enkeleiden enemmistö—kaksi kolmasosaa—toimii edelleen 
Jumalan näkymättöminä lähettiläinä ja auttaa Jumalan perillisiä, 
tulevia Jumalan lapsia, Jumalan perheen jäseniä heidän oikeamie-
lisen luonteensa kehittämisessä.
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3
Ihmisen salaisuus
Tuntuu uskomattomalta, että korkean opetuksen 

laitoksissa ihmistä tutkitaan fysiologian, anatomian, ant-
ropologian ja psykologian keinoin, mutta silti kukaan ei 

pysty täysin selittämään, mikä ihmisen alkuperä ja mikä ihmi-
nen oikeastaan on. Käsittelen nyt kolmatta ihmiskunnalta salassa 
pysynyttä arvoitusta.

Onko ihminen evoluution kuluessa pisimmälle kehittynyt 
eläin? Kuinka hän sai täysin eritasoisen kyvyn ajatella ja pohtia 
kuin mikään muu eläin? Onko ihminen kuolematon henkiolento, 
vai onko ihmisellä mahdollisesti kuolematon sielu kuolevaisessa 
ruumiissa? Mikä ihminen on?

Miksi ihminen on täällä?
Miksi ihmiskunta asuu maan päällä? Olemmeko täällä sattu-

manvaraisesti vai tarkoituksellisesti?
Puhutaan syystä ja seurauksesta. Seuraus on ihminen. Ihmi-

nen on täällä. Kuinka—miten hän saapui tänne? Asetettiinko 
hänet tänne vai tuliko hän sattumanvaraisesti sokean, mielettö-
män aivottoman evoluutioprosessin kautta?

Asian luulisi kiinnostavan useimpia!
Nämä kysymykset ovat tyrmistyttäneet korkean opetuksen 

ahjoja
Evoluutioteoria hyväksyttiin korkeakoulutasolla 20. vuo-

sisadalla yksimielisesti. Nyt konsepti täydellisen älykkäästä, 
valtavoimaisesta Jumalasta, joka suunnitteli ja toimeenpani 



suunnittelemansa luomuksen sivuutetaan täysin. Evoluutioteoria 
ei pysty selittämään yhtäaikaista lisääntyvän tiedon ja yhteiskun-
nan rappion välistä ristiriitaa. Se ei pysty tarjoamaan elämälle 
tarkoitusta. Tiede sivuuttaa Raamatun ihmisen maanpäällistä 
elämää koskevan tiedon tieten tahtoen ja kadottaa nykyisen sivi-
lisaatiomme lähtökohdan. Nykytiede pohjautuu materialistiseen 
oppikäsitykseen, evoluution ja agnostilaisuuden yhteensulautu-
maan, Karl Marxin poliittiseen ja taloustieteelliseen malliin sekä 
Sigmund Freudin moraali–ja sosiaalioppeihin. Yliopistoillamme 
ei ole minkäänlaista käsitystä ihmisyydestä, eikä ihmisen kehit-
tämistä kulttuureista. 

Kouluttajamme eivät edes halua ajatella asiaa sen enempää. Jos 
heitä lähestyy kysymyksiä esittäen, nämä intellektuellit, nämä 
tiedon vaalijat joko loittonevat tai nousevat vastahankaan. Tiede 
sulkee suunsa sekä mielensä tiukasti ihmisen olemusta ja tarkoi-
tusta pohtivilta kysymyksiltä. He vaikenevat tieten tahtoen!

J u m a l a  a s t u u  k u va a n

Miksi ihmiset haluavat olla mieluummin tietämättä? Saatana saa 
Jumalaa käsiteltäessä ihmisissä aikaan vihollisuuden sekä vastaha-
koisuuden tunteet. Saatana hallitsee vielä tällä hetkellä maan päällä ja 
sokaisee maan viisaita ja muitakin yhteiskunnan luokkia. Jos kysyt 
erikoisalantuntijalta kysymyksen hänen oman spesialiteettinsa ulko-
puolelta, hän ei ole sen oppineempi kuin keskiverto ihminenkään.

Sivilisaatiomme pylväät: hallitus, uskonto, tiede, teknologia 
sekä teollisuus, kaikki kääntävät selkänsä Jumalalle. He eivät 
halua Jumalan puuttuvan asioihinsa. Jo Jumalan nimen mainit-
seminen nolostuttaa heitä.

Tiedon puutetta ei voi selittää ilman saatanan ja hänen demo-
niensa, näkymättömien, tiedostamattomien ja yliluonnollisten 
henkien osuutta.

Voimme lukea Ilmestyskirjan 12 luvusta, kuinka saatana 
harhautti koko maailman. Maailma–käsite ei sulje korkeasti kou-
lutettuja ihmisiä ulkopuolelle. Jeesus kiitti Jumalaa, koska hän 
piilotti totuuden maailman viisailta ja ilmoitti sen tiedonmääräl-
tään yksinkertaisimmille.

Ensimmäisestä luvusta opimme, kuka ja mikä jumala on, 
näimme myös, kuinka todellinen hän on ja että hän koostuu 
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useammasta kuin yhdestä henkilöstä. Raamatun mukaan Jumala 
on taivaallinen luova perhe, joka ei tee mitään tarkoituksetta. 
Jumalan tarkoituksena on muokata ajan myötä ihmisiin kal-
taisensa täydellinen pyhä luonne, jotta he voisivat elää ikuisesti 
Jumalan perheessä Jumalan elämäntavan mukaisesti.

Ihmisen olemassaolo maan päällä on suhteutettava aina Juma-
lan, Luojamme, päämäärään.

Edellisten kysymysten lisäksi meidän on esitettävä vielä yksi 
kysymys: miksi nykypäivän maailma on niin sairas kuin se on, 
täynnä pahuutta ja sekasortoa. Maailma ei ole löytänyt vasta-
usta polttavimpaan, kriittisimpään ongelmaansa: tuleeko se 
elämään edes 20. vuosisadan loppuun asti. Tuleeko ihmiskunta 
selviämään väestön räjähdysmäisen kasvun seurauksista ja 
kehittämästään atomipommista, jolla on valta tuhota koko tuo-
tettu väestö?

Palataan takaisin Jumalan enkeleitä koskevaan suunnitel-
maan, heidän kapinaansa edeltävään ajanjaksoon. Se tuo meidät 
suoraan meille ihmisille aukeavaan suunnitelmaan sekä ihmi-
sen arvoitukseen!

m a a n  p i n t a  t u h o u t u u

Syntiinlangenneet enkelit eivät saattaneet Jumalan luomistyötä 
valmiiksi maapallolla, vaan aikaansaivat sen tuhon ja rappeutti-
vat maan pinnan. 

Palataan seuraavaksi Mooseksen kirjan alkuun: ”Alussa loi 
Jumala taivaat ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli 
syvyyden päällä …” Heprean tekstin alkuasussa autio ja tyhjä 
tarkoittaa hävityksen jäljillä olevaa ja sekavaa, tai sekavaa ja rap-
peutunutta. Maa oli—oikeammin ”maa tuli tällaiseksi”. Eli koko 
maan pinta oli ehkä miljoonien vuosien ajan meren peitossa, myös 
valo muuttui synnin seurauksena pimeydeksi. 

Jesajan kirjassa sanotaan: ”Keitähän tuokin luulee taitoon 
neuvovansa, keitä saarnalla opettavansa? … Käsky käskyn 
päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn 
päälle, milloin siellä, milloin täällä (28:9–10). Useimmat Raa-
mattuaan tutkivat ottavat vastoin sen omaa neuvoa yksittäisen 
luvun, eristävät sen asiayhteydestä ja lisäävät sitten siihen omia 
ajatuksiaan. 
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Raamattu on ainutlaatuinen kirja. Sen totuudet on sijoitettu 
erilleen yhteen koottaviksi. Raamattu on koodattu kirja. Sen 
sanoma on tarkoitettu vasta meidän aikanamme paljastuvaksi. 
Kun lukee Raamattua kannesta kanteen, jää useinkin hämmen-
tyneeksi ja joutuu myöntämään, ettei pysty sitä ymmärtämään. 
Bruce Barton sanoi Raamatun olevan kirjan, jota ”kukaan ei 
tunne”. Raamattu on kuin palapeli. Vasta kuin sen palaset ovat 
oikeilla paikoilla, sen kuva tulee näkyviin. 

Raamatun muista osista löytyvät kirjoitukset täydentävät Moo-
seksen kirjan alun tapahtumia.

Keskitytään vielä Raamatun taustaan ja yritetään ymmärtää 
sen ensilehden tapahtumat. Jumala loi taivaat ja maan. Edellisessä 
kappaleessa selitin, kuinka taivaat, eli maailmankaikkeus, luotiin 
enkelien jälkeen, kuinka enkelit rappeuttivat maapallon ja kuinka 
jumalan hallinto ei ollut enää edustettuna maan päällä.

Jumala saattoi luottaa ainoastaan Jumalolentojen lainkuuliai-
suuteen. Hän ei pystynyt luomaan kerubi Lusiferia täydellisempää 
olentoa, ja Lusifer saattoi alkuun juuri tapahtuneen kapinan. Luon-
teenlujuuden luominen osoittautui näin mahdottomaksi.

Oikeamielinen luonne saavutetaan toistuvien toimintojen 
ja näin muodostettujen tapojen kautta sen jälkeen, kun henkilö 
on tullut tietoiseksi Jumalan sanomasta, sitten kun hän haluaa 
noudattaa Jumalan tahtoa vastoin omia mieltymyksiään, kiusa-
uksista huolimatta ja jopa ulkopuolista vastustusta kohdatessaan. 
Tällainen luonne on mahdollista vain yksilön vapaan valinnan 
pohjalta ja yksilön täytyy vastaanottaa luonne sen alkuunpanijalta, 
Jumalalta. Jumala päätti nyt, tai oli jo aikaisemmin päättänyt, saa-
vuttaa suuriluokkaisimman luomistyön: Jumalolennon luomisen, 
itsensä, Jumalsuvun,   jatkamisen. Tämän päämäärän saavutta-
miseksi tarvittiin ihmisen luominen. Jumala tiesi, että hän voisi 
saavuttaa tarkoitusperänsä materiaalisen luomuksen kautta.

i h m i n E n  o n  J u m a l a n  k u va

Jumala alkoi valmistaa maanpinnan ihmistä varten. Psalmien 
kirjan luvun 104 jakeessa 30 sanotaan: ”Sinä lähetät henkesi ja ne 
luodaan; ja sinä uudistat maan muodon.”

Maa oli nyt autio ja tyhjä … ja Jumalan Henki liikkui vetten 
päällä” (1 Mooseksen kirja 1:2).
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Ensin Jumala palautti pimeyden valoksi, kuten alunperin oli 
tehnyt. ”Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli” (jae 3).

Kuudessa päivässä Jumala uudisti maapallon pinnan. 
Jumala ei luonut sitä alusta asti vaan uudisti sen rappiotilasta 
ihmistä varten.

Seuraavaksi Jumala erotti valtameret ja maan. Hän muodosti 
maan päälle kasvikunnan, sitten merielämän. Selkärankaisista 
Mooses käytti heprean kielen sanaa nephesh, joka käännetään ”elä-
vät olennot” jakeissa 20,21 ja 24 aivan oikein. Ihmisestä puhuttaessa 
2 luvun jakeessa 9 sama nephesh – sana käännettiin Raamattuun 
sanalla ”sielu”, koska käännöstyön tekijät luulivat erheellisesti, että 
vain ihmisillä oli sielu. Nephesh tarkoittaa yleisesti eläinten henkeä 
ja viittaa fyysiseen, eikä hengelliseen olemassaoloon.

Maapallo oli taas täydellinen luomus, mutta edelleen vailla 
loppusilausta.

Kuten aiemmin mainitsin, Jumala luo asteittain kahdessa vai-
heessa kuten leipuri, joka ensin paistaa ja sitten koristelee kakun.

Lusifer enkeleineen ei pystynyt saattamaan maata valmiiksi.
Nyt maan pinta oli jälleen kunnossa ja valmis ihmistä var-

ten. Ihmisen haasteena oli Jumalan muotoisena kehittää Jumalan 
kaltainen luonne. Oli Ihmisen vuoro kaunistaa maan pinta — 

”kuorruttaa” se—ja ottaa näin osaa luomistyöhön. Meille on selvää, 
että tehtävän täyttämisen sijaan ihminen on läsnäolollaan saastut-
tanut, tahrannut ja rappeuttanut lähes joka maapallon kolkan.

i h m i s E n  t a r k o i t u s  m a a n  pä ä l l ä

Miksi Luoja Jumala asetti ihmisen maan päälle? Jumalan tar-
koituksena oli luoda miljoonia itsensä luonteisia jumalolentoja, 
jotka ensin siitettäisiin ja jotka myöhemmin syntyisivät Jumalan 
lapsiksi ja Jumalan perheen jäseniksi.

Maan kaunistamisen ja sen valmiiksi saattamisen lisäksi 
(kapinoivat enkelit olivat kieltäytyneet tästä) ihmisen piti myös 
palauttaa Jumalan hallinto maan päälle, Jumalan elämän-
malli, ja kehittää tässä prosessissa vapaasta tahdosta jumalallinen 
luonteenlaatu, mikä päättäisi ihmisen luomistyön.

Kun ihminen muuttuu uuden luonteen omaksuessaan 
fyysisestä olennosta kuolemattomaksi hengeksi, Jumala pys-
tyy vihdoin avaamaan ihmisen sanoinkuvaamattoman 
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potentiaalin – synnyttää hänet Jumalan perheeseen, palaut-
taa ihmisien kautta Jumalan hallinto maan päälle ja antaa ihmisen 
osallistua koko maailmankaikkeuden luomistyöhön! Kerron 
tästä edetessämme lisää. Jumala lisääntyy miljoonakertaisesti!

Luomisviikon kuudentena päivänä Jumala (Elohim) sanoi: 
”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme” (1 Moo-
seksen kirja 1:26).

 Ihmisen suhde Luojaansa piti olla (ihmisen suostumuksella) 
erityislaatuinen. Jumala muovasi hänet muotoisekseen ja asetti 
ihmiseen ihmisen hengen (joka oli osana hänen muotoaan), jotta 
Jumalan ja ihmisen välinen suhde olisi mahdollinen.

s i E l u  o n  k u o l E va i n E n

Jumalan suunnitelman toteutuminen vaati, että ihminen koos-
tuu materiasta!

”Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi 
hänen sieraimiinsa elämän hengen (ilmaa); ja niin ihmisestä tuli 
elävä sielu (nemesh)”, (1 Mooseksen kirja 2:7). Ihminen muovattiin 
maasta ja hänestä tuli elävä olento kun hän alkoi hengittää ilmaa. 
Lause ei sano, että ihminen omistaisi kuolemattoman sielun. Sielu 
muovattiin materiasta.

Hepreankielen nephesh – sana tarkoittaa yksinkertaisesti 
hengittävää eläintä. 1. Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa 
eläimiä kuvataan kolme kertaa nephesh -sanalla: eläviä olentoja 
(1:20), suuret merieläimet ja kaikenlaiset liikkuvat, vesissä vilise-
vät elävät olennot (1:21), elävät olennot (1:24). Raamatunkääntäjä 
käänsi olento-sanan kaikkialla muualla ”eläväksi olennoksi”, 
mutta toisen luvun jakeessa 7 ”sieluksi”! 

Tämä nephesh, sielu, oli fyysinen olento, kuolevainen! Vain 
hyvin harva uskonnollinen ryhmä on tästä tosiasiasta tietoinen, 
eikä todennäköisesti yksikään varsinainen uskontokunta. Tämä 
asia todistaa muiden seikkojen ohella todellisen, ainoan Juma-
lan seurakunnan olemassaoloon ja tunnistaa sen! 

i h m i s E n  m i E l E n  t o i m i n t a

Käsittelen nyt aihetta, jonka uskomani mukaan vain aito seura-
kunta tuntee.
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Oletko koskaan ihmetellyt ihmisten ja eläinten aivo-
jen eroavuutta? Se on yksi monista evoluution kumoavista 
todisteista.

Fysikaalisesti ihmisten ja kehittyneempien selkärankaisten 
eläinten aivot eivät perusteellisesti eroa toisistaan. Delfiineillä, 
valailla ja elefanteilla on suuremmat aivot kuin ihmisellä, sim-
panssien aivot ovat lähes ihmisen kokoiset, ja silti ihmisaivojen 
suorituskyky on ylivoimainen näihin eläimiin verrattuna. 

Raamattu mainitsee useissa teksteissään ihmisessä olevan hen-
gen (spirit). Tämä henki ei ole materiasta koostuva kuten ihminen. 
Kutsun sitä ihmisen hengeksi, jotta voin tehdä eron sen ja Juma-
lan Pyhään hengen välillä.

Ihmishenki on vastuussa aivojemme älyllisistä toiminnoista.
Henki ei näe, ei kuule, ei maista, ei haista eikä tunne. Aivot 

näkevät silmien kautta, kuulevat korvien avulla jne. Henki itses-
sään ei ajattele, vaan tarvitsee aivoja ajatteluun.

Mikä on sitten ihmishengen toimintaa? Se ei ole ”sielu”. Se 
1) antaa aivoille kyvyn älyllisiin toimintoihin, mahdollistaa ajat-
telun, mielen toiminnat ja 2) mahdollistaa ihmisen yhteyden 
pyhään Jumalaan.

i h m i s h E n g E n  a rv o

Filosofit ja humanistit ylistävät ihmisyyttä itseisarvona. He 
väittävät jumaluuden asuvan kussakin yksilössä, tai puhuvat löytö-
retkestä omien salaisten voimavarojen löytämiseksi. He opettavat 
itseluottamista ja omanarvontuntoa.

Näillä vaikuttajilla ei ole aavistustakaan todellisista elä-
mänarvoista, eikä kuinka suunnaton, todellinen ihmisen 
potentiaali on.

Ihmisen elämällä on sinänsä vain vähän arvoa, mutta saman-
aikaisesti ihmisellä on kuitenkin paljon suurempi potentiaali kuin 
kukaan uskaltaa arvata.

Totuus on nyt ilmoitettu. Jos Jumala ei olisi sitä ilmoittanut, se 
olisi jäänyt petettyjen, pöyhkeiden intellektuellien saavuttamat-
tomiin. Toistan vielä kerran Jeesuksen sanat: ”Minä ylistän sinua, 
Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja 
ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille” (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 11:25).
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Tunnemmeko ihmisen arvon? Minkä arvoiseksi määrittelet 
ihmisen elämän? Sen itseisarvoa on liioiteltu ja sen potentiaalia 
on vähätelty. Totuus on hätkähdyttävä.

Minkä arvon antaisit vastasyntyneelle lapselle, entä 80-vuoti-
aalle vanhukselle? Toinen on juuri elämänsä alussa ja toinen kohta 
sen lopussa. Osaisitko antaa vastauksen?

Huomaa, kuinka tiede myöntää vain materiaalisen maailman 
olemassaolon, mutta kieltää kokonaan hengellisen ulottuvuuden. 
Kummassakin tapauksessa he kieltävät Jumalan olemassaolon.

Nykyinen aivotutkimus paljastaa ihmisten ja eläinten aivot 
rakenteellisesti hyvin samanlaisiksi. Ihmisaivot kykenevät kui-
tenkin toimintoihin, joihin eläinten aivotoiminta ei pysty. Eläin 
pystyy ajattelemaan, päättelemään, havaitsemaan ja tekemään 
päätöksiä vain vaistojen varassa. 

Eläin ei kykene ymmärtämään moraalisia käsitteitä kuten: 
tuomitseminen, arviointi, viisaus, rakkaus, ystävällisyys, yhteis-
työ, kateus, kilpailu, kauna, juonittelu. Se ei pysty arvostamaan 
musiikkia, taiteita eikä kirjallisuutta. Eläimiltä puuttuu kyky 
ymmärtää hengellisiä käsitteitä ja malleja. Kuitenkin tiede pitää 
edelleen ihmisen älyllistä kykyä fyysisenä ominaisuutena.

Todistin itselleni rationaalisesti Jumalan olemassaolon, että 
Jumala on todellisempi kuin näkyvä materiaalinen olotila. 
Todistin myös, että Jumala kommunikoi ihmiskunnalle Raama-
tun välityksellä. Raamattu välittää tietoa Jumalalta, jota ihminen 
ei muuten pystyisi hankkimaan. Se paljastaa päämäärän, tar-
koituksen, suunnitelman, jota itseään arvostavat oppineet 
eivät koskaan pystyisi saamaan selville. Ymmärsin myös, miksi 
jatkuvasti kehittyvä maailma ei pysty pysäyttämään laittomuu-
den leviämistä. 

Onko mielestäsi oikein, että Jumalan suunnittelema ja luoma 
ihminen kysyy kerta toisensa jälkeen vaativalla äänellä Luojaltaan: 

”miksi oikein teit minut, muka mitä tarkoitusta varten?” Voiko 
ihminen antaa Jumalalle ohjeita? Eikö olisi parempi, jos ihminen kes-
kittyisi vain hiljaa kuuntelemaan, mitä Jumalalla on sanottavana?

Jumala on ilmoittanut itsensä Pyhän Raamatun koodatun 
sanoman välityksellä. Sen ymmärtämiseen tarvitaan Pyhän Hen-
gen läsnäolo ihmisen mielessä, kun henkilö on valmis uskomaan 
ja noudattamaan sen antamia ohjeita. Näin totuuden ymmärtä-
minen on hyvin selkeää ja yksinkertaista.
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Entä jos ihmisellä olisikin eläimeen verrattavat aivot, voi-
siko Pyhä Henki lähettää hengellistä tietoa niihin? Näin ei voisi 
tapahtua, koska eläimet eivät ole tietoisia Jumalan olemassaolosta, 
eivätkä he voi omaksua hengellistä tietoa. Eläimiltä puuttuu tämä 
kommunikaatiomahdollisuus.

Ihmisen henki ihmisen fyysisessä ruumiissa mahdollistaa 
yhteyden Jumalaan, joka on henki.

Puhumme usein kuinka suurenmoisesti Jumala on luo-
nut ihmisen monimutkaisine aivorakenteineen ja fysiologisine 
toimintoineen, mutta ajattele, kuinka ilman ihmishengen mah-
dollistamaa aivojen älyllistä toimintaa sekä sen mahdollistamaa 
kommunikaatiota Jumalan kanssa, emme olisi yksinkertaisia 
eläimiä kummempia. Ihmisen hengen myötä luomistyö saa vielä 
paljon suuremman arvon. Ihmiseen rakennetun hengen avulla 
yhteys Jumalaan mahdollistuu, Jumalan Henki pystyy yhtymään 
ihmisen henkeen, siittämään ja lopulta hedelmöittämään hänet 
Jumalan lapseksi. 

Ihmisen todellinen arvo liittyy täten yksinomaan aivoihin 
yhteydessä olevaan ihmishenkeen. Siitä huolimatta, että pitkälle 
koulutetut psykologit eivät pysty havaitsemaan ihmisen henkeä, 
on se silti ihmismielen ydinosa.

s i E l u  v o i  k u o l l a 

Luojamme kirja ilmoittaa ihmisen erehtyväisen humanistisen tie-
don vastaisesti, että ihminen luotiin maan tomusta ja että maan 
tomusta tuli sielu, joka oli kuolevainen kaikkien selkärankais-
ten lailla. Ihmiskunta uskoo edelleenkin ihmiskunnan historian 
ensimmäisen valheen, saatanan Eevalle lausuman erheellisen väit-
teen, ettei ihminen kuole, vaan että ihmisellä on ikuinen ”sielu”.

Sielu on pelkästään hengittävä eläin. Raamatussa kaikkia eläi-
miä kutsutaan ”sieluiksi”, nepheseiksi. Eli jos 1 Mooseksen kirjan 
2 luvun jae 7 kutsuu ihmistä, niin se kutsuu samoin yksinkertai-
sia eläimiä sieluiksi. Mutta ihmisellä on ihmisen sielussa ihmisen 
henki. 

Ihmisen henki ei kuitenkaan anna ihmiselle elämää. Ihmi-
sen elämä muodostuu verenkierron ja hengityksen avulla, samoin 
kuin muillakin selkärankaisilla. Jumala ilmoitti, että ihmisellä on 
ihmishenki eläimistä poiketen. Tämä henki mahdollistaa aivojen 
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älylliset toiminnat: kyvyn tiedon hankkimiseen, ajatteluun, päät-
telemiseen ja joko hyvien tai pahojen asenteiden luomiseen.

Ihmisen ja eläimen aivot ovat samanlaisia. Ihmisen ylivoi-
mainen mieli ei riipu ylivoimaisista aivoista, vaan koska ihmisen 
aivojen sisältämästä ihmisen hengestä. Eläimen aivoihin ei kuulu 
äly, niistä löytyy sen sijaan vaisto.

Kertaamani tosiasiat voivat tuntua kummallisilta, koska tätä 
tietoa ei ole yleisesti saatavilla. Ihmisen arvo perustuu yksinomaan 
ihmishenkeen, joka toimii aivojen yhteydessä.

Jumala muovasi ihmisen maan materiasta, mutta kaltaisek-
seen ja kuvakseen.

Eläimen ja ihmisen elämä perustuu samalle periaatteelle: 
molempien täytyy hengittää. He myös kuolevat samalla tavalla. 
Ihmisen elämää voisi kuvata eläimen kaltaiseksi olemassaoloksi, 
kuitenkin Jumalan muotoisena ja lisäksi ihmishengen kiinnitty-
essä aivojemme rakenteeseen.

Ihmisen tarkoitus oli elää suhteessa Luojaansa. Hänet tehtiin 
Luojansa kuvaksi ja hänelle annettiin henki, jotta hän voisi pitää 
yhteyttä Luojaansa.

i h m i s E n  l u o m i n E n  E i  o l E  v i E l ä  va l m i s

Ihmisen luominen ei ollut vielä päättynyt. Hän oli hengellisesti 
vielä ”puoliksi raakile”. Hän kaipasi Jumalan hengen yhtymistä 
henkeensä, siittämistä Jumalan lapseksi, yhteyttä Jumalaan – ja 
lopulta Jumalan perheen jäsenyyttä, siihen syntymistä.

Pysähdytään hetkeksi ja tarkastellaan Jumalan kaksija-
koista luomistyötä. Ensimmäinen ihmisolento, Aadam, oli 
fyysinen olento, jolla oli ihmisen henki. Kun ihmisen luomi-
nen tulee lopulta valmiiksi, hän tulee koostumaan yksinomaan 
hengestä.

Kun ihminen vastaanottaa Pyhän Hengen, hän saa ikuisen 
Jumalan mielen sekä hengen osaksi olemustaan. Jumalan henki 
liittyy ihmishenkeen. Eläin ei voi saada Pyhää Henkeä, koska sillä 
on vain vaisto, siltä puuttuu se osa, johon Jumalan Henki pystyisi 
ankkuroitumaan.

Käsitel läänpä asiaa ,  joka k ir joit taessani on länsi-
maissa hyvin ajankohtainen ja ehkä kaikkein kiistanalaisin 
teema—aborttikysymys.
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Ihminen vastaanottaa ihmishengen, kun siittiö ja munasolu 
yhtyvät embryoksi. Kun aikuinen henkilö tekee tietoisen päätöksen 
ja alistuu Jumalan tahdon alaisuuteen, hän vastaanottaa Luojalta 
Pyhän Hengen. Tällä hetkellä hänessä alkaa elämä Jumalan lap-
sena ja hän kasvaa kuten lapsi, joka kehittyy sikiökautena ennen 
syntymäänsä. Juuri tämän vuoksi embryon tai sikiön tuhoaminen 
äidin kohdussa merkitsee tulevan Jumalolennon murhaa.

Tämän potentiaalin vuoksi abortti on murha.
Palataan vielä ihmisen arvoa koskevaan kysymykseen.
Ihmisen elämä on eläimen kaltainen joka tavalla. Se eroaa 

eläimestä kuitenkin, koska ihmishenki tuo aivoille sen älylli-
sen toiminnan. Ihmisessä oleva ihmishenki mahdollistaa Pyhän 
Hengen liittymisen ihmiseen ja yhteyden Jumalan mieleen ja kuo-
lemattomuuteen. Kun ihminen kuolee, hänen ruumiinsa palaa 
maan tomuksi ja ihmishenki palautuu takaisin Jumalalle.

k u o l E m a n J ä l k E i n E n  E l ä m ä 

Ihmishenki on kuin hengellinen muotti, jolla ei ole tietoisuutta, 
mutta kuoleman jälkeen ylösnousemuksessa se pystyy palauttamaan 
kaiken muistissa olevan tiedon, henkilön luonteen ja myös henkilön 
ruumiin muodon. Ihmisen hengellä ei ole todellista itsenäistä elä-
mää.  Se ei näe, kuule, ajattele eikä tiedä. Ainoa itsenäinen olemassa 
oleva elämä on mahdollista vain Jumalan Pyhän Hengen ollessa 
yhtyneenä ihmisen henkeen. Elämän todellinen arvo on ihmishen-
gen potentiaalisuus liittyä Jumalan Henkeen, mikä käytännössä 
tarkoittaa Jumalan kaltaista mieltä ja Jumalan kaltaista elämää.

Filosofit puhuvat ihmisarvosta, sisäisestä jumalvoimasta, 
aivan kuin ihmisellä olisi itsessään elämä ja voima. He opettavat 
itsensä arvostamista sekä itsetunnon pönkittämistä. He halu-
avat kuolevaisen ihmisen uskovan olevansa kuolematon, aivan 
kuin Jumala.

Aivan päinvastainen on totta: ihmisen arvo on ainoastaan 
ihmisen hengessä, jolla on mahdollisuus hedelmöityä Jumalan 
toimesta ja syntyä jumalaksi, jumalan lapseksi, jumalan per-
heen jäseneksi.

Ihmisellä ei ole ”jumaluutta” itsessään, vaan ihminen on pel-
kästään lihaa ja verta, kuolevainen. Ihmisen aivot vastaanottavat 
älylliset toimintansa ihmishengeltä.
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Ihminen on huimasti vähempiarvoinen kuin maan viisaat 
kuvittelevat. Mutta kun ihminen on hedelmöittynyt Jumalasta ja 
Jumalan Henki ja elämä asuu ihmisessä, hänen potentiaalinsa 
on määrättömästi suurempiarvoisempi kuin kukaan maailman 
ihmisistä pystyy ymmärtämään. 

Olemme jo tietoisia, kuinka Jumala luo kaksivaiheisesti. 
ihmisen luomisessakin on kaksi vaihetta: ensin fyysinen, sit-
ten hengellinen luominen. Ensimmäinen ihminen, Aadam, oli 
fyysinen luomus, ”toinen Aadam”, Jeesus Kristus, aloitti hengel-
lisen luomisen (1 Kirje korinttilaisille 15:45–46).

Ihmisellä oli luomisestaan (ja syntymästään) asti ihmisen 
henki, mutta häntä EI luotu vielä valmiiksi. Ihminen tarvitsi vielä 
toisen hengen, Jumalan Pyhän Hengen. Kun hän vastaanottaa 
hengen siitetyssä (ensimmäisessä) hengellisen luomisen vaiheessa, 
tällöin ”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me 
olemme Jumalan lapsia” (Kirje roomalaisille 8:16). 

Paras selitys tästä löytyy ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 
toisen luvun jakeesta 9: ”… Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva 
kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen (mieleen) noussut ja minkä 
Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.”, tämä on 
hengellistä tietoa.

Ihmisen mieli saa tietoa fyysisestä sitä ympäröivästä maa-
ilmasta ja se voi ymmärtää eettisiä, moraalisia ja kulttuuriin 
liittyviä arvoja eläimistä poiketen. Ihmisen henki voi saavuttaa 
hyvän ja pahan käsitteitä analysoidessaan vain sille ominaisen 
itsekkään ajatustavan. Se voi osoittaa rakkautta tasollaan, mutta 
ilman Jumalan Pyhää Henkeä se ei koskaan voi yltää Jumalan 
tasolle, eikä se voi hankkia henkistä tietoa, kuten juuri luimme 
Korinttolaiskirjeestä.

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

”Mutta meille Jumala on sen (hengelliset asiat) ilmoittanut hen-
kensä kautta …” (1 Kirje korinttilaisille 3:10). Kuka ilmoittaa? – Ei 
henkilö nimeltä Pyhä Henki, vaan Jumala, ja nykypäivänä hän 
ilmoittaa Henkensä kautta, jonka voi vastaanottaa vain lahjana 
Jumalan armosta. Jumala on ilmoittaja. Pyhä Henki on Juma-
lan instrumentti Jumalasta lähtevän tiedon ymmärtämisen 
mahdollistamiseksi. 
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”Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen 
henki, joka hänessä on…”, jae 11. Jos Pyhä Henki on kolminai-
suuden kolmas persoona, eikö sen mukaisesti ihmisen hengenkin 
pitäisi olla toinen erillinen ihminen? Lehmä, lammas ja koira eivät 
tunne ihmisen asioita, samoin ei ihminen itsekään tiedä mitä 
hänessä itsessään on, ellei hänellä olisi annettu ihmisen henkeä. 
Ihminen voi omaksua kemiaa, fysiikkaa, tieteellistä tai teknolo-
gista tietoa. Siitä huolimatta myös ihminen on tiedoltaan rajoitettu. 

”Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Juma-
lan Henki”.

Vasta sitten, kun Pyhä Henki yhtyy ihmisessä olevaan ihmi-
sen henkeen, voi ihmisen ymmärtää hengellisiä asioita. ”Mutta 
luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen 
on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska 
se on tutkisteltava hengellisesti”, jae 14.

Parhaiten koulutetut tarkastelevat hankkimaansa tietoa 
evoluution näkökulmasta. Evoluutio keskittyy tarkastelemaan 
yksinomaan materialistista elämää ja sen kehitystä. Se sulkee 
pois hengellisen elämän mahdollisuuden sekä maailman ongel-
mat, jotka ovat hengellisiä luonteeltaan. 

Tämän vuoksi korkeasti koulutetut ovat yleensä kaik-
kein tietämättömimpiä maailmassa—koska heidän tietonsa 
rajoittuu materialistiseen maailmankäsitykseen, lisäksi he 
perustavat oppinsa ihmisen hyvyyteen. Jumalan ilmoittama 
tieto on heidän mielestään hölynpölyä. Jumala toteaakin: 

”Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä” 
(1 Kirje korinttilaisille 2:19).

m a a i l m a  E r o s s a  J u m a l a s t a 

Palataan takaisin ensimmäiseen ihmiseen, Aadamiin.
Ihmisen maan päälle luomisen tarkoituksena oli: 1) palaut-

taa jumalan hallinto maan päälle, säätää hallituksen kautta 
ihmisiä, a) antaa maapallolle (koska enkelit eivät kyenneet) sen 
tarvitsema loppusilaus, ja siinä prosessissa b) saattaa ihmisen 
luominen päätökseen yhdessä hänen oikeamielisen hengellisen 
luonteensa kehittymisen myötä, 2) vakiinnuttaa jumalan val-
takunta ja toteuttaa ihmisen sanoinkuvaamaton potentiaali sekä 
saattaa maailmankaikkeuden luominen päätökseen! 
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Jotta tämä päämäärä voisi toteutua: 1) ihmisen tuli hylätä 
saatanan elämäntapa ja valita jumalan rakkauteen pohjau-
tuva elämäntapa, joka perustuu hänen hengelliseen lakiinsa, ja 
2) ihmisen oli elettävä elämänkaarensa kesto fyysisessä muodossa 
siltä varalta, että jos hän valitsisi Saatanan itsekkään elämän-
mallin, hänellä olisi vielä mahdollisuus muuttua ja kääntyä 
noudattamaan jumalan elämäntapaa. Siltä varalta että hän 
kieltäytyisi ehdottomasti muuttumasta, hänen elämänsä voisi 
päättyä, eikä hänen tarvitsisi kärsiä ikuisesti väärän valintansa 
seurauksista.

Kun enkelit tekivät valintansa, heitä ei voitu enää muuttaa. 
Kun henkihahmo on luotu, se pysyy aina elossa, sitä ei voi muun-
taa, kun taas fysikaalinen materia muuttuu koko ajan.

Jumala ja Sana tekivät suunnitelman, jonka mukaan Sana rii-
suisi jumaluutensa ja ottaisi sovitulla hetkellä ihmisen lihallisen 
muodon Jeesuksena Kristuksena ja mahdollistaisi ihmisen hen-
gellisen kehitysvaiheen—jumalan lisääntymisen!

Kuinka uskomattoman loistava luomistyön huipentuma! 
Kuinka suurenmoinen Jumalan mieli, hänen suunnitelmansa, 
päämääränsä sekä luomistyönsä pienimmästä idusta tai hyön-
teisestä suurimpaan aurinkoon asti on. Oman aurinkokuntamme 
aurinko on mitättömän kokoinen kaikkein suurimpiin aurinkoi-
hin verrattuina. 

Ihmiselle nyt aukeava potentiaali on jumalan perheen 
jäseneksi syntyminen, kun majesteettinen jumala lisääntyy 
ihmisen kautta!

Aadamilla oli mahdollisuus syrjäyttää saatana, entinen Luci-
fer, maan valtaistuimelta ja palauttaa jumalan hallinto maan 
päälle. 

Ihmisen piti ensin pystyä vastustamaan ja hylkäämään 
saatanan itsekäs elämäntapa, johon hänen hallintonsa 
perustuu, ja kyetä valitsemaan jumalan rakkauden ja jaka-
misen elämäntapa, johon Jumalan hallitus ja laki puolestaan 
perustuvat.

Jumala opetti ensimmäisille ihmisille, Aadamille ja Eevalle, 
hallituksensa ja hengellisen lakinsa perusteet. 1 Moosek-
sen kirjan toisessa luvusta löytyy vain kooste Jumalan heille 
opettamista asioista. Vasta tämän jälkeen Jumala salli saatanan 
puhutella ihmisiä.
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k a k s i  s y m b o l i s t a  p u u t a

Jumala asetti Aadamin ja Eevan ihanaan paratiisiin, jossa oli kaksi 
symbolista puuta. Näistä puista ja niiden tärkeästä merkityksestä 
kuullaan varsin harvoin puhuttavan. Ihmiset tuntevat vain Aada-
min ja omenan. Kielletty puu ei ollut melko varmasti omenapuu.

Paratiisin kaksi puuta sisältää nykymaailman ongelmien syn-
nyn syyn sekä selittää, miksi teknologian huiman kasvun myötä 
paha on lisääntynyt paradoksisesti.

Kysymys kuuluu, mikseivät mielet, jotka lennättivät ihmisen 
kuuhun, suorittavat sydämensiirtoja, valmistavat tietokoneita ja 
muita teknologian ihmeitä, pysty ratkomaan ihmisen omia ongel-
mia, ja miksi maailmassa ei ole rauhaa? 

Emme voi ymmärtää nykymaailman tapahtumia emmekä sen 
tilaa, ellemme palaa takaisin alkuun ja katso, kuinka maailman 
kehitys lähti alulle.

Maailma sai alkunsa näiden kahden erikoisen puun olemas-
saolon aikana. Kun Raamattua nykyään ”epä”opetetaan, meille 
ei kerrota yleensä näistä kahdesta puusta, ei varsinkaan kielle-
tystä puusta.

Jumala loi miehen maan tomusta. Jumala luo kahdessa osassa 
ja miehen luominen ei ollut vielä valmis. Jumala halusi hänen 
lisääntyvän ja täyttävän maan. Mies ei kuitenkaan voinut suorit-
taa tehtävää, hän ei ollut fyysisesti valmis. Niinpä Jumala nukutti 
Aadamin syvään uneen (anestesia) ja suoritti leikkauksen pois-
tamalla häneltä kylkiluun ja muodostamalla naisen osasta häntä. 
Näin heistä tuli perhe. Nyt miehen fyysinen luominen oli täydel-
linen ja he kykenivät tuottamaan oman lajinsa jälkeläisiä. 

Jumala loi miehen kuolevaiseksi. Hänen elämänsä oli hapesta, 
verenkierrosta, vedestä ja ruuasta riippuvainen. Hänellä ei ollut 
elämää itsessään, mutta hänellä oli ihmisen henki, joka Jumalan 
Henkeen yhtyessään kykenisi antamaan hänelle ikuisen elämän.

i k u i n E n  E l ä m ä  t a r J o l l a 

Jumala tarjosi ihmiselle ikuista elämää symbolisen elämän puun 
kautta. Jumala ei kehottanut tai pakottanut syömään siitä, hän 
pelkästään asetti sen hedelmän saataville. Aadamin oli lupa syödä 
kaikista puutarhan puista, mutta ei hyvän- ja pahantiedon puusta.
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Mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi syönyt elämän puusta? 
Et varmaan ole kuullut tähän mennessä tähän vastausta. Tämän 
puun hedelmä on tänä päivänäkin tarjolla niille, joita Jumala 
kutsuu Jeesuksen yhteyteen. Nykyisellä ajanjaksolla Jumalan yhte-
yteen kutsutun kristityn ja Aadamin välillä on kuitenkin yksi ero. 
Aadam ei ollut vielä tehnyt syntiä, joten hänen ei olisi tarvinnut 
tehdä kääntymystä ja hän ei olisi tarvinnut välittäjäkseen Jeesusta. 
Jos jätämme tämän asiaan huomioonottamatta, katuva, uskova, 
Hengen siittämä kristitty on aivan samassa asemassa kuin Aadam, 
kun hän syö elämän puusta.

Jos Aadam olisi syönyt elämän puusta, hän olisi saanut Juma-
lalta Pyhän Hengen, joka olisi liittynyt hänessä olevaan ihmisen 
henkeen. Se, että Aadam olisi valinnut syödäkseen elämän puusta, 
olisi tarkoittanut, että hän hylkäsi saatanan tarjoukseen, koska 
hänen piti ensin valita. 

Jos Aadam olisi ottanut elämän puusta, Pyhä Henki olisi 
liittynyt hänen ihmishenkeensä. Ihminen ei ole henkisesti tai 
hengellisesti valmis, ennen kuin hän vastaanottaa Jumalan Hen-
gen, joka tuo hänet henkisesti ja hengellisesti Jumalan yhteyteen. 
Elämän puun myötä hänet olisi siitetty Jumalan lapseksi samoin 
kuin kääntymyksen tehnyt Hengen siittämä kristittykin.

Jumalan Pyhän Henki olisi yhtynyt hänen ihmishenkensä ja 
siittänyt hänet Jumalan lapseksi, antanut hänelle todellisen ikui-
sen elämän sekä saattanut hänet Jumalan yhteyteen.

Hengen siittämästä kristitystä sanotaan tänään, ”Kristus teissä, 
kirkkauden toivo” (Kirje kolossalaisille 1:27), ”olkoon teillä se mieli, 
joka Kristuksella Jeesuksella oli” (Kirje filippiläisille 2:5). Ikuisen 
Jumalan mieli olisi astunut Aadamiin.

Mutta Jumalan henki ei liittynyt häneen, vaan saatanan henki 
ja katsontakanta alkoivat vaikuttaa hänessä sekä hänen lapsissaan, 
joista tämän maailman kansat saavat alkunsa. Efesolaiskirjeessä 
lukee, että ilmavallan hallitsija (saatana) tekee työtään ihmisten 
keskuudessa.

Huomaa, että Eeva johdettiin harhaan, muttei Aadam (1 Kirje 
Timoteukselle 2:13–14). Aadam teki syntiä omasta tahdostaan. 
Aadamin valitsema Jumalan lain rikkominen erotti hänet Juma-
lasta ja sai hänen mielensä turmeltumaan ja altistumaan saatanan 
vaikutuksen alaisuuteen. Tästä hetkestä lähtien Aadam ja hänen 
jälkeläisensä olivat saatanalle otollisia. Saatana alkoi toimia 
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Aadamin mielessä, Jumala olisi alkanut toimia Aadamin mielessä, 
jos hän olisi valinnut elämän puun hedelmän. 

m a a i l m a  pa n t t i va n k i n a

Tuosta hetkestä lähtien saatana otti hengellisesti Adamin pant-
tivangikseen ja samoin on käynyt kaikille Aadamin jälkeläisille 
aina meidän päiviimme saakka.

Jumala puolestaan olisi ilmoittanut Aadamille oman elä-
mäntapaansa, Jumalan hengellisen lain, käytännössä toimivan 
ulossuuntautuvan rakkauden. Roomalaiskirjeen 5:5 sanoo: ”Juma-
lan rakkaus … vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen 
kautta.” Ihmiselle luonnollinen, lihallinen rakkaus ei pysty täyt-
tämään Jumalan pyhää lakia.

Sikiö saa alkunsa ihmisvanhemmista ja embryo kehittyy 
vaiheittain ennen syntymää, samoin täytyy Hengen johtaman kris-
tityn kasvaa. Myös Aadamin olisi täytynyt kehittyä pikkuhiljaa.

Aadam olisi kuitenkin saanut olla suorassa yhteydessä 
Luojaansa.

Sikiö on yhteydessä äitiinsä napanuoran välityksellä. Se sai 
alkunsa ja kehittyy ottamalla ravintonsa äitinsä kautta. Samalla 
tavalla ihminenkin saa hengellisen ravintonsa Jumalalta Pyhän 
Hengen kautta. Ihminen voi ymmärtää Jumalan lain vain Hengen 
välityksellä. Jumala ilmoittaa hengellisen tiedon Pyhän Henkensä 
kautta (1 Kirje korinttilaisille 2:10). Jumalan lain (elämäntavan) 
ymmärtämiseksi tarvitaan Jumalan Pyhää Henkeä. Lain ymmär-
täminen vaatii tekoja ja tämä ulosvirtaava rakkaus on käytännössä 
lain täyttymys, kuten Roomalaiskirjeessä sanotaan (13:10), ja se 
voidaan saavuttaa vain Jumalan rakkauden kautta, se on aina ja 
Jumalasta lähtöisin (Kirje roomalaisille 5:5).

Jumalalta olisi antanut Aadamille varsin perinpohjaisen hengel-
lisen elämän pohjan. Aadam olisi vastaanottanut lisäksi Jumalalta 
lähtöisin olevan rakkauden, joka olisi puolestaan täyttänyt Jumalan 
täydellisen lain ja saanut sen vaikuttamaan Aadamin elämässä.

Aadam olisi saanut Pyhän Hengen kautta myös uskon, tiedon, 
opastuksen ja Jumalan avun. Hän olisi voinut turvautua Jumalaan 
asioissa, jotka olivat hänen vaikutuspiirinsä ulottumattomissa. 
Jumala auttaa meitä, kun olemme itse kyvyttömiä auttamaan itse-
ämme. Toisin sanoen Jumala taistelee puolestamme. 

Ihmisen salaisuus 83



J u m a l a n  l a i n  J a  h a l l i t u k s E n 
h y l k ä ä m i n E n

Tiedämme, kuinka Aadam valitsi. Hän halusi itselleen hyvän ja 
pahan tiedon. Hän halusi itsenäisesti päättää hankkimansa tie-
don avulla, mikä on oikein ja väärin ja toimia sen mukaisesti. Hän 
hylkäsi Jumalan huolenpidon, hän tahtoi päättää itse. Adamin 
ainoa hyvyys oli nyt omahyväisyys, joka Jumalan edessä on likai-
siin riepuihin verrattava.

Aadam ja Eeva söivät molemmat hyvän - ja pahantiedon puusta. 
Puusta syöminen vastasi omapäistä päätöksentekoa ja sisälsi 
käsitteet: hyvä—ja paha, oikeanlainen elämä ja synti. He hylkä-
sivät jumalan lain, joka tuomitsee heidän tekonsa oikeiksi tai 
vääriksi.

Säihkyvä arkkienkeli Lusifer oli Jumalan luomistyön koho-
kohta. Harva nykyään käsittää hänen voimaansa, jota hän käyttää 
ihmisiä pettääkseen. Ilmeisesti myös Aadam aliarvioi entisen 
Lusiferin kyvyt ja juonikkuuden täysin. 

Viekas saatana sai Aadamin vaikutuspiiriinsä hänen vaimonsa 
Eevan kautta. Hän ei käskenyt heitä, vaan esiintyi hienovarai-
sena matelijana ja sai Aadamin täysin aliarvioimaan hänet. 

Kiero saatana kylvi Eevan mieleen epäilyn siemenen koskien 
Jumalan motiiveja. Hän sai hänet tuntemaan vääryyttä kärsineeksi 
ja ajattelemaan, että Jumala toimi itsekkäästi. Hän sai Eevan tun-
temaan itsensä paremmaksi kuin Jumala. Hän sai siten Eevan 
uskomaan, että oli oikein ottaa kielletty hedelmä. 

Aadamia ei petetty, vaan hän seurasi vaimoaan. He päättivät 
yhdessä, mikä heidän mielestään oli oikein ja mikä väärin. He 
eivät enää uskoneet, että Luojan kieltämät asiat olivat vääriä, 
He hylkäsivät Jumalan Vapahtajanaan ja Auktoriteettinaan 
ja tiedon lähteenä, uskoivat ja valitsivat sen sijaan saatanan 
elämänmallin.

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

Ajettuaan ihmiset pois paratiisista, Jumalan täytyi sulkea para-
tiisin portti etteivät ihmiset voisi palata syömään myös elämän 
puusta, koska tällöin he eläisivät ikuisesti – synnissä (1 Mooseksen 
kirja 3:22–24). Jumala langetti tuomion!
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Jumala sanoi, että ihmiset olivat tehneet päätöksen, joka koski 
heidän itsensä lisäksi heidän jälkeläisiään. He eivät halunneet 
Jumalaa perimmäisen tiedon lähteenä eivätkä Pyhän Hengen voi-
maa oikeamieliseen elämään. He kapinoivat Jumalan hallitusta ja 
lakia vastaan ja valitsivat saatanan itsekkään, omahyväisyyden 
tien. Tämän vuoksi Jumala päätti erottaa heidät sekä maailman 
6000 vuoden ajaksi yhteydestään ja Hengestään, ainoina poikke-
uksina olisivat harvat ja valitut, jotka Jumala itse kutsuisi. Nämä 
harvat ja valitut valmistaisivat Jumalan valtakunnan tuloa. He 
saisivat yrittää pyrkiä päämäärään, jota Aadam ja Eeva eivät saa-
vuttaneet: hylkäämään, vastustamaan ja kukistamaan saatanan 
houkutukset ja hänen elämäntapansa ja valitsemaan Jumalan 
hengellinen lain ja sen noudattamisen.

Jumala sanoi: ”Mene, Aadam, sinä ja jälkeläisesi. Rakentakaa 
omat tietokantanne, oikean ja väärän määritelmänne. Rakentakaa 
oppilaitoksenne ja koulutusjärjestelmänne saatanan työntäessä 
teitä väärään suuntaan. Muodostakaa oma käsityksenne jumalasta, 
uskontonne, hallituksenne, elämäntapanne ja yhteiskuntanne. 
Kaikessa tässä saatana ohjaa teitä itsekeskeisyyteen: paremmuu-
den, himon, kateuden, kilpailun, ylivoiman, väkivallan ja sotien 
malliin mukaan, sekä minua ja rakkauden lakiani vastaan.”

”Sitten kun jälkeläisesi ovat todistaneet 6000 vuoden ajan 
ihmiskunnan kärsimystä, ahdistusta, turhautumista, kipua ja 
kuolemaa, kun olette vihdoin lopullisesti vakuuttuneet valinto-
jenne vääryydestä, sitten tulen ja otan hallinnon jälleen omiin 
käsiini ja alan opettaa uudelleen maailmalle, kuinka se voi olla 
onnellinen ja elää rauhassa. Ja jos ja kun te kadutte, tarjoan kai-
kille ihmisille ikuisen pelastuksen mahdollisuuden. Tuhannen 
onnellisen vuoden jälkeen herätän henkiin kaikki, jotka kuolivat 
ilman kutsua noiden 6000 vuoden aikana. Heidän tuomionsa aika 
tulee ja heille tarjotaan uusi mahdollisuus katumuksen, käänty-
myksen ja uskon kautta.”

”Näiden 6000 vuoden aikana, kun erotan ihmiskunnan itses-
täni, sitä ei vielä tuomita ikuisesti. Heidät tuomitaan myöhemmin 
elämän aikana tekemien tekojen mukaisesti. Kun annan heille 
uuden mahdollisuuden, saatanaa ei enää ole estämässä eikä vie-
koittelemassa, heidän ei tarvitse enää vastustaa häntä. Mutta ne 
harvat, jotka kutsun 6000 vuoden aikana, näiden täytyy pystyä 
vastustamaan ja torjumaan saatanan houkutukset ja nujertamaan 
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ne. Palkkana he saavat istua kanssani valtaistuimellani ja annan 
heille vallan johtaa kansoja ohjauksellani.

i t s E l u o t t a m u k s E n  l ä h D E

Mitä tämä kaikki tarkoittaa?
Aadam oli ensimmäinen ihminen. Hän hylkäsi tiedon ja Juma-

lan tuen ja päätti nojautua itse hankkimaansa tietoon ja omiin 
kykyihinsä.

Aadamista alkunsa saanut maailma tukeutuu ihmiseen. 
Ihmisiä opetetaan turvautumaan sisäiseen voimanlähteeseen. 
Yliopistopiireissä vallitsee opinnonaloille tietynlainen ylem-
myyttä korostava itsetietoisuus. Niissä opiskeleville kehittyy 
ammatti-ihmisen ylpeys, jonka myötä kukin näkee itsensä ylem-
piarvoisempana kuin henkilö, jolta tämän alan koulutus puuttuu. 
Lisäksi he tuntevat ylemmyyttä evoluutioteoriaan perustuen 
Jumalaan ja Jeesukseen uskovia kohtaan ja kohtelevat heitä usein 
väheksyen.

p E l a s t u s  s u l J E t t u

Jumala sulki elämän puun Aadamin kohtalokkaan erehdyksen 
jälkeen (1 Mooseksen kirja 3:22–24) 6000 vuoden ajaksi Aadamin 
ja hänen jälkeläistensä ulottuvilta. Ainoana poikkeuksena olivat 
erikseen valitut profeetat, joita tarvittiin kirjoittamaan Raamattu, 
sekä Jeesuksen Kristuksen kutsuma seurakunta. Jeesus sanoi: ”Ei 
kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, 
häntä vedä” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:44).

Jumala teki jo maailman alussa 7000—vuotisen suunnitelman 
tahtonsa toteutumiseksi.

Saatana harhautti Eevan. Aadam puolestaan otti tieten tahtoen 
kielletyn hedelmän. Saatanasta tuli sittemmin koko maanpiirin 
villitsijä (oikeammin deceiver, engl, pettäjä), kuten Ilmestyskir-
jan 12:9 toteaa.

Pysähdytään hetkeksi miettimään, kuinka nämä perustavat 
tapahtumat vaikuttivat maailmaan. Saatana oli oletettavasti voi-
tonriemuinen, kun Aadam ei onnistunut syrjäyttämään häntä, hän 
uskoi varmaankin vihdoin pilanneensa Jumalan suunnitelman.

Jumala oli kuitenkin toista mieltä.
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Jumalan 7000—vuotta kestävä suunnitelma toteutuu edelleen 
kaikessa mahtavuudessaan Jumalan tarkoitusperän mukaisesti.

Maailma ei ymmärrä, että kun Jumala sulki pääsyn elämän 
puuhun, hän sulki myös lunastuksen ja pelastuksen ihmiskun-
nalta 6000-vuoden ajaksi, kunnes Jeesus, ”toinen Aadam” palaa 
maan päälle voimassaan ja kirkkaudessaan syrjäyttämään Saata-
nan maan valtaistuimelta ja hallitsemaan kaikkia kansoja.

Ensimmäisellä Aadamilla oli mahdollisuus valita Jumalan 
hallinto ja toimeenpanna se maan päällä ja syrjäyttää saatana 
valtaistuimelta. Koska Aadam epäonnistui, pelastus ei ollut enää 
tarjolla ihmiskunnalle, kunnes Jeesus, toinen Aadam onnistui, 
missä ensimmäinen epäonnistui ja syrjäyttäisi saatanan ja palaut-
taisi Jumalan hallinnon vihdoin maan päälle.

Maailmamme perustuu yhä elämän puun poissulkemisen seu-
rauksiin ja saatanan näkymättömään hallintovaltaan. Kuinka 
Jumala tällaisessa tilassa saattoi saattaa suunnitelmansa pää-
määrään? Aikojen alussa määrättiin, että Sana syntyisi maan 
päälle Jumalan uhrilampaana ja pelastaisi pankkivankina olevan 
ihmiskunnan saatanan kynsistä, sen kaappaajalta (Johanneksen 
ilmestys 13:8).

Kysymykseksi jää, kuinka Jumala tällaisessa tilanteessa aikoi 
seuraavien 6000-vuoden aikana toteuttaa suunnitelmansa ihmis-
ten kautta?

p E l a s t u s  y l ö s n o u s E m u k s E n  k au t t a

Saatanan vallitseman maailman alusta määrättiin (Kirje hep-
realaisille 9:27), että kaikkien ihmisten oli kerran kuoleminen, 
ja sen jälkeen kuolleista herättäessä, olisi tuomion aika. Ennen 
tätä ihmiskuntaa ei vielä tuomittaisi, ei niin tuomioon kuin 
pelastukseen.

”Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki 
tehdään eläviksi Kristuksessa” (1 Kirje korinttilaisille 15:22)—vii-
meisellä tuomiolla. Tämä kuolleiden eloon herättäminen on jäänyt 
saatanan pettämille ihmisille arvoitukseksi. Tänä päivänä perin-
teinen kristinusko juhlii Jeesuksen ylösnousemista joka kevät 
pakanallisena pääsiäisenä, muttei kerro mitään biljoonien ihmis-
ten, Aadamissa kuolleiden, ylösnousemisesta. Palaan aiheeseen 
tarkemmin myöhemmin.
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Kun Kristus tuli ihmiskunnan syntien kantajaksi, hänen teh-
tävänään oli myös perustaa Jumalan seurakunta. Kirjan kuudes 
luku keskittyy tähän teemaan.

Pysähdy hetkeksi ja ajattele, kuinka saatana on sokaissut ja 
estänyt koko maailmaa ymmärtämästä. Ymmärrä, mitä perin-
teinen kristinusko ei ole pystynyt käsittämään. 

Asia on erittäin tärkeä!
Perinteisenä tunnettu kristinusko opettaa ”kristillisenä” 

oppina, että ihmisillä on kuolematon sielu, ja että kaikki, jotka 
”uskovat Jeesuksen nimeen”, nousevat heti kuoleman jälkeen 
”taivaaseen”, jossa ei ole minkäänlaisia velvollisuuksia, vaan lais-
kottelua ja mukavuutta. Ja ne, jotka ”eivät hyväksy Jeesusta”, 
joutuvat muka ikuiseen palavaan tuleen, helvettiin, jossa he kir-
kuvat loppuelämänsä kivusta toivoa vailla.

Ihmisille on opetettu, että heillä on ikuinen sielu ja että he jo 
nyt omaavat ikuisen elämän. ”Ikuinen sielu” -käsite kieltää Raa-
matun opin kuolemasta synnin palkkana (Kirje roomalaisille 6:23), 
eikä myönnä ikuisen elämän saavuttamista vain Jumalan lahjana. 
Kristillistä virheoppia voisi verrata yksisuuntaiseen junamatkaan, 
junamatkan edustaessa ihmisen elämää. Tämän opin mukaisen 
elämänmatkan lopussa juna jatkaa automaattisesti raiteellaan 
palavaa helvettiä kohden ikuiseen tuskaan ja kidutukseen. Jos 
jossakin matkan varrella ”hyväksyt Jeesuksen”, suuntasi muut-
tuu toiselle raiteelle suoraa taivasta kohden.

Tämän opin mukaisesti ihminen luotiin täydelliseksi ja 
ikuiseksi, mutta kun Jumala ei sattunut huomaamaan, saatana 
kaappasi ja pilasi Jumalan luomistyön. Pelastus esitetään Jumalan 
yritykseksi korjata saatanan tekemä tuho, ja yritykseksi saattaa 
luomakunta jälleen alkuperäiseen luomisasuunsa. 

Ihmisille on opetettu Raamatun vastaista totuutta oppi opin 
perään.

s a a t a n a n  E n s i m m ä i n E n  va l h E

Ihmisille on toistettu saatanan ensimmäistä valhetta, että 
ihmisellä on muka ikuinen sielu. Tätä teoriaa tarkemmin tar-
kastellessa huomaa, että sen mukaan ”pelastetut äidit” joutuvat 
jatkuvasti tietoisina kärsimään helvettiin menneiden lapsiensa 
kohtalosta. 
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Mutta voivatko kuolleet nähdä, mitä elävät tekevät? Mitä 
Jumalan Pyhä Sana sanoo asiasta? Vaimoni kertoi minulle kohta 
naimisiinmenomme jälkeen, että hänen äitinsä kuoli kun hän oli 
12-vuoden ikäinen. Vaimoni luuli kuolleen äitinsä näkevän tai-
vaasta kaiken, mitä hän teki.

Kirjoitin vuonna 1985 Plain Truth lehden artikkelissa: ”Raa-
mattu ilmoittaa selvästi, että kuollessasi pysyt kuolleena. Kuolleet 
eivät Raamatun mukaan kuule, näe, eivät ajattele, eivät tiedä mis-
tään mitään. Kuolleilla ei ole minkäänlaista tietoisuutta. Saarnaaja 
sanoo: ́ Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet 
eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa 
on unhoitettu. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa 
on jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa mis-
sään, mikä tapahtuu auringon allá ” (9:5-6).

Raamatun kanta on selvä tässä asiassa. Kuolleet pysyvät epäi-
lyksettä kuolleina. Apostoli Paavali kirjoitti: ”Synnin palkka 
on kuolema” (Kirje roomalaisille 6:23). Määritelmän mukaan 
kuolema on elämän puuttuminen—ei vain Jumalasta erossa 
oleminen.

Raamattu kehottaa meitä ottamaan elämästämme vaarin, kun 
meillä vielä on siihen mahdollisuus. Saarnaaja kehottaa: ”Tee 
kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei aja-
tusta, ei tietoa, eikä viisautta tuonelassa (haudassa), jonne olet 
menevä” (9:10). 

Asia ei voisi olla selvempi. Mutta entä sitten henkilöt, jotka 
haluavat pitää kiinni teoriasta, jonka mukaan kuoleman jäl-
keen hyvät leijailevat taivaaseen ja pahat vajoavat helvettiin? 
Kuuntele apostoli Pietarin vastausta: ”Minä olen löytänyt Daa-
vidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä 
kaikessa minun tahtoni” (Apostolien teot 13:22). Jos joku voisi 
nousta taivaaseen, niin varmastikin se olisi kuningas Daavid, 
joka oli Jumalan sydämen mielen mukainen mies. Mutta hänes-
täkin kirjoitettiin ”Hän on sekä kuollut ja haudattu, onhan 
hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä” 
(Apostolien teot 2:29), myöskin: ”Ei Daavid ole astunut ylös  
taivaisiin” (2:34).

Jeesus itse sanoi: ”Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi 
hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen poika, joka on taivaassa”. 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:13).
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E l ä m m E k ö  u u D E l l E E n ?

Elämän tarkoitus on suurempi kuin näkemämme ihmiselämän 
kaari. Suuri Jumala asetti ihmisen maan päälle suurenmoista 
ikuista tarkoitusta varten, jota ihmisen kehittämät uskonnot eivät 
ole koskaan ymmärtäneet.

Olemme maan päällä ihanaa tarkoitusta varten. Määrän-
päämme ymmärrettyämme tiedämme, miksi meidät tehtiin 
kuolevaisiksi ja miksi kävimme läpi monenlaiset seesteiset ja tus-
kaiset tilanteet.

Vaikka haudassa pysymme kuolleina, emme jää ikiajoiksi 
kuolleiksi. Kuolleet tulevat elämään uudelleen! Lue, mitä Jeesus 
sanoi: ”Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka 
haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka 
hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat 
pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen” (Evankeliumi Johan-
neksen mukaan 5:28–29).

Eli kaik ki joutuvat tekemään t i l in elämänsä aikai-
sista teoistaan. Kaikki ihmiset joutuvat antamaan selonteon 
ylösnousemuksessa.

Selitin aiemmin, että ihmisen henki itsessään ei näe, kuule 
eikä ajattele, kuinka aivot näkevät silmien avulla, kuulevat kor-
vien avulla ja ajattelevat ihmishengen antaman kyvyn myötä. ”Ja 
tomu palaa maahan, niin kuin on ollutkin, ja henki palaa Juma-
lan tykö, joka sen on antanut” (Saarnaajan kirja 12:7).

Henki säilyttää ihmisen muistin ja luonteen. Se on kuin muotti, 
joka säilyttää jopa kuolleen muodon. Täten kuolleet palaavat enti-
sen näköiseksi ja luonteiseksi ylösnousemuksessa sekä muistavat 
elämän aikana kokemansa. Mutta tätä ennen ”kuolleet eivät tiedä 
mitään” (Saarnaajan kirja 9:5). 

Kaikkein laajimmalle levinnyt harhaoppi kirkkokuntien kes-
kuudessa, kaikkien paitsi Jumalan seurakunnan parissa, on oppi 
kaikkien joutumisesta automaattisesti kadotukseen, elleivät he 
tunnusta Jeesusta pelastajakseen elämänsä aikana. 

Totuus on, että Jumalasta erotettuja ihmisiä EI ole vielä 
tuomittu!

Vain harvat ymmärtävät Jumalan suuren suunnitelman. Luki-
jani, olet varmaan yhtä yllättynyt tämän kappaleen sanomasta 
kuin itsekin olin yli 58 vuotta sitten. koko maailmaa on petetty, 
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kuten Jumalan sana sen ennalta ilmoitti. Huijattu henkilö ei voi 
olla tietoinen, että häntä on huijattu. Älä aliarvioi saatanaa!

i h m i s E t k ö  E r o t E t t u  J u m a l a s t a ?

Maailman lisääntyvää pahuutta katsoessa voisi olettaa, että ihmi-
nen erotti itsensä Jumalasta, itse asiassa jumala erotti ihmiset 
itsestään. Miksi näin päin?

Tuntuuko Jumalan toiminta epäoikeudenmukaiselta?
Haluan tehdä asian täysin selväksi. Kun Aadam teki valintansa 

ja otti kielletystä puusta, hän erotti itsensä ja hänestä alkaneen 
perheen jälkeläisineen Jumalasta. Koska jokainen Aadamin jäl-
keinen ihminen on tehnyt syntiä, on jokainen ihminen erottanut 
itsensä Jumalasta (Jesajan kirja 59:1-2).

Aadamin kanssa kommunikoinut Jumalhahmo oli Logos, tai 
Sana, josta myöhemmin tuli Jeesus Kristus. Aadam ei ollut vielä 
ollut yhteydessä Isään Jumalaan. Kun Sana sulki elämän puun, koko 
ihmiskunta erotettiin Isästä Jumalasta, kunnes Kristus palaisi maan 
päälle kaikessa loistossaan ja ottaisi maan ruhtinuuden saatanalta ja 
palauttaisi Jumalan hallituksen maan päällä takaisin. Kristus, ”toi-
nen Aadam”, tuli maan päälle ensimmäisellä kerralla ilmoittamaan 
Isän Jumalan olemassaolosta maailmalle. ”Eikä kukaan muu tunne, 
kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa” 
(Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:22). Maailma ei ollut tätä ennen 
Isästä Jumalasta tietoinen. Tämän takia juutalaisuus uskoo, että 
Jumalan on vain yksi henkilö, ja teologit eivät ymmärrä jumalan 
olevan perhe, jonka jäseniksi ihmiset voivat syntyä. Kun ihmi-
set lukivat Uudesta Testamentista Jumalasta ja että Jeesuskin on 
Jumala, he päättelivät Pyhän Hengen olevan kolmas osa Jumaluutta. 
He itse asiassa pilkkasivat Jumalan Henkeä kun rajoittivat Juma-
lan olemuksen ja hylkäsivät hänen suuren suunnitelmansa, jonka 
mukaan parannuksen tehneet ihmiset voivat syntyä Jumalan per-
heen jäseniksi. Näin saatana onnistui sokeuttamaan ”kristinuskon” 
Raamatun totuudesta pois sekä esti ymmärtämästä Jeesuksen Kris-
tuksen saarnaamaa evankeliumin sanomaa.

Kaikkein tärkein tapahtuma tuli näin sivuutetuksi: kuollei-
den ylösnousemus.

Pakanallisen pääsiäisen (engl. Easter) vietossa tunnuste-
taan Jeesuksen ylösnousemus, muttei Raamatullista totuutta 

Ihmisen salaisuus 91



kaikkien koskaan eläneiden herättämisestä aikajärjestyksessä. 
Raamatussa mainitaan kolmeen eri aikaan tapahtuvaa kuolleiden 
ylösnousemus. Ylösnousemus on Raamatun ainoa toivo kuole-
valle maailmalle ja se on luvattu kaikille. Käsittelemme tätä aihetta 
syvemmin seuraavassa luvussa Raamatun jakeiden kera.

Luimme Ilmestyskirjan 12 luvun jakeesta 9 traagisen totuuden, 
kuinka ja saatana petti koko maailmaa, sokaisi sen ja kuinka hän 
istuu edelleen maata hallitsemassa.

Totuus on hämmästyttävä, mutta se voidaan löytää sanatar-
kasti Raamatusta. Pidä Raamattusi koko ajan esillä lukiessasi. 

Kun Jumala ajoi Aadamin ja Eevan pois Eedenin puutarhasta, 
hän asetti enkelinsä sen portille, jotteivät ihmiset voisi palata 
takaisin. Mitä olisi voinut tapahtua, jos Jumala olisi jättänyt oven 
auki? Ihminen oli jo syönyt kielletystä puusta ja langennut syn-
tiin, pian koko langennut ihmiskunta olisi rynnännyt takaisin 
ottamaan elämän puusta – katumatta, kääntymättä, uskomatta 
Jumalan tai Kristuksen sanaan—ja olisi saanut ikuisen elä-
män. ajattele seurauksia!

J u m a l a  E i  o l E  E päo i k E u D E n m u k a i n E n

Kuinka epäoikeudenmukainen Jumala olisi ollutkaan salliessaan 
nämä tapahtumat. Ihminen synteineen olisi saavuttanut kuole-
mattomuuden, ja synti yleensä lisääntyy, eläen ikuisesti henkisen, 
fyysisen ja hengellisen tuskan tilassa syntinsä seurauksena.

Ihmiset eivät tunnista olevansa synnin orjia. Synti erottaa 
meidät Isästä Jumalasta.

Harvat ymmärtävät, että emme pelastu Jeesuksen kuoleman 
takia. Jeesuksen kuolema ainoastaan sovittaa meidät Isän tykö. Me 
pelastumme sen sijaan Jeesuksen elämän kautta (Kirje roomalai-
sille 5:10). Tarvitaan todellinen kääntymys pois synnistä ja elävä 
usko siihen, että Jeesus voi vapauttaa ihmisen kuoleman rangais-
tuksesta -synnistä, joka kahlitsee, rankaisee, tuottaa surua, tuskaa, 
katumusta ja sairautta, turhaannuttaa sekä tekee toivottomaksi. 

Kaikkein epäoikeudenmukaisinta, julminta, kovinta olisi 
portin paratiisiin auki jättäminen ja ihmiselle pääsy elämän 
puuhun—joka symboloi ikuista elämää!

Mitä Jumala sen sijaan teki? Hän ajoi miehen ja naisen ulos ja 
salpasi oven.
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Mutta Jumala mahdollisti pelastuksen ja ikuisen onnen koko 
ihmiskunnalle. Viisaudessaan hän asetti aikajärjestyksen ja 
määräsi ehtonsa: ensimmäisen 6000-vuoden aikana (nyt pian 
päätöksessä) kaikki, paitsi muutamat edeltä määrätyt, pysyvät 
Jumalasta erotettuna.

Ns. perinteinen kristinoppi on harhassa tässäkin asiassa. Tär-
keä tosiasia on, että saatana, joka on vielä maan herra, yritti tappaa 
Jeesus-lapsen, yritti myöhemmin saada hänet lankeamaan syntiin 
ja evätä siten häneltä mahdollisuuden tehtävänsä täyttämiseksi 
juuri ennen hänen julkisen toimintansa alkamista (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 4). Saatanan johdosta useimmat apostolit 
kuolivat marttyyreinä. Hän aikaansai seurakunnan vainon. Hän 
aloitti seurakunnan alkuaikojen kiistan aidosta evankeliumista: 
oliko se Jeesuksen evankeliumi, vai evankeliumi Jeesuksesta? 
Saatana vei jälkimmäisen opin voittoon. Ei kulunut kuin vajaa 
20 vuotta, kunnes harhaoppi Jeesuksen persoonasta jäi val-
lalle ja sitä julistettiin voimalla eteenpäin. Vain vainotut harvat 
lojaalit alkuseurakuntalaiset jatkoivat alkuperäisen evankeliumin 
julistamista.

n y t k ö  a i n o a  p E l a s t u k s E n  pä i vä ?

Harhautetut ”kristityt” opettivat, ja opettavat edelleen nyt olevan 
ainoan mahdollisen pelastuksen ajan. He tarjoavat harhaoppista 
pelastusta, jonka mukaan riittää, kun vain ”hyväksyy” Jeesuksen 
Kristuksen ilman kääntymystä synneistä ja ilman Jumalan lakien 
noudattamista. He lupaavat sitten ikuisen elämän taivaassa heti 
kuoleman jälkeen.

Saatana haluaa pitää kristinuskolta peitossa sen tosiasian, että 
Jumala tosiaankin sulki pääsyn elämän puuhun, kunnes Jeesus 
Kristus palaa voimallisesti ja palauttaa Jumalan hallinnon maan 
päälle. ”Ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuolemi-
nen, mutta sen jälkeen tulee tuomio (Kirje heprealaisille 9:27). 
Aadamin maailmaa ei tuomita ennen tätä tuomiota. Viimeisellä 
tuomiolla kaikki tekevät tilin teoistaan.

Jumala on oman tarkoitusperänsä mukaisesti sallinut 
poikkeuksen muutamien kohdalla. Jumala kutsui profeetat seu-
rakuntansa kantaisiksi, Jeesus kutsui opetuslapsensa ulos tästä 
maailmasta ja opetti heitä, jotta he puolestaan opettaisivat muita 
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aikalaisiaan sekä myöhemmin muitakin tuhatvuotisen valta-
kunnan aikana Kuninkaiden Kuninkaan alaisena, kun Jumalan 
valtakunta hallintoineen palautetaan ja kun elämän puu avataan 
koko ihmiskunnalle.

Seurakuntaa oli siis opetettu ja heidät oli kutsuttu hallitsijoiksi ja 
kuninkaiksi Jumalan valtakunnassa, kun elämän puun olisi tarjolla 
taas kaikille. Pyhä Henki oli profeettoja ja seurakuntalaisia lukuun 
ottamatta ihmisten ulottumattomissa. Profeetta Jooel kertoi, että 
näiden saatanan halitseman 6000 vuoden jälkeen tulisi aika, jolloin 
Jumala vuodattaisi Henkensä kaiken lihan päälle (2:28).

Tätä ennen oli kuitenkin tarpeellista, Jumalan tarkoitusperien 
saavuttamiseksi, antaa profeetoille ja tulevan hallituksen toimihen-
kilöille osallisuus Pyhään Henkeen heidän kouluttamisekseen.

Jeesus sanoi suoraan, kun hän kutsui seurakuntalaisiaan: ”Ei 
kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, 
häntä vedä” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:44). Seurakunta 
on vain pelastukseen kutsuttujen ”ensisadon hedelmä”. Kirjan 
kuudes osa kertoo aiheesta laajemmin.

m i k s i  ” t o i n E n  a a D a m ” ?

Kerrataan vielä, kuinka Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen 4000 
vuotta Aadamin jälkeen, jotta hän eläisi täydellisen elämän, voittaisi 
ja syrjäyttäisi saatanan maan hallitsijana, tehtävän, jossa Aadam ei 
onnistunut. Ne (valitut), jotka Kristuksen tavoin tulevat voittamaan 
saatanan, itsensä sekä synnin, saavat istua Jeesuksen kanssa valtais-
tuimella, kun hän palaa maan päälle, ottaa vallan käsiinsä ja palauttaa 
jumalan valtakunnan ja jumalan hallintovallan, jota enti-
nen Lusifer ei halunnut ylläpitää, eikä sittemmin noudattanut.

Näiden erittäin harvojen ja valittujen, oikeamielisestä Aabelista 
aina tähän hetkeen ja Kristuksen maan päälle paluuseen asti, täytyy 
Aadamin lailla myös pystyä hylkäämään saatanan houkutuk-
set ja kieltäytyä kapinoimasta Jumalan hallitusta vastaan.

Kuka on sitten ”oikea kristitty”? Vain se, jota Pyhä Henki joh-
taa (Kirje roomalaisille 8:9, 11, 14). Kukaan ei voi saada Pyhää 
Henkeä, ellei 1) ole ensin tehnyt parannusta ja kääntynyt syn-
neistään ja lakannut rikkomasta Jumalan lakeja. ja 2) uskoo ja 
luottaa täydellisesti Jeesukseen, Jeesuksen sanomaan eli hänen 
sanaansa, Raamattuun!
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Jeesus voi saattaa nämä kutsutut, sitten kun ovat tehneet paran-
nuksen ja uskovat, Isänsä yhteyteen ja heille annetaan Pyhä Henki 
ja heidät siitetään Jumalan lapsiksi.

Selvitetään tässä vaiheessa vielä kysymys, mikseivät Aada-
min pojat Kain, Aabel ja Seet voineet kääntyä ja kääntymyksensä 
kautta vastaanottaa Pyhää Henkeä? Laki ei ole laki, jos sen rikko-
misesta ei seuraa rangaistusta. Aadam teki syntiä, samoin tekivät 
kaikki hänen poikansa ja synnin seurauksena he olisivat kuolleet 
ajallaan. Ei ollut ketään, joka olisi voinut vapauttaa heidät tältä 
lain tuomiolta, ennen kuin Kristus, heidän Luojansa maksoi kuo-
lemanrangaistuksen heidän puolestaan. 

Tämän vuoksi kenenkään ei ollut mahdollista pelastua ennen 
Kristuksen ristiinnaulitsemista. Vain Jeesuksen sovitus saattoi 
palauttaa ihmisen Isän Jumalan yhteyteen.

Entä miten käy tuhansille miljoonille maan päällä eläville? 
Heitä ei tuomita vielä, mutta tulevaisuudessa he taatusti joutuvat 
antamaan tilin tekemisistään. ”Sillä aika on tuomion alkaa Juma-
lan huoneesta (Jumalan seurakunnasta)” (1 Pietarin kirje 4:17). 
Jeesus sanoi myös: ”Ja kukaan ei voi tulla tyköni, ellei Isä häntä 
ensin kutsu” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:44). Kukaan 
ihminen ei voi ”löytää” Kristusta muulla tavalla. Seurakunta, eli 
ensimmäiseksi kutsutut, on pelkästään koko ihmissadon ensim-
mäinen sato, loput ihmiset tullaan poimimaan myöhemmin.

Saatanan pettämässä maailmassa monet ovat kohdanneet 
”väärennetyn” Kristuksen, joka on muka hyljännyt Isänsä käskyt. 
Jeesus kuitenkin sanoi: ”Turhaan he palvelevat minua opettaen 
oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Hyvin te kumoatte Jumalan käs-
kyn (lain) noudattaaksenne omaa perinteissääntöänne. Te teette 
Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöillänne, jonka olette 
säätäneet ja paljon muuta samankaltaista te teette” (Evankeliumi 
Markuksen mukaan 7:7,9,13).

Miljoonat petetyt eivät ymmärrä, että he palvovat Kristusta 
turhaan. Heidät on petetty uskomaan ”toiseen Jeesukseen.”

J o k a i n E n  i h m i n E n  k u t s u t a a n

Kun Kristus palaa kuninkaiden kuninkaana ja Herrojen her-
rana, hän tulee hallitsemaan tuhannen vuoden ajan. Jokainen, 
joka elää hänen tulemuksensa jälkeen, kutsutaan pelastukseen. 
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Tuhannen vuoden jälkeen seuraa Suuren valkean valtaistuimen 
tuomio, kuten Ilmestyskirjan 20 luvun jakeissa 11–12 kuvataan.

Aadamista alkaen kaikki, joita ei ole vielä kutsuttu, heräte-
tään kuolleista entisessä fyysisessä hahmossa. sen jälkeen he 
saavat tehdä tilin entisen elämänsä synneistä. Näiden syntien 
palkka on kuolema. Heille selitetään, että Jeesus Kristus maksoi 
heille kuuluvan kuolemantuomion heidän puolestaan, mutta että 
katumuksen ja kääntymyksen sekä uskon kautta heidät voidaan 
armahtaa ja heille annetaan Pyhä Henki, joka siittää heidät ikui-
seen elämään.

Jumalan suurenmoinen pelastussuunnitelma on tar-
koitettu kaikille ihmisille, mutta vain jos he todella katuvat 
tekojaan ja uskovat Jumalan sanan todeksi.

Ylösnousemuksilla on Raamatun mukaan oma järjestyksensä: 
”Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki teh-
dään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: Kristus, 
esikoiset (engl. firstfruits), sitten …”(1 Kirje korinttilaisille 15:22–23). 
Ilmestyskirjassa mainitaan vielä kaksi muuta kuolleista nosta-
mista (20:11–13), joita ei ole löydettävissä Korinttolaiskirjeessä.

Näiden tuhannen vuoden aikana eläneiden ja Suuren valkean 
valtaistuimen tuomiolle herätettyjen ei tarvitse taistella enää saa-
tanaa vastaan.

Kuinka uskomaton Jumalan suunnitelma on, vaikka vielä 
useimmilta peitossa. Ihmiskunta puolestaan saattaa päälleen kär-
simyksen toisensa jälkeen. Apostoli Paavalin sanojen mukaan: ”Oi 
sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka 
tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen 
tiensä” (Kirje roomalaisille 11:33).

Jumala lisääntyy – ihmisen kautta! 1 Mooseksen kirjan Jumala-
sana on hepreaksi Elohim ja tarkoittaa ryhmää, kuten seurakuntaa 
tai perhettä. Jumala sanoi: ”Tehkäämme”, hän ei sanonut minä 
teen—”ihminen kuvaksemme”. Jumala on aito perhe, johon me 
voimme sananmukaisesti syntyä!

Mikä on sitten ihminen? Jumala, Mestari Savenvalaja, loi 
ihmisen maan tomusta rakentaakseen häneen oman hen-
gellisen, täydellisen, oikeamielisen, vanhurskaan 
luonteensa!

Miksi ihminen on olemassa? Jumala loi ihmisen rakentaak-
seen häneen enkelien torjuman—Jumalan täydellisen luonteen! 
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Jumala kehittää omalla ajallaan ja tavallaan ihmisestä juma-
lan—meistä joka ikisestä. Hän haluaa saattaa valmiiksi 
maailmankaikkeuden! Tällä hetkellä elämme kuitenkin vielä 
saatanan johtamassa ja pettämässä maailmassa. 
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4
Sivilisaation 
salaisuus
Pysähdy hetkeksi ja mieti sivilisaation kehitystä historian 

eri aikakausilla. Toteat varmaan, että harva asia on yhtä 
arvoituksellinen kuin yhteiskuntamme kehitys. Näemme 

päivittäin, kuinka kehitys etenee: astronautteja lähetetään kuu-
hun, tiede ja teknologia mahdollistavat sydämensiirrot. Kaikesta 
huolimatta viisaat mielet eivät ole löytäneet ratkaisuja moninaisiin 
ihmisten välisiin ongelmiin niin perheiden sisäisiin kuin ihmis-
ryhmien ja kansojen välisiin ristiriitoihin. Mikä paradoksi!

Kehittyneet kansat tuottivat vahvasti mekanisoituneen yhteis-
kunnan, jonka koneistus helpotti työtä ja jolla on nyt käytössään 
lukemattomia vapaa–ajan viihdykkeitä. Emme silti ole päässeet 
eroon rikoksista, sairauksista emmekä perheiden ja ihmisten väli-
sistä ongelmista. 

Yli puolet maapallon asukkaista on lukutaidottomia, köyhiä ja 
sairauksien armoilla teollistumisesta huolimatta. Voisi ihmetellä, 
miksi Jumala, jos hän on olemassa, sallii näin paljon kärsimystä.

Me 20. vuosisadalla syntyneet pidämme sen tapahtumia 
itsestään selvinä. Aivan kuin näkisimme elokuvasta vain sen lop-
puosan, ymmärtämättä alkuosan juonta, ja tämän vuoksi emme 
pysty täysin ymmärtämään näkemäämme. Tarvitsisimme aikako-
neen, joka voisi viedä meidät ajassa lähes 6000 vuotta taaksepäin 
maailman historian alkuun, Eedenin puutarhan tapahtumiin. Sit-
ten voisimme alkaa ymmärtää, miksi jotkut aikamme ihmiset 
sanovat maailman lopun lähestyvän.



Kuinka sivilisaatiomme kehittyi kaltaisekseen 20. vuosisadalla? 
Tämä on kysymys, jota monikaan ei ole pysähtynyt pohtimaan. 
Kun alat pohtia sitä, huomaat, että vastaus ei löydy helposti.

Edellisistä luvuista kävi ilmi, kuinka Jumala loi ihmisen 
voidakseen lisääntyä ihmisen kautta. Tämän suuren suunnitel-
man toteutumiseksi ihmisen täytyi saavuttaa - vapaaehtoisesti, 
omalla ponnistuksellaan ja työllään - Jumalankaltainen hengel-
linen luonne. Kysyn, miksi tämän kaiken oli tapahduttava maan 
päällä?

m a a  E i  o l E  v i E l ä  va l m i s

Jumala asetti ihmisen maapallolle palauttaakseen tänne hallin-
tonsa. Jumala asetti ensiksi Lusiferin enkeleineen maan päälle 
ennen sen loppusilausta, kuten ennen kakun kuorrutusta. Juma-
lan luomistyö tapahtuu kaksivaiheisesti. Enkeleiden oli määrä 
viimeistellä maapallon pintaosat ja kaunistaa ne. Tätä tarkoitusta 
varten Jumala asetti hallintonsa maan päälle heidän toimintojansa 
ja suorituksiansa säätämään.

Lusifer asetettiin maan valtaistuimelle harmonisen yhteistyön 
mahdollistamiseksi, mutta hän ryhtyi kapinaan. Hänen hallin-
tonsa käänsi yhteistyön kilpailuksi, kapinaksi, tuhoksi ja pahan 
tekemiseksi. Valo muuttui pimeydeksi ja maan pinta rappeutui 
ja ränsistyi.

Lopulta Jumala lähetti Henkensä uudistamaan maan pinnan 
ihmistä varten kuuden päivän aikana (Psalmien kirja 104:30). 

Maapallolta puuttui yhä edelleen loppusilaus. 
Nyt oli ihmisen vuoro saattaa syntisten enkeleiden tekemättä 

jättämä työ valmiiksi ja kaunistaa maan pinta Jumalan tarkoi-
tuksen mukaisesti. Jumalan luomistyöhön ei kuulu sekasortoa, 
rumuutta eikä rappiota, vaan se on täydellinen, kaunis ja aina 
parhaanlaatuinen ja -luonteinen.

Ilmestyskirjan neljännessä luvussa kuvataan Jumalan valtais-
tuinta kaikessa loistossaan, kirkkauden, kauneuden, laadun ja 
erinomaisuuden ympäröimänä. Ihmissilmä ei ole koskaan näh-
nyt mitään tämän vertaista.

Ihmisen oli määrä kaunistaa maan pinta laadukkaasti 
ja samalla luoda oma elämänsä ”pyhäksi kaunistukseksi” 
(1 Aik kirja 16:29). Jumala ei koskaan halunnut ihmisten elävän 
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köyhyydessä, liassa ja kurjuudessa. Ihmisen oli määrä kaunistaa 
maa sekä oma luonteensa. Ihmisen sivilisaation tuli muistuttaa 
maan päällistä taivasta.

i h m i s t E n  t E o t

Mitä ihminen on saanut aikaan maan päällä? Ihminen on saastut-
tanut, liannut ja pilannut jokaisen asuttamansa paikan. Ilmakehä 
on saastunut, vesistö on pilaantunut, maa rappeutunut, metsät on 
hakattu ja autiomaat laajenevat. Maaperä on köyhtynyt ihmisten lai-
minlyödessä Jumalan määräämät seitsenvuotiset maasapatit. Ihmiset 
ovat rakentaneet kaupunkeja ja antaneet näiden slummiutua.

Vääränsuuntainen kehitys sai alkuunsa, kun ensimmäisen 
ihmisen torjui Jumalan ja kääntyi pois Jumalasta ja turvautui sen 
sijaan omiin kykyihinsä. Kaikki Aadamin jälkeläiset ovat toimi-
neet samalla tavalla.

Ihminen on rakentanut oman sivilisaationsa saatanan vaiku-
tuksen alaisena. Hän ei ole tuhonnut ainoastaan hänelle annettua 
maata, vaan myös oman terveytensä, elämällä väärällä tavalla ja 
vääristämällä tämän myötä myös hengellisen luonteensa. Ja nyt 
6000 vuotta myöhemmin, ihmisen vapaan hallinnon loppupuolella, 
ihminen on lopulta kehittänyt Frankenstein–hirviön: atomipom-
min, joka kykenee pyyhkäisemään koko ihmiskunnan hengiltä, ellei 
armollinen Jumala puutu asioihimme ja pelasta meitä itseltämme.

E s i m a k u a  t u l E va s t a

Elämme Raamatun profetioiden kuvaamalla viimeisten päivien 
aikakaudella, olemme viimeinen sukupolvi ennen Kristuksen hal-
lintoa. Raamatun mukaan näinä viimeisinä päivinä tietomäärän, 
niin hengellisen kuin materiaalisenkin piti lisääntyä nopeasti. 
Jumalan seurakunta oli määrä asettaa takaisin oikeille raiteilleen 
ja sen piti palauttaa meille apostolien aikainen oppi.

Jeesus Kristus rakensi seurakuntansa avulla kolme opinah-
joa: kaksi Pohjois-Amerikkaan ja yhden Englantiin. Nämä kolme 
kauneudeltaan kilpailevaa campusta myötävaikuttivat osaltaan 
Jumalan kaltaisen luonteen kehittymiseen. Vieraileva kuninga-
tar huokaisi hiljattaisella kuusipäiväisellä vierailullaan Pasadenan 
opistossamme: ”Olen juuri vieraillut taivaassa”.
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Pasadenan opisto sai kolme kertaa Amerikan parhaiten kau-
nistetun ja ylläpidetyn yliopiston arvonimikkeen. Nämä opistot 
ovat esimerkkinä siitä, mitä ihmisen olisi pitänyt saavuttaa maan 
päällä ja esimakuna, millaiselta maa tulee näyttämään Kristuksen 
hallitessa pyhiensä kanssa.

Uudistimme Pasadenassa entisten miljonäärien rappeutuneita 
asumuksia sekä raivasimme niiden takana sijanneen slummin, 
joka on nyt yksi kauneimmista kaupunginosista.

E n t ä  J o s  a a D a m  o l i s i 
o t t a n u t  E l ä m ä n  p u u s t a ? 

Katsotaanpa seuraavaksi kuinka fyysinen maailma ja ihmisen 
luonne alkoivat rappeutua.

Jos Aadam olisi valinnut syödäkseen elämän puusta, koko 
yhteiskuntamme olisi muuttunut aivan toisenlaiseksi: rauha, onni, 
ilo, terveys ja yltäkylläisyys olisivat levinneet koko maan piiriin.

Tosiasiassa kävi päinvastoin.
Aadam halusi itse päättää, mikä oli hyvää ja mikä pahaa. Aada-

min hyvyys – käsite oli kuitenkin ihmisen hengen tasolla. Aadam 
ei enää luottanut Jumalaan, vaan tukeutui itse hankkimaansa 
tietoon ja omiin kykyihinsä ihmistasolla, lisäksi saatanan pet-
kuttamana ja johtamana. 

Jos Aadam olisi sen sijaan syönyt elämän puusta, hän olisi 
syrjäyttänyt saatanan maan valtaistuimelta ja saanut istua sillä 
maata hallitsemassa, Jumalan auttamana. Hän olisi näin voi-
nut palauttaa Jumalan hallinnon maan päälle. Aadam kuitenkin 
antautui saatanan vaikutuksen alaisuuteen ja joutui näin hänen 

”panttivangikseen”.
Ensimmäinen ihminen ei uskonut Jumalaa, ei totellut häntä, 

vaan päätti mennä omaa tietään. Aadam teki valintansa tieten 
tahtoen, muttei uhmaten eikä pahaa tarkoittaen.

Aadam seurasi saatanaa, tätä kaikkein aikojen ensimmäistä 
kidnappaajaa, kohti vankeutta.

m a a i l m a  o n  pa n t t i va n k i n a

Aadam luotiin, jotta hän voisi syntyä Jumalan lapseksi. Vaikka 
häntä ei ollut vielä siitetty Jumalan perheeseen, hänellä oli 

Sivilisaation salaisuus 101



mahdollisuus saavuttaa tämä. Kun hän saatanan houkuttelemana 
sitten valitsi saatanan tien, ”toimi oman päänsä mukaan” Juma-
lan käskyä uhmaten, hän joutui saatanan vallan alle. Hän valitsi 
saatanan hallituksen alaisena elämisen ja sen lain: ylpeyden 
ja itsekeskeisyyden, jotka automaattisesti johtivat itsekkyyteen, 
kateuteen, kilpailuun sekä haluun toimia omien tarkoitusperiensä 
toteuttamiseksi, toisten etuja hyljeksien—eikä Jumalan tapaan: 
jakamiseen.

Koko ihmiskunta, koko nykyinen maailma sai alkunsa 
Aadamista ja Eevasta. Koko maailma on edelleen saatanan pant-
tivankina. Maailma halusi olla mieluummin saatanan vankina 
kuin tulevan perheen Pään alainen!

Isä Jumala maksoi kuitenkin lunnaat ja mahdollisti tulevien 
lastensa paluun takaisin luokseen. Hän ei päättänyt tässä vaiheessa 
vielä vapahtaa, ojentaa tai palauttaa ihmiskuntaa yhteyteensä. 

m a a i l m a n  a l u s t a  a s t i

Aadamin langettua syntiin, Jumala sulki elämän puun koko 
maailmalta, kunnes Jeesus Kristus, ”toinen Aadam” syrjäyttäisi 
saatanan ja ottaisi itselleen vallan.

Lakia ei voi olla ilman rangaistusta. Ihmisen tekemän synnin 
rangaistus oli kuolema.

Aadam, sekä kaikki hänen lapsensa saivat kuolemanrangais-
tuksen. Kaikkien ihmisten synnin tuomio oli sovitettava. Ei ollut 
muuta keinoa. Saatana juhli varmaan tässä vaiheessa ylimieli-
senä Jumalan hallituksen palauttamisen ja oman syrjäyttämisensä 
myttyyn menemistä.

Nyt kaikki Aadamin lapset tulisivat saamaan saman rangais-
tuksen, kaikki tulisivat tekemään syntiä.

Mutta saatanakaan ei varmaan tässä vaiheessa vielä ymmärtä-
nyt, että Jumala ei vielä sillä hetkellä aikonut pelastaa ihmiskuntaa 
eikä poistaa saatanaa maata hallitsemasta. 

Tämän maailman perustamisen alussa päätettiin siis, että 
Jeesus Kristus, ”Jumalan Karitsa” tultaisiin teurastamaan 
ihmisten syntien vaatiman rangaistuksen takia (Johanneksen 
ilmestys 13:8). 

Jumala päätti, että tämä ihmisten puolesta suoritettu uhri tulisi 
voimaan vasta yksilön katumuksen ja uskon myötä. Hän määräsi 
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myös, että kaikki Aadamin jälkeläiset tulisivat kuolemaan ajal-
laan, mutta että heidät herätettäisiin henkiin kuoleman jälkeiselle 
tuomiolle (Kirje heprealaisille 9:27).

”Ja niinkuin kaikkien pitää kuolla Aadamissa, niin myös kaikki 
samat tehdään eläviksi Kristuksessa kuolleista tuomiolle nousta-
essa” (1 Kirje korinttilaisille 15:22).

Kukaan ei voi syntyä Jumalasta, ellei hänelle ensin kehity 
Jumalan täydellistä hengellistä luonnetta Jumalan alkuun saatta-
mana, omasta vapaasta tahdosta ja tekojen todistamana.

Jumala asetti erilleen 7000 vuoden ajanjakson toteuttaakseen 
suuren suunnitelmansa ja lisääntyäkseen ihmisen kautta. 

Ihmisen sivilisaatio on edennyt lähes 6000 vuoden ajan kul-
kuaan. Kutsumme tätä sivilisaatiota maailmaksi. Maailmamme 
on saatanan vankina saatanan maailmassa, vaikka tuhannet 
ihmiset on harhautettu uskomaan maailman kuuluvan Jumalalle. 
Tänä päivänäkin saatana istuu edelleen maan valtaistuimella.

Saatana vaikuttaa kaikkiin ihmisiin. Hän on vastuussa kai-
kesta pahasta maailmassa.

Kukaan ei ymmärrä, kuinka saatana onnistui ulottamaan 
vaikutuksensa kaikkiin yhteiskuntamme osiin, koulutettuihin ja kou-
luttamattomin, opetuksen, tieteen, hallituksen ja muille saroille. 

s a a t a n a n  m E s t a r i l ä h E t y s

Efesolaiskirjeen toisen luvun toisessa jakeessa saatanaa kutsutaan 
ilmavallan hallitsijaksi, joka työskentelee ihmisten mielissä. En 
olisi koskaan pystynyt ymmärtämään tätä, ellen tietäisi, 1) kuinka 
television kuvat ja radion äänet kulkevat ilman halki, ja 2) kuinka 
ihmisaivot sisältävät ihmisen hengen. Jos asetat radiosi oikealle 
aallonpituudelle tai virität televisiosi oikealle asemalle, kuulet nii-
den lähetyksen selvästi. Saatanan, ilmavallan hallitsijan lähetys ei 
tule sanojen, äänen eikä kuvien välityksellä, vaan vaikuttaa ihmi-
siin asenteiden, tunteiden ja yllykkeiden välityksellä.

Katsotaan esimerkiksi Persian Kuninkaan Kooraksen (Kyy-
ros) tapausta. Esran kirjan alussa kerrotaan, kuinka hän antoi 
juutalaiselle joukolle käskyn palata Jerusalemiin rakentamaan 
toista temppeliä. Jumala herätti ajatuksen Kyyroksen ihmishen-
gen kautta, toisin sanoin pani herätteen hänen mieleensä, jonka 
perusteella kuningas sitten toimi. Samalla tavalla saatana toimii ja 
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vaikuttaa ihmisen hengen kautta herättämällä ihmisessä kateuden, 
mustasukkaisuuden, katkeruuden, kärsimättömyyden, vihan ja 
riidan yllykkeet. Jokaisen ihmisen henki on automaattisesti virit-
tynyt saatanan aaltopituudelle. Hän näyttää täyttäneen koko maan 
verkoston itsekeskeisyyden ja ylpeyden asenteillaan.

Maailma, ihmiskuntien sivilisaatio, sai alkunsa Aadamista ja 
Eevasta. Jumala sulki paratiisin oven maailmamme alkuhetkellä, 
ihmiskuntamme perustui Jumalan ja hänen lakiensa hylkäämi-
seen, Jumalan elämänmallin torjumiseen ja johti 6000—vuotta 
kestävälle aikakaudelle, jota kaikenlainen pahuus, murhe, kipu ja 
kärsimys ovat varjostaneet.

Jumala suunnitteli 7000—vuotisen ajanjakson suunnitelmansa 
läpiviemiseksi. Ensimmäisten 6000 vuoden aikana saatanan 
annettaisiin istua maan valtaistuimella samalla kun ihmiskunta 
oppisi katkeran läksyn kokemuksen kautta! Ihmiset tulisivat 
ajan kanssa huomaamaan, kuinka Saatanan itsekeskeinen malli, 
päinvastoin kuin Jumalan laki, johtaisi pelkästään kipuun, kär-
simykseen, ahdistukseen ja kuolemaan.

Koko ihmiskuntaa on petetty tavoittelemaan ”minä itse”, 
”minulle ensin”—elämäntapaa. 

Muistat kuitenkin, että maailma ei voinut tuntea Isää Jumalaa, 
ennen kuin Jeesus tuli ja kertoi Isänsä olemassaolosta (Evanke-
liumi Matteuksen mukaan 11:27).

Maailma oli alusta lähtien erossa Isästä Jumalasta. Jee-
sus tuli sovittamaan katuvat ihmiset Isänsä yhteyteen (Kirje 
roomalaisille 5:10).

s i v i l i s a a t i o n  a l k u

Tarkastellaan seuraavaksi pikaisesti sivilisaatiomme syntyä.
Jumala loi ensimmäiset ihmiset ruumiillisesti ja henkisesti täy-

dellisiksi. He eivät kärsineet kroonisista sairauksista eikä heillä 
ollut perimässään minkäänlaisia taudin aiheuttajia. Aadam eli-
kin 930 vuoden ikäiseksi, seuraavan 2000 vuoden aikana Nooan 
aikaan asti ihmisen elinikä oli keskimäärin 900 vuotta.

Ajattele, ensimmäiset ihmiset elivät lähes kuudesosan ajasta 
tähän päivään asti!

Aadamilla ja Eevalla oli kaksi poikaa: Kain ja Aabel. Vartut-
tuaan, ehkä vielä nuoruusvuosinaan, Kain tuli kateelliseksi ja 
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vihamieliseksi veljeänsä Aabelia kohtaan. Vaikka elämän puun 
sulkemisen jälkeen he elivätkin erossa Jumalasta, Sana, Herra 
(Lord tai Eternal engl.) puhutteli Kainia ja varoitti tätä. Mutta 
saatana lähetti Kainiin vihamielisiä ajatuksia ja teki hänet katke-
raksi veljeään kohtaan, kunnes Kain tappoi nuoremman veljensä 
Aabelin. Kun Herra tiedusteli Kainilta hänen veljensä olinpaikkaa, 
hän valehteli. Ensimmäisestä lapsesta tuli valehtelija ja murhaaja 
saatanan vaikutuksesta.

Jumala tuomitsi hänet kiertolaiseksi maan päällä.
Muutaman sukupolven päästä yksi Kainin pojista oppi valmis-

tamaan harppuja sekä muita soittimia (1 Mooseksen kirja 4:21), 
toinen puolestaan oppi valmistamaan kekseliäästi vaski ja rauta-
aseita.

Ihmisen materiaalinen taito kasvoi nopeasti, vaikka hen-
gellisesti hän ajautui yhä kauemmaksi Jumalasta. Kuitenkin 
Psalmien viisauden mukaan: ”Jos Herra ei huonetta rakenna, 
niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät” (127:1), ja ”Huonoille 
perustuksille rakennettu talo hajoaa” (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 7:24–27). Ihmisen sivilisaatiota ei rakennettu Jumalaan 
ohjeiden mukaan, vaan ainoastaan ihmisen hankkimaan tietoon 
turvautuen saatanan vaikutuksen alaisuudessa. 

Raamattu ei paljasta paljoakaan ihmisen kehityksen tapah-
tumista ennen Nooan aikaa, mutta 1500–1600 vuoden kuluttua 
koko ihmiskunta oli jo niin rappeutunut, että vain yksi mies, Nooa 
säilyi oikeamielisenä. Ihmisten lukumäärä lisääntyi räjähdysmäi-
sesti ja kaikki tekivät jatkuvasti pahaa. Nooa varoitti ihmisiä 100 
vuoden ajan, kunnes tulva hukutti kaikki muut paitsi kahdeksan 
ihmistä, vain nämä säästyivät; Nooa, hänen vaimonsa ja heidän 
kolme poikaansa vaimoineen.

pa h a n  l a a J u u s

Ennen kuin Jumala alkoi varottaa ihmiskuntaa Nooan kautta, 
Raamattu kuvaa ihmiskunnan tilaa seuraavasti: ”Mutta kun Herra 
näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki 
heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa 
ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, 
ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä” (1 Mooseksen kirja 6:5). 
Maa oli täynnä väkivaltaa, ihmisten ajatukset, pyrkimykset ja 
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suunnitelmat olivat koko ajan suuntautuneet itsekkäisiin, himon 
valtaamiin ja yksinomaan pahan täyttämiin päämääriin.

Väkivalta oli niin syvään uurtunut, että Jumala armossaan 
päätti säästää ihmiset jatkuvasti lisääntyvältä kärsimykseltä. 

Jumala vapautti heidät heidän kurjasta elämästään tulvan 
avulla. Hän tiesi, että heidän seuraava tajuntansa hetki olisi heidän 
herätessään Suuren valkoisen valtaistuimen tuomiolla (Johannek-
sen ilmestys 20:11–12). Tällöin Kristus hallitsisi maata rauhan ja 
onnen vallitessa, saatanan ollessa poistettu. Nämä ihmiset saisivat 
mahdollisuuden ymmärtää Jumalan totuuden ja pelastua ikui-
sesti. Hei saisivat uuden elämän, uuden mahdollisuuden!

Miljoonien ihmisten joukosta löytyi vain yksi Jumalan tah-
don mukaan elävä ihminen, Nooa, joka eli Jumalan antaman 
elämänmallin mukaisesti. Jumala asetti Nooan vanhurskautta 
saarnaamaan (2 Pietarin kirje 2:5). Nooa varoitti maailmaa 100 
vuoden ajan, 500 vuoden ikäisestä 600  vuoden ikään asti.

Mooseksen kirja (1 Mooseksen kirja 6:9) mainitsee, että 
Nooa oli hurskas sukupuussaan (ei käännetty suomalaisessa 
Raamatussa). 

Heprean kielen hurskasta vastaava sana voi tarkoittaa hen-
gellistä ominaisuutta kuten luvussa 17:1, jossa se käännettiin 
sanalla nuhteeton, tai sitten fyysistä olemusta kuten 3 Moo-
seksen kirjassa 22:21, jossa se käännettiin virheettömäksi. 
1 Mooseksen kirja 6:9 sanoo, että Mooses oli nuhteeton tai vir-
heetön. Nooa oli ainoa hengellisesti nuhteeton mies ja hänen 
sukupuunsa oli tahrautumaton aikalaistensa joukossa.

m a a i l m a  l o p p u u  v E D E n pa i s u m u k s E E n

Ensimmäisen Mooseksen kirjan kuudennessa luvussa käsitel-
lään Nooan sukupuuta. Sukupolvien kuluessa pahuus lisääntyi 
lisääntymistään ja päättyi Nooan aikaiseen kriisiin, joka johti 
senaikaisen maailman loppuun.

Minkälainen oli edellä mainittu yleismaailmallinen korrup-
tio? Jeesus kuvaa Nooan aikakauden ihmisiä seuraavasti: ”Sillä 
niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: 
söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivään asti, jona 
Nooa meni arkkiin” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:38). 
Syöminen ja juominen sinänsä eivät ole pahan tekemistä eikä 
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naimisiin meneminen ole väärin. Syynä täytyi olla tapa, jolla he 
näitä harjoittivat. Eli heidän täytyi syödä, juoda ja mennä naimi-
siin väärällä tavalla.

Heidän täytyi syödä vääränlaisia ruokia, juoda liikaa alkoholi-
juomia, kuten Galatalaiskirje tuomitsee juomingit ja mässäykset. 
Naittamisen tavan täytyi viitata 1 Mooseksen kirjeeseen (6:2), jossa 
miehet ottivat vaimoikseen ”kaikki, jotka he parhaikseen katsoi-
vat”. Siihen aikaan rodut olivat täydellisesti sekoittumassa niin 
laajakantaisesti, että vain Nooan sukupuu oli säilynyt alkuperäi-
senä valkoihoisena.

Löytyy runsaasti todisteita siitä, että Nooan aikaan asti maail-
massa oli ainakin kolme päärotua: valkoihoinen, keltainen rotu ja 
musta väestö, vaikka rotujen välinen sekoittuminen oli tuottanut 
lukuisia rotujen yhdistelmiä.

Raamattu ei kerro rotujen yksityiskohtaista alkuperää. Käy 
ilmi, että Aadam ja Eeva, Israelin kansa, sekä Jeesus olivat val-
koihoisia, mutta on täysin mahdollista, että Jumala olisi saattanut 
istuttaa Eevan munasarjoihin muidenkin rotujen geenejä, jotta 
hänen lapsensa olisivat kaikkia kolmea rotua.

Nooa, jonka Jumala valitsi ihmissuvun säilyttämiseksi, oli 
valkoihoinen, hänen sukupuunsa Aadamiin asti oli puhtaasti val-
koinen, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valkoinen rotu olisi 
mitenkään muita parempiarvoisempi.

Jos olet karjanomistaja ja viet eläimesi näyttelyyn, pyrit 
viemään sinne puhdasrotuisimmat yksilöt, koska rotujen sekoit-
taminen muuttaa eläimen ominaisuuksia.

Jumala asetti alun perin rajat kansojen välille, jotteivät he 
sekoittuisi. ”Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille (maantie-
teellisen perinnön), hän erotteli (Jumala erotti) ihmisten lapset, 
silloin hän määräsi kansojen (Aadamin poikien) rajat (erotti, engl. 
separated )” (5 Mooseksen kirja 32:8).

Mutta ihmiset halusivat sekoittua, kunnes jäljelle olisi jäänyt 
ainoastaan yksi rotu.

Ihmisillä näyttää vielä tänäkin päivänä olla taipumus tähän.
Nooan sukulinja pysyi puhtaana. Hänen vaimonsa sekä kolme 

poikaansa oli samaa valkoista sukupuuta, mutta Jaafet meni naimi-
siin aasialaisperäisen vaimon kanssa ja Haam mustaihoisen kanssa.

Tähän näyttääkin päättyvän tietomme sivilisaatiosta ennen 
tulvaa.
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Oppivatko ihmiset tulvasta jotain? Jeesus sanoi, että lopun 
ajan päivistä tulisi samanlaisia kuin ”Nooan aikaisista päivistä”, 
ja vieläkin kauheampia. Tulisimme näkemään väestönräjähdyk-
sen sekä sen myötä lisääntyvän väkivallan. Tällä kertaa ihminen 
tuhoutuisi kuitenkin atomisodan kautta. Jumala lupasi lyhentää 

”valittujen tähden” tai seurakuntansa takia lopun ajan kärsimysten 
keston ja tällä kertaa lähettää Jeesuksen Kristuksen kuninkaiden 
kuninkaaksi syrjäyttämään saatanan maan valtaistuimelta (Evan-
keliumi Matteuksen mukaan 24:21–22).

k au p u n k i E n  a l k u

Kaksi sukupolvea kuluttua vedenpaisumuksen jälkeen mies 
nimeltä Nimrod alkoi järjestää ihmisiä kaupunkeihin asumaan. 
Ensin hän rakensi Baabelin tornin ja Babylonian kaupungin, sitten 
Niiniven ja muitakin kaupunkeja, joista muodostui kaupunki-
valtioita.

Jumala asetti kansojen rajat pitääkseen rodut maantieteelli-
sesti erossa toisistaan.

Seuraavana ote C. Paul Meredithin väitöskirjasta satan’s Great 
Deception (saatanan suuri harhautus) sivut 14–16:

Tulvan jälkeen kaikki tunsivat Jumalan ja tiesivät, miksi hän 
oli hukuttanut ihmiset. Ihmiset eivät uskaltaneet aluksi tehdä 
pahaa … He elivät … ilman kaupunkeja ja ilman lakeja puhuen 
kaikki samaa kieltä … 

Tämä joukko ihmisiä, ainoat tulvasta selvinneet, 
alkoivat matkansa Araratin vuorelta (1 Mooseksen kirja 
8:4), johon arkki oli rantautunut. ”Ja kaikessa maassa oli 
yksi kieli ja yksi puheenparsi. Ja kun he lähtivät liikkeelle 
itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja aset-
tuivat sinne (1 Mooseksen kirja 11:1-2). Nämä sumerilaisina 
(Millerin Ancient History in bible Light, sivu 51) tunnetut 
heimot matkasivat itäisten vuorien halki asettuen Euph-
rates- ja Tigris—jokien hedelmöittämään laaksoon. Tämä 
Shinarin alue tunnetaan nykyisin entisen Babylonian 
alueena (J.H. Breadsted, Ancient times, sivu 107). Tällä 
alueella he voisivat kasvattaa ja viljellä yllin kyllin … 

Nämä ihmiset eivät totelleet Adamin ja Eevan 
tavoin Jumalaa ja joutuivat näin vaikeuksiin. Maa tosin 
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oli hedelmällistä, mutta vedenpaisumusta edeltävän 
asutuksen tuhoutuessa, villieläimet alkoivat lisääntyä 
ihmisiä nopeammin. Ihmisillä oli vain alkukantaisia 
aseita ja näin heidän henkensä sekä omaisuutensa olivat 
vaarassa (2 Mooseksen kirja 23:28–29). Mitä he tekivät tässä 
tilanteessa?

Nimrod, Kuusin poika oli lihaksikas, jättiläis-
mäinen mustaihoinen mahtava metsämies Herran edessä 
(1 Mooseksen kirja  10:8-9). Hän järjesti ihmiset kaupun-
keihin muurin taakse, nyt lukuisilta villeiltä eläimiltä 
suojaan. Nimrodin maine kiiri kaikkialle. Nimrod oli 
kunnianhimoinen mies. Hän oli vapauttanut ihmiset 
villieläinten pelosta ja hänestä tuli heidän hallitsijansa.

b a b y l o n ,  E n s i m m ä i n E n  k au p u n k i 
Ihmisten ei kannattanut jatkuvasti jahdata villielämiä. 
Nimrod rakennutti kaupungin taloineen ja ympäröi sen 
muurilla. Ihmiset olivat turvassa ja Nimrod pystyi hallit-
semaan heitä. Ihmiset olivat tästä mielissään, he sanoivat: 

”Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki … ja 
tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli 
kaiken maan (1 Mooseksen kirja 11:4).

Ihmiset eivät vain suojelleet itseään muurin sisällä, 
vaan he myös ottivat itselleen määräysvallan, nimen 
itselleen. Tästä piti tulla ihmiskunnan määräysvallan 
keskuspaikka, he eivät katsoneet enää tarpeelliseksi totella 
Jumalaa. Nimrodista tuli heidän johtajansa. He myös 
rakensivat ”taivaisiin ulottuvan” tornin ja kuvittelivat, että 
Jumalan rangaistus ei enää ylettyisi heihin, olihan Jumala 
ennen pystynyt hukuttamaan ihmiset. Tämä oli ihmisten 
ensimmäinen vedenpaisumuksen jälkeinen varsinainen 
kapina Jumalaa vastaan. Nyt he katsoivat olevansa 
Jumalan rangaistuksen ulottumattomissa, saatanan tavoin 
he kuvittelivat voivansa nousta ”pilvien kukkuloille 
Korkeimman vertaiseksi” (Jesajan kirja  14:14). Kuus, 
Nimrodin isä oli myös aktiivisesti mukana kaupungin ja 
sen tornin rakentamisessa (Alexander Hislop:The Two 
babylons, sivu 26).

Nämä ihmiset puhuivat yhtä kieltä, mutta he koostuivat kol-
mesta rodusta tai rotuperheestä: valkoihoisesta, keltaisesta rodusta 
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sekä mustasta väestöstä. Aivan kuin Jumala loi eri kukkalajikkeet, 
eriväriset ruusut, sekä erilaiset eläinrodut maailmaa kaunistamaan 
ja väriä antamaan, samoin hän loi kolme ihmisrotua kolmine ihon-
väreineen. Jumala halusi estää rotujen sulautumisen mutta ihminen 
on aina halunnut toimia vastoin Jumalan lakia ja tarkoitusperiä 
vastaan. Ihmiset halusivat sulautua yhdeksi roduksi rotujenvälisen 
naimisen kautta. Jumala määräsi maantieteelliset rajat eri rotujen 
asuinalueiksi rauhaisasti ja ketään syrjimättä. Ihmiset toimivat 
kuitenkin toisin. Baabelin tornin tarkoituksena oli ihmisrotujen 
keskittäminen ja yhdistäminen yhteen paikkaan. 

He rakensivat tornin ”ettemme hajaantuisi yli kaiken maan”, 
eri maantieteellisille alueille (1 Mooseksen kirja 11:4). Mutta Jumala 
katsoi heidän rakentamaansa tornia ja sanoi: ” Katso, nyt he ovat 
yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensim-
mäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä 
aikovatkin tehdä” (11:6). 

Mitä ihminen aikoi sitten tehdä? Nykyihminen on mennyt 
avaruuteen, kehittänyt tietokoneet, aloittanut elimensiirrot ja 
yrittänyt tuottaa elämän kuolleesta materiasta. Ihminen näyt-
tää omistavan rajattoman kapasiteetti materiaalisen kehityksen 
saralla, mutta ihmisen ongelmat eivät ole materiaalisia vaan ne 
ovat hengellisiä. Ihminen on avuton ratkaisemaan ongelmiaan 
ilman Jumalaa.

Jumala sekoitti heidän kielensä ja ”hajotti heidät sieltä yli kai-
ken maan” (11:8).

Jatketaanpa C. Paul Meredithin väitöstä (joka ei ole enää pai-
nossa, sivut 16 – 17, 25–29).

”Nimrod oli ensimmäinen valtias maan päällä. Hän 
oli ”mahtava metsämies Herran edessä” (1 Mooseksen 
kirja 10:8-9). Heprean mahtava, gibbor, tarkoittaa tyrannia 
(strongin raamatun hakuteos). Nimrodista kehittyi tyranni, 
joka sääti kaikki lait. ”Hän oli mahtava metsämies Herran 
edessä” kääntyy oikeammin hepreankielisestä paniym–
sanasta “edessä“ ja tarkoittaa tässä vastaan. Raamattu sanoi 
Nimrodin olevan Jumalaa vastaan! … 

Nimrodin valta kasvoi jatkuvasti. Ihmisten sisäinen 
halu palvomiseen oli myös tyydytettävä. Nimrod 
kannattajineen oli kääntynyt tosi Jumalaa vastaan. Ihmiset 
halusivat palvoa Jumalaa omalla tavallaan! He ”olivat 
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katoamattoman Jumalan muuttaneet katoavaisen ihmisen 
ja nelijalkaisten ja matelevien kuvan kaltaiseksi” (Kirje 
roomalaisille 1:23), kuten käärmeen sekä muiden Jumalan 
luomien olentojen kuvaksi. (Heidän oli määrä palvoa 
Jumalaa Hengessä ja totuudessa eikä epäjumalien kautta. 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan  4:24; 2 Mooseksen 
kirja  20:4-5). Siviilihallintonsa voimin Nimrod korotti 
itsensä ihmisten palvomien epäjumalien papiksi, näin 
hän vakautti johtajuutensa ja pikkuhiljaa saattoi itsensä 
Jumalan asemaan … 

Mutta Nooa ”vanhurskauden saarnaaja” (2 Pietarin 
kirje  2:5) piti puolensa ja hänen poikansa Seem liittyi 
häneen. Samaan aikaan kuin Nimrod laajensi ripeästi 
valtakuntaansa, Seem kohtasi Nooan edustajana enenevää 
vastustusta … Nimrodista tuli hänen päävastustajansa, 
Nimrod edusti pahuuden joukkoja …   

Seemin, joka oli hyvin puhetaitoinen henkilö, sano-
taan saaneen apua joukolta egyptiläisiä, jotka vihdoin 
kukistivat Nimrodin.

Nimrodin kuolema hillitsi hänen alkuun saattamaansa 
epäjumalanpalvontaa.

s E m i r a m i s
Nimrodin kunnianhimo saattaa tuntua rajattomalta, mutta 
Semiramiksen – tulevan taivaan kuningattaren (Jeremian 
kirja 7:18) kunnianhimo voitti Nimrodinkin … Nimrodista oli 
tullut kaikkein mahtavin ja voitokkain henkilö maailmassa. 
Nyt hän oli kuollut. Semiramis ymmärsi, että Nimrodin vallan 
periäkseen, hänen piti toimia varmistaakseen …  valtansa.

Nimrodin valtakunta, joka käsitti suurimman osan 
asutettua maata, periytyi nyt Semiramikselle. Nimrod 
saavutti valtansa kertomalla olevansa auringonjumala 
ihmisen hahmossa. Semiramiksen täytyi myös säilyttää 
kaikin keinoin tämä asetelma säilyttääkseen uskonnollisen 
vallan narut käsissään …  Nimrodia oli juhlittu elämänsä 
aikana sankarina, nyt kuolleena häntä tultaisiin palvo-
maan jumalana … 

Semiramis perusti monet maailman pakanauskonnot, jotka 
palvoivat epäjumalia. Jopa ns. kristilliset juhlat kuten joulu, 
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uusivuosi, ja pääsiäinen periytyvät Semiramiksen alkuun 
saattamaan uskonnolliseen malliin. Tästä voi lukea yksityiskoh-
taisemmin Alexander Hislopin kirjasta The Two babylons.

Tänä päivänä englanninkieli kehittyy kansainväliseksi 
kieleksi. Rotujenväliset avioliitot ovat yleisiä ja englannin kieli 
saavuttaa ajan myötä universaalin aseman.

n y k y i s E n  m a a i l m a n  pa h u u s  k E h i t t y y

Vedenpaisumuksen jälkeen jäljelle oli jäänyt vain Nooan perhe. 
Siihen kuului Nooan lisäksi hänen vaimonsa ja heidän kolme poi-
kaansa Seem, Haam ja Jaafet vaimoineen. Koko maailman ihmiset 
ovat saaneet alkunsa tästä yhdestä perheestä.

Raamattu puhuu kolmesta maailmasta: maailmasta, joka jäi tul-
van alle, nykyisestä pahasta maailmasta sekä tulevasta maailmasta.

Tulvavesien haihduttua koko maailmasta löytyi ainoastaan 
Nooan perhe. Seem, joka oli valkoihoinen, meni naimisiin val-
koihoisen naisen kanssa ja saattoi oman perheensä alkuun. 
Haamilla oli mustaihoinen vaimo ja perhe. Jaafetin vaimo ja lap-
set olivat keltaista rotuperimää. Raamatun alkuhistoria ei puhu 
roduista, vaan perheistä.

Baabelin tornin tapahtumien myötä Jumala hajautti ihmis-
ten yhtenäisen kielen, nyt jokainen saattoi kommunikoida vain 
yhdellä hänelle määrätyllä kielellä.

Aika kului, perheet kasvoivat, kukin puhui omaa kieltään. 
Jumalan tarkoituksena oli rotujen maantieteellinen erottaminen, 
ei yhteensulattaminen.

Nimrod rakensi useita kaupunkeja: Babylonin, Erekin, Akka-
din, Kelahin, Niiniven jne.

Kaupungeista kehittyi kaupunkivaltakuntia, joilla oli omat hal-
lituksensa. Aikojen kuluessa alkoi ilmestyä kansoja kansallisine 
kaupunkeineen, kuten Babylon (Kaldea), Egypti ja Assyria. Semira-
miksen aloittama uskonto levisi kaikkiin näihin valtioihin niiden 
omilla kielillä. Egyptissä Semiramis ja Nimrod tunnettiin nimillä 
Isis ja Osiris, muissa maissa heillä oli muunkieliset nimensä. Paka-
nallisten uskontojen alkuunpanijana oli kuitenkin Semiramis.

Sukupolvi toisensa jälkeen maailman sivilisaatiot saivat syn-
tynsä. Kaikki sai alkunsa kuitenkin Nimrodin valtiosta sekä hänen 
ja Semiramiksen aloittamasta uskonnollisesta hallintomallista. 
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Plato, Sokrateen oppilas saattoi alkuun nykyisen oppijärjestelmä 
-käsitteen. Kaupankäynti, teollisuus ja pankkitoiminta saivat 
alkunsa, muttei mikään näistä saatanan vaikutuksen alaisista järjes-
telmistä pohjautunut Jumalaan. Lait saatettiin alkuun kuninkaiden, 
despoottien, kaupunkien hallintokuntien, valtioiden, kongressien, 
parlamenttien jne. toimesta. Sivilisaatioillemme ominaiset sosiaa-
liset tavat kehittyivät aina sekasortoiseen nykyhetkeen asti.

Kaiken tämän keskellä Jumala kutsui omakseen valtion, ei 
suosikin, mutta tiettyä tarkoitusta varten, jota se ei sittemmin 
kuitenkaan pystynyt täyttämään.

Maalliset historiankirjat antavat ymmärtää, että Seem säilytti 
Nooan jälkeen tiedon Jumalan tahdosta, Aabraham oli kuitenkin 
varsinaisesti ensimmäinen, joka kulki todellan Jumalan tahdon 
tietä. Jumala antoi Aabrahamille lupaukset, joihin ihmiskunnan 
pelastus perustui, sekä materiaalisen ja taloudellisen vaurauden, 
jotka tulivat Yhdysvaltain ja Britannian kansojen haltuun.

s i v i l i s a a t i o m m E  t i i v i s t E t t y n ä

Ihmiskunnalla on ihmeellinen tulevaisuus edessään, onhan se 
luotu Jumalan lisääntymisen päämäärää varten. Jumala halusi 
ihmisten olevan iloisia ja onnellisia, elävän rauhassa luovia kyky-
jään toteuttaen, ikuisesti menestyksekkäästi toimien.

Tätä tarkoitusta varten ihmisen tuli omata täydellinen hen-
gellinen jumalainen luonteenlaatu. Näin tulee tulevaisuudessa 
tapahtumaan.

Ihmisen täytyy kuitenkin valita. Lusiferin valinta johti Juma-
lan tahdon vastaiseen kehitykseen. Ensimmäisen ihmisen täytyi 
myös valita, halusiko hän elää Jumalan opettamalla tavalla, vai 
halusiko hän saatanan lailla valita itse. Aadam valitsi itse, hän 
hankki oman tietonsa, kasvatti perheensä omien käsitystensä 
perusteella, haki ongelmiin omat ratkaisunsa ja määritteli itse 
oman käsityksensä hyvästä ja pahasta ihmisen ymmärryksen 
tasolla. Ihmisen hyvyydessä on kuitenkin aina pahaa joukossa. 
Aadam hylkäsi Jumalan tarjoaman hengellisen tiedon ja avun 
ikuisen onnen saavuttamiseksi.

Ihmiset rakensivat maailman oman onnensa nojalla.
Jumalalla oli kuitenkin varalla 7000 vuoden pituinen suunni-

telma, jonka hän aikoi nyt toteuttaa. Sen mukaan saatana saa pitää 
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maan kuninkuuden 6000 vuoden ajan sillä aikaa kun ihminen 
oppii läksynsä kantapään kautta ja vapaaehtoisesti tulee näke-
mään Jumalan viisauden ja jumalalliseen elämään vaadittavan 
luonteen tärkeyden.

Olemme nyt pian 6000 vuoden ajan kulkeneet tätä tietä, mutta 
emme vieläkään ole omaksuneet asioita, jotka meidän piti oppia. 
Ihminen ei ole vielä halunnut päästä eroon itsekkäästä elämän-
tyylistään eikä ole vakuuttunut siitä, että Jumalalla on parempi 
suunnitelma. Jumala antaa yrityksen ja erehdyksen opin jatkua 
loppuun asti. Saatanan pettämä ihmiskunta ei ole vielä edes myön-
tänyt, ettei sen itse valitsema tie ole oikea.

Ihmiskunta ontuu viimeisiä askeleitaan. Maailma on täynnä 
sotia, väkivaltaa, tuhoa ja terrorismia. Puolet ihmisistä elää luku-
taidottomina, köyhyydessä, kurjuudessa ja ilman koulutusta. 
Toinen puoli, elää kehityksen parissa, mutta sairaana, täynnä 
pelkoa, turhautuneena, stressaantuneena, alkoholisoituneena 
ja huumeiden käytöstä, rikoksista, seksuaalisista perversioista, 
seksin väärinkäytön seurauksista, rikkonaisista kodeista ja toi-
vottomuudesta kärsien. 

Ihmiskunnan kaulan ympärillä oleva köysi kiristyy kiristy-
mistään. Jumala ei tule kuitenkaan puuttumaan ihmiskunnan 
asioihin ennen kuin vasta viime hetkellä, juuri ennen ihmiskun-
nan täydellistä tuhoa. Jumala ei saata alkuun valtakuntaansa, 
ennen kuin ihmiskunta on myöntänyt olevansa täysin kykenemä-
tön ratkaisemaan ongelmiaan, kykenemätön saattamaan rauhaa 
ja onnea maan päälle. Tämä on läksy, joka jokaisen ihmisen täy-
tyy oppia.

Olemme myös keksineet joukkotuhoaseet. Jeesus kertoi meille 
edeltäkäsin, millaisessa tilassa maailma tulisi olemaan sen viime 
henkäyksellä. Kun Jeesuksen sanoma olisi peitossa, se tultaisiin 
korvaamaan toisenlaisella evankeliumilla, joka kertoisi toisenlai-
sesta Jeesuksesta. Sitten tulisi Jeesuksen sanojen mukaisesti aika, 
jolloin: ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman 
kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten 
tulee (tämän maailman) loppu”.

Evankeliumi on nyt saarnattu jokaiselle kansalle viimeisen 
50 vuoden aikana. Tänä aikana ydinenergia on kehittänyt niin 
suuren kapasiteetin, että ensimmäisen kerran pystymme tuho-
amaan kaikki ihmiset maapallolta. Seuraavaksi Jeesus kuvasi 
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suurta ahdistusta, joka tulisi olemaan niin tuhoisa, että kaikki 
ihmiset tuhoutuisivat, ellei Jumala puuttuisi asioiden kulkuun. 
Seurakunnan vuoksi Jumala tulisi kuitenkin pysäyttämään asi-
oiden etenemisen kriittisessä vaiheessa. Nyt ihmiskunta olisi 
vihdoinkin valmis myöntämään olevansa avuton ilman Juma-
laa. Heti tämän jälkeen Kristus tulisi palaamaan pilvissä kaikessa 
kirkkaudessaan, ottamaan saatanalta vallan ja aloittamaan oman 
sivilisaationsa, joka palauttaa rauhan ja onnen kaikille eläville. 
(Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:14, 31–41).

Elämme saatanan maailman viimeisiä päiviä. Meidän päi-
vänämme elävä sukupolvi tulee aloittamaan Jumalan uuden 
sivilisaation.

Sivilisaation salaisuus 115



5
Israelin salaisuus
Onko sinua koskaan kummastuttanut, miksi Jumala 

valitsi muinaisen Israelin valtion omaksi kansakseen? 
Jumala sanoo, ettei hänellä ole suosikkeja. Hän valitsi 

kuitenkin kansan itselleen. 
Huomasitko, että Jumala ei suonut valitsemalleen kansalle, 

vaan vain Israelin profeetoille pelastuksen mahdollisuuden. Juma-
lan valitsemalle kansalle annettiin ainoastaan materiaalisia ja 
kansallisia lupauksia, muttei Pyhää Henkeä.

Oletko huomannut, että Raamatussa käsitellään pääosassa 
Israelin kansaa ja kuinka muut valtiot mainitaan vain Israelin 
yhteydessä?

Kiinnitetään huomio nyt tosiasiaan, joka on jäänyt lähes 
kaikilta kristityiltä, jopa juutalaisilta, huomaamatta: Israelin 
pohjoinen kuningaskunta ei koostunut juutalaisista! Raamattu 
mainitsee juutalaiset ensimmäisen kerran Israelin kansan ollessa 
Syyrialaisten liittolaisena sodassa Juudan kansaa (juutalaisia) vas-
taan (2 Kuninkaiden kirja 16:6).

On uskomatonta, että tämän Israelin kansan olemassaolo on 
jäänyt niin kristityiltä kuin juutalaisiltakin huomaamatta.

Israelin kansa valittiin tarkoituksellisesti, ei kuitenkaan ”opet-
tajan suosikiksi”, eikä heille varattu erityisiä oikeuksia. Heidät 
valittiin tiettyä tarkoitusta varten: esittämään tärkeää osaa 
tapahtumissa, jotka tulisivat sittemmin kulminoitumaan Juma-
lan valtakunnan tuloon.



Millainen tarina! Israelin arvoituksen ratkaisu on mer-
kityksellinen ja koskee myös muiden kansojen tulevaisuutta. 
Ilman viidettä lukua emme täysin pysty käsittämään ihmisen 
päämäärää.

J u m a l a n  s u u r i  s u u n n i t E l m a 

Luojamme tulee lisääntymään ihmisen kautta. Tätä tarkoitusta 
on vaikea ymmärtää hetkessä. Muinainen Israel on osa tätä kaik-
kein aikojen suurinta suunnitelmaa.

Herra löysi vihdoin seitsemän sukupolvea tulvan jälkeen mie-
hen, joka oli valmis tottelemaan häntä. Tämä mies oli Abram ja 
hän asui Haranissa, Mesopotamiassa. Tästä miehestä tuli kuvit-
teellinen Isä Jumala, koska hänestä polveutui koko Israelin heimo. 
Tästä samasta heimosta nousi Jumalan tahdosta profeettoja ja vih-
doin Jumalan Poika Jeesus Kristus.

i h m i s E n  k o h t a l o

Abram (alkuperäiseltä nimeltään) ei etsinyt Jumalaa. Jumala 
valitsi hänet ja koetteli häntä. Tätä esihistoriallista patriarkkaa 
kutsuttiinkin sittemmin uskollisten isäksi. Jumalan mielessä oli 
erityinen tehtävä Aabrahamille, ei kuitenkaan pääasiassa Abra-
min pelastus eikä hänen ”taivaaseen pääsemisensä”. Jumala näki 
hänen kuuliaan luonteensa ja johtajankykynsä, ja päätti valmistaa 
hänet erityistä tarkoitusta varten; niin tätä elämää kuin myöhem-
pää tulevaa Jumalan valtakuntaa varten. Kirjoitin yli 50 vuotta 
sitten kirjassani The United states and britain in Prophecy (sivu 16) 
(Yhdysvallat ja Britannia profetioissa, sivu 28) seuraavasti.

Tälle miehelle, Abramille, Jumala käski Aabrahamia: ”Lähde 
maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä 
sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan” (1 Moo-
seksen kirja 12:1-2).

Tämä oli ehdollinen käsky, jonka sisältämä lupaus täyttyisi, 
jos sen ehto täytettäisiin.

Jumala saattoi maailman alkuun yhden miehen kautta, hän 
aloitti myös oman omituisen valtionsa yhden miehen—Aabra-
hamin—kautta. Jumalasta ja hänen palvontansa siunauksista 
erkautunut maailma sai alkunsa yhden Jumalaa ja hänen 
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hallintoa vastaan kapinoivan ihmisen kautta, samoin Jumalan 
oma fyysinen kansa, josta Jumalan valtakunta myöhemmin sai 
alkunsa, alkoi yhden Jumalan hallitusta ja käskyjä mukisematta 
tottelevaisen ihmisen kautta.

Väittikö ja järkeilikö Abram Jumalaa vastaan? Neuvotteliko 
hän Jumalan kanssa seuraavanlaisesti: ”Minä satun asumaan 
tämän maailman keskeisessä finanssikeskuksessa, sivistyksen 
ja kulttuurin kehdossa, Babylonissa. Mikset voisi antaa minulle 
lupaustasi tässä asuinpaikassani, jossa kaikki on niin mukavaa 
ja puoleensavetävää? Miksi minun pitää muuttaa täältä johon-
kin sivistymättömään paikkaan?” 

Mukisiko, vastustiko, väittelikö, vastustiko Abram?
Ei alkuunkaan!
Raamatun teksti sanoo suoraan: ”Niin Abram lähti.” Ei hän 

väitellyt vastaan. Hän ei sanonut Jumalan olevan väärässä. Hän 
ei esittänyt typeriä kysymyksiä lähtöänsä vastaan sen kyseen-
alaistaen, eikä yrittänyt tuoda omaa näkökantaansa esille.

”Niin Abram lähti.” Minkälainen kuuliaisuuden tottelevai-
suuden esitys! 

Jumala oli kuitenkin valinnut Abramin valtionsa Israelin, Van-
han Testamentin seurakunnan, patriarkaksi. Kaksivaiheisuus 
periaatteen mukaan Vanhan Testamentin aikana oli fyysinen 
Israelin seurakunta ja Uuden Testamentin aikaan tuli puolestaan 
hengellinen Jumalan seurakunta. Uuden Testamentin seura-
kunta—sana on kreikan alkuperäiskielellä ekklesia ja tarkoittaa 
erikseen kutsuttuja (engl. called-out-ones).

Fyysinen Vanhan Testamentin Israel edelsi ja kuvasi tulevaa 
Uuden Testamentin seurakuntaa. Jumala kutsui sen edelläkävijänä 
ulos saatanan maailmasta. Aabraham näki itsensä muukalaisena 
ja matkamiehenä maan päällä, joka ei ollut hänen maailmansa. 

”Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet 
vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnus-
taneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka 
näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat 
tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä 
ollut tilaisuus palata takaisin; mutta nyt he pyrkivät parempaan, 
se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sal-
lii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut 
heille kaupungin” (Kirje heprealaisille 11:13–16). Aabraham kulki 
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etsien parempaa maata, taivaallista maata, Jumalan valtakuntaa, 
joka tulisi täyttämään maan.

Jumala asetti tämän miehen, jonka nimen hän myöhemmin 
muutti Aabrahamiksi, kansansa israelin isäksi. Kaikki Juma-
lan lupaukset annettiin Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen. 
Meidän tulee tulla Aabrahamin kaltaisiksi ja Kristuksen kautta 
yhdeksi hänen lapsistaan, ennekuin voimme periä ikuisen elä-
män Jumalan valtakunnassa.

Ikuinen jumala lausui omalaatuisesta fyysisestä kansastaan 
Israelista: ”Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, se on 
julistava kiitostani” (Jesajan kirja 43:21). Tämä ennustus tulee 
tapahtumaan—pian! 

a a b r a h a m i l l E  a n n E t u t 
k a k s i J a k o i s E t  l u pau k s E t

Harvat ovat havainneet, että Jumalan koko suunnitelmaa kuvaa 
kaksivaiheisuuden periaate.

Ensin oli ensimmäinen Aadam: fyysinen ja lihallinen; sit-
ten oli Kristus, toinen Aadam, hengellinen ja Jumalasta. Vanha 
liitto oli puhtaasti fyysinen ja väliaikainen, uusi liitto on taas 
hengellinen ja ikuinen. Jumala teki ihmisen kuolevaiseksi, fyysi-
seksi, maan tomusta koostuvaksi, ihmisvaltakunnan asukkaaksi; 
Kristuksen kautta ihminen voi tulla Jumalasta siitetyksi, kuole-
mattomaksi, hengelliseksi, Jumalan valtakunnan jäseneksi.

Myös Jumalan Aabrahamille antamilla lupauksilla oli kaksi 
vaihetta—yksi yksinomaan materiaalinen ja kansallinen sekä 
toinen hengellinen ja yksilöä koskeva. Hengellinen lupaus 
Messiaasta ja pelastuksesta hänen kauttansa lienee pintapuoli-
simmallekin Raamatun opiskelijalle tuttu. Tiedämme, kuinka 
Jumala antoi Aabrahamille hengellisen lupauksen, jonka mukaan 
Kristus syntyisi hänen jälkeläisekseen - ja että tämä pelastus 
tulisi osaksemme Kristuksen kautta. Tuntuu uskomattomalta, 
ettei monikaan tiedä, mikä pelastus on: mitä ovat ne pelastuksen 
lupaukset jotka voimme vastaanottaa Kristuksen kautta, kuinka 
ja koska voimme saada ne. En käsittele tätä tässä sen enempää, se 
kuuluu kokonaisuudessaan toisen kirjan aihepiiriin.

Tämä kirja keskittyy käsittelemään Jumalan Aabrahamille 
antamaa toista, aivan toisenlaista kansallista ja materiaalista 
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lupausta, joka on jäänyt lähes jokaiselta raamatuntutkijalta 
huomaamatta.

Kohdista huomiosi aikaan, jolloin Jumala kutsui Aabrahamia 
ensimmäistä kertaa ja hänelle annetun lupauksen kaksijakoisuu-
teen: ”Ja Herra sanoi Abramille: Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi 
kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä 
teen sinusta suuren kansan …  ja sinussa tulevat siunatuiksi 
kaikki sukukunnat maan päällä” (1 Mooseksen kirja 12:1-3).

Huomaa kaksijakoinen lupaus: 1) minä  teen sinusta ”suuren 
kansan”—kansallinen, materiaalinen lupaus, että Abramin lihal-
lisista lapsista tulisi suuri kansa—rodullinen lupaus, 2) ” … ja 
sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä”—
hengellinen lupaus armosta. Tämä sama lupaus toistetaan 1. 
Mooseksen kirjan 22 luvussa jakeessa 18: ”Ja sinun siemenessäsi 
tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä.” Tämä 
varsinainen ”yksi siemen” viittaa Kristukseen, kuten sanotaan 
selvästi Galatalaiskirjeessä 3:8, 16.

Juuri tässä ne, jotka tunnustautuvat ”kristityiksi”—opettaji-
neen—astuvat harhaan, koska he eivät lue Raamattua oikein. He 
eivät ole huomanneet Aabrahamille annettua kaksijakoista lupa-
usta. He kylläkin tunnistavat messiaanisen lupauksen tulevasta 
hengellisestä pelastuksesta tämän ”yhden siemenen”—Kristuk-
sen kautta. He laulavat virttä ”lupauksiin turvaten”—erheellisesti 
olettaen lupausten tarkoittavan kuoleman jälkeen taivaaseen 
pääsyä.

Tämä on asian ydin. Juuri tällä kohdalla ns. ”kristityt” opet-
tajineen hyppäävät pois totuuden raiteilta. Juuri tämän takia 
heiltä jää löytämättä profetiat avaava avain. Heiltä on jäänyt huo-
maamatta Jumalan Aabrahamille antama fyysinen, rodullinen 
lupaus, hengellisen armolupauksen lisäksi.

Lupaus ”suuresta kansasta” viittaa ainoastaan rotuun - ei 
Galatalaiskirjeen ”yhteen siemeneen”, Jeesukseen Kristukseen, 
Aabrahamin ja Jumalan poikaan, vaan moninaisiin siemeniin, 
luonnollisiin syntymiin. Tämä varmistetaan, kun Jumala tois-
taa lupauksensa uudelleen entistäkin tarkemmin.

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

Ole tarkkana, jotta ymmärrät nämä lupaukset!

Ikuisten aikojen salaisuus120



”Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden 
vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi: ”Minä olen Jumala Kaik-
kivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. Ja minä teen 
liittoni meidän välillemme ja lisään sinut ylen runsaasti … sinusta 
tulee kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsut-
tako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen 
sinusta kansojen paljouden isän” (1 Mooseksen kirja 17:1-5).

Huomaa, että lupauksen ehtona on nyt Aabrahamin totte-
levaisuus ja nuhteeton vaellus. Huomaa myös, että ”suuri kansa” 
muuttuu nyt kansojen paljoudeksi—joka viittaa enempään kuin 
yhteen kansaan, eikä voi täten viitata ”yhteen siemeneen”, Kris-
tukseen. Seuraava lause todistaa tämän.

”Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla 
kansoja (useampia kuin yksi), ja sinusta on polveutuva kuninkaita 
(useampia kuin yksi)” (jae 6). Huomaa kuinka nämä kansat ja 
kuninkaat tulevat Aabrahamista—fyysinen sukupolvi—moninai-
nen siemen, ei ainoastaan yksi jälkeläinen, jonka kautta hajautetut 
yksilöt tulisivat Aabrahamin lapsiksi hengellisesti siitettyinä 
Kristuksen kautta (Kirje galatalaisille 3:29). Hajallaan asuvat, 
yksityiset kristityt eivät muodosta kansoja. Vaikkakin seura-
kunnasta puhutaan ”valittuna sukuna, kuninkaallisena papistona, 
pyhänä heimona, omaisuuskansana (1 Pietarin kirje 2:9), Kris-
tuksen seurakunta ei ole jakaantunut ”moniin kansoihin”. Tässä 
puhutaan roduista, eikä armosta.

”Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, 
sukupolvesta sukupolveen … ” (1 Mooseksen kirja 17:7). ”Ja minä 
annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muu-
kalaisena asuit, koko Kaananin maan (Palestiinan), ikuiseksi 
omaisuudeksi, ja minä olen heidän Jumalansa” (jae 8).

Huomaa, että maa—materiaalinen omistus—on luvattu 
jälkeläisille, ja Jumala on heidän Jumalansa. Jae 9 sanoo vielä 
sukupolvesta sukupolveen.

Tutki tätä lupausta tarkasti!
Suurvaltioiden kohtalo riippuu Luojamme Aabrahamille 

tekemästä lupauksesta. Kaikkien ihmisten ainoa toivo kuo-
lemanjälkeisestä elämästä—rotuun, väriin tai uskontoon 
katsomatta—riippuu Aabrahamille annetun lupauksen hen-
gellisestä osasta—armosta ”yhden siemenen” kautta—Kristuksen, 
Messiaan kautta!
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k u i n k a  pa l J o n  m a a t a— 
m i n k ä  k o k o i s E t  va l t i o t ?

Nämä eivät ole jokapäiväisiä, sattumanvaraisia, vähäpätöisiä 
lupauksia. Ne ovat perustavanlaatuisia kattaen - suurten maa-
ilmanvaltojen vakiintumisen, henkilökohtaisen pelastuksen 
saavuttamisen, ainoan ikuisen elämän toivon. Nämä ovat erit-
täin erityislaatuisia Jumalan lupauksia, joihin koko ihmiskunnan 
tulevaisuus perustuu. 

Jeesus tuli ”vahvistaaksensa isille annetut lupaukset” (Kirje 
roomalaisille 15:8)—Aabrahamille, Iisakille, Jaakobille. Jumala 
toisti sittemmin nämä samat lupaukset myös Iisakille, Aabraha-
min pojalle sekä Jaakobille, Iisakin pojalle.

430 vuotta myöhemmin Jumala saattoi alkuun Israelin kansan: 
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset, jonka nimen Jumala 
muutti Israeliksi.

Moosesta tarvittiin saattamaan nämä jälkeläiset pois Egyptin 
orjuudesta luvattuun maahan. Mooses ei etsinyt Jumalaa, Jumala 
koulutti Mooseksen tarkoittamaansa erityistehtävää varten. Moo-
ses kasvoi prinssinä Egyptiläisen Faaraon palatsissa. Kun hänet oli 
koulutettu valmiiksi, Jumala kutsui hänet viemään Aabrahamin, 
Iisakin sekä Jaakobin jälkeläiset pois Egyptin orjuudesta.

r o t u J E n  vä l i s E t 
av i o l i i t o t  k i E l l E t ä ä n

Palataan kysymykseen, miksi Jumala kutsui tämän heprealaisen 
kansan erikoisesti omaksi kansakseen ja miksei heille annettu 
yhteyttä Pyhään Henkeen?

Suurin osa kansasta, ehkä jokainen, oli luomisen alusta alkaen 
valkoisen rodun edustaja.

Kun Jaakob asettui poikineen ja perheineen veljensä Joosefin 
kutsusta Egyptiin, heidät asutettiin Goshenin alueelle, maantie-
teellisesti Egyptiläisistä erilleen. He avioituivat vain keskenään.  

Muistetaan tässä yhteydessä myös Aabraham, joka piti huo-
len, ettei hänen poikaansa Iisak nainut paikallisia mustaihoisia 
kanaanilaisia naisia.

Hän lähetti pääpalvelijansa oman heimonsa ja rotunsa pariin 
löytääkseen vaimon Iisakille. Aabraham sanoi: ” … ettet ota 

Ikuisten aikojen salaisuus122



pojalleni vaimoa kanaanilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa 
minä asun” (1 Mooseksen kirja 24:3).

Iisakin poika Jaakob nai Leean ja Raakelin, joidenka isä oli 
Aabrahamin veljenpoika Laaban, joka asui Haranin, Aabraha-
min veljen maalla. Koko Haranin yhteisö koostui Aabrahamin 
sukulaisista.

Jaakob sai kuusi poikaa Leean kanssa ja kaksi Raakelin kanssa, 
jotka molemmat olivat samaa rodullista alkuperää. Hän sai kaksi 
poikaa Leean ja toiset kaksi Raakelin palvelustytön kanssa – 12 
kaiken kaikkiaan. Myös palvelustytöt olivat varmaan puhtaita 
heprealaisia. Näistä kahdestatoista pojasta polveutuivat kaksitoista 
Israelin heimoa.

Jumala oli valmistanut Moosesta syntymästä asti ja kutsui 
hänen veljensä Aaronin (koska Mooses änkytti) avustaman tätä 
työssään. 

Jumalan vitsaukset käänsivät Egyptin epäjumalat egyptiläi-
siä itseään vastaan ja osoittivat, etteivät lukuisat Egyptin jumalat 
olleet todellisia jumalia. Jumala lähetti vitsaukset rakkautensa 
motivoimana. 

Viimeinen vitsaus tapahtui pääsiäis(pasha)lampaan uhraa-
misen jälkeen keväällä 14. Nissan -kuuta. Seuraavana iltana (15. 
päivänä) israelilaiset lähtivät pois Egyptistä, mutta joutuivat 
kauhukseen pysähtymään Punaisen meren rannalle Faaraon 
joukkoineen lähestyessä. 

Heillä ei ollut siltaa, jotka pitkin he olisivat voineet ylittää 
meren, eivätkä he voineet lähteä uimaan naisten ja lasten kanssa. 
Faarao lähestyi lähestymistään aivan heidän takanaan. He jou-
tuivat katsomaan avuttomina Faaraon lähestymistä ja saattoivat 
turvata ainoastaan Jumalan pelastavaan ihmetekoon. 

Jumala vapautti israelilaiset Egyptistä useiden yliluonnollis-
ten ihmetekojen avulla. Nyt hän sai Punaisen meren työntymään 
kahteen suuntaan muodostamalla kaksi vesistä seinävallia ja nii-
den välisen kuivan merenpohjasta paljastuneen maakaitaleen, jota 
pitkin israelilaiset marssivat meren läpi.

Kun he olivat päässeet meren toiselle puolelle ja katsoivat 
taaksensa, he näkivät Faaraon joukkoineen marssivan samaa 
polkua pitkin. Kun Faaraon joukkoineen tuli meren keskelle, 
Jumala vyörytti vesivallit takaisin ja hukutti Egyptiläisten 
sotajoukot.
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r i k o t u t  l u pau k s E t

Israelilaiset saapuivat Siinai—vuorelle ja asettuivat sen juurelle 
telttoineen. 

Jumalan aikomuksena ei ollut pakottaa heitä teokraattisen hal-
lituksensa alaisiksi ilman heidän suostumustaan. 

Jumala esitti heille tarjouksen Mooseksen välityksellä: Jos isra-
elilaiset tottelisivat Jumalan hallituksen lakeja, Jumala tekisi 
heistä maailman rikkaimman ja voimakkaimman valtion.

Heille annettu lupaus koski Israelin kansaa ja sille kasautuvaa 
maallista vaurautta, ei kuitenkaan hengellistä vapahdusta.

Israelilaiset hyväksyivät tarjouksen ja heistä tuli Juma-
lan luvattu kansa. Mutta miksi Jumala halusi erillisen kansan 
itselleen?

Tiedämme, että Jumalan suunnitelman päämääränä oli lopullinen 
JUMALAN vALTAKUNTA ja että tämä JUMALAN valtakunta 
hallitsisi maan päällä ja avaisi pelastuksen viimein kaikille!

Epäilemättä suunnitelmaan kuului myös heimon säilyminen 
rodullisesti puhtaana, mutta tämä oli vain suuren suunnitelman 
pieni yksityiskohta.

Kansakunnille oli kertynyt tietoa, vaikka Aadamin kapinan 
jälkeen se rajoittui fyysiseen ja materiaaliseen tietoon. 

Nykypäivän tieteen ja koulutuksen tavoin he uskoivat voi-
vansa poistaa kaikki ihmiskunnan ongelmat tarpeellisen tiedon 
hankittuaan!

Siinain tapahtumiin asti ihmiskunnalla ei ollut osaa Juma-
lan antamaan tietoon eikä se voinut nauttia Jumalan hengellisen 
tiedon tuottamista hedelmistä. Jumala tarjosi israelilaisille omia 
lakejaan, omaa hallitustaan ja omaa elämäntapaansa. Hän aikoi 
todistaa ihmiskunnalle, että ilman Pyhää Henkeä ihmisten mielet 
eivät voisi vastaanottaa eivätkä käyttää Jumalan antamaa oikean-
laisesta elämäntapaa koskevaa tietoa. Hän aikoi demonstroida 
kaikille, kuinka ihmisen henki yksistään, ilman Jumalan henkeä, 
olisi kykenemätön ymmärtämään hengellisiä asioita ja ratkaise-
maan ihmisen ja ihmiskunnan ongelmia. Israelin kansasta tuli 
näin tämän teorian ”koekaniini”. Jumala valitsi tätä varten kan-
san, jonka sukupolvet olivat säilyneet lähes täydellisen puhtaina. 
Heillä oli puhdas perimä esi-isiltään Aabrahamilta, Iisakilta sekä 
Jaakobilta (Israelilta).
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Jumala teki liiton Israelin kansan kanssa ja Israelista tuli hänen 
valtionsa. Jumala kuvasi tätä liittoa avioliitoksi, jossa Israel 
edusti vaimoa ja lupasi olla tottelevainen aviomiehelleen Jumalalle. 
Solmittu liitto oli tulevan uuden liiton fyysinen esikuva.

Kuinka liiton sitten kävi?

i s r a E l i n  p E r i m ä  J a  y m pä r i s t ö

Otos oli perimältään lähes täysin puhdas kansa, jonka esi–isät 
uskoivat Jumalaan. Ihmiseen vaikuttaa kaksi asiaa: perimä ja 
ympäristö. Perimä vaikuttaa syntymästä asti olemassa oleviin 
ominaisuuksiin: esim. terveyteen, älykkyyteen tai luonteenpiirtei-
siin. Ympäristövaikutuksiin lasketaan kaikki ulkonaiset ja yksilön 
määräysvallan alaiset tekijät, niin huonot kuin hyvätkin.

Suotuisa ja positiivinen perimä antaa ihmisen syntyessä hyvän 
lähtöpotkun. Monipuolinen kannustava ympäristö ja yksilön oma 
motivaatio parantavat edelleen hänen elämänsä tasoa. Korkea-
tasoinen ympäristö voi kompensoida alempiarvoista perimää ja 
johtaa hyvinkin suotuisaan lopputulokseen.

Huono ympäristö huonoine vaikutteineen sekä yksilön moti-
vaation puute tai väärä suuntautuminen voivat kääntää hyvän 
perimän tuoman suotuisan alun alamäkeen ja tuhoon.

Israelin kansalla oli paras mahdollinen alku ja paras perimä. 
Jumalan piti ensin saattaa heidät pois vankeudesta ja sysätä 
heidät uuteen alkuun. Voisi sanoa, että heitä odotti ruusuinen 
tulevaisuus.

Mutta miksi? Minkä tähden Jumala valmisti ja kohotti Israe-
lin kansan esiin?

Miksi Jumala loi alun perin ihmisen? Jumala lisääntyy 
ihmisen kautta! Hänen tarkoituksenaan oli luoda ihmiselle 
itsensä kaltainen täydellisen puhdas ja oikeamielinen luonne, 
jonka avulla ihminen voi sitten palauttaa Jumalan hallinnon 
maan päälle. Jumala tiesi, että hän tarvitsi biljoonia jumal-
henkiä saattamaan maailmankaikkeuden luomisen 
päätökseen! Entä sitten tätä seuraavat suunnitelmat … ? 

Jumala ei ole vielä ilmoittanut, mitä hän on suunnitellut kai-
ken tämän jälkeen tapahtuvaksi.

Ensimmäisestä luomastaan ihmisestä lähtien Jumala on askel 
askeleelta vienyt suurta suunnitelmaansa eteenpäin!
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m i k ä  o n  J u m a l a n  va lt a k u n t a

Tiedämme nyt, että ihmiskuntaa koskevan suunnitelman 
lähimpänä tavoitteena on valmistaa meidät tulevaa Jumalan val-
takuntaa varten, joka palauttaa Jumalan hallinnon koko 
maapallolle!

Jumalan valtakunta tarkoittaa itse asiassa Jumalan perhettä, 
joka ensin siitetään ja joka Jeesuksen tulemuksen ajankohtana 
herätetään ja synnytetään ensi kertaa silmillä näkyväksi. Siite-
tyillä ja Jumalan lapsiksi syntyneillä en suinkaan tarkoita ihmisiä, 
jotka uskovat olevansa ”uudestaan syntyneitä” heti kun ovat 

”tunnustaneet ja vastaanottaneet” Jeesuksen. Tämä on pelkkää 
saatanan petosta, eikä mitään aitoa kääntymystä. Tällaiseen 
uskovat ihmiset tarkoittavat varmaan hyvää, mutta heitä on 
petetty. Petetty ihminen ei voi tietenkään tietää olevansa petok-
sen kohteena.

Mikä on Vanhan Testamentin aikaisen Israelin kansan osuus 
Jumalan valtakunnan tulon valmistamisessa? Mieti tätä!

J u m a l a n  va lt a k u n n a n  h a l l i t u s

Aabraham oli erittäin kyvykäs yksilö. Hän tulee varmaan, yhdessä 
poikansa Iisakin ja pojanpoikansa Israelin kanssa (Jaakobin nimi 
muutettiin Israeliksi) ylösnousemuksen jälkeisessä Jumalan valta-
kunnassa hoitamaan tärkeitä velvollisuuksia suoraan Kristuksen 
alaisena. Jumalan valtakunta tulee olemaan hengellinen yhteisö, 
jossa kirkko ja valtio toimivat yhdessä maanlaajuisesti. Nämä 
kolme miestä toimivat luultavimmin suoraan Kristuksen alaisina 
kirkon ja hallinnon ylimmällä johtoportaalla.

Mooses, joka toimi Israelin johtajana ja (Isän Jumalan kautta) 
lainantajana, tulee luultavasti toimimaan Aabraham-Iisak-
Jaakob kolmikon alaisena valtiollisia hallituksia johtamassa 
tulevan 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Joosua, joka johti 
Israelia Mooseksen jälkeen, tullee avustamaan Moosesta kanso-
jen hallitsemisessa.

Entä Israelin kansa kokonaisuudessaan?
He epäonnistuivat täysin erinomaisesta perimästä huoli-

matta,. Kun Jumala kysyi heiltä, halusivatko he muodostaa hänen 
kansansa, he vastasivat yhteen ääneen: ”Kaikki mitä Herra on 
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puhunut, me teemme” (2 Mooseksen kirja 19:8), mutta eivät pitä-
neet sanaansa vaan jatkuvasti kapinoivat Jumalaa vastaan.

He olivat avioliitossa Jumalan kanssa, mutta Jumala joutui tote-
amaan heistä: ”Mutta niinkuin vaimo on uskoton puolisollensa, 
niin olette te, Israelin heimo, olleet uskottomat minulle, sanoo 
Herra” (Jeremian kirja 3:20). 

Mooseksen johtama Israelin kansa oli yksi heimo, siihen 
sekoittui erittäin vähän muiden heimojen perimää.

Luvattua maata kutsuttiin niihin aikoihin Kanaanin maaksi. 
Kanaaniin asettuneet heimot olivat tummaihoisia, mutta Jumala 
lupasi tämän alueen Aabrahamin jälkeläisille. Alue ei kuulunut 
kanaanilaisille sen enempää kuin muillekaan sinne asettuneille 
heimoille.

Jumala siirsi sinne yli kaksi miljoonaa israelilaista Moosek-
sen opastamana.

”Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan, kar-
kottakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki 
heidän jumalkuvansa … Ottakaa sitten maa haltuunne ja asu-
kaa siinä sillä teille minä annan omaksi sen maan … Mutta jos 
te ette karkota maan asukkaita tieltänne, niin ne , jotka heistä 
te jätätte jäljelle, tulevat teille okaiksi silmiinne ja tutkaimiksi 
kylkiinne ja he ahdistelevat teitä siinä maassa, jossa te asutte” 
(4 Mooseksen kirja 33:51‑53,55).

E r o t E t t u  r o D u l l i s E s t i , 
k a n s a l l i s E s t i  J a  u s k o n n o l l i s E s t i

On aika ymmärtää tämä asia!
Israel oli Jumalan valtio, fyysinen muttei hengellinen. Silti 

Jumala antoi heille seurakuntansa, kansallisen hallituksensa ja 
uskontonsa. Jumala halusi pitää heidät maantieteellisesti 
muista valtioista erillään, niin kansallisesti (rodullisesti) kuin 
uskonnollisestikin. 

Jos israelilaiset olisivat avioituneet muiden rotujen kanssa, he 
olisivat sekoittuneet niin rodullisesti kuin myös uskonnollisesti 
heitä ympäröivien uskontojen kanssa.

Israelilaiset eivät kuitenkaan totelleet Jumalaa!
Paljon myöhemmin, sekä Juudan että Israelin pakkovan-

keuksien jälkeen, Jumala lähetti Babylonian vankeudesta 
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Serubbaabel–kuvernöörin johdolla juutalaiskolonian takaisin 
Jerusalemiin rakentamaan järjestyksessä toisen temppelin.

Näiden siirtolaisten joukossa olivat myös profeetat Esra ja 
Nehemia. Osa siirtolaisista meni Jumalan käskyn vastaisesti nai-
misiin kanaanilaisten, hivviläisten, perissiläisten, jebusilaisten 
ja muiden heimojen kansa, ”Ja niin on pyhä siemen (rodullisesti 
puhdas, sillä heillä ei ollut vielä Pyhää Henkeä) sekaantunut maan 
kansoihin … ” (Esran kirja 9:2).

Profeetta Esra oli vihainen. Hän nousi seurakunnan eteen ja 
sanoi heille: ”Te olette olleet uskottomat, kun olette ottaneet muu-
kalaisia vaimoja ja niin te olette lisänneet Israelin syyllisyyttä …  
Mutta eristykää maan kansoista ja muukalaisista vaimoista” 
(Esran kirja 10:10–11).

Jeesuksen Kristuksen piti syntyä Juudan heimosta ja hänellä 
tuli olla rodullisesti puhdas perimä, kuten Nooallakin.

Kuitenkin Israelin kansan kanssa Siinailla solmittu vanha 
liitto oli vain uuden liiton malli ja esikuva. Uusi liitto tultaisiin 
tekemään Uuden Testamentin seurakunnan kanssa, joka edus-
taisi hengellistä Israelia ja hengellistä Juudaa (Jeremian kirja 31:31; 
Kirje heprealaisille 8:6,10).

Vain harvat Vanhan Testamentin seurakuntalaiset pysyivät 
kuuliaisina Jumalalle. Profeettoina heistä tuli Uuden Testamentin 
Jumalan seurakunnan perustavia kantaisiä. Jumalan seurakun-
nan perustan muodostavat profeetat (Vanhassa Testamentissa) ja 
apostolit (Uudessa Testamentissa), Jeesuksen Kristuksen ollessa 
rakennuksen ”kulmakivi” (Kirje efesolaisille 2:20).

Profeetta Elias tulee luultavasti toimimaan maan seurakun-
tien päämiehenä Kristuksen ja Aabraham-Iisak-Israel kolmikon 
alaisena. Johannes Kastaja saattaa toimia Eliaan alaisena. Löytyy 
viitteitä siitä, että profeetta Daniel tulee johtamaan Israelin ulko-
puolisia kansoja Mooseksen ja Kristuksen alaisena.

i s r a E l  t ä y t t ä ä  s i l l E  a n n E t u n  r o o l i n

Millä tavalla Israelin kansa valmisti Jumalan valtakunnan 
tuloa?

Mainitsin jo, kuinka monet oppineet luulevat lihallisen ihmi-
sen voivan ratkaista kaikki maailman ongelmat lisääntyvän 
tiedon avulla.
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Jumala todisti Israelin kansan kautta, että ihmiskunnan 
”kermakaan” ei voi ratkaista maailman ongelmia ja sen 
pahuutta ilman Jumalan Pyhää Henkeä!

Olen puhunut viimeisen 20 vuoden aikana monille halli-
tusten johtomiehille, mm. Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja 
Etelä-Amerikassa. Kiinan kommunistijohto näyttää uskovan, 
että maailmanlaajuinen kommunismi pystyy ratkaisemaan kai-
ken pahan. Useat tapaamani kuninkaat, keisarit, presidentit ja 
pääministerit tunnustavat kuitenkin, että ongelmat ovat liian suu-
ria ihmisten ratkaistaviksi. Puhuin tästä asiasta suoraan myös 
monille Kiinan tasavallan johtomiehille.

Ongelmamme ovat luonteeltaan hengellisiä. Lihallinen mieli 
ilman Pyhää Henkeä ei voi ymmärtää hengellisiä ongelmia.

Israelin vuosikymmeniä ja vuosisatoja kestänyt historia todis-
taa tämän! Jumala pidätti ihmisiltä oikeanlaisen elämän tiedon 
ennen Israelin kansan muodostamista. Jumala antoi Israelille käs-
kynsä ja oikeutensa, samoin hengellisen lakinsa. Nämä täydelliset 
lait eivät voineet ilman Jumalan Pyhää Henkeä ratkaista kansa-
kunnan ongelmia.

Jumala olisi voinut yksinkertaisesti sanoa: ”Minä olen Jumala, 
usko vain sanaani”, mutta hän todisti Israelin avulla, kuinka 
avuton ihminen oli ilman Pyhää Henkeä! Israelilaisilla oli 
mahdollisuus vedota Jumalan apuun, mutta heillä ei ollut hänen 
Henkeään. 

Huomaa, mitä tapahtui kun Adam hylkäsi elämän puun ja 
valitsi hyvän- ja pahantiedon puusta: hänen kykynsä hyvään rajoit-
tui ihmishengen tasolle. Ihmisluontoon kuuluu niin hyvää kuin 
pahaakin. Hyvyys on hengellinen arvo, ei fyysinen eikä materiaali-
nen toiminto. Jos Aadam olisi syönyt elämän puusta, Jumalan Pyhä 
Henki olisi liittynyt hänen henkeensä ja saattanut Aadamin Juma-
lan yhteyteen Jumalan lapseksi. Pyhä Henki tuo enemmän kuin 
tietoisuuden hengellisestä hyvyydestä. ”Sillä eivät lain kuulijat ole 
vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskaute-
taan” (Kirje roomalaisille 2:13). Rakkaus on lain täyttymys, muttei 
ihmisen rakkaus. Laki vaati ”Jumalan rakkauden vuodatetuksi mei-
dän sydämiimme Pyhän Hengen kautta” (Kirje roomalaisille 5:5).

Jumala julisti lakinsa Israelin kansalle, jonka yhtenä olemassa-
olon tarkoituksena oli osoittaa kokemuksen kautta kaikille, ettei 
ihminen voi olla oikeamielinen ilman Jumalan Henkeä.
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Käydään nyt lyhyesti läpi Israelin valtion historiaa, sekä mui-
den kansojen tapahtumia. 

Kaikkein tärkein julistus ja lupaus kirjattiin Israelin kansalle 
3 Mooseksen kirjan 26 luvussa. Jatkan lainausta kirjastani The 
United states and britain in Prophecy, sivu 110 (Yhdysvallat ja Bri-
tannia profetioissa, sivu 121): 

k E s k E i n E n  p r o f E t i a

Tämän keskeisen profetian kautta Jumala toisti esikoislupauk-
sensa—kuitenkin ehdot asettaen—Mooseksen päivän ihmisillä 
varten! Esikoislupauksessa mainitut Efraimin ja Manassen 
heimot asuivat näihin aikoihin vielä muiden heimojen yhtey-
dessä—yhtenäisessä valtiossa. Jumalan lakien totteleminen ei 
tällä kertaa toisi kansallisia rikkauksia ainoastaan Efraimille ja 
Manasselle itselleen, vaan koko valtio saisi ne jakaa. 

Huomaa, kuinka kaksi käskyä mainitaan erikseen. Nämä oli-
vat tottelevaisuuden koekäskyjä! Niiden kautta näytettiin toteen, 
tottelivatko, uskoivatko ja olivatko ihmiset uskollisia Jumalalle. 
Jumala sanoi: ”Älkää tehkö itsellenne epäjumalia, älkääkä pys-
tyttäkö itsellenne jumalankuvia tai patsaita … kumartaaksenne 
niitä, sillä MINÄ olen Herra teidän Jumalanne … Pitäkää minun 
sapattini (jakeet 1-2).

Esikoislupauksen heidän elinaikanaan saamiseksi oli asetettu 
ehto—”jos” Jumala sanoi: ”Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan, 
ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne, annan minä teille sateen 
ajallansa, niin että maa antaa satonsa … ”(jakeet 3-4). Kaikki rik-
kaudet tulevat maasta. He olisivat saaneet nauttia ympärivuotisesta 
ennätyssadosta, sadosta toisen jälkeen. Jae 6 lupaa myös: ”Ja minä 
annan rauhan teidän maallenne …  kenenkään pelkäämättä … eikä 
miekka(sodat) käy teidän maanne ylitse”. Mikä siunaus! Mikä maa 
voi väittää nauttivansa jatkuvasta rauhasta ilman vihollisen uhkaa?

Maailman jokaisella kansalla on vihollisia. Entä kuinka 
kävisi, jos joku vihollinen kuitenkin ryhtyisi hyökkäämään? Lue 
jakeet 7-8: ”Te ajatte pakoon vihollisenne, ja he kaatuvat miek-
kaan teidän edessänne. Viisi teistä ajaa pakoon sata, ja sata teistä 
ajaa pakoon kymmenentuhatta … ” (7-8).

Koska monet maailman kansat ovat kerta toisensa jälkeen 
hyökkäyskannalla, Israelinkin kimppuun olisi hyökätty jossain 
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vaiheessa. Valtio, jolla on sotaylivoima, tulee pian johtajaksi, domi-
nantiksi maailmanmahdiksi—varsinkin kun sillä on käytössään 
runsaat maan tuomat rikkaudet ja voimavarat. Jakeesta 9 luemme: 

”ja minä käännyn teidän puoleenne ja teen teidät hedelmällisiksi ja 
annan teidän lisääntyä ja pidän liittoni teidän kanssanne.” 

E n t ä J o s

Tässä annetaan vaihtoehto—jos annettuja ehtoja tullaan rikko-
maan: ”… jos ette kuule minua, ettekä pidä kaikkia näitä käskyjä, 
niin minäkin teen teille samoin, ja rankaisen teitä hirmuisilla 
onnettomuuksilla (engl. käännös: asetan yllenne terroriteot), 
hivutustaudilla ja kuumeella, jotka sammuttavat teidän silmänne 
ja näännyttävät sielunne; ja te kylvätte siemenenne turhaan, sillä 
teidän vihollisenne syövät sen. Ja minä käännän kasvoni teitä 
vastaan ja teidän vihollisenne voittavat teidät; teidän vihamie-
henne hallitsevat teitä … ”(jakeet 14–17). Israelin maa tultaisiin 
valloittamaan, voittamaan ja he joutuisivat uudelleen orjiksi—
kuten Egyptissä ennen Jumalan käden kautta vapauttamista. 

s E i t s E m ä n  p r o f E E t t i s t a  k au t t a

Jatketaan nyt 3. Mooseksen kirjan 26 luvusta: ”Jos te ette sitten-
kään kuule minua, niin minä vielä kuritan teitä seitsenkertaiseksi 
teidän syntienne tähden” (18).

seitsenkertainen kuritus on ajallinen ilmaisu ja tarkoittaa seit-
semän ennustetun ajanjakson kautta tai vuotta. Tämä käy selville 
sen lauseyhteydestä sekä sen toteutumisesta. Profetioissa yksi 
päivä vastaa yhtä vuotta, ja vuoteen lasketaan 360 päivää. Seitse-
män kertaa 360 päivä-vuotta on 2520 päivää, eli rangaistusajaksi 
kertyy 2520 vuotta. Juuri näin kävikin!

Syntymäoikeudellisten lupausten pidättäminen kansallisena ran-
gaistuksena tarkoitti vaurauden ja ylivoimaisuuden menetystä Israelin 
kansalle, joiden joukossa Efraimin ja Manassen kansat olivat.

Tätä mieltä kiehtovaa aihetta yksityiskohtaisesti käsittelemäni 
kirja selittää vaihe vaiheelta, kuinka nämä Raamatun lupaukset 
tapahtuivat vuosina 1800–1840 jKr. Voit tilata The United states 
and britain in Prophecy—kirjan (Yhdysvallat ja Britannia profe-
tioissa) ilmaiseksi itsellesi.
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Israelin kansa lupasi totella Jumalaa, mutta he eivät koskaan 
pitäneet lupaustaan. Kun Mooses oli Siinai–vuorella saamassa 
ohjeita Jumalalta, he muokkasivat itselleen jo kultaista vasik-
kaa sitä ikuisen Jumalan sijasta palvellakseen. Heidän jatkuvan 
valituksensa, tottelemattomuutensa ja uskon puutteensa vuoksi 
Jumala ei päästänyt heitä luvattuun maahan 40 vuoteen.

Mooses kuoli näiden 40 vuoden lopulla ja Joosua saattoi uuden 
sukupolven Jordanin joen läpi luvattuun maahan. Joosuan elämän 
aikana kansalaiset tottelivat Jumalaa jossain määrin, mutteivät 
koskaan kokonaisvaltaisesti. Joosuan kuoltua ihmiset tekivät mitä 
hyväkseen näkivät ja seurauksena joutuivat ympäröivien kunin-
kaiden vangeiksi. He huusivat hädässään Jumalaa, kunnes Jumala 
vihdoin lähetti heille johtajan, joka vapautti heidät ja palautti hei-
dät takaisin luvattuun maahan. Tämä sama tarina uusiutui kerta 
toisensa jälkeen.

i s r a E l  va a t i i  m i E h E n  k u n i n k a a k s i

Muutaman sukupolven jälkeen Jumala lähetti profeetta Samuelin 
Israelia johtamaan. Jonkin ajan kuluttua ihmiset halusivat kuiten-
kin ihmiskuninkaan ympäröivien kansojen tapaan. Jumala selitti 
Samuelille, etteivät ihmiset hylänneet Samuelia, vaan Jumalan 
itsensä. Samuel oli vain Jumalan palvelija, Jumala itse oli ollut 
heidän hallitsijansa.

He saivat tahtomansa kuninkaan, Saulin, pitkän ja kook-
kaan johtajan. Saul ei kuitenkaan noudattanut Jumalan käskyjä. 
Jumala asetti kuningas Daavidin hänen tilalleen. Jumala 
mielistyi Daavidiin, koska hän aina katui ja kääntyi synnistä 
takaisin Jumalan tahtoon. Daavid kirjoitti hyvin arvokkaan 
Raamatun Psalmit—kirjan. Jumala teki Daavidin kanssa ehdot-
toman, rikkomattoman liiton ja lupasi Daavidin kuninkaallisen 
linjan jatkuvan ikuisesti. Aikanaan itse Jumalan Poika tulisi 
istumaan tämän kuninkaallisen suvun valtaistuimelle, kun 
palaisi näkyvästi maanpäälle.

i s r a E l  J a k au t u u  k a h D E k s i  va lt i o k s i

Salomosta, Daavidin pojasta, tuli (Kristusta lukuun ottamatta) vii-
sain maan päällä elänyt mies, mutta hän verotti ihmisiä raskaasti. 
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Kun Salomon poika Rehabeamin astui valtaan, hän kiristi vero-
tusta entistäkin enemmän, kunnes ihmiset lähettivät verotuksen 
vastaisen delegaation. Nuorien neuvonantajien neuvosta Rehobeam 
kieltäytyi verohelpotuksista ja nosti veromäärää entisestään.

Kansalaiset kapinoivat ja kääntyivät Daavidin kuningashuo-
netta vastaan ja valitsivat silloisen pääministerin Jerobeamin 
Rehabeamin sijaan kuninkaakseen. Koska Rehabeam oli Jeru-
salemissa, Israelin kansa valitsi itselleen uuden pääkaupungin 
Jerusalemista pohjoiseen (myöhemmin kuningas Omrin aikana 
he rakensivat uuden pohjoisen pääkaupungin Samariaan).

Kahdestatoista heimosta vain Juudan ja Benjaminin heimot 
jäivät Rehabeamin alaisiksi ja muodostivat yhdessä Juudan val-
tion. Näin valtio jakautui kahtia. 

Juudan ja Benjaminin heimot pysyivät uskollisina Rehabea-
mille. Kapinaiset Israelin heimot erkanivat Juudan ja Benjaminin 
heimoista, jotka muodostivat keskenään Juudan valtion.

Israelin uusi hallitsija, Jerobeam, suisti leeviläisen papiston val-
lasta, jottei se suostuttelisi kansaa palaamaan takaisin Rehabeamin 
alaisuuteen ja jottei hän näin menettäisi omaa kruunuaan. Hän 
siirsi myös pyhät juhlapäivät seitsemänneltä kuukaudelta kahdek-
sannelle kuukaudelle. Löytyy viitteitä myös siitä, että hän muutti 
viikon seitsemännen päivän sunnuntaiksi, viikon ensimmäiseksi 
päiväksi, vaikka sapatti oli annettu Israelin kansan ikuiseksi 
tunnusmerkiksi, merkiksi heidän liitostaan Jumalan kanssa 
(2 Mooseksen kirja 31:12–18). Sapatti tunnisti heidät kaikkien kan-
sojen parissa Jumalan kansaksi, sen ollessa myös jokaviikkoisena 
muistutuksena Israelin Luojasta. 

k y m m E n E n  k a D o n n u t t a  h E i m o a

Israelin kymmenen heimoa alettiin tuntea nimellä Israelin kadon-
neet heimot. He olivat menettäneet liittonsa tunnusmerkin, jonka 
piti identifioida heidät Jumalan kansaksi Israeliksi. He unohtivat, 
että Jumala oli luonut heidät, he unohtivat myös heprean kielensä.

Heillä oli 19 kuningasta seitsemän dynastian aikana. Nämä 
10 heimoa eivät ottaneet vaaria heille lähetettyjen profeetto-
jen varoituksista ja jatkoivat synnillistä elämää. Lopulta Assyria 
valloitti heidät 721–718 eKr. ja vei heidät orjiksi Kaspianmeren 
etelärannalle.
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Seuraavien sadan vuoden aikana Israel vaelsi Assyrian alueilta 
koilliseen ja heidät tunnettiin nimellä 10 kadonnutta heimoa.

Maailma ei ole koskaan ymmärtänyt heidän olemassaolo-
aan. Ihmiset ovat luulleet, että kaikki israelilaiset ovat juutalaisia, 
mutta Raamatussa juutalainen—nimikettä käytetään ainoastaan 
Juudan, Benjaminin ja Leevin heimoista. Kun Jerobeam poisti lee-
viläiset vallasta, nämä liittyivät eteläiseen Juudan valtioon.

2 5 2 0  v u o t t a  k E s t ävä  r a n g a i s t u s

Kun laskemme Israelin orjiksi viemisen ajankohdasta 721–718 eKr. 
2520 vuotta eteenpäin, saavumme ajankohtaan, jolloin 3. Moosek-
sen kirjan 26 luvussa ennustetun rangaistuksen vaikutus lakkasi. 
Vuonna 1800–1804 heidän oli määrä saavuttaa valtiollinen suuruus 
ja mahti Aabrahamille ilman ehtoja annetun lupauksen mukai-
sesti. Tätä ennen lupaus oli pidätetty.

Kirjani The United states and britain in Prophecy näyttää, 
kuinka Israel saavutti kansallisen kukoistuksen vuodesta 1800 
eteenpäin.

Babylonin (Kaldean) kuningas Nebukadnessar valloitti ete-
läisen Juudan valtion vuonna 585 eKr. ja vei juutalaiset pois 
vangeiksi … . 

Yksi vangeista oli älykäs nuorimies Daniel, profeetta, joka kir-
joitti yhden Raamatun kirjoista.

Jumala käytti Danielia välikappaleena kommunikoidessaan 
kuningas Nebukadnessarin kanssa.

Tämä mahtava kuningas oli ensimmäinen hallitsija maail-
massa, joka järjesti kaikki hallitsemansa valtiot yhden hallituksen 
alaiseksi. Daniel vei kuninkaalle sanoman, jonka mukaan Jumala 
itse oli koko maailman hallitsija, ja että Nebukadnessar oli hallitsi-
jana vain Jumalan tahdosta. Jumala antoi tälle pakanakuninkaalle 
mahdollisuuden tulla Jumalan vallan alaisuuteen ja vastaanottaa 
Jumalan siunaukset.

Danielin kirjan toisen luvun ennustus kuvaa suurta ilmestystä, 
joka edustaa Nebukadnessarin Kaldean valtakuntaa, jota seu-
rasi Persian valtakunta, kreikkalais-makedonialainen ja vihdoin 
Rooman valtakunta. Nämä kaikki ihmishallitukset tuhoutuivat 
ilmestyksen kera Jeesuksen Kristuksen ottaessa vallan kuninkai-
den Kuninkaana ja maan hallitsijana.
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k a l D E a n  m a a i l m a n  h a l l i n t o

Danielin kirjan 7 luvun sekä Ilmestyskirjan 13 ja 17 luvun ennus-
tukset käsittelevät kaikki samaa asiaa.

Nebukadnessar ymmärsi, että Jumala oli olemassa, muttei 
totellut Jumalaa.

Näihin aikoihin Jumala ei puuttunut muiden maailman kan-
sojen asioihin.

Nebukadnessarin Kaldean mahtia seurasi Persian valtakunta. 
Jumala käytti Persian kuningas Kooresta (Kyyros) 70 vuotta Juu-
dan valloituksen ja Jerusalemin temppelin tuhon jälkeen apunaan, 
uutta, järjestyksessä toista temppeliä jälleenrakentamaan.

Juutalaislähetystö matkusti kuvernööri Serubbaabelin johdolla, 
profeetat Esra ja Nehemia liittyivät heihin Jerusalemissa. Serub-
baabel rakennutti temppelin, jonka kuningas Herodes laajensi 
juuri ennen Jeesuksen syntymää noin 500 vuotta myöhemmin.

Nämä juutalaissiirtolaiset, jotka lähetettiin 500 eKr. Jerusa-
lemiin, levittäytyivät Juudean alueelle. Mikään Israelin valtion 
kadonneesta kymmenestä heimosta ei palannut heidän kans-
saan, vaan vaelsi luoteeseen ja menetti heprean kielen taitonsa 
sekä unohti alkuhistoriansa. 

Jumala lähetti näiden 500 vuoden aikana juutalaisille ns. ”jälkim-
mäiset” profeetat. Tällä aikakaudella Juutalaiset rabbit alkoivat muuttaa 
Mooseksen kirjaamia oppeja ja he muokkasivat Jeesuksen aikaisen juu-
talaisuus—opin. Tällaiseen asetelmaan Jeesus sittemmin syntyi.

Israelin kuningaskunta vaelsi luoteeseen. Muinaiset Assyria-
laiset, joista nykyiset Saksalaiset ainakin osittain periytyivät, 
asettuivat puolestaan Keski-Eurooppaan.

Israelin kuningaskunta jatkoi vaellusta aina läntiseen Eurooppaan 
ja Brittein saarille saakka. Emme tunne tänä päivänä varmasti kaikkien 
heimojen alkuperää, mutta luultavasti Ranska, ainakin Pohjois-Ranska, 
on Ruubenin heimon aluetta. Efraim ja Manasse heimot vaelsivat Brit-
tein saarille ja heistä tuli siirtomaita perustavia kansoja ja ennustuksen 
mukaisesti he menettivät sittemmin ensimmäisen uudisasutuksensa.

i s r a E l— n i m i  a n n E ta a n  J o o s E f i n  p o J i l l E

Jaakob, uudelta nimeltään Israel, siirsi saamansa siunauksen ennen 
kuolemaansa kahdelle Joosefin pojalle: Efraimille ja Manasselle. 
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Vaikka hän oli sokea, risti hän kätensä tietävästi ja asetti oikean 
kätensä Efraimin päälle siitä huolimatta, että tämä oli nuorempi 
ja jätti vasemman Manassen päälle. Tämä siunaus on kirjattu 1. 
Mooseksen kirjan 48 luvun jakeisiin 14–16: ”Mutta Israel ojensi 
oikean kätensä ja laski sen Efraimin pään päälle, vaikka tämä oli 
nuorempi ja vasemman kätensä Manassen pään päälle; hän pani 
siis kätensä ristikkäin, sillä Manasse oli esikoinen. Ja hän siunasi 
Joosefin sanoen: Jumala, jonka kasvojen edessä minun isäni Aab-
raham ja Iisak ovat vaeltaneet, Jumala, joka on minua kainnut 
syntymästäni ja hamaan tähän päivään asti, enkeli, joka on minut 
pelastanut kaikesta pahasta, siunatkoon näitä nuorukaisia; heitä 
mainittaessa mainittakoon minun nimeni ja minun isieni Aabra-
hamin ja Iisakin nimi ja he lisääntykööt suuresti keskellä maata.”

Jatkan lainauksella kirjastani The United states and britain in 
Prophecy (yhdysvallat ja britannia profetioissa).

Kenen piti lisääntyä suuresti? Kenenkä jälkeläisistä piti tulla 
siementen paljous ja kasvaa biljooniksi? Ei Juudan, juutalaisten 
isän—tarkkana!—vaan Efraimin ja Manassen! Mikseivät kirk-
kojen johtajat ja Raamattua tutkivat ole pystyneet näkemään tätä 
Raamatun selvää asiayhteyttä?

Huomaa, Israel ei antanut siunaustaan vain yhdelle pojalle, 
vaan molemmille—”siunatkoon näitä nuorukaisia”, hän sanoi. 
Tämä siunaus tili haille molemmille. ”Heitä mainitessa mainitta-
koon minun nimeni”, oli osana tätä lupausta. Hänen nimensä oli 
Israel. Tämän vuoksi, näiden nuorukaisten jälkeläisten, muttei 
Juudan jälkeläisten, juutalaisten, nimeksi piti tulla Israel. On 
aivan selvää, että nimen Israel piti tulla Efraimin ja Manas-
sen nimeksi! 

Yllättävä totuus—ja selvästi todistettavissa, aivan silmiesi 
edessä. Tämän raamatunkohta ei tarvitse mitään ”tulkintaa”, 
ei ”erityismerkitystä” pystyäksesi ymmärtämään sen! Tässä 
selvästi sanotaan, kuinka Jaakobin nimi muutettiin israeliksi, 
tulisi Efraimin ja Manassen omaksi nimeksi, heidän omaisuu-
dekseen—heidän leimakseen!

Kuka on Raamattusi mukaisesti todellinen Israel (rodulli-
sesti ja kansallisesti) nykypäivänä?

Efraim ja Manasse!.
Efraim ja Manasse yhdessä saivat oikeuden Israel—nimeen. 

Siitä piti tulla heidän jälkeläistensä kansallinen nimi. Juutalaiset 
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eivät olleet koskaan heidän jälkeläisiään! älä hämmennä tätä 
tosiasiaa! 

Täten monet ”Israelista” tai ”Jaakobista” puhuvat profetiat 
eivät viittaakaan ollenkaan juutalaisiin eikä muihinkaan Isra-
elista perityviin heimokansoihin, mutta vain aniharva pappi, 
teologi tai muu Raamatuntutkija nykypäivänä tietää tämän. 
Monet kieltäytyvät tietämästä!

Yhdessä nuorukaiset Efraim ja Manasse kasvoivat luvattuun 
suuruuteen—kansaksi ja kansojen joukoksi. Nämä kansalliset 
lupaukset annettiin heille molemmille yhdessä kollektiivisesti—
muttei niitä annettu muille heimoille!

Jaakob ristii kätEnsä

Tässä vaiheessa Joosef huomasi, ettei Jaakobin oikea käsi ollut-
kaan vanhemman pojan yllä ja hän yritti siirtää sen.

”Ja Joosef sanoi isälleen: Ei niin, isäni, sillä tämä on esikoi-
nen; pane oikea kätesi hänen päänsä päälle. Mutta hänen isänsä 
epäsi ja sanoi: Kyllä tiedän, poikani, kyllä tiedän: hänestäkin on 
tuleva kansa, hänkin (Manasse) on tuleva suureksi, mutta hänen 
nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi, ja 
hänen jälkeläisistään on tuleva kansan paljous (tai joukko). Ja 
niin hän siunasi heidät sinä päivänä, sanoen Sinun nimessäsi 
siunataan Israelissa sanotaan: Jumala tehköön sinut Efraimin 
ja Manassen kaltaiseksi. Niin hän asetti Efraimin Manassen 
edelle” (1 Mooseksen kirja 48:18–20). Tässä lupaukset eivät ole 
enää kollektiivisia, eivät yhdessä, vaan Jaakob ennustaa siuna-
ukset kummallekin erikseen.

b r i t t i l ä i s i l l E  J a  y h Dy s va l l o i l l E 
l u va t u t  s i u n au k s E t

Muistathan, että Israelille luvattiin Aabrahamille tehtyyn lupauk-
seen perustuen kansallinen ja materiaalinen kukoistus Mooseksen 
ja Joosuan aikana alkavaksi ja aina heidän vangiksi ottamisen 
aikaan vuosina 721–728 eKr. asti kestäväksi, jos he olisivat vain 
totelleet Jumalaa (kaikista mahdollisista rikkomuksista sapatin 
rikkominen sekä epäjumalanpalvelus mainittiin erikseen 3 Moo-
seksen kirjeen 26 luvussa). Mutta jos he eivät puolestaan tottelisi, 
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nämä lupaukset tultaisiin hyllyttämään 2520 vuodeksi eli vuoteen 
1800 jKr. asti.

Näyttää selvältä, että 1800 jKr. jälkeen Joosefin jälkeläisten tuli 
jakautua kahteen; Efraimin ja Manassen jälkeläisiin, sekä tulla 
maailman rikkaimmiksi ja voimakkaimmiksi valtioiksi.

m a n a s s E  o n  a m E r i k a n  y h Dy s va l l a t 

Kuolemaa lähestyvän Jaakobin profeettisista ennustuksista kävi 
selville, että Efraim ja Manasse jakaisivat syntyperäisen lupauk-
sen keskenään, olisivat pitkän ajan liitossa keskenään, ja lopulta 
erkautuisivat.

1 Mooseksen kirjan 48 luvussa Jaakob puhutteli Joose-
fin poikia ensin yhdessä, sitten hän puhui kullekin erikseen: 
Manassesta piti tulla yksittäinen suuri kansa, Efraimista kan-
sojen yhdistys.

Jaakob ennusti meidän päivinämme tapahtuvaksi seuraavaa: 
”Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; 
sen oksat ulottuvat yli muurin” (1 Mooseksen kirja 49:22). Toisin 
sanoen Joosefin, Efraimin ja Manassen piti molempien olla lopun 
aikana kolonioita tekeviä valtioita, ja niiden siirtomaiden piti haa-
rautua Brittein saarilta käsin maailman ympäri. 

Yhdessä Efraim ja Manasse kasvoivat kasvamistaan ja erosivat 
sitten profetian mukaisesti. Meidän kansakuntamme ovat toteut-
taneet tämän ennustuksen.

Mutta kuinka USA voi olla Manasse, kun suuri osa sen kan-
salaisista on englantilaisten lisäksi lähtöisin monista eri maista? 
Suuri osa Manassesta eli alussa Efraimin yhteydessä Uuden Eng-
lannin (New England) jakautumiseen asti. Esi-isiemme piti saapua 
siilontuvan viljan tavoin monien kansojen seasta (Aamoksen 
kirja 9:9). Näin kävikin. Efraim ja suuri osa Manassesta kulkeu-
tui yhdessä Englantiin, mutta loput muiden kansojen seassa asuvat 
manasselaiset eivät saapuneet vielä, vaan saapuivat siirtolaisina 
Amerikan Yhdysvaltoihin Uuden Englannin siirtokunnan jo 
muodostettua oman valtionsa. Tämä ei suinkaan tarkoita, että 
kaikki Amerikkaan saapuneet siirtolaiset ovat Manassen heimoa, 
mutta monet ovat. Israel on tunnetusti sulauttanut aina ei-israe-
lilaisia joukkoonsa, jotka ovat sitten tulleet Israelin kansalaisiksi 
joko asumalla sen alueella tai avioitumalla.
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Amerikka tunnetaan kansojen ”sulatusuunina”. Tämä ei 
kumoa sen manasselaisuutta, vaan päinvastoin vahvistaa sen alku-
perän. Asiasta löytyy ylimäärin todisteita. Manassen piti erota 
Efraimista ja siitä piti tulla koko maailmanhistorian suurin ja rik-
kain yksittäinen valtio. Vain Amerikan valtio on täyttänyt tämän 
ennustuksen. Manasse oli 13. heimo. Alun perin oli 12 heimoa; 
Joosef oli yksi näistä. Kun Joosef jakautui kahdeksi heimoksi ja 
Manassesta tuli itsenäinen heimo, siitä muodostui 13. heimo.

Onko pelkästään yhteensattumaa, että se sai alkunsa 13 osa-
valtioon jakaantuneena? 

Entä muut kadonneet kymmenen heimoa? Vaikka lupaus 
kuului Joosefin jälkeläisille, eli Brittiläiselle kansanyhteisölle ja 
Amerikan Yhdysvalloille, muutkin heimot olivat Jumalan valit-
semia. Hekin ovat saaneet osansa materiaalisista siunauksista, 
mutteivät syntymälupauksen antamaa johtoasemaa.

Kirjassa ei ole tilaa kaikkien kansojen alkuperän käsittelemi-
seksi 20. vuosikymmenellä. Löytyy kuitenkin runsaasti todisteita, 
kuinka toiset kahdeksan heimoa asutti Hollannin, Belgian, Tans-
kan, Pohjois-Ranskan, Luxemburgin, Sveitsin, Ruotsin ja Norjan 
alueet, Islantilaiset ovat viikinkialkuperää. Nykyiset Euroopan 
poliittiset rajat eivät täysin noudata kaikkien eri Israelin heimo-
jen jakautumisalueita.

y h Dy s va lt o J a  J a  b r i t a n n i a a  k o s k E va 
E n n u s t u s  n y k y pä i vä n ä 

Jumala antoi Israelin kukoistaa materiaalisesti enemmän kuin 
minkään muun kansan sitä ennen, hän myös joutuu ojenta-
maan kansaamme, jotta voisimme jatkaa siunausten nauttimista. 
Jumala tuottaa juuri tämän takia Israelin kansoille olosuhteet, 
joita mikään kansa ei ole joutunut meitä ennen kokemaan. Useat 
profetiat kertovat tästä. 

Miikan kirjan hyvin yksityiskohtainen profetia (5:7-14) antaa 
lisätodisteen nykyisten Israelin kansojen alkuperästä. Se puhuu 

”jäljellejääneestä” Israelista, nykyisestä Israelista, missä he sit-
ten ovatkin. Se kuvaa yksityiskohtaisesti vaurautta, kansallista 
dominanssia ja sitä seuraavaa Amerikan ja Brittein kansanliiton 
taantumaa. Huomaa: ”Ja ne, jotka ovat jäljellä Jaakobista (ei juu-
talaiset); monien kansain keskellä, ovat niinkuin kaste, joka tulee 
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Herralta, niinkuin sadekuuro ruohikolle; se ei odota miestä, ei 
varro ihmislapsia (jae 6). Kaste ja sateet ovat välttämättömiä maan 
tuottavuudelle ja ovat Jumalan antaman kansallisen siunauksen 
ja vaurauden symboleja.

”Ja ne, jotka ovat jäljellä Jaakobista, pakanain seassa, monien 
kansain keskellä, ovat niinkuin leijona metsäneläinten seassa, 
niinkuin nuori jalopeura lammaslaumain keskellä: jos se hyök-
kää, tallaa maahan ja raatelee, ei pelastajaa ole” (jae 7).

Tämä kuvaa Israelin viimeistä voimallista sukupolvea, joka 
on kuin leijona monien kansojen keskellä.

”Kohotkoon sinun kätesi vihollisiasi vastaan ja sinun viha-
miehesi hävitköön” (jae 8). Amerikan ja Britannian vihamiehet 
hävitettiin vuodesta 1803 alkaen, kun syntymälupaus astui voi-
maan, ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana aina Korean 
sodan kääntymäkohtaan, vuoden 1950 lopulle, asti.

Korean sodasta lähtien lupaukset vedettiin Israelilta pois. 
Amerikka ja Britannia eivät ole pystyneet olemaan voitokkaita 
yhdessäkään konfliktissa siitä lähtien! 

Miikan ennustus osoittaa, kuinka Jumalan meitä lupauk-
sen aikakaudella siunatessa, me olimme siunauksena myös 
muille maailman valtioille. Jumala käytti meidän kansalai-
siamme Marshal-avun, Trumanin Point Four—suunnitelman 
ja Kennedyn ideoiman Allianssin—yhteistyön sekä tuhansien 
miljoonien vehnäsäkki avustuslähetysten myötä nälänhätää 
lieventämään.

Hoover-ohjelma säästi ruokavaroja ensimmäisen maailmanso-
dan jälkeen ja se esti miljoonien kuoleman ulkomailla, aivan kuten 
Joosef aikoinaan viisaudellaan ruokki Egyptin ja naapurikansat 
nälänhädän aikana, samoin toimi moderni Joosef

Moderni Israel toimii samoin, mutta me olemme vastahan-
kaisia ja kapinoimme Jumalaa ja hänen lakejaan vastaan, kun taas 
esi-isämme Joosef palveli ja totteli Jumalaa kokosydämisesti.

Meidän kansalaisemme seisoivat kuin leijona kahden maailman-
sodan aikana ja ylläpitivät maailman rauhaa ja vakauttivat sen!

ä k k i n ä i n E n  t u h o

Kuitenkin Jumala ennustaa: ”Sinä päivänä, sanoo Herra, 
minä hävitän sinulta hevosesi (sota-hevosesi, Moffat 
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käännöksen mukaan)—tankkisi, laivasi, rakettisi—ja teen lopun 
vaunuistasi. Minä hävitän sinun maasi kaupungit (vetypom-
milla?) ja hajotan maahan kaikki sinun varustuksesi” (jakeet 9-10, 
huomaa—kaikki).

Jumala sanoo tekevänsä kaiken tämän. Jumala päättää sotien 
tuloksen (Psalmien kirja 33:10–19).

Kuinka selvästi tämä pitää tavata? Jumala nimeää maan voi-
makkaimmat, vauraimmat, vahvimmat valtiot, ja juuri niiden 
voiton huipulla hän ”murtaa heidän ylpeän uhmansa” (3 Moosek-
sen kirja 26:19), ottaa pois heidän sotakalunsa ja tuhoaa heidän 
kaupunkinsa. Miksi Jumala tekee tämän?

Profetian mukaan meillä on liikaa ”loitsuja ja ”ennustelijoita” 
(astrologeja) sekä vääriä pappismiehiä, jotka kieltäytyvät saarnaa-
masta auktoriteetilla elävän Jumalan käskyjä ja elämänohjeita.

Amerikan rahaan on painettu motto: turvaamme Jumalaan. 
Totuus on, että Jumalan sijasta turvaamme ulkomaisiin liittolai-
siimme ja omaan ihmisviisauteemme.

J u m a l a lt a  va r a s t a m i n E n

Jumalalla on omat taloudelliset lakinsa. Hän käskee antaa 10 
prosenttia tuotetusta voitosta toimintaansa ja tarkoitusperiinsä 
käytettäväksi.

”Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. 
Mutta te sanotte: Missä asiassa me sinua riistämme? Kym-
menyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te, 
koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täyteen kymmenykset 
varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja sit-
ten koetelkaa minua, sanoo herra Sebaot: totisesti minä avaan 
teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti” 
(Malakian kirja 3:8–10).

Aloimme menestyä vuoden 1800 jälkeen Aabrahamin kuuli-
aisuuden ja Jumalan Aabrahamille antamien lupausten tähden. 
Vaurastuttuamme yksilöllisesti ja kansallisesti aloimme varastaa 
Jumalalta. Tämän takia valtiomme on kirottu. Viimeinen voito-
kas sota on sodittu. Meillä on edessämme vain vaikeuksia, kunnes 
teemme parannuksen.

Jumalan kymmenys on hänelle pyhä (2 Mooseksen kirja 27:30). 
Jumalan sapatti, viikon seitsemäs päivä on myös pyhä hänelle, 
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mutta ihmiset eivät enää tee eroa pyhän ja epäpyhän välillä (Hese-
kielin kirja 22:26).

s y n t i  h y vä k s y t ä ä n  J u l k i s E s t i

Teemme syntiä omin päin sekä valtiollisella tasolla ja hyväk-
symme julkisesti molemmat. 

Vuoden 1927 alkupuolella, alkaessani tutkia Raamattua ennen 
kääntymystäni, kävimme vaimoni kanssa usein katsastamassa 
eri kirkkoja totuutta etsien. Eräänä sunnuntaiaamuna menimme 
Portlandin johtavaan baptistikirkkoon Oregonissa. Heidän oli 
määrä julistaa kilpailun tulos ja antaa voittajalle komea Raamattu 
palkinnoksi. Kilpailussa kysyttiin maailmanlaajuisinta syntiä. 
Kiittämättömyys voitti ensimmäisen palkinnon. 

Se onkin varmasti hyvin yleinen synti. Toinen vanha synti on 
seksin väärinkäyttö. Prostituutiota kutsutaankin vanhimmaksi 
ammatiksi.

Saatana on ominut tämän synnin ja saanut sen leviämään laa-
jemmalle kuin yleisesti ajatellaan. Saatana itse on sukupuoleton 
olento ja hän on kateellinen Jumalan suotua meille seksuaalisuu-
den. Hän on erityisen kiinnostunut johtamaan ihmisiä harhaan 
tässä asiassa.

Roomalaiskatolisen kirkon dominoivalla aikakaudella sekä 
Englannissa sekä Amerikassa Viktorian aikakausilta lähtien sek-
sistä ei puhuttu, se oli tabu, ja häpeällistä. Saatana piti huolen, 
että seksiä pidettiin pahana asiana. Sitten tuli Sigmund Freud, 
psykoanalyysin keksijä ja muutti seksikäsityksen toiseen äärim-
mäisyyteen. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Yhdysvalloissa 
oli vielä kiellettyä painaa, myydä tai edes lainata seksiä käsittele-
viä teoksia. Sodan jälkeen kirjoja tuli kuin sieniä sateella, mutta 
niistä puuttui keskeinen tieto.

s E k s i s t ä  p u u t t u va  u l o t t u v u u s

Kirjani The Missing Dimension in sex on ilmainen.
Se sisältää seksistä puuttuvan ulottuvuuden tiedon.
20. vuosisadan puolessa välissä ”uusi moraalisuus” muutti täy-

sin vallitsevan yleisen mielipiteen. Nyky-yhteiskunnassa seksiä 
käsitellään julkisissa tiedotusvälineissä, erityisesti televisio on 
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kääntänyt seksuaalisen himon yleisesti hyväksyttäväksi teemaksi. 
Nykyään voi kyseenalaistaa, onko edes kaksi prosenttia nuorista 
morsiamista neitsyitä. Perheen asema heikentyy. Eronneita on 
kohta yhtä paljon kuin naimisissa olevia. Perhe on jokaisen vakaan 
yhteiskunnan tukipilari, silti perhe-elämä hajoaa.

Yhä harvemmat ihmiset haluavat lapsia. Abortti on saavutta-
nut lisääntyvästi yleisen hyväksynnän. 

Jumala ei luonut seksiä ainoastaan lisääntymisen takia, vaan avio-
onnen kukoistamiseksi, avioparin yhdistämiseksi. Nykykäsityksen 
myötä aviopuolisoita yhdistävä side on muuttunut sen jakavaksi.

On aika tajuta, että seksuaalisuudesta on aina puuttunut ulot-
tuvuus. Kirjassani käsitellään tätä suoraviivaisesti, pelottomasti, 
rationaalisesti ja hengellisesti.

Jumala tuomitsee homoseksuaalisuuden. Hän tuhosi koko 
Sodoman ja Gomorran väestön tämän synnin takia. Raamattu 
sanoo Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa selvästi, ettei 
yksikään sellainen ihminen tule olemaan Jumalan valtakunnassa. 
Rumalta ja syyttävältä kuulostavaa sana homoseksuaalinen on 
muutettu Gay-sanaksi (engl. iloinen, hilpeä). Yhteiskunta ei puhu 
enää perversiosta, vaan on koettanut muuttaa sen hyväksytym-
mäksi kutsumalla sitä seksuaaliseksi orientaatioksi. Olemme 
muuttumassa myös juomareiden valtakunnaksi. Tuhansia kuolee 
rattijuoppokolareissa, mutta tästä huolimatta liikajuomista kannus-
tetaan miljoonien dollareiden kustantamilla televisiomainoksilla.

Alkoholismi, aids, herpes ja muut sukupuolitaudit lisääntyvät 
ihmisten hillittömän käytöksen takia. Yritämme sitten keksiä lääk-
keitä, jotta meidän ei tarvitsisi muuttaa käytöstapojamme ja jotta 
voisimme välttää synnin seuraukset ja jatkaa synnin tekemistä.

Jatka edelleen Miikan ennustuksen 5 luvun lopusta, jossa 
Jumala tuomitsee ja tuhoaa meidät, jollemme kadu ja käänny. Nämä 
tapahtumat johtavat myös pakanakansojen tuhoon juuri ennen Jee-
suksen Kristuksen toista tulemista kuninkaiden Kuninkaana.

Hakemallakaan ei löydy muita kansoja, jotka täyttäisivät edes 
osittain nämä Raamatun ennustukset. Amerikkalais- ja brittiläis-
kansat täyttävät ne täydellisesti.

Kun ylpeä uhmamme murretaan pala palalta, kun Brittiläiset 
vähitellen menettävät heille kuuluvat merten strategiset kanava-
paikat sekä omaisuuden maailmalla, kun Amerikka antaa pois 
Panaman kanavan, kun sen kultavarat hupenevat ja kun ilmasto 
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muuttuu oikukkaammaksi, tämä profetia yksinään on mahtava 
todiste siitä, mistä modernin ajan Israelin kansojen ”jäännökset” 
löytyvät nykyaikana.

r a n g a i s t u s  k a i k i l l E  k a n s o i l l E

Jumala varoittaa profetian kautta Amerikkaa ja Englannin kunin-
gaskuntaa, Brittiläinen kansanyhteisö mukaan lukien, kuinka 
Jumalan kurittavan käden intensiteetti tiukentuu ajan myötä ja 
kuinka se kohtaa heitä kaikista ensimmäisenä.

Myös muita maita tullaan kurittamaan, onhan Jumala hei-
dänkin Luojansa. Jumala on kiinnostunut myös kansoista, joita 
me kutsumme pakanakansoiksi. Kaikki kansat on luotu Jumalan 
kuvaksi, kaikilla on yhtäläinen potentiaali tulla muovatuksi uuden 
luonteen omaaviksi Jumalan hengellisiksi luomuksiksi, Jumalan 
kuviksi! Jumala lähetti apostoli Paavalin varta vasten Israelin 
kansan ulkopuolelle.

Koko ihmiskunta on kapinoinut Jumalaa vastaan, hylännyt 
hänen neuvonsa ja kulkenut omia teitään. Maailmaan ei voi tulla 
rauhaa, ennen kuin kaikki kansat on palautettu Jumalan hallin-
non suojaan ja sen ohjattaviksi.

Saatanan inspiroiman sivilisaation tuhon pyörre kiihtyy jatku-
vasti. Jokainen ihminen on siinä tahtomattaan mukana voimatta 
päästä pois.

Jumala puhuu Jeremian kautta: ”Pauhina käy meren ääriin asti, 
sillä Herralla on riita-asioita kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken 
lihan kanssa.” Kuinka Jumala käy oikeutta (vetoaa, engl. plead)? Täl-
läkin hetkellä The World Tomorrow—ohjelman kautta Jumala vetoaa 
rauhaisalla sanomallaan ihmisiin, vaikka vain kourallinen kansa-
kuntaa näyttää vastaavan tällaiseen vetoomukseen. Jumala tarkentaa, 
kuinka hän anoo seuraavaksi: ” … jumalattomat hän antaa miekalle 
alttiiksi … onnettomuus kulkee kansasta kansaan ja suuri myrsky 
nousee maan perimmäisistä ääristä” (Jeremian kirja 25:31–32).

Jumala tulee rankaisemaan yhdistyneen Euroopan välityksellä 
Isoa-Britanniaa sekä Yhdysvaltoja. Sitten hän pyyhkäisee kom-
munistimaiden avulla roomalaisen Euroopan sivuun.

Olemme astumassa maailmanlaajuisen kaaoksen aikakau-
delle! Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Keski-Amerikassa, 
Irlannissa, Lähi-idässä samoin kuin Euroopassa ja Pohjois-
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Amerikassa on sotia, selkkauksia ja väkivaltaa. Maailmaa uhkaa 
räjähdyksenomainen väestönkasvu. Rikollisuus, väkivalta, sai-
raudet, kulkutaudit, köyhyys, kurjuus, epäoikeudenmukaisuus, 
rappeutuminen ja kärsimys koskettavat kaikkia kansoja!

Koska pelastusta tarjottiin ensin Israelille, se tulee kohtaamaan 
myös ensimmäisenä sen käytöstä oikaisevan rangaistuksen.

s u u r i  a h D i s t u s

Jeremian profetia lausuu: ”Näin sanoo Herra: Pelon huudon me 
kuulemme: on hirmu, ei rauha! Kysykää ja katsokaa: synnyttääkö 
miehenpuoli? Miksi näen kaikkien miesten pitävän käsin lantei-
taan synnyttäväisen tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet 
valjuiksi? Voi! Suuri se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille 
ahdistuksen aika … ”(30:5-7).

Jaakob siunasi Joosefin pojat Efraimin ja Manassen näillä 
sanoilla: ”Heitä mainitessa mainittakoon minun nimeni” 
(1 Mooseksen kirja 48:16). Jaakobin, Israelin nimi tuli Efraimin ja 
Manassen omaisuudeksi, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen omai-
suudeksi; heidän päälleen tulee kaikkein ensimmäiseksi profetian 
tuho.

Koska tämä tulee tapahtumaan? Älä oleta, että se tapah-
tui muinaisen Israelin elinaikana, vaan lue eteenpäin, niin saat 
selville.

” … Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva 
siitä (kun hän on sen aikana oppinut läksynsä). Ja sinä päivänä, 
sanoo Herra Sebaot, minä särjen ikeen (orjuuden) sinun kaulastasi 
ja katkaisen sinun siteesi. Eivät tee enää muukalaiset heitä palveli-
joikseen, vaan he saavat palvella Herraa Jumalaansa, ja Daavidia 
kuningastansa, jonka minä heille herätän (Daavidin ylösnous-
tessa Jeesuksen paluun aikana)” (Jeremian kirja 30:-9).

Eli ajankohta on juuri ennen Kristuksen paluuta, kun hän 
saapuu vapauttamaan kansamme, samoin kuin Mooses vapautti 
muinaisen Israelin kansan aikoinaan Egyptin orjuudesta.

J E E s u s  E n n u s t i

Toisetkin profetiat kuvaavat tätä ennennäkemätöntä kansalli-
sen kärsimyksen aikaa, Jeesuksen Vuorisaarna Öljymäellä on 
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Uuden Testamentin keskeinen profetia (Evankeliumi Matteuk-
sen mukaan 24, Evankeliumi Markuksen mukaan 13, Evankeliumi 
Luukkaan mukaan 21).

Jeesuksen opetuslapset kysyivät häneltä yksityisesti, koska hän 
tulisi palaamaan ja koska tämän maailman loppu ja uuden onnel-
lisen maailman alku olisivat. Jeesus vastasi, että merkkinä ajan 
lähellä olosta olisi se, että hänen alkuperäinen evankeliuminsa 
saarnattaisiin kaikkeen maailmaan todistukseksi (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 24:14). Entä mitä muuta tapahtuisi juuri 
ennen hänen paluutaan?

Jeesus jatkoi: ”Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka 
kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä mil-
loinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha 
pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään” (21–22). 

Tämä kuvaa lopun ajan suurta ahdistusta juuri ennen Jeesuksen 
toista tulemusta, Jeremia kuvasi sitä myös ennekokemattomaksi 
Jaakobin ahdistukseksi.

Myös Daniel kuvasi tätä historian suurinta mullistusta: ”Siihen 
aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun 
kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kal-
taista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut, hamaan siihen 
aikaan asti (12:1).

Tämä suurin ahdistus, suurin rankaisu tulee kohtaamaan Iso-
Britannian ja Amerikan kansoja. Koska? Lue eteenpäin: ”Mutta 
siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi (tästä ahdistuksesta), 
kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa 
makaavista (kuolleista) heräävät (ylösnousemukseen), toiset 
iankaikkiseen elämään … (Danielin kirja 12:1-2).

Näin tapahtuu juuri ennen oikeamielisten kuolleista herättä-
mistä Kristuksen paluun aikaan. Kristuksen paluu saattaa tämän 
maailman sivilisaation päätökseen ja rauhaisan ja onnellisen maa-
ilman alkuun.
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6
Seurakunnan 
salaisuus
Jumalan arvoituksista suurin ei ehkä ensi näkemältä näytä 

arvoitukselta ollenkaan. Kuitenkin seurakunnan olemassaolon 
tarkoitus ja sen päämäärä on monille yhtä hämärän peitossa 

kuin muut Raamatun totuudetkin, ja piilossa jopa ”kristityltä” 
kirkkokansalta.

Seurakunnan olemassaoloa ja Jeesuksen Kristuksen sanomaa ei 
voi erottaa toisistaan. Monet yllättyvät, kun kuulevat, että Jeesuk-
sen sanomaa ei julistettu maailmalle vuosien 50 jKr. ja 1953 välillä. 
Apostoli Paavali ennusti, että näin tulisi käymään sanoessaan: 
”Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on 
niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden 
mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista 
valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, 
joka on Jumalan kuva (2 Kirje korinttilaisille 4:3-4). Miljoonat ovat 
lukeneet tämän jakeen ymmärtämättä sen merkitystä.

va i n  k r i s t i t y t  k i r k o t 
p u h u va t  s E u r a k u n n a s t a

seurakunta—käsite mainitaan vain kristinuskossa. (Ns. kris-
tinuskolla on eniten nimellisiä kannattajia maailmassa). Muilla 
uskonnoilla on moskeijansa, synagogansa tai temppelinsä. Kirkko 
tarkoittaa kirkkorakennusta, mutta mihinkä Raamatun seura-
kunta viittaa? 



Jeesuksen Kristuksen aloittama seurakunta koskettaa on jokai-
sen ihmisen kohtaloa. Harva on kuitenkin tästä tietoinen.

Oppikiistat, harhaopit ja muuttuvat ajat ovat johtaneet kristil-
lisen uskon vesittymiseen.

seurakunta on kreikkalaiselta alkuasultaan ekklesia, ja tar-
koittaa erikseen kutsuttuja, erikseen Herralle erotettua yhteisöä. 
Vanhan Testamentin seurakunta oli yhtenäinen, erillinen valtio. 
Sitä ei kuitenkaan kutsuttu Uuden Testamentin seurakunnan 
lailla hengellisesti erilleen. 

Kristityiksi itseään kutsuvilta on jäänyt arvoituksen peittoon, 
miksi Jeesus Kristus, ”toinen Aadam”, saattoi seurakunnan alkuun.

s E u r a k u n n a n 
o l E m a s s ao l o n  t a r k o i t u s

Katsotaan ensin, mikä seurakunta ei ole. Jumala ei yritä pelas-
taa maailmaa seurakunnan välityksellä. Jeesus ei yrittänyt 
käännyttää ihmisiä eikä pyytänyt heitä ”antamaan sydämiään 
itselleen”, ei myöskään ”hyväksymään häntä henkilökohtaisena 
vapahtajanaan”.

Hän kutsui päinvastaisesti suunnitelmansa mukaan kaksi-
toista opetuslasta itselleen. Heille Jeesus opetti tulevan Jumalan 
valtakunnan sanoman, joka kertoi,  miksi ihmiset luotiin maan 
päälle ja kuinka Aadamin kautta tämä tieto katosi.

Jumala on luomansa Herra. Hän asetti arkkienkeli Lusiferin 
valtaistuimelle, maan johtoon sitä hallitsemaan, Jumalan lain 
mukaista elämäntapaa edustamaan ja varjelemaan.

Lusifer hylkäsi Jumalan lain ja elämäntavan. Hänen nimensä 
muutettiin Saatanaksi ja hän toimi Jumalasta poiketen halliten 
kapinan, konfliktin ja itsekeskeisyyden mallinsa pohjalta.

Sitten tuli Aadamin vuoro saavuttaa ikuinen elämä Jumalaa, 
Jumalan lakia ja sen hallitusta tottelemalla. Aadam olisi tullut 
saatanan sijaan maata hallitsemaan, mutta hän hylkäsi Juma-
lan tarjoaman mahdollisuuden. Eli saatana istuu edelleen maata 
hallitsemassa. Aadam perheineen joutui huomaamatta saatanan 
panttivangiksi ja jatkoi saatanan alkamaa elämäntapaa. Jumala 
sulki elämän puun ja Pyhän Hengen ihmisten ulottuvilta, kun-
nes Jeesus Kristus, ”toinen Aadam” saapuisi maan päälle ensin 
lihallisena ihmisenä ja täydellisellä elämällään täyttäisi saatanan 
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syrjäyttämiseksi tarvittavat vaatimukset ja lunastaisi maailman 
verellään. Näin saatanalla ei olisi enää oikeutta valtaan. Jumala 
ei kuitenkaan vielä poistanut saatanaa maata hallinnosta.

Entä seurakunnan osuus? Kristus tuli ja kutsui valitut ihmi-
set saatanan maailmasta, jotta nämä kääntyisivät saatanan 
elämänmallista ja eläisivät Jumalan lakin ja tahdon mukaisesti. 
Nämä vaatimukset täytettyään he hallitsivat yhdessä Kristuksen 
kanssa, hänen poistettuaan saatanan vallasta. Hän ei kutsunut 
heitä ainoastaan pelastukseen ja ikuiseen elämään, vaan jotta he 
omaksuisivat Jumalan hallintomuodon sekä pyhän oikeamielisen 
luonteen kuolevaisen elämänsä aikana seurakunnan parissa.

Vanhan Testamentin seurakunnalle annettiin seitsemän vuo-
tuista pyhäpäivää ikuisesti noudatettaviksi. Niiden tarkoitus 
joutui kuitenkin unholaan. Ne kuvasivat Jumalan pelastussuun-
nitelmaa ja kuinka Jumala aikoi lisääntyä ihmiskunnan kautta. 
Pääsiäinen (pasha, pesah) kuvaa, kuinka Jeesus Kristus kuoli ja 
maksoi ihmisten katumien syntien palkan. Happamattoman lei-
vän seitsemän päivän ajanjakso kuvaa, kuinka seurakunta jättää 
synnin taakseen kuten muinainen Israel aikoinaan Egyptin maan. 
Viikkojuhla, helluntai, ”ensihedelmien juhla”, viljankorjuujuhla, 
kuvaa, kuinka seurakunta on Jumalan ensimmäiseksi siittämä ja 
synnyttämä joukko ihmisiä. Pasuunansoiton juhlapäivä kuvaa 
Jeesuksen toista tulemusta koko maan kuninkaana ja kaikkien 
kansojen valtiaana. Suuri sovituspäivä kuvaa saatanan poispane-
mista. Lehtimajanjuhla kuvaa Kristuksen ja Jumalan esikoisten 
johtamaa tuhatvuotista hallintokautta maan päällä. Viimeinen 
kahdeksannen päivän juhlakokous, Pyhä Kokous, ”juhlan viimei-
nen suuri päivä” kuvaa viimeistä suurta tuomiota, josta kerron 
enemmän seitsemännessä luvussa. 

s E u r a k u n t a  i n s t i t u u t i o n a

Moderneissa länsimaissa kirkon olemassaoloa pidetään itsestään 
selvänä osana ihmisen sivistystä. Kukaan ei kyseenalaista kirk-
koa instituutiona.

Esitän kuitenkin kysymyksen: Miksi seurakunta on olemassa? 
Mitä tarkoitusta varten seurakunta sai alkunsa?

Uskon, ettei ei-kristityllä maailmalla ole minkäänlaista tie-
toa asiasta. Liberaalit kristityt painottavat todennäköisesti 
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kirkon antamaa psyykkistä hyvänolontunnetta ja psykologista 
tukea ihmisille, jotka eivät ole omaksuneet tieteen opettamaa 
evoluutioteoriaa.

Evankeliset kristityt puolestaan uskovat kirkon olevan pelas-
tuksen välikappaleen, pakotien helvetin tulesta. Jos kirkko on 
olemassa sielujen pelastamiseksi, kuinka Jumala yritti pelastaa 
ihmisiä ennen Kristuksen aloittamaa seurakuntaa? Jeesus ilmes-
tyi vasta 4000 vuotta Aadamin syntiinlankeemuksen jälkeen. 
Jos Jumalan tarkoitus on maailman käännyttäminen, kuinka 
hän toimi ensimmäisten 4000 vuoden aikana? Kerroin kolman-
nessa luvussa, kuinka Jumala sulki elämän puun aikojen alussa 
ja kuinka Pyhä Henki ja pelastus eivät olisi enää tarjolla maail-
malle tämän jälkeen.

Raamatun sanoman mukaan edellä esitetyt teoriat ovat vää-
rässä. Itse asiassa ne vahvistavat Raamatun väitteen, jonka 
mukaan saatana petti koko maailman asukkaat (Johanneksen 
ilmestys 12:9), jotka eivät voi ymmärtää Jumalan ihmiskunnalle 
tarkoittamaa päämäärää, josta 2 Korinttolaiskirjeen luvun 4 
jakeet 3-4 kertovat. 

Kirkon olemassaolo on jäänyt arvoitukseksi lähes jokaiselle 
maapallon ihmiselle.

Television ja sanomalehtien kuvien kirkot saavat meidät mieltä-
mään ne joko maamerkeiksi tai jonkin lahkon edustajiksi. Harvoin 
kukaan kyseenalaistaa kirkon olemassaoloa ja sen alkuhistoriaa 
sinänsä. Onko väliä, mihin kirkkoon kuuluu? Jos ei pysty vastaa-
maan tähän kysymykseen, seurakunta jää arvoitukseksi.

Raamattu kertoo, kuinka seurakunta sai alkunsa ja mikä sen 
tarkoitus on. Näihin kysymyksiin kattavan vastauksen antami-
nen vaatii kirjan pisimmän luvun kirjoittamisen. 

h E n k i l ö k o h t a i n E n  k o k E m u k s E n i

Oma kokemukseni on varmaankin muiden ihmisten kokemuk-
sen kaltainen. Vanhempani kuuluivat kveekareihin, koko perheeni 
oli kveekareita jo monen sukupolven ajan. Minua vietiin pienestä 
pitäen joka sunnuntai kokouksiin ja siten käytäntö vakiintui osaksi 
elämääni. Ensimmäisten 18 vuoden aikana mieleeni ei juolahtanut 
kyseenalaistaa kveekariuskonnon alkuperää, sen todellista pää-
määrää tai miksi oli oleellista käydä kokouksissa joka sunnuntai.
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En kokenut ”kääntymystä”, mutta teini-iässä, minulle sanot-
tiin, että minulla oli nyt oikeus tulla koko elämäni ajan kokouksiin. 
Minun annettiin ymmärtää, että omistin kuolemattoman sielun, 
ja kuoleman hetken saapuessa en kuolisikaan oikeasti, vaan siirtyi-
sin taivaaseen, jossa minulla ei olisi velvollisuuksia, ennemminkin 
vapaa–aikaa, mukavuuksia ja kunnia iänkaikkisesti. Minua ei kui-
tenkaan kiinnostanut uskonto eikä sen opit. Pidin tätä elämäni 
vaihetta itsestäänselvyytenä, ja siihen sattui kuulumaan kokouk-
sissa käyminen. Kun 18-ikäisenä aloitin työn mainosyrityksessä, 
kiinnostukseni kirkossakäyntiin lopahti täysin, enkä ajatellut sen 
kummemmin niin Jumalaa kuin uskontoa yleensäkään. Uskoin 
kuitenkin edelleen, että Jumala oli olemassa, kuten minulle oli 
vauvaikäisestä lähtien opetettu.

25—vuoden vanhana avioiduin nuoren vaimoni kanssa, joka 
oli paljon kiinnostuneempi Jumalasta kuin minä. Halusimme 
liittyä johonkin kirkkoon. Vaimoni suvussa oli sekä kveekareita 
että metodisteja. Asuinpaikkakunnallamme Chicagon lähiössä 
ei ollut yhtään kveekariseurakuntaa, joten liityimme jäseniksi 
paikalliseen metodistikirkkoon, joka oli kävelymatkan päässä 
ja koska pidimme sen pastorista sekä sen jäsenistä. Uskon, että 
teimme valintamme samoin perustein kuin useat muutkin ihmi-
set. Mieleeni ei kuitenkaan koskaan juolahtanut kyseenalaistaa 
kirkossakäyntiä sinänsä. Uskoin miljoonien muiden tavoin, että 

”hyvät” ihmiset kävivät kirkossa ja sillä selvä.

s E u r a k u n t a  a l u s s a  J a  n y t 

Kyseenalaistaako kukaan kirkon olemassaoloa, voiko kukaan 
kertoa minulle, miksi kirkot ovat olemassa? Koska emme ole 
todistaneet viimeisten 6000 vuoden tapahtumia, meidän on vai-
kea ymmärtää kirkon asemaa nykyaikana. Haluan nyt suhteuttaa 
kirkon edellisen viiden luvun aiheisiin.

Kirkko tuo monille mieleen kirkkorakennuksen, jossa on jyr-
kästi viettävä katto ja taivaaseen osoittava tanko usein ristin kera. 
seurakunta oli sen alkupäivinä aivan toisenlainen.

Kirkon oletetaan olevan rakennuksen, johon ihmiset kerään-
tyvät sunnuntaisin jumalanpalvelusta viettämään. Uuden 
Testamentin aikaan seurakuntalaiset kokoontuivat yksityisiin 
koteihin lauantaisin, ei sunnuntaisin.
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Nykyajan kirkot eivät juurikaan muistuta Kristuksen muodos-
tamaa seurakuntaa. Mitä tarkoitusta varten Kristus perusti 
seurakunnan? Kuinka se on muuttunut aikojen kuluessa?

Useat tietänevät, että Kristus aloitti seurakunnan. Sen 
alkuunpanijana hänellä täytyi olla sille tarkoitus. Jeesus saattoi 
alkuun vain yhden seurakunnan, mutta silti länsimaista 
löytyy useita eri kirkkokuntia: katolisia, protestantteja sekä 
riippumattomia lahkoja, jotka puolestaan jakautuvat eri 
osastoihin ja seurakuntiin ja pitävät kiinni omista opeistaan ja 
rituaaleistaan.

Alussa oli vain yksi seurakunta, johon kuului useita jäseniä, 
mutta vain ”yksi ruumis, yksi seurakunta, jonka pää oli Jeesus 
Kristus” (1 Kirje korinttilaisille 12).

Esitän tämän luvun alussa neljä kysymystä, joihin pyrin 
vastaamaan.

1. Kuka Kristus oli ja miksi hän ilmestyi maan päälle?
2. Mikä seurakunta oli ja miksi se perustettiin?
3. Mikä on se Raamatun sanoma, joka seurakunnan piti 

ilmoittaa?
4. Kuinka seurakunta kehittyi vuosien myötä ja miksi se eroaa 

nykyään täysin ensimmäisen vuosikymmenen seurakunnasta?
Institutionaalisesti kirkkoa pidetään hengellisenä organi-

saationa, nyky-yhteiskunnallisena järjestönä. Hyvien ihmisten 
oletetaan etsivän itselleen sopivan kirkkojärjestön, jota he sitten 
kannattavat kykynsä mukaan. Onko väliä, mihin kirkkokuntaan 
tai lahkoon kuuluu?

pa s t o r i  va i l l a  k i r k k o a

Mieleeni palasi tapahtuma yli 50 vuotta sitten Eugenessa, Orego-
nissa. Olin vastanainut ja entisen kirkon pastori tuli juttusilleni. 
Hän oli ollut työtön jonkin aikaa, hänen vaimollaan oli kylläkin 
rahaa, mutta hän ei halunnut elää vaimonsa varassa.

Hän kysyi, olinko tietoinen vakansseista Lane Countyn alu-
eella, koska hänen vaimonsa halusi jäädä asumaan entiselle 
asuinalueelle.

Kerroin tietäväni yhden avoimen paikan, mutten uskonut sen 
sopivan hänelle, olihan hän metodisti, ja tämä erosi tunnustuk-
sellisesti huomattavasti hänen kirkkokuntansa opista.
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Ystäväni vakuutti mieluusti ottavansa minkä tahansa paikan 
ja saarnaavansa mitä tahansa tämä kirkkokunta haluaisi hänen 
saarnaavan.

Onko sitten väliä, mihin uskomme? Annetaan Raamatun vas-
tata tähän kysymykseen.

Kirkko näyttäisi olevan paikka, jossa seurakuntalaiset palve-
levat Jumalaa keskenään.

Jos jumalalla on suhde seurakuntaan, minkälainen se on? 
Kuinka hän saattoi seurakunnan alulle? Harvat ovat tästä tietoisia.

Kääntymykseni alkuvaiheissa, alkuvuonna 1927 Raamattua 
täysipäiväisesti lähes kellon ympäri tutkiessani pohdin mielessäni 
näitä kysymyksiä. En usko, että keskivertoihminen välttämättä 
kyseenalaistaa uskonsa pohjan tässä määrin.

Seurakunta, kreikan alkuperäisellä kielellä ekklesia, tarkoittaa 
erikseen kutsuttuja, yhteen kokoontunutta ryhmää. Tämä nimi ei 
ole pyhä. Seurakunta, joka toistetaan Uudessa Testamentissa yli 12 
kertaa, on nimeltään ”Jumalan seurakunta”, nimeltään Pyhän 
Jumalan seurakunta. Vanhan Testamentin seurakunta oli nimel-
tään ”Israelin seurakunta”, se nimettiin Israel -nimisen lihallisen 
miehen mukaan. 

m i k s i  J E E s u s  p E r u s t i  s E u r a k u n n a n ?

Matteuksen kirjeen 16 luvun jakeessa 18 seurakunta sana maini-
taan ensimmäisen kerran, Jeesus sanoo Simon Pietarille: ”Minä 
rakennan seurakuntani. ”Muista että ekklesia merkitsee erikseen/
uloskutsuttuja. Eli hän sanoi kutsuvansa saatanan maailmasta 
erilleen opetuslapset, jotka omaksuisivat uudenlaisen maailman, 
Jumalan valtakunnan mallin. Lisäksi Efesolaiskirje kertoi meille 
Kristuksen olevan seurakunnan pään (5:23). 

Nyt tiedämme, että seurakunta kuuluu Jumalalle ja sen nimi 
on Jumalan seurakunta, että Kristus saattoi sen alkuun ja on 
sen pää.

Jos se on Jumalan johtama, sen täytyy olla hyvin tärkeä 
Jumalalle ja on tähdellistä, että ymmärrämme sen merki-
tyksen! Ensin meidän täytyy kuitenkin ottaa selville, mitkä tekijät 
johtivat sen syntyyn, jotta voimme ymmärtää, miksi Kristus halusi 
saattaa sen alkuun, mitä se edustaa ja kuinka se täyttää roolinsa 
Jumalan suunnitelmassa nykypäivänä.
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va n h a n  t E s t a m E n t i n  s E u r a k u n t a

Vanhan Testamentin seurakunta valmisti Jumalan valtakunnan 
tulemista. Apostolien teot puhuvat aikaisemmasta seurakunnasta 
erämaassa (7:38) Siinai-vuorella, Mooseksen johtamana. Vanhan 
Testamentin Israel oli siis seurakunta ja siihen viitattiin useimmin 
nimellä Israelin seurakunta.

Uuden Testamentin seurakunta on sen sijaan aivan erilainen ja 
sillä on aivan toinen tarkoitus. Tuskin kukaan ei ole ymmärtänyt, 
että evankeliumia ei voitu julistaa maailmalle ja että seurakun-
nalla ei ollut Pyhää Henkeä, ennen kuin Jeesus oli a) voittanut 
saatanan ja b) tullut kirkastetuksi taivaaseen noustuaan (Evanke-
liumi Johanneksen mukaan 7:37–39)!

Teologit ja muut kirkonmiehet eivät tunne tätä tosiasiaa! Juma-
lan täytyy ilmoittaa totuus, ennen kuin voimme ymmärtää sen. 
Keskitytään seuraavaksi Kristuksen olemukseen.

Ensimmäisessä luvussa opimme, että Logos oli Jumala ja eli 
ikuisuudessa ennen maailman luomista. Hän syntyi sitten Jeesuk-
sena, Jumalan Poikana. Jumalan Poikana häntä kutsuttiin ”toiseksi 
Aadamiksi” (1 Kirje korinttilaisille 15:45), koska ensimmäinen 
Aadam ei ollut käyttänyt tilaisuuttaan syödä elämän puusta eikä 
pystynyt syrjäyttämään saatanaa maan vallasta. Jeesus saavutti 
tämän päämäärän ja pystyi tästä hetkestä syrjäyttämään saatanan 
ja saattamaan alkuun Jumalan hallinnon näiden erikseen kut-
suttujen kautta. Hänellä oli myös viesti Jumalalta, evankeliumi, 
joka tarkoittaa ilosanomaa. Tämä ilosanoma oli viesti tulevasta 
Jumalan valtakunnasta, joka ei ole mikään muu kuin Jumalan 
hallinnon maan päälle ennalleen palauttaminen ja julistus saa-
tanan poistamisesta vallan kahvasta.

Jeesuksen tehtävänä oli myös seurakunnan rakentaminen, 
maailmalle kuuluvan rangaistuksen maksaminen ja saatanan 
panttivankien vapauttaminen. Hän suoritti kaiken maksamalla 
kaikkien ihmisten lunnaat, maksamalla kaikkien synnit kuole-
mansa kautta.

J E E s u s  o n  m a a n  va lt i a s  J a  k u n i n g a s

Jeesus syntyi myös kuninkaaksi. Tätäkään eivät Raamattua tut-
kivat ja opettavat ole havainneet.
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Kun Jeesus oli Pilatuksen edessä tuomiolla, hänelta kysyt-
tiin, oliko hän kuningas. Jeesus vastasi: ”Sinäpä sen sanot, että 
minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten 
maailmaan tullut …” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 18:37). 

”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta … (muuten) minun 
palvelijani olisivat taistelleet” (36), Jeesus osoitti, että tämä maa-
ilma kuului saatanalle. Jeesuksen tehtävänä oli kutsua ihmisiä pois 
tämän maailman vaikutuspiiristä ja valmistaa heitä opettamaan 
ja hallitsemaan aikana, jona hän saapuisi ottamaan vallan maan 
päällä omiin käsiinsä. 

Ennen Jeesuksen siittämistä ja syntymää Jumala ilmoitti 
hänen tulevalle äidilleen Marialle enkelin kautta tämän sano-
man: ”Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on 
annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää 
kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle 
Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen ja hän on oleva Jaakobin 
huoneen kuningas iänkaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa 
ei pidä loppua oleman” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 1:31–33). 
Jeesuksen evankeliumi oli uutinen tulevasta valtakunnasta—
Jumalan valtakunnasta.

Meidän on ymmärrettävä, että Jeesus oli ihmiselämänsä aikana 
sekä Jumala että ihminen. Jesajan kirjassa Jeesuksen äidin Marian 
ennustettiin olevan neitsyt, joka saa poikalapsen, jonka nimeksi 
tulee Emmanuel, joka tarkoittaa Jumala kanssamme. Näemme, 
että Jeesus oli Jumala ja ihminen. Hänellä ei ollut ihmis-isää, vaan 
Isä Jumala siitti hänet itse Pyhän Hengen välityksellä. Vaikka hän 
oli ”Jumala kanssamme”, hän oli silti ihminen kaikkien muiden 
ihmisten lailla. Kiusaukset olivat hänelle samanlaisia kuin muil-
lekin ja hän toimi kanssaihmisten tavoin, olihan hän ”toinen 
Aadam”. Hänen piti ihmisenä torjua kielletty hedelmä ja valita 
elämän puu ja täydellisesti luottaa Isään Jumalaan. Jumala toimi 
Kristuksen kautta ja Jeesus puolestaan oli täysin kuuliainen Isäl-
leen. Näin hän voitokkaasti onnistui vääntämään kuninkuuden 
saatanan käsistä.

J E E s u s  o l i  J u m a l a

Miksi Jeesuksesta piti tulla Jumala ihmislihassa? Miksi hänen 
täytyi olla Jumala? Miksi hänen piti olla ihminen? Jumalana hän 
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oli ihmiskunnan Luoja. Efesolaiskirje sanoo alkutekstissään, että 
Jumala loi kaiken Jeesuksen Kristuksen kautta (3:9). Jeesuksen 
syntyessä ihmiseksi hänen ihmisarvonsa oli sitten suurempi kuin 
kaikkien ihmishenkien arvo yhteenlaskettuna. Koska ihminen 
teki syntiä, Jumalan lain mukaisesti ihmisen piti kärsiä kuoleman-
rangaistus synnin palkkana. Luojamme Jeesus oli ainoa ihminen, 
joka saattoi sovittaa kaikkien ihmisten synnit.

Ei ollut muuta tapaa, jolla Luojajumalamme olisi voinut 
lunastaa ihmiskunnan, joka odotti kuolemaa rangaistuksena 
synneistään.

J E E s u s  r u o s k i t t i i n  
m E i D ä n  pa r a n t a m i s E k s E m m E

Pidä mielessäsi, että vaikka Jeesus oli Jumala ihmisen hahmossa, 
hän oli silti ihminen aivan kuin mekin ja hänen ruumiinsa kärsi 
fyysisestä kivusta laillamme. Rooman kuvernööri Pilatus tuomitsi 
Jeesuksen kuolemaan, kun juutalaiset sitä äänekkäästi vaativat.

Jeesus oli voimakas ja sitkeä parhaassa kukoistuksessa oleva 
33 – vuotias nuorimies. Koska hän ei ollut koskaan rikkonut ter-
veyden lakeja, hänen kuolemansa oli tuskallisempi kuin muiden 
ihmisten. Häntä pidettiin hereillä Pilatuksen luona koko tuomion 
täyttämistä edeltävänä yönä ja aamulla hänet ruoskittiin ennen 
kuolemantuomiota. 

Ruoskimiseen kuului yläruumiin paljastaminen ja pylvääseen 
sidottuna ruumiin eteenpäin taivuttaminen. Ruoskat valmistet-
tiin nahkanauhoista, joiden painoina oli lyijyn-, rikotun luun- ja 
sahalaitaisen metallin palasia 10 cm välein. Niiden tarkoitus oli 
pureutua lihaan nahkanauhojen kietoutuessa ruumiin ympä-
rille. Jeesusta ruoskittiin, kunnes hänen kylkiluunsa paljastuivat. 
Ruoskimisen tarkoituksena oli heikentää uhria, jotta hän kuolisi 
nopeammin paaluun sidottuna. Jesaja kertoi edeltä tästä näystä: 

”Sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa, 
hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo” (52:14).

Tämä uskomattoman kivulias kärsimys oli tarpeellinen, jotta 
uskovat voisivat parantua fyysisen lainrikkomuksen seurauksista: 
sairauksista ja taudeista (Jesajan kirja 53:5; 1 Pietarin kirje 2:24). 
Kuinka kovin Luojamme täytyi kärsiä, jotta uskoessamme voi-
simme parantua. Tästä huolimatta lähes kaikki ns. kristityt 
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hylkäävät Vapahtajansa uhrin ja laittavat sen sijaan toivonsa lää-
käreihin, lääkkeisiin ja kirurgeihin.

Jeesus oli tässä vaiheessa niin heikko, että hän ei pystynyt kan-
tamaan paaluaan kuin lyhyen matkan ja toista miestä pyydettiin 
kantamaan sitä hänen puolestaan.

k a i k k E i n  k i v u l l i s i n 
J a  h a lv E k s u t t av i n  t u o m i o

Jeesus ristiinnaulittiin kaupungin muurien ulkopuolella pää-
kallonpaikalla (Golgatalla). Häntä ivattiin ja hänen päälleen 
syljettiin.

Jeesus kantoi vielä tätäkin suuremman taakan ottaessaan 
syntimme päällensä puolestamme ja ollessaan Isän Jumalan hylkää-
mänä. Sotilas lähestyi Jeesuksen avuttomana riippuessa ja puhkaisi 
seipään kärjellä hänen kylkensä, mikä sai Jeesuksen huutamaan 
tuskasta (Evankeliumi Matteuksen mukaan 27:50) ja sitten hän 
kuoli. Hänen piti käydä läpi kaikki, koska me rikoimme Jumalan 
lakia. Hän suoritti puolestamme suurimman mahdollisen uhrin.

Huomaa myös, kuinka Jeesus nousi ylös kuolleista ihmisenä. 
Hän on ainoa, joka voi herättää ihmiset kuolemasta ikuiseen 
elämään.

Jeesuksesta ennustettiin seuraavasti Jesajan kirjassa: ”Sillä 
lapsi meille on syntynyt, poika meille on annettu, jonka harti-
oilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, 
Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Herraus on 
oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen 
valtakunnallansa se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja van-
hurskaudella nyt ja iänkaikkisesti Herran Sebaotin kiivaus on sen 
tekevä” (5-6). Huomaa, että hänen hartioilleen on tuleva halli-
tus. Jeesus tulee olemaan koko maan kuninkuuden. Yksi hänen 
tulonsa tarkoitusperistä oli julistaa juuri tämän valtakunnan tuloa. 
Jeesuksen ilmoittama evankeliumi ei ollut pelkästään ilosanoma, 
vaan se oli tulevan Jumalan valtakunnan ilosanoma. Kuinka 
traagista, että ”perinteinen kristinusko” on menettänyt tämän 
ilosanoman ja julistaa sen sijaan omaa sanomaansa joka keskit-
tyy Jeesuksen persoonaan.

Jeesus syntyi ihmiseksi, jotta hän tulisi kuninkaaksi, jotta hän 
voisi tuoda meille jumalan valtakunnan ja hallita koko maata 
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Jumalan hallituksen avulla. Tämän hallinnon toteutuminen 
vaati enemmän kuin Jeesuksen yksittäisen persoonan. Kunin-
gas, presidentti, pääministeri tai minkä tahansa maan hallitsija 
tarvitsee organisaation, joka sisältää eri hallintoalojen portaikot. 
Yhtälailla Kristus tarvitsee järjestetyn hallintokoneiston koulu-
tettuine henkilöstöineen hallinnon mahdollistamiseksi. Jeesus 
sanoi: ”Minä rakennan seurakuntani” (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 16:18). Seurakunta tulee muodostumaan monista ihmi-
sistä, jotka kutsutaan erikseen saatanan maailmasta, jotta heidät 
voitaisiin kouluttaa ja harjaannuttaa näitä hallinnon portaikon 
tehtäviä ja toimia varten, toiminaan Jeesuksen alaisena, kun hän 
hänen saapuu kansoja johtamaan.

J E E s u s  va pa h t a J a m m E

Jeesus saapui myös hengellisenä vapahtajana pelastaakseen ihmi-
set synneistä Jumalan valitsemana ajankohtana, jotta he voisivat 
syntyä taivaallisen Jumalan perheen jäseniksi (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 1:21).

Muistathan, että elämän puu, joka edusti Pyhää Henkeä, ei 
ollut avoinna enää ihmiskunnalle Aadamin synnin jälkeen. Maa-
ilma ei ymmärrä, että Pyhä Henki ei ole koko ihmiskunnalle 
tarjolla, ennen kuin ”toinen Aadam” syrjäyttää saatanan val-
lasta ja palauttaa Jumalan hallinnon maan päälle.

Aadamin synnin myötä koko ihmiskunnalle langetet-
tiin rangaistus, jonka mukaisesti kaikkien tulee kuoleman 
ja kuoleman jälkeen seuraa ylösnousemus tuomiolle (Kirje 
heprealaisille 9:27).

Muinaiselle Israelin kansalle ei annettu Pyhää Henkeä, vaan 
heidän profeettansa kutsuttiin valmistamaan pelastus koko ihmis-
kunnalle ja siksi heidän kohdallaan tehtiin poikkeus.

Samalla tavalla Jumala kutsui Kristuksen kautta seurakun-
taansa valmistamaan tulevaa Jumalan valtakuntaa ja hallitusta, 
joka tulee hallitsemaan kaikkia kansoja. Tämän vuoksi seura-
kunnalle annettiin yhteys Pyhään Henkeen.

Jumala ei antanut profeetoille eikä seurakunnalle Pyhää 
Henkeä heidän henkilökohtaisen pelastuksensa takia. Näin toi-
miessaan Jumala olisi ollut puolueellinen valitessaan vain osan 
ihmisiä pelastukseen.
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Jos vain osa ihmisistä valittaisiin pelastukseen ja muut jätettäi-
siin ulkopuolelle, tämä olisi epäoikeudenmukaista loppumaailmaa 
kohtaan. Jeesus sanoi suoraan, ettei kukaan voi tulla hänen 
tykönsä, ellei Isä Jumala häntä vedä (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 6:44). Kristitty maailma uskoo päinvastaisen todeksi. He 
väittävät, että Jumala yrittää pelastaa kaikki ihmiset, ja että siksi 
Jumala kutsuu kaikkia tällä hetkellä. Jos tämä olisi totta, saatana 
olisi selvästi Jumalaa ylivoimaisempi, sillä suurin osa ihmiskun-
taa on tietämättömiä tai tietää vain hyvin vähän Kristuksesta ja 
hänen pelastussuunnitelmastaan.

p E l a s t u k s E n  a i k a J ä r J E s t y s

Jumalan suuri suunnitelma tarjoaa pelastuksen jokaiselle, nyt 
elävälle ja aiemmin eläneelle ihmiselle, mutta tämä tapahtuu 
aikajärjestyksessä.

Seurakuntaan tänä päivänä kutsutut ovat mukana tiettyä 
työtä varten, jonka tekeminen kouluttaa sen tekijät tulevaisuutta 
varten. Kutsutut joutuvat kohtaamaan saatanan ja maailman vas-
tustuksen. Loppumaailma saa kutsun vasta sitten, kun saatana on 
poistettu ja kun Kristus koulutettujen pyhiensä kanssa (ikuisina 
henkiolentoina) auttaa heitä tässä.

Saatana on pettänyt ei-kristityn ja myös kristityn maailman 
(2. Kirje korinttilaisille 4:4), (Johanneksen ilmestys 12:9). Hän on 
sokeuttanut heidät kaikki.

Ns. kristityt eivätkä myös teologit ole ymmärtäneet Kristuk-
sen tulon keskeisiä syitä!

J E E s u k s E n  t u l o n  s y y

Jeesus ei tullut pelastamaan maailmaa saatanan ollessa maan valti-
aana, vaan hän tekee sen toisen tulemuksensa aikaan, kun saatana 
poistetaan tieltä. Miksi Jeesus tuli maan päälle 1900 vuotta sit-
ten? Hän ei tullut hallisijana eikä pelastajana saatanan vallassa 
ollessa. 

Hän syntyi ”toiseksi Adamiksi” ja tuli 1) suorittamaan teh-
tävän, jossa ensimmäinen Aadam oli epäonnistunut: valmistui 
Jumalan hallituksen valtaistuimelle Lusiferin sijasta maata 
jumalan hallituksen kautta hallitsemaan, 2) julistamaan 
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jumalan valtakunnan tuloa ja opettamaan profeettisen ilo-
sanoman (evankeliumin) valituille apostoleilleen, 3) ottamaan 
kuolemallaan Luojanamme syntiemme rangaistuksen päälleen, 
4) tehdäkseen ikuisen jumal-elämän Jumalan seurakunnalle, 
sekä toisen tulemuksensa jälkeen koko ihmiskunnalle mahdol-
liseksi kuolleista ylösnousemuksen kautta, ja 5) valmistaakseen 
Jumalan seurakunnan ja kouluttaakseen heidät alaisikseen eri hal-
lintotoimia varten.

s a a t a n a n  h a l l i n t o

Tällä aikaa 4000 vuoden ajan juonikas ja pahaa tarkoittava saa-
tana oli näkymättömänä hallinnut ensim- mäisestä Aadamista 
alkaen ihmiskuntaa, joka oli hengellisesti erotettu Jumalasta 
eikä voinut oppia tuntemaan Jumalaa. Saatanalla on edelleen hal-
lintovalta, muttei hän käytä sitä Jumalan tahdon mukaisesti 
vaan Jumalan tahdon vastaisesti. Toisen huomioonottamisen, 
yhteistyön, rauhan, onnen ja ilon sijasta me saamme kokea tur-
hamaisuutta, kateutta, kilpailua, selkkauksia ja väkivaltaa. 

Saatana yritti heti Jeesus-lapsen syntymän jälkeen Rooman 
nimittämän kuningas Herodeksen kautta fyysisesti tappaa tule-
van kuninkaamme (Evankeliumi Matteuksen mukaan 2:13–15). 
Jumala kehotti Joosefia ja Mariaa pakenemaan Jeesuksen Egyp-
tiin kanssa, kunnes Herod olisi kuollut.

Kun Jeesus oli 30–vuotias, hän oli valmis valitsemaan 
apostolinsa ja opettamaan heille Jumalan sanoman ihmisille, 
evankeliumin sanoman. Ennen tätä hänen täytyi kuitenkin 
ensin voittaa saatana voidakseen saattaa jumalan valtakunta 
alkuun.

Matteuksen evankeliumin luku 4 kuvaa tätä koko maailman-
kaikkeuden ehkä kaikkien tärkeintä kohtaamista ja taistelua.

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

Jeesus paastosi 40 vuorokautta ilman vettä ja ruokaa. Fyysisesti 
heikommillaan ollessaan hän oli hengellisesti vahvin. Saatana val-
mistautui käyttämään kaikkein hienovaraisimpia ja viekkaimpia 
keinojaan saadakseen Kristuksen langetettua. Hän oli valmis otte-
luun, jonka voitettuaan hän jäisi maan ruhtinaaksi.
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Ensin hän kohdisti iskunsa 40 vuorokautta paastonneen 
miehen arimpiin kohtiin: fyysiseen nälkään ja hengelliseen 
ylpeyteen.

”Jos”, hän aloitti, ”Jos sinä olet Jumalan Poika …”, hän jatkoi. 
Normaali inhimillinen ihminen olisi varmaan loukkaantunut 
tästä ja vastannut: ”Mitä oikein tarkoitat jossittelemalla, tiedät ja 
varmasti näytän sinulle, kuka tässä on Jumalan Poika!”

Saatana jatkoi ensimmäistä lausettaan:” … jos sinä olet Juma-
lan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi.” Hän 
käski Jeesuksen todistaa olevansa kykeneväinen ihmeiden 
tekoon, kykeneväinen ruokkimaan nälkäisen vatsansa ihmeen 
kautta ja täten olevansa Jumalan Poika. 

Jeesus vastasi hänelle Raamatun jakeilla totellen Jumalan 
sanaa: Kirjoitettu on: ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan 
jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.”

Saatanan ensimmäinen ja tehokkain isku tuli torjutuksi. Mutta 
saatana ei anna koskaan periksi. Hän vei Jeesuksen Jerusalemiin 
ja istutti hänet temppelin harjalle ja epäili edelleen Jeesuksen 
henkilöllisyyttä.

”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoi-
tettu on, Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua 
käsillänsä ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.” Saatana vetosi Raamat-
tuun, mutta hän otti sen sanoman irti yhteydestään aivan kuten hän 
johdattaa teologeja ja muita oppineitakin tänä päivänä tekemään.

Jeesus kuitenkin vastasi hänelle: ”Taas on kirjoitettu, Älä kiu-
saa Herraa sinun Jumalaasi.” Tämä jae on 5. Mooseksen kirjan 
6 luvun jae 16, jossa kielletään kiusaamasta yhwh: a (hepreaa), 
josta tuli Kristus.

Saatana ei vieläkään luovuttanut.
Seuraavaksi saatana vei Jeesuksen korkealle vuoren laelle ja 

näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. 
”Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumar-
rat minua.”

Jeesus ei kieltänyt Saatan olevan näiden valtakuntien herra. 
Tämän kiusauksen tarkoitus oli houkutella hänet haluamaan sen-
hetkistä voimaa. Saatana tiesi, että Jeesus perisi kaiken yli 1900 
vuotta myöhemmin, mutta hän yritti saada Jeesuksen uskomaan, 
että hän voisi antaa vallan Jeesukselle siinä hetkessä. Jeesus kui-
tenkin päätti päättää taistelun maan herruudesta tähän.
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Jeesus antoi nyt komennon näyttäen olevansa saatanan 
yläpuolella.

”Mene, pois, saatana”, Jeesus käski käyttäen auktoriteet-
tiaan ja saatana hävisi maisemista voitettuna. Mutta hän ei 
vieläkään antanut periksi, eikä hän ole antanut periksi vielä tänä-
kään päivänä. Hän taistelee yhä edelleen Jumalan seurakuntaa 
vastaan.

J E E s u s  o n  v o i t t a n u t

Jeesus Kristus, ”toinen Aadam” oli voittanut. Tätä tapahtu-
maa ennen hyviä uutisia tulevasta Jumalan valtakunnasta 
ei voitu levittää maailmalle. Jumalan poika oli pystynyt vastus-
tamaan saatanaa, voitti, ja saattoi nyt saattaa alkuun Jumalan 
valtakunnan hallituksen maan päällä. Myös seurakunnan 
täytyy samalla tavalla voittaa kiusaukset, jotta se voi hallita Jee-
suksen kanssa.

Yksi Jeesuksen tulon tarkoitusperistä oli seurakunnan perus-
taminen maailmasta erilleen. Seurakuntaan kuuluvista ihmisistä 
jokainen oli ollut osa tämän maailman menoa. Jokainen oli syn-
nillään saattanut osakseen kuolemanrangaistuksen. Jumala loi 
kaiken Sanan kautta ja Sana tuli Jeesuksena Kristuksena maan 
päälle. Jeesuksen elämä oli näin suurempiarvoinen kuin koko 
ihmiskunnan ihmisten elämien yhteisarvo.

Vertaa tapahtunutta maan rikkaimpaan ja vaikutuksellisim-
paan mieheen ja hänen poikaansa, hänen perilliseensä, joka perii 
koko isänsä omaisuuden ja jolle on nyt jo annettu runsas siitä osa 
käyttöön. Tämän perillisen läheinen ystävä rikko lakia ja kasaa 
itselleen miljoonien arvoiset velat, joita hän ei pysty maksamaan. 
Ystävä katuu syvästi tekoaan, mutta häntä odottaa vankilatuomio 
varkautensa seurauksena. Nuori perijä maksaa hyvää hyvyyt-
tään ystävänsä velat omasta pussistaan ja näin katuvan ystävän 
laina on kokonaisuudessaan maksettu. Hän on vapaa tekonsa 
seuraamuksista.

Koko ihmiskunta on seurannut isänsä Aadamin jäljissä ja aihe-
uttanut itselleen kuolemanrangaistuksen. Ennen kuin Jeesus, 
Sana, nyt Jumalan Poika saattoi perustaa seurakuntansa, hänen 
piti vapauttaa siihen kutsutut jäsenet kuolemanrangaistuk-
sesta, ennen kuin he voisivat periä ikuisen elämän!
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Eräs Jeesuksen tulon tarkoitus oli rangaistuksen maksa-
minen, eikä vain seurakuntaan kutsuttujen, vaan myös koko 
ihmiskunnan, kuolemanrangaistuksesta, aikajärjestyksessä 
vapauttaminen.

Koska kuolemanrangaistuksen maksaminen ihmiskunnan 
puolesta tuli viemään Jeesuksen ihmishengen, sen maksaminen 
jätettiin viimeiseksi, sitten kuin hän oli suorittanut kaikki muut 
tehtävänsä.

Tästä käy ilmi, kuinka suurenmoinen jumalan seurakun-
nan alkuunpanija oli.

Pidä mielessäsi, että vaikka Jeesuksen maanpäällinen toiminta 
alkoi vasta 30—vuotiaana (ihmisenä), hän oli kuitenkin Jumala, 
joka oli ollut ikuisuuden olemassa. Kuinka arvokas olikaan 
tämän 30—vuotiaan elämä! 

Jeesus, joka eli nuoruutensa Nasaretin kaupungissa, oli syn-
tymästään pystynyt vastustanut saatanaa ja hänen itsekästä 
elämäntyyliään. Kohdattuaan nyt saatanan voitokkaasti, hän 
oli valmis palauttamaan jumalan hallinnon ja jumalan 
valtakunnan maan päälle ja johtamaan sen hallitusta. Missä 
ensimmäinen Aadam epäonnistui, ”toinen Aadam” oli voitokas.

p i E t a r i ,  J o h t a J a n  a rv o n i m i

Heti kun Jeesus oli kohdannut saatanan, kaksi Johannes Kastajan 
opetuslasta seisoi Johanneksen kanssa ja näki Jeesuksen. Jeesus 
kutsui nämä kaksi mukaan kotiinsa. Toinen näistä oli Andreas, 
Johanneksen (Joonan) poika, joka sittemmin kutsui veljensä 
Simon bar-Joonan heidän mukaansa.

Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: ”Sinä olet Simon, 
Johanneksen (Joonan) poika, sinun nimesi on oleva Keefas (krei-
kan kielellä Pietari)” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:42), 
joka tarkoittaa kiveä.

”Niin hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa ja lähettääk-
sensä heidät saarnaamaan … Pietarin – tämän nimen (sukunimen, 
engl. käännös) hän antoi Simonille” (Evankeliumi Markuksen 
mukaan 3:14,16). Websterin sanakirjan mukaan sukunimi mää-
ritellään lisänimeksi, joka perustuu ammattiin.

Pietari oli vuosisatojen ajan ollut sukunimi tai arvonimi, joka 
viittasi uskonnolliseen johtajaan, päämieheen tai päämajaan. 
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Pietari oli ylin apostoli. Apostoli tarkoittaa julistamaan tai saar-
naamaan lähetettyä.

Jeesuksen Kristus valitsi johtavan apostolinsa sekä muut 
yksitoista apostolia heti maallisen toimintansa alussa, valmis-
taessa seurakuntansa perustusta. Nämä yhdessä profeettojen 
kanssa, joidenka kirjoitukset säilytettiin ensimmäisen Juma-
lan valitseman seurakunnan (ja kansan) päivistä, muodostivat 
Jumalan seurakunnan perustan. Jeesus itse ei ollut ainoas-
taan seurakunnan perustaja, vaan sen pää ja kulmakivi (Kirje 
efesolaisille 2:19–21; 5:23).

va k a a  p E r u s t u s  o n  t ä r k E ä

Jeesus toimi 30 vuoden ikään asti puuseppänä ja rakentajana käyt-
täen kiviä ja puuta rakennusmateriaaleinaan. Hän tiesi hyvin, että 
perustus luodaan aina ennen rakennusta.

Jeesus oli itse kutsunut apostolinsa. Hän sanoi heille myö-
hemmin: ”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät” 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 15:16,19).

Jeesus alkoi julistaa evankeliumia, jota Isä Jumala oli lähettänyt 
hänet sanansaattajanaan välittämään (Malakian kirja 3:1).

Markuksen evankeliumi alkaa sanoilla: ”Jeesuksen Kristuk-
sen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku … Jeesus meni Galilean 
ja saarnasi (julisti, opetti) Jumalan evankeliumia ja sanoi: Aika 
on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää 
parannus ja uskokaa evankeliumi” (Evankeliumi Markuksen 
mukaan 1:1,14–15).

Matteus kertoo: ”Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti 
heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ” 
(4:23).

Käsittelen seuraavassa luvussa yksityiskohtaisemmin tätä 
profeettista sanomaa eli tulevan jumalan valtakunnan evan-
keliumia. Se sisälsi ilosanoman, joka kertoi maanpäällisestä 
Jumalan hallinnosta, jonka osallisena Jumalan perhe eli 
Jumalan valtakunta tulee olemaan ja joka vihdoin tulee syr-
jäyttämään saatanan johtaman nykyisen maailman turmeltuneine 
tapoineen.

Jeesuksen uutissanoma yhdessä parantumisien, veden vii-
niksi muuttamisen ja monien muiden ihmeiden kera herätti 
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suuresti huomiota. Suuret ihmislaumat seurasivat Jeesusta opetus-
lapsineen. Kun Jeesus saarnasi joukoille, hän opetti myös samalla 
opetuslapsiaan, tulevia apostoleja

m i k s i  fa r i s E a l a i s E t 
va s t u s t i va t  J E E s u s t a ? 

Pian Jerusalem kuuli Jeesuksen julistustyöstä. Fariseukset, kir-
janoppineet ja sakkeukset alkoivat huolestua. Fariseukset olivat 
juutalaisen lahkon jäseniä ja jotkut heistä omasivat alhaisia, mutta 
heille tärkeitä hallituksen virkoja. Palestiina kuului Rooman 
hallinnon alaisuuteen ja Rooma nimitti kuninkaan ja armeijan 
edustuksen Juudeaa hallitsemaan. Se oli asettanut muutamia juu-
talaisia fariseuksia alemman hallintoportaikon virkoihin Rooman 
kuninkaan alaisuuteen. Nämä juutalaiset palkittiin avokätisesti 
ja fariseukset halusivat pitää kiinni arvoasemansa tuomasta val-
lasta sekä saamistaan palkkioista. He ymmärsivät väärin, että 
Jeesus edisti hallitusta, joka syrjäyttäisi kaikki maanpäälli-
set kansat ja hallitsisi niitä. He eivät ymmärtäneet ollenkaan 
Jeesuksen evankeliumin sanoman ajankohtaa, eivätkä keistä 
Jumalan valtakunta tulisi koostumaan. Samoin eivät ”kristityt” 
nykyäänkään pysty ymmärtämään hänen sanomansa sisältöä. 
Fariseukset luulivat Jeesusta kapinalliseksi, joka yritti elinai-
kanaan nostaa vallankumouksen Rooman hallitusta vastaan ja 
nousta itse sen johtoon.

He pelkäsivät, että heidän katsottaisiin olevan mukana kansaa 
kiihottamassa eikä heitä pidettäisi lojaalisina Roomalle ja siten 
menettäisivät virkansa ja saatettaisiin teloittaa kiihottajina. He 
päättivät vastustaa ja tuomita Jeesuksen.

Monetkaan kristityt eivät ole ymmärtäneet, miksi fariseukset 
vastustivat ja vainosivat Jeesusta. Fariseusten joukossa pesi häi-
käilemättömiä poliitikkoja.

Ensimmäinen Jeesuksen toiminnan alkamisen jälkeinen pää-
siäinen (pesah, pasha) oli keväällä 28 jKr. (lähes täydelliset 100 
ajanjaksoa—1900 vuotta—ennen kuin itse vietin ensimmäisen 
kerran pesahia) ja Jeesus meni Jerusalemiin sitä viettämään.

Jerusalemissa vaikutusvaltainen fariseus Nikodeemus tuli yöllä 
salaa Jeesusta tapaamaan, koska hän pelkäsi tiedon tapaamisesta 
leviävän.
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Nikodeemus sanoi: ”Rabbi, me (fariseukset) tiedämme että 
sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta.” (Evankeliumi Johan-
neksen mukaan 3:2).

Fariseukset tiesivät Jeesuksen olevan messiaan! He tun-
sivat Jesajan kirjan 7:14, 9:6-7, ja 53 luvun ennustukset tulevasta 
Messiaasta. He ymmärsivät kuitenkin vain yhden puolen Messi-
aan toiminnasta ja siksi luulivat, että hän aikoi suistaa Rooman 
vallasta juuri sillä hetkellä!

Tietenkin Jeesus tunsi heidän ajatuksensa ja vastasi selvästi, että 
Jumalan valtakunta ei tulisi hallitsemaan ennen uudelleen-
syntymistä ylhäältä, hengestä, ylösnousemuksen aikaan.

u u D E s t i s y n t y m i n E n

Jeesus vastasi heti Nikodeemukselle: ”Totisesti, totisesti minä 
sanon sinulle: joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Juma-
lan valtakuntaa.”

Mutta Nikodeemus ei ymmärtänyt häntä. Hän ymmärsi, että 
syntymiseen vaadittaisiin äidin kohdusta ulostulo. Nykyteologit 
eivät tiedä edes tätä ja eivät usko todellista uudelleensyntymistä 
henkiolennoksi. He hengellistävät totuuden sanomalla, että 
uudelleensyntymä tapahtuu ihmisen hyväksyessä Jeesuksen 
pelastajanaan. Saatana on pettänyt heidät uskomaan tämän ja he 
puolestaan ovat harhauttaneet miljoonia muita.

”Nikodeemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syn-
tyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”

Jeesus antoi nyt suoran selityksen, mutta Nikodeemus ei 
ymmärtänyt hänen suoruuttaan, eivätkä teologit ja uskonnol-
liset johtajat tänäkään päivänä.

”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä 
ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä 
lihasta on syntynyt on liha: ja mikä hengestä on syntynyt on 
henki” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:5-6).

Fariseukset tunsivat vesikasteen ja olivat käyttäneet sitä vuosien 
ajan pakanoiden kääntyessä juutalaisiksi. He tunsivat Johannes 
Kastajan kasteen syntien anteeksisaamiseksi (Evankeliumi Mar-
kuksen mukaan 1:4). Jeesuksen sanojen olisi pitänyt olla selvääkin 
selvempi: vesikaste oli alkuriitti, joka saattoi alulle elämän, joka 
johtaisi hengelliseen syntymään. 
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Jeesus vielä selvensi tätä sanoessaan: ”Mikä lihasta on syn-
tynyt on liha”. Eli ihmisestä syntynyt on kuolevainen ihminen 
ja koostuu lihasta ja verestä, maan tomusta. ”Mikä hengestä on 
syntynyt on henki”, ei enää ihminen, vaan ikuinen henkiolento. 
Ei enää lihasta koostuvainen.

Jeesus jatkoi vielä selvennystä.
”Älä ihmettele, että minä sanon sinulle: teidän tulee syntyä 

uudesti ylhäältä.” Sitten hän vertasi uudelleensyntynyttä ihmissil-
mälle näkymättömään tuuleen.

”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, 
mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokai-
sen, joka on hengestä syntynyt” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 3:8).

Silti Nikodeemus ei voinut ymmärtää näin selvää sanomaa, 
eivätkä myöskään uskonnolliset johtajamme ymmärrä sitä 
nykyään. 

Jokaisen lukijan olisi tarpeellista lukea ilmainen kirjasemme 
What do you mean—born again? (Mitä uudelleensyntyminen 
tarkoittaa?).

Tälle fariseusten edustajalle Jeesus ilmoitti pelastuksen, tai 
Jumalan valtakunnan hengellisen olemuksen. Tämä valtakunta 
ei tule koostumaan kuolevaisista ihmisistä, ei edes ihmisistä, 
jotka sanovat ovat ”hyväksyneet Jeesuksen” ja ovat liittyneet 
valitsemaansa kirkkokuntaan. Miljoonia kirkossakävijöitä on 
harhautettu tässä asiassa.

Nämä miljoonat kirkossakävijät eivät ymmärrä seurakun-
nan olemusta eivätkä sen tarkoitusta – minkä takia se on 
olemassa!

Vertaa Jeesuksen selitystä Nikodeemukselle Raamatun ”ylös-
nousemuslukuun” eli 1 Korinttolaiskirjeen 15 lukuun: ”Niin on 
myös kirjoitettu, Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä 
sielu; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. mutta mikä 
on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, 
on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäi-
nen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. 
Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; 
ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaal-
liset. Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva niin meissä on 
myös oleva taivaallisen kuva. Mutta tämän minä sanon, veljet, 
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ettei liha ja veri (kuolevaiset ihmiset) voi periä Jumalan valtakun-
taa” (1 Kirje korinttilaisille 15:50).

Toistan vielä kerran jumala lisääntyy!
Nykykirkoissa vallalla oleva suosittu käsitys sanoo kirkon 

sinänsä olevan Jumalan valtakunnan. Mutta ”liha ja veri” (kuo-
levaiset ihmiset) eivät voi periä Jumalan valtakuntaa” (1 Kirje 
korinttilaisille 15:50).

m i k s i  s E u r a k u n t a ?

Miksi Jumalan seurakunta on olemassa ja mikä se oikein on? 
Mihin sitä tarvitaan? 

Monien ihmisten, ehkä enemmistön, elämässä seurakunnalla 
ei ole paljonkaan merkitystä. Jumala ei vaikuta paljonkaan heidän 
jokapäiväisen elämänsä tapahtumiin: toiset ihmiset, materiaaliset 
esineet ja muut heitä ympäröivät asiat ovat pääasiallisesti heidän 
kiinnostuksensa kohteena. Mielen sopukoissa saattaa elää ole-
tus Jumalan olemassaolosta, mutta tämä konsepti ei tunnu yhtä 
todelliselta kuten nämä toiset asiat.

Keskivertoihmisellä ei ole käsitystä siitä, mistä hän koostuu, ja 
miksi hän on syntynyt tähän maailmaan.

Seurakunta on olemassa, mutta mikä on sen tarkoitus ja 
päämäärä?

Tapahtumilla on tarkoitus. Winston Churchill ainakin väitti 
näin Yhdysvaltain kongressin edessä. Ihmiskunnan olemassaololla 
on tarkoitus. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi Jumalalla 
on kattava suunnitelma, ja seurakunnalla on siinä tärkeä osa.

Pidä mielessäsi seurakunnan syntyyn johtavat tapahtumat. 
Pidä mielessäsi, kuka ja mikä Jumala on, että hän on pyhä luova 
perhe, joka tulee lisääntymään ihmisen kautta.

Muista myös, että Kristus tulee palauttamaan Jumalan hal-
linnon maan päälle ja tarvitsee tätä tarkoitusta varten osaavia ja 
harjaantuneita jumalolentoja, joidenka hän tietää hylänneen 
saatanan kaltaisen elämän ja jotka ovat osoittautuneet uskollisiksi 
Jumalan hallinnolle ja Jumalan rakastamalle elämänmuodolle.

Jumalan seurakunnan tarkoitus on valmistaa ja kouluttaa 
näitä järjestäytyneitä ja Jumalalle uskollisia tulevia jumalolen-
toja. Seurakunnalla on täten keskeinen osa pelastuksen 
tuomisessa ihmiskunnalle. 
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Muista, kuinka Jumala asetti 7000 vuotta suunnitelmaansa 
varten. Olemme todenneet, että Jumalan tarkoitus on jumalper-
heen lisääntyminen. Tämä lisääntyminen tarkoittaa ihmiskunnan 
käännyttämistä synnistä oikeamielisyyteen Jumalan kaltaisiksi 
olennoiksi. Jokainen yksilöllinen Jumalan lapsi tulee omaksu-
maan Jumalan mukaisen luonteen ja syntyy siten Jumalan lapseksi 
Jumalan perheeseen.

Jumala ei luonut kaikkia ihmisiä kerralla, vaan eri aikaan. 
Samoin hän tuo pelastuksen eri ajanjaksoissa seurakunnan ollessa 
osana tätä työtä. Eli seurakunnan tarkoitus ei ole sen jäsenten 
pelastaminen, vaan siihen kutsuttujen opettaminen ja opastami-
nen, jotta he voisivat toimia Jumalan pelastuksen välikappaleena 
koko ihmiskuntaa varten.

s E u r a k u n t a  o n 
o p E t t a J a n k o u l u t u s l a i t o s

Monissa Amerikan osavaltioissa on opettajankoulutuslaitoksia. 
Osavaltioilla ei voisi olla kouluja, jollei niihin olisi ensin koulutettu 
opettajia. Samoin seurakuntaa voidaan kutsua Jumalan opettajan-
koulutuslaitokseksi, koska sen tehtävänä on kouluttaa opettajia ja 
johtohenkilöitä tulevaa Jumalan valtakuntaa varten, kun Jumala 
avaa pelastuksen koko maailmalle.

Seurakunta toimii suunnitellusti Jumalan välikappaleena ja 
valmistaa siihen maailmasta kutsutut Jumalan hallintoportaikot ja 
koulutustoimet täyttämään. Uudessa Testamentissa seurakuntaa 
kutsutaan juuri tämän vuoksi Jumalan pelastustyön ensisadoksi.

Tämä suunnitelma edellyttää useita eri vaiheita, jotka mah-
dollistavat Jumalan suunnitelman etenemisen.

Muistat varmaan, että Pyhä Henki oli ihmiskunnan ulottu-
mattomissa Aadamin syntiinlankeemuksesta lähtien Kristuksen, 

”toisen Aadamin” tulemukseen asti, kun hän tuli palauttamaan 
Jumalan hallintovallan ja ottamaan sen saatanan kourista. Jee-
sus sanoi, ettei kukaan voinut tulla hänen tykönsä, ellei Isä, joka 
oli hänet lähettänyt, häntä ensin vetänyt (Evankeliumi Johan-
neksen mukaan 6:44). Tämän mukaisesti Uudessa Testamentissa 
kutsutaan seurakuntalaisia kerta toisensa jälkeen kutsutuiksi 
tai valituiksi. Juuri tämän takia Raamattu sanoo, että seura-
kunta on valittu suku. Edeltämääräämisoppi mainitaan Uudessa 
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Testamentissa kahdesti. Se sanoo, että kutsutut olivat edeltä-
määrättyjä, heidät on poimittu joukosta erilleen, he eivät ole 
värväytyneet vapaaehtoisina.

k r i s t i t y t  o n  p o i m i t t u ,  
h E  E i vä t  o l E  va pa a E h t o i s i a

Vain Kristuksen kautta syntiä tekevä ihmiskunta voidaan sovittaa 
Isän Jumalan yhteyteen. Ihmisten täytyy ensin tulla Kristuksen 
yhteyteen. Kuitenkaan kukaan ei voi tulla Kristuksen tykö, ellei 
Isä Jumala häntä valitse ja Pyhän Henkensä kautta kutsu.

Tämä voi kuulostaa uskomattomalta, mutta mitä enemmän 
alat tutkia Uutta Testamenttia, sen selvemmin huomaat asian tois-
tuvan kerta toisensa jälkeen.

Ei ihmekään, että seurakunta ja sen tarkoitus on jäänyt 
arvoitukseksi. Saatana on sokaissut valtakristillisyyden muiden 
mukana.

Kun henkilö liittyy valitsemaansa seurakuntaan, hän ei liity 
tosi Jumalan seurakuntaan. Siihen ei voi tahtomallaan liittyä. Isä 
Jumala valitsee ensin ja vetää ihmistä puoleensa Henkensä kautta 
täydelliseen parannuksen tekoon, elämänmuutokseen, uskoon 
Jeesukseen Kristukseen ja hänen sanoihinsa. Jeesus Kristus on 
Jumalan Sana henkilöityneenä. Raamattu on Jumalan Sana kir-
joitusasussa. Jos uskoo Jeesukseen, uskoo myös siihen, mitä hän 
Pyhässä Raamatussa sanoo. 

Mikä seurakunta siis on ja miksi? Se koostuu tästä maailmasta 
kutsutuista ja Jumalan siittämistä henkilöistä. Se on Kristuksen 
ruumis (1 Kirje korinttilaisille 12:27; Kirje efesolaisille 1:23). Se on 
hengellinen organisaatio, josta tulee Kristuksen morsian, kuole-
maton ylösnousemuksen jälkeen. Se tulee solmimaan avioliiton 
Kristuksen kanssa. Se on pyhä temppeli, johon Kristus tulee toi-
sen tulemuksensa hetkellä (Kirje efesolaisille 2:21).

Seurakunta ei voinut lähteä alkuun, ennen kuin Jeesus 
nousi taivaisiin ja kirkastettiin (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 7:37–39). Jumala kutsui kuitenkin Aabrahamin ja Van-
han Testamentin profeetat jo aikojen alusta, ehkä myös Aabelin, 
Enoksen ja Nooan (Kirje efesolaisille 2:20).

Jeesus kutsui heti saatanan voitettuaan apostolit, jotka pro-
feettojen kanssa muodostivat seurakunnan perustan, Kristuksen 
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itsensä ollessa sen varsinainen perustus ja seurakunnan pää 
(1 Kirje korinttilaisille 3:11; Kirje efesolaisille 5:23).

Maailman ihmisillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, kuinka 
uskomattoman, laajakantaisen suunnitelman parissa Jumala työs-
kentelee ja kuinka hän tulee lisääntymään lopulta biljooniksi 
jumalolennoiksi. He eivät edes aavista, kuinka moninainen ja 
monivaiheinen tämä suuri luomistyön toteutuminen on!

J u m a l a n  s u u n n i t E l m a  E t E n E E  
a s k E l  k E r r a l l a a n

Jumala ei voinut kiirehtiä, vaan hänen piti ottaa askel kerrallaan 
kärsivällisesti ja määrätietoisesti suunnitelman edetessä.

Kuka voi väittää ymmärtävänsä Jumalan toimitapoja?
Kun olin viisivuotias, Jumala sytytti minussa tiedonjanon. 

Kuningas Salomokin etsi viisautta ja Jumala soi muulle sitä hänelle 
enemmän kuin kellekään sitä ennen.

Mitä sitten vaaditaan ymmärtämyksen saavuttamiseksi? Hyvä 
ymmärrys kaikille, jotka noudattavat hänen käskyjään (alkupe-
räinen käännös Psalmien kirja 111:10). Neljännen käskyn, sapatin 
vietto on koe tai testikäsky. Neljännen käskyn vastustaminen johti 
kääntymykseeni. Samaan aikaan kun armollinen Herra näytti, 
kuinka väärässä itse olin, hän myös avasi silmäni ymmärtämään 
vuotuisten pyhäpäivien, sapattien vieton. Ne avaavat Jumalan 
suunnitelman seitsemän portaan kautta. (Lue tästä aiheesta ilmai-
nen kirja Pagan Holidays or Gods Holy Days – Which, Pakanalliset 
pyhäpäivät vai Jumalan pyhäpäivät?). Jumala antoi minun ymmär-
tää sapattien ja muun Raamatun tiedon välityksellä kuinka hänen 
suunnitelmansa toteutuu, ja mikä seurakunnan osuus on näi-
hin tapahtumiin.

Aadamin syntiinlankeemuksen jälkeen saatanan vielä maan 
valtaistuimella ollessa, ainoastaan Jumala saattoi tietää, kuinka 
varovaisesti ja vaihe vaiheelta tuli edetä.

Oikeamieliset miehet, sellaiset kuten Aabel, Enos ja Nooa, ovat 
epäilemättä osa Jumalan valtakuntaa, mutta Jumala käytti 
patriarkka Aabrahamia perheensä perustuksen luomiseen. Hänen 
kantapäillään seurasivat Iisak, Jaakob ja Joosef.

Jumala aloitti Mooseksen kautta Israelin valtion, joka oli 
ensimmäinen seurakunta. Tälle vanhalle liitolle annettiin Jumalan 
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hallinto, muttei hänen Pyhää Henkeään. Israelin kansan tar-
koituksena ei ollut jumalolennoiksi tuleminen, vaan heillä oli 
toinen tärkeä tarkoitus Jumalan suunnitelmassa.

Jumala valitsi Israelin kansan vaelluksen aikana profeettoja, 
jotka tulisivat muodostamaan osan hänen seurakuntansa 
perustusta. 

s E u r a k u n t a  o n  E n s i s a t o

Mikä seurakunnasta piti sitten tulla? Kolmas vuotuinen juh-
lapyhä kuvaa ensimmäisiä kuolevia ihmisiä, jotka korjataan 
ensisadon mukana ja muutetaan jumalhenkiolennoiksi! Seu-
rakunta on Kristuksen käyttämä välikappale koko ihmiskunnan 
pelastamiseksi ja Jumalperheen lisääntymiseksi. Seurakunta 
koostuu siitetyistä (muttei vielä syntyneistä) Jumalan lap-
sista. Heistä koostuu tämä esikoisten juhlajoukko (sato, engl. 
harvest) (Kirje heprealaisille 12:23) (Kristus on edelläkävijä) Jee-
suksen palatessa voimassaan ja kunniassaan elonkorjuuta 
leikkaamaan.

Vuosikausien kuluessa aina Aabrahamista Kristukseen, Jumala 
kutsui, siitti ja valmisti saatanan maailmasta edeltäviä profeettoja, 
jotka tukeutuivat pääperustuksena olleeseen Kristukseen.

Jeesuksen 3,5 vuotta kestäneen maanpäällisen toiminnan 
aikana hän kutsui, valitsi ja opetti seuraavan erän perustusta: 12 
apostolia.

Ihmisenä toimiessaan Jeesus julisti julkisesti Jumalan valta-
kunnan tuloa ja samalla harjaannutti apostolejaan.

Hän EI kuitenkaan kutsunut kuulijoitaan pelastukseen, 
vaan puhui heille usein vertauksin, jotta he eivät ymmärtäisi 
taivaan valtakunnan salaisuuksia (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 13:10–16), jotka oli tarkoitettu apostolien ymmärrettäväksi. 
Jumalalla tiesi, miksi hän ei tässä vaiheessa tarjonnut kaikille 
pelastusta. Jumala kutsui seurakunnan parannukseen, muuttu-
maan, Jeesuksen alaisiksi kuninkaiksi ja papeiksi (Johanneksen 
ilmestys 5:10), sitten kun hän tulee pelastamaan maailman. Seu-
rakunta tunsi suuren osan suunnitelmaa, harhautettiinhan sitä 
auttamaan pelastustyössä. Maailman ei kuitenkaan ollut vielä aika 
ymmärtää Jumalan salaisuuksia. Suurin osa maailman kirkko-
kuntien opeista onkin Raamatun sanan vastaisia.
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J E E s u k s E n  m a a l l i s E n 
t o i m i n n a n  l o p p u 

Jeesuksen maanpäällisen toiminnan lähestyessä loppuaan, seu-
rakunta oli hyvällä alulla. Jeesus oli saattanut työnsä ihmisenä 
valmiiksi. Tämän jälkeen hänet ristiinnaulittiin ja hän kantoi 
ihmisille kuuluvan synnin rangaistuksen. 

Kristus EI kuitenkaan ottanut kantaakseen saatanalle kuuluvaa 
osuutta perisyntiin. Saatana saa maksaa osuutensa ikuisuudessa.

Jumalan seurakunnan perustus oli nyt luotu: Kristus oli sen 
pää ja kulmakivi, apostolit ja profeetat muodostivat sen lopun.

Apostolit olivat liian innokkaita aloittamaan evankeliumin 
julistuksen, Jeesus käski heitä odottamaan ja olemaan kärsivälli-
siä: ”Pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan 
voima korkeudesta” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 24:49).

Kymmenen päivän päästä tuli viikkojuhla, helluntai, alkupe-
räiseltä nimeltään uutisjuhla eli ensisadon juhla (uutisen päivä) 
(4 Mooseksen kirja 28:26).

Viikkojuhlan päivänä Pyhä Henki laskeutui. Seurakunta 
perustettiin viikkojuhlan päivänä!

Viikkojuhlan päivä edusti Jumalan valtakunnan ensimmäisten 
jäsenten satoa. Jumalan vuotuiset pyhäpäivät kuvaavat Jumalan 
korjaamaa hengellistä satoa. Tämän sadon ensimmäinen erä, eli 
ensiksi Jumalasta syntyvät, ensiksi jumalolennoiksi muutet-
tavat, koostuu Jumalan seurakunnasta! Tämän vuoksi kaikki 
Kristuksen paluun aikana syntyvät, jopa Vanhan Testamentin 
profeetat, kuuluvat Jumalan seurakuntaan, ja oliat sen perus-
tusta rakentamassa (Kirje efesolaisille 2:19–21).

Profeetat, apostolit ja muut seurakunnan jäsenet, joissa Pyhä 
Henki asuu, herätetään eloon tai muutetaan kuolemattomiksi Jee-
suksen palatessa voimassaan ja kunniassaan!

Eli seurakunta kokonaisuudessaan muodostuu ensim-
mäisistä uudelleensyntyvistä ihmisistä, jotka syntyvät 
vihdoinkin uudelleen Jumalan valtakuntaan. Heistä tulee 
Jumalolentoja!

Kuinka petettyjä (alkuperäinen, oikeampi, käännös) (Johan-
neksen ilmestys 12:9) ovatkaan ihmiset, jotka uskovat olevansa jo 
uudelleensyntyneitä. Tilaa ilmaiskirjasemme Just What Do you 
Mean—born Again?
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p E l a s t u s  t a r J o l l a  n y t  va i n 
m u u t a m a l l E  h a rva l l E

Pysähdy hetkeksi ja varmista, että olet ymmärtänyt, miksi vain 
muutamat harvat on kutsuttu tähän mennessä, miksi maailma 
on erotettu Jumalan yhteydestä ja miksi maailmaa ei ole vielä 
tuomittu, ei pelastettu eikä myöskään kadotettu.

Kukaan ei voinut palauttaa jumalan hallitusta eikä kukaan 
voinut tuoda ihmiselle ikuista jumalelämää, ennen kuin löytyi 
ihminen, joka onnistui Aadamista poiketen voittamaan saata-
nan, vapauttamaan hänen pankkivankinaan pitämänsä ihmiset 
ja sovittamaan synnin vaatiman tuomion.

Jumalan lisääntymisen mahdollistamiseksi Jumalan suuren 
suunnitelman mukaisesti sanan piti syntyä ja elää ihmisen lailla 

”Aadamin poikana”, hänen piti myös syntyä ainoana siitettynä 
Jumalan poikana! 

Vain Messias pystyi voittamaan saatanan ja siten syrjäyt-
tämään hänet maan valtaistuimelta. Vain Messiaan kautta 
Aadamin lapset voivat tulla jumalan yhteyteen, vastaanottaa 
Jumalan Hengen ja tulla jumalan lapsiksi eli jumalolennoiksi, 
joidenka kautta Jumala pystyy vihdoin lisääntymään!

Kuinka uskomattoman älykäs suunnitelma tarvittiin tällai-
sen päämäärän saavuttamiseksi. Kuinka uskomattoman 
suuri ikuisen jumalan täytyikään olla voidakseen kehit-
tää tämänkaltaisen suunnitelman!

Suunnitelman mukaan Aadamin poikia ei tultaisi vielä 
tuomitsemaan, vaan heidät jätettäisiin omiin oloihinsa tie-
tyksi ajanjaksoksi. Jumala tiesi kuitenkin varsin hyvin, että he 
tahtomalla tahtoen halusivat noudattaa saatanan itsekeskeistä 
elämäntapaa.

Heitä ei kuitenkaan tässä vaiheessa tuomittaisi, vaan he sai-
sivat niittää mitä kylvävät. He saisivat elää synnin täyttämässä 
maailmassa, kuolla, ja vasta sitten 7000–vuotisen suunnitelman 
lopussa Jumala herättäisi heidät tuomiolle. Siinä vaiheessa 
Kristus olisi jo sovittanut heidän syntinsä, saatana poistettu ja 
Jumalan hallinto palautettu maan päälle Kristuksen ja hänen 
valtakuntansa toimesta—vasta sitten heidät kutsuttaisiin paran-
nukseen, Jumalan yhteyteen, ja halutessaan heistä voisi tulla 
jumalolentoja!
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Kaiken tämän vuoksi Jumala erotti maailman sen jälkeen 
kun ihmiskunnan edustaja Aadam erotti itsensä perheineen 
Jumalasta.

m i k s i  a rv o i t u s  m a a i l m a l l E ? 

Apostoli Paavali kirjoitti roomalaisille kirjeessään: ”Sillä minä en 
tahdo, veljet, ettette olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietä-
mättömänä tästä salaisuudesta (ja se on arvoitus maailmalle), että 
Israelia on osaksi kohdannut paatumus (sokeus, alkuteksti)”, eli maa-
ilma teologeineen on sokeutunut eikä voi ymmärtää tätä salaisuutta, 
kunnes Jumalan valtakunta palautetaan maata hallitsemaan. 

”Samoin kuin te (kristityt) ennen olitte Jumalalle tottelematto-
mia (ette uskoneet Jumalaa, alkuteksti), mutta nyt olette saaneet 
laupeuden näiden tottelemattomuuden (uskomattomuuden) kautta, 
samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia (uskomatta), että 
myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden. 
Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen (etteivät 
uskoisi, engl. unbelief), että hän kaikkia armahtaisi.”

Tässä vaiheessa Paavali huudahti: ”Oi sitä Jumalan rikkau-
den ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat 
ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänet tiensä!” (Kirje 
roomalaisille 11:25,30–32).

Paavali kirjoitti edellä olevan tekstin Israelille, mutta se voi-
daan tulkita koko ihmiskuntaa koskevaksi.

Jumala kutsui ja valmisti Vanhan Testamentin profeetat ja hän 
kutsuu ja valmistaa myös nykyisen seurakunnan voittamaan 
saatanan. Niiden, jotka ovat nyt sokaistuneina ja vielä erotettuna 
Jumalasta, ei ollut tarkoitus vielä voittaa saatanaa.

Miksi seurakunnan piti voittaa saatana?
Jotta me pätevöityisimme hallitsemaan Kristuksen 

kanssa hänen alaisinaan Jumalan valtakunnassa ja jotta me voi-
simme vuorostaan valmistaa koko maailman pelastukseen!

Palautan mieliin kaksi Raamatunkohtaa, jotka viittaavat vain 
seurakuntaan.

Jeesus sanoo 20. vuosisadan seurakunnalle: ”Joka voittaa, 
sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani niinkuin minä-
kin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellansa” 
(Johanneksen ilmestys 2:26–27).
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Hän puhuu seurakunnalle: ”Ja joka voittaa ja loppuun asti 
ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita 
pakanoita ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla …” (Johan-
neksen ilmestys 2:26–27).

Jeesus näytti näissä jakeissa selvästi, miksi jotkut ihmiset 
kutsutaan seurakunnan jäseniksi tällä hetkellä. Ei maailman 
pelastamiseksi (ja me olemme osana tätä maailmaa) eikä seura-
kuntalaisten pelastamiseksi, vaan Ilmestyskirjan 5 luvun jakeen 
10 sanoja käyttäen, kuninkaina ja pappeina maan päällä hallitse-
maan, kun Kristus tuo pelastuksen koko maailmalle.

s E u r a k u n n a n  t ä y D E l l i n E n  
k ä ä n t y m y s  t a r p E E n

Olen kerta toisensa jälkeen sanonut, että seurakuntaa ei kutsuttu vain 
pelastukseen. Kuitenkin kuninkaina ja pappeina, Kristusta auttavina 
jumalolentoina, heidän täytyy olla itse parannuksen tehneitä.

Yritän tuoda tämän esiin mahdollisemman selvästi. Pelkään, 
että edes kaikki seurakuntalaiset eivät ymmärrä täysin, mitä todel-
linen parannuksen teko on. 

Parannuksen teko alkaa mielen osassa jota kutsumme sydä-
meksi. Tätä on mahdoton ymmärtää ymmärtämättä ensin 
kolmannessa kuvussa käsiteltyä mielen rakennetta. Sitä on myös 
mahdotonta ymmärtää ilman Raamatun ilmoittamaa ihmisessä 
asuvaa henkeä, joka on osana ihmistä.

Ihmisaivot eroavat eläinaivoista niissä lisäksi olevan ihmis-
hengen takia, samoin kääntymyksen tehnyt ihminen eroaa 
kääntymystä tekemättömästä hänellä lisäksi olevan Pyhän Hen-
gen kautta.

Kun vertaat ihmis- ja eläinaivojen potentiaalien eroa, alat 
ymmärtää parannuksen tehneen, Pyhän Hengen vastaanotta-
neen ja kääntymättömän ihmisen välisen eron.

Ihminen ei voi vastaanottaa Pyhää Henkeä, ennen kuin hän 
katuu syntejään. Jumala antaa parannuksen (Apostolien teot 11:18). 
Toisena ehtona on usko, joka ei ainoastaan tarkoita Jumalaan ja 
Kristukseen uskomista, vaan koska Kristus on Jumalperheen Sana 
ja Puhemies, se tarkoittaa myös uskomista hänen sanomaansa.

Parannus tarkoittaa mielen kääntymistä. Jumalallinen murhe 
on paljon syvällisempää kuin pahoillaan oleminen. Jumalallinen 
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murhe johtaa katumuksen tekoon. Siihen ei kuulu syvä murhe 
vain tehdyistä synneistä, vaan myös muuttunut asenne, mieli ja 
elämänsuunta. Katumus keskittyy itse asiassa enemmän tulevan 
elämän muuttamiseen kuin entisen katumiseen. Kristuksen veri 
peittää menneet. Katumus ei ole suoritus. Et saa millään men-
nyttä tekemättömäksi. Kristuksen veri maksoi tekemiesi syntien 
rangaistuksen. Se pyyhki pöydän puhtaaksi.

Kääntymyksen tehneellä henkilöllä on muuttunut asenne, joka 
syntyy Jumalan mielen liittyessä ihmismieleen. Kuten Jumala 
puhui apostoli Paavalin kautta: ”Olkoon teillä se mieli, joka myös 
Kristuksella Jeesuksella oli” (Kirje filippiläisille 2:5). Pyhä Henki 
on vakaan mielen henki, mielen joka on muuttunut täysin. Sen 
toiveet, aivoitukset ja määränpää ovat tehneet täysikäännöksen.

va lt a k r i s t i l l i s y y D E n  h a r h a 

Pelastus ns. valtakristillisyydessä ei muuta henkilöä toiseksi. Usein 
pastorit ja matkasaarnaajat kertovat ihmisille, että nämä ovat ”vas-
taanottaneet Jeesuksen”, ”ottaneet Jeesuksen vastaan” tai ”antaneet 
itsensä Herralle” heidän läsnä ollessaan, pelastuneet ja syntyneet 
uudelleen aivan kuin nappia painamalla. He uskovat, että kun he 
kuolevat, heidät vedetään taivaaseen automaattisesti ja monet eivät 
usko kuolevansa ollenkaan. Tämä oppi ei ole Raamatun Juma-
lasta lähtöisin. Jumalan mukaan kuolemme kaikki Aadamissa ja 
samoin meidät kaikki herätetään Kristuksessa kuolleista. Jumala 
kertoo myös, ettei kuolleilla ole tietoisuutta.

Jumala antoi muinaiselle Israelille lakinsa, muttei Henkeään. 
He eivät kyenneet tekemään todellista parannusta eivätkä muuttua 
mieleltään. Heidän mielensä pysyivät lihallisina ja täten viholli-
sina Jumalalle (Kirje roomalaisille 8:7). Israelin kansa ei kääntynyt 
todella synneistään eikä siten saavuttanut pelastusta. Hesekielin 
kirjan 37 luku kertoo kuitenkin, että hekin tahtoessaan tulevat 
saamaan Pyhän Hengen viimeisellä tuomiolla.

Pyhän Hengen vastaanottanut ihminen on muuttunut ihmi-
nen, hänen mielensä on muutettu. Pelastusta ei voitu ymmärtää 
ennen Jumalan ilmoitusta ihmishengestä, johon Jumalan Henki 
ankkuroituu. Täten oikea kristitty pystyy ja hänen täytyykin 
kasvaa ja kehittyä armolliseksi, tiedon omaavaksi luonteeltaan 
oikeamieliseksi olennoksi.
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m i k s i  s E u r a k u n t a  k u t s u t t i i n  
E n n E n  m u i t a ?

Haluan tässä vaiheessa selittää tarkemmin, miksi seurakuntaa 
kutsutaan Jumalan pelastuksen uutiseksi eli ensisadoksi (engl. 
firstfruits). Ensiksi kutsuminen ei suinkaan tarkoita muiden 
ihmisten syrjimistä, vaan juuri muiden kutsumisen mahdol-
listamista, Jumalan suunnitelmaan aikajärjestystä maailman 
pelastamiseksi, Jumalan lisääntymiseksi.

Jeesus Kristus on ensisadon ensimmäinen. Hän on esikoinen monien 
veljien joukossa (1 Kirje korinttilaisille 15:23; Kirje roomalaisille 8:29). 
Seurakunta kutsuttiin, jotta se muuttuisi, kehittäisi oikeamielisen luon-
teenlaadun ja lopulta syntyisi Kristuksen alaisiksi jumalolennoiksi, 
kuninkaiksi ja papeiksi Jeesuksen palatessa pelastamaan maailman.

Seurakunnan voisi täten sanoa olevan myötäpelastajan Kris-
tuksen kanssa. Jotta Kristus saattoi pelastaa maailman, hänen piti 
ihmiskunnan Luojana kuolla ja maksaa rangaistus puolestamme. 
Vain Kristus saattoi tehdä tämän.

Meitä ei ole kuitenkaan pelastettu Kristuksen veren kautta. 
Voit lukea Roomalaiskirjeestä, kuinka meidät sovitettiin Jumalan 
kanssa hänen Poikansa kuoleman kautta, mutta me pelastumme 
paljon enemmän hänen elämänsä kautta, nyt kun olemme sovi-
tetut—eli Jeesuksen kuolleista herättämisen, ylösnousemuksen, 
kautta. Kirjoitan tätä roomalaisen kalenterin mukaisena pääsi-
äissunnuntaina. Ylösnousemuksesta puhutaan paljon—Jeesuksen 
ylösnousemuksesta—mutta kaikkien pelastettujen herättämisestä 
eikä ylösnousemustapahtumasta sinänsä tuskin kuulee mitään.

Vain Jeesus saattoi uhrata itsensä ja lunastaa syntiset ihmiset. 
Pelastuaksemme meidän täytyy kuitenkin kiinnittää katseemme 
Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeiseen elämään. Ylösnousemuk-
sen jälkeen seurakunta, Kristuksen morsian, menee naimisiin 
Kristuksen kanssa. Jumalan Pojan vaimona ja Jumalan perheen 
jäseninä seurakuntalaiset eivät ole ainoastaan Jumalan perillisiä 
ja Jeesuksen myötäperillisiä, vaan myös pelastuksen tuojia.

Jumalan perhe tulee kasvamaan. Ylösnoussut seurakunta tulee 
hallitsemaan Jeesuksen apuna kuninkaina ja pappeina ja auttaa 
palauttamaan Jumalan valtakunnan kaikille kansoille. Se toimii 
myös papistona ja yhdessä Jeesuksen kanssa myötäpelastajana 
maailman pelastussuunnitelmassa.
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m i k s i  E n s i s a t o  o l i  t a r p E E l l i n E n ?

Miksi seurakunta piti kutsua pelastukseen ehdottomasti maail-
masta erilleen, kun samaan aikaan loppumaailma oli petetty ja 
he olivat hengellisesti pimeydessä?

Ennen kuin Jeesus saattoi valmistua Pelastajaksi sekä pian 
palaavaksi Kuninkaaksemme, hänen täytyi ”toisena Aadamina” 
pystyä voittamaan saatana ja valita Jumalan kaltainen elämäntapa 
ja Jumalan hallitus ensimmäisestä Aadamista poiketen. Jos seura-
kunta aikoo hallita Kristuksen alaisena papistona ja kuninkaina 
maailmaa pelastamassa, sen täytyy myös valmistua tehtäväänsä 
samalla tavalla: saatanaa vastustaen.

Ihmispaljouden ei tarvitse kyetä samaan saavuttaakseen 
pelastuksen, koska saatana tullaan lukitsemaan ennen heidän 
pelastuksen hetkeään. Nyt näet, ettei heitä millään tavoin syr-
jitty Jeesuksen sanoessa: ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei 
Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä” (Evankeliumi Johan-
neksen mukaan 6:44). Seurakunta piti kutsua aikana, jolloin sen 
jokaisen jäsenen piti pystyä vastustamaan saatanan houkutuksia, 
muuten se ei olisi voinut valmistua kuninkaiksi ja papeiksi Juma-
lan tuhatvuotista valtakuntaa varten.

Ymmärrämme nyt, mikä seurakunnan suurenmoinen tarkoi-
tus on.

s E u r a k u n n a n  o r g a n i s a a t i o 

Tarkastellaan seuraavaksi seurakunnan toimintaa: miten se toi-
mii ja kuinka se on organisoitu.

Tullessani Jumalan seurakunnan yhteyteen vuonna 1927, osa 
sen johtajista neuvotteli kirkkohallinnon järjestämisestä. He jär-
jestivät näihin aikoihin kaksi kertaa vuodessa yleisen kokouksen, 
johon jokainen paikallinen seurakunta saattoi lähettää yhden 
jäsenen itseään edustamaan ja jossa kullakin oli yksi ääni, jolla 
se saattoi vaikuttaa seurakunnan vastuuhenkilöiden valintaan 
ja seurakunnan uskonpykälien sekä toimintamallien asettami-
seen. Jotkut paikallisseurakunnat koostuivat ainoastaan viidestä 
jäsenestä. 

Sen organisaatiota ja hallintoa koskevat eripuraisuudet alkoi-
vat noin vuonna 1930. Vuoteen 1933 mennessä se jakautui kahtia. 
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Kaksi johtajaa muodosti uuden, erillisen seurakunnan Salemiin, 
Länsi-Virginiaan entisestä keskuspaikasta Stanberrystä Mis-
sourista erilleen. He antoivat erheelliselle toimintamallilleen 
nimeksi ”Raamatun organisaatio”.

”Raamatun organisaatiomalliin” nimitettiin kaksitoista 
miestä, joita kutsuttiin apostoleiksi. Seitsemän miestä valittiin 
seurakuntapalvelijan virkoihin, yhden heistä toimiessa puhe-
miehenä ja varainhoitajana. Heillä oli myös seitsemänkymmentä 
johtavaa vanhinta juutalaisen Sanhedrinin mukaisesti, vaikka 
he pystyivät täyttämään vain puolet näitä pastorin arvonimen 
viroista.

Roomalaiskatolilainen kirkko on järjestetty hierarkkisesti: 
paavi omistaa ylimmän valta-aseman, häntä seuraavat kardinaa-
likollegoiden kardinaalit sekä kuria arkkipiispoineen, piispoineen 
ja pappeineen Vatikaanissa.

Presbyteerisen kirkon johdossa ovat presbyteerit eli pas-
torit. Congregational—kirkossa korkein johto luovutetaan 
seurakuntalaisille.

Esimerkkejä eri hallintomalleista löytyy lukuisia. Saatanan 
vaikutuksen alaiset kirkot ovat järjestäytyneet ihmisaivoitusten 
mukaan. Raamattu antaa selvät ohjeet seurakunnan hallinnosta. 
Jeesus Kristus on seurakunnan pää ja sen hallintomuoto on täten 
hierarkkinen. Isä Jumala on Jeesuksen yläpuolella ainoana lain-
säätäjänä ja ylimpänä auktoriteettina.

Jumala esittelee Korinttolaiskirjeessä seurakunnalle asetta-
maansa kahtatoista toimintaa, virkaa, seurakuntavirkoja ja niiden 
viranhaltijoita. 

”Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, 
pitää niistä teitä tietämättöminä … armolahjat ovat moninai-
set, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat (osastot, engl. 
administrations) ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voima-
vaikutukset (toiminnat, engl. operations) ovat moninaiset, mutta 
Jumala, kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama … Mutta kaiken tämän 
vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niinkuin 
tahtoo. Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, 
mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruu-
mis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä 
kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, 
orjia tai vapaita …” (1 Kirje korinttilaisille 12:1,4-6,11-13).
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y k s i  s E u r a k u n t a  J a  y k s i  h a l l i n t o

Huomaa, että Jumalalla on vain yksi seurakunta, ei monta. 
Seurakunta ei ole jakautunut eikä pääseurakunnalla ole tytär-
seurakuntia, jotka olisivat erkautuneet siitä erimielisyyksien 
seurauksena. Seurakunnasta poismenneet eivät enää kuulu 
seurakuntaan. Siinä ei myöskään ole eripuraisia lahkoja. Yksi 
seurakunta tulee menemään naimisiin Kristuksen kanssa, eivät 
erimieliset seura—tai kirkkokunnat, eikä myöskään äitikirkko 
erityvine tyttärineen. Palaan tähän pian yksityiskohtaisemmin.

Huomaa myös, että seurakunnalla on eri toimintoja, joita 
varten yhdessä seurakunnassa on eri seurakunnan toiminta-
osastoja (seurakuntavirkoja suom. käännös), joita hoitamassa 
on pääviranhaltijoita kaikkia toimintoja johtamassa (jakeet 4-6). 
Huomaa kuitenkin, että yksityisen toiminnan pääviranhaltija ei 
aseta toimintaperiaatteita eikä uskonoppeja. Hän huoleh-
tii, että ylhäältä tulleet käskyt pannaan toimeen.

EI Yhdysvaltain presidenttikään tee lakeja, vaan hän huo-
lehtii, että kongressin antamia lakeja ja asetuksia noudatetaan. 
Seurakunnan osastojen pääviranhaltijat toimivat vastaavasti sen 
valvovina eliminä.

Jae 20 korostaa yhden seurakunnan olemassaoloa: ”Mutta 
nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis!” On 
yksi jakamaton ruumis. Jumalakin on yksi, vaikka hän koostuu 
useammasta Jumalolennosta. Jumala on pyhä Jumalperhe ja 
seurakuntaan kuuluvat ovat jo siitettyjä Jumalan perheen lapsia, 
vaikkeivät ole vielä syntyneet jumalolennoiksi!

”Ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät 
yhtäläistä huolta toinen toisestaan”, sanoo jae 25.

Jotta nämä monet toiminnat saataisiin suoritettua, Jumala – ei 
vaalien tulos—”antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, 
toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi” (Kirje 
efesolaisille 4:11).

Apostoli tarkoittaa Jumalan lähettilästä, jonka tehtävä on julis-
taa evankeliumin sanomaa ja joka on vastuussa myös toisista, 
jotka julistavat samaa sanomaa maailmalle. Apostoli oli vas-
tuussa myös paikallisseurakunnista (1 Kirje korinttilaisille 16:1). 
Apostoli Paavali oli vastuusta ei-juutalaisista seurakunnista (2 Kirje 
korinttilaisille 11:28).
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Mainitut profeetat ovat Vanhan Testamentin profeettoja, joi-
den tekstejä käytettiin, kun muodostettiin huomattava osa Uutta 
Testamenttia, evankeliumin julistuksessa ja muussa toiminnassa. 
Profeettojen ei mainita olevan toimintoja johtamassa tai niitä 
valvomassa, eikä myöskään Uuden Testamentin seurakunnassa 
saarnaamassa. 

Evankelistat olivat johtavia pastoreita, jotka julistivat evan-
keliumia ihmisille, perustivat paikallisia seurakuntia ja johtivat 
muutamia seurakuntia apostolin alaisena. Evankelista voi hoitaa 
johtoportaan tehtäviä seurakunnan pääpaikalla apostolin alai-
sena. Evankelista ei välttämättä pysy paikoillaan. Pastorit ovat 
paikallisten seurakuntien johdossa. Opettajat eivät välttämättä 
olleet saarnaajia. Kuitenkin kaikkia pastoreita ja opettajia kutsu-
taan seurakunnan vanhimmiksi Uuden Testamentin teksteissä. 
Tämän vuoksi Jumalan seurakunnasta löytyy niin saarnaavia 
kuin ei-saarnaavia vanhimpia. Saarnaaviksi pastoreiksi kutsutut 
hoitavat paikallisia seurakuntia, paikallisiksi pastoreiksi kutsu-
taan taas toisia, joilla ei ole nimettyä seurakuntaa. 

t E m p p E l i ,  J o h o n  J E E s u s  pa l a a

Tarkastellaan vielä seurakunnan organisaation rakennetta. 
Seurakunta on Kristuksen hengellinen ruumis. Se ei ole maal-

linen järjestö tai instituutio, silti se on varsin organisoitu.
”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette 

pyhien kansalaisia (kansalaisia yhdessä pyhien kanssa) Jumalan 
perhettä (taloutta)”, Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä. Seurakunta 
on perhe, samoin Jumala on pyhä perhe.

”Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuna, kul-
makivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus (seurakunta 
on rakennus) on ”liittynyt yhteen (tiukasti, engl  fitly framed 
together)”. Eli seurakunta on hyvin organisoitu, sen kaikki 
osat toimivat harmonisesti yhteistyössä. ”… ja kasvaa pyhäksi 
temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa 
rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä” (Kirje efeso-
laisille 2:19–22). Tämä jae tuo selvästi esiin temppelin, johon 
kirkastettu, hallitsemaan tuleva Kristus palaa toisessa tulemuk-
sessaan. Mikään Raamatun kohta ei ennusta, että Jerusalemiin 
rakennettaisiin fyysinen rakennus ennen Jeesuksen paluuta. 
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Hesekielin luku 40 kuvaa sen sijaan Kristuksen paluun jälkeistä 
temppeliä.

Seurakunnan on määrä kasvaa pyhäksi temppeliksi, hen-
gelliseksi temppeliksi, johon Kristus palaa aivan kuten hän 
ensimmäisellä kerralla astui fyysiseen temppeliin, joka oli raken-
nettu kivestä, puusta ja metallista.

Katso myös: ”… häneen joka on pää, Kristus, josta koko ruu-
mis yhteen liitettynä ja koossa pysyen.” ”Koossa pysyen” kääntyy 
muualla ”kiinteästi toisiinsa liittyen” tarkoittaen: organisoituna. 

”Jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen …” (Kirje efe-
solaisille 4:15–16). Rakentuakseen kääntyy tiivistyäkseen (engl. 
compacted), yhteen kutoutuen, yhteen puristuen aivan kuin 
yhteen hitsattuna. Tällainen on harmoninen organisoitu 
yhteisö. Seurakunnassa kaikkien käsketään olevan ”puheessa 
yksimielinen” (1 Kirje korinttilaisille 1:10).

Vanhan Testamentin seurakunta oli myös sen ajan Jumalan 
järjestämä kansallinen Israelin valtio. Sen hallitus oli hierark-
kinen, teokraattinen, eli demokratiasta poiketen sen hallintovalta 
sijaitsi huipulla.

Seurakunta on teokraattisen hallinnon alainen ja hierarkkinen. 
Sen jäsenet eivät aseta virkamiehiä. Jumala asettaa jopa maallik-
kojäsenet seurakuntaansa (1 Kirje korinttilaisille 12:18).

Jeesus sanoi erillisesti: ”ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei 
Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä” (Evankeliumi Johan-
neksen mukaan 6.44). Maailma muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta on erotettu Jumalasta. 

Jumala siis nimittää työntekijänsä seurakuntaan Kristuksen 
alaisuuteen. Kukaan ei valitse heitä vaaleilla. Tästä huolimatta 
maailmassa on seurakuntia, jotka ovat antaneet koko hallinto-
vallan seurakuntalaisille ja ovat nimittäneet lahkonsa kyseisen 
hallintovallan mukaisesti. Joittenkin hallinto koostuu pastoreista 
tai presbyteereistä ja heidän nimensä kuuluu sen mukaisesti. 
Eräät seuraavat Lutheria ja kutsuvat itseään luterilaisiksi, toiset 
taas Wesleytä, joka korosti metodinsa mukaista toimintaa ja he 
ovat metodisteja. Muutamat perustuvat kasteoppiin (engl. bab-
tise, kastaa) ja kutsuvat itseään baptistiksi. Yksi kirkkokunta 
halusi dominoida koko maailmaa ja on siksi nimeltään katolinen, 
joka tarkoittaa yleismaailmallinen. Mikä sitten on nimeltään 
seurakunta, jonka Jeesus perusti?
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s E u r a k u n n a n  n i m i

Jeesus rukoili seurakuntansa puolesta: ”… Pyhä Isä, varjele hei-
dät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat 
yhtä niinkuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varje-
lin minä heidät sinun nimessäsi … mutta nyt minä tulen sinun 
tykösi … minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa 
heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maa-
ilmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, 
vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, 
niinkuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuu-
dessa; sinun sanasi on totuus” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 17:11–17).

Jeesus sanoi, että hänen seurakuntansa oli määrä varjella 
Isän, Jumalan, nimessä. Uusi Testamentti toistaa kaksitoista ker-
taa seurakunnan nimeksi Jumalan seurakunnan. Seurakunta 
kuuluu Jumalalle ja Jeesus Kristus, sen pää, johtaa, ohjaa ja yllä-
pitää sitä.

Jumalan seurakunnan nimen maininneet viisi tekstiä viit-
taavat seurakuntaan kokonaisuudessaan, kaikkiin sen jäseniin. 
Käyn nyt läpi nämä kohta kohdalta.

1. Apostolien tekojen 20:28: Seurakunnan paimenia kehotetaan 
”paimentamaan Herran (Jumalan) seurakuntaa” (engl. feed the 
Church of God)

2. 1 Korinttolaiskirjeen 10:32: ”Älkää olko pahennuk-
seksi juutalaisille, älkääkä kreikkalaisille älkääkä Jumalan 
seurakunnalle.”

3. 1 Korinttolaiskirjeen 11:22 ”...Vai halveksitteko Jumalan seu-
rakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole?”

4. 1 Korinttolaiskirjeen 15:9: Paavali kirjoitti: ”Sillä minä … olen 
vainonnut Jumalan seurakuntaa.”

5. Galatalaiskirjeen 1:13: ”Vainosin Jumalan seurakuntaa ja 
sitä hävitin.”

Kun Raamattu puhuu yksittäisestä paikallisseurakunnasta, se 
liittää nimen yhteyteen paikannimen seuraavasti.

6. 1 Korinttolaiskirjeen 1:2: ”Korintossa olevalle Jumalan 
seurakunnalle.”

7. 2 Korinttolaiskirjeen 1:1: ”Korintossa olevalle Jumalan 
seurakunnalle.”
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8. 1. Timoteuksen kirjeessä 3:5: Paavali kirjoitti viitatessaan pai-
kalliseen pastoriin: ”Jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka 
hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta?”

9. 1 Timoteuksen kirjeen 3:15: ”… miten tulee olla Jumalan huo-
neessa, joka on elävän Jumalan seurakunta”, tässä nimi on 
elävän Jumalan seurakunta. 

Raamatun puhuessa eri paikallisseurakunnista kollektiivisesti 
se nimeää ne monikossa.

10. 1 Korinttolaiskirjeen 11:16: ”… meillä ei ole sellaista tapaa 
eikä Jumalan seurakunnilla.”

11. 1 Kirje Tessalonikalaisille 2:14: ”Sillä teistä, veljet, on tullut 
niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntain 
seuraajia.”

12. 2 Kirje Tessalonikalaisille 1:4: ”Niin että me itsekin Juma-
lan seurakunnissa kerskaamme teistä.”

Mikään seurakunta ei ole Jumalan, ellei se ole Jumalan 
seurakunta, ellei se noudata alkuperäistä raamatullista oppia, 
käytäntöä ja organisaatiota Jeesuksen Kristuksen johtamana 
Jumalan totuuden mukaisesti, Isälle Jumalalle kuuluen ja 
Pyhän Hengen vaikutuksesta, ja näin täyttää sille Kristuksen 
antaman tehtävän julistaen ilosanomaa Jumalan valtakun-
nan tuloa koko maailmalle.

Vain yksi seurakunta voi täyttää tämän tehtävän.
Vain yksi seurakunta voi olla olemassa samanaikaisesti. Se ei 

voi olla jakaantunut.
Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä apostoli Paavali käski 

kaikilla olemaan ”saman mielen ja saman ajatuksen”, jotta 
usko, opetus ja saarnattu sana olisi yhtäläinen.

va lt a k r i s t i l l i s y y s

Keitä ovat sitten kaikki maailman järjestäytyneet suuret ”kristil-
liset kirkot”, joilla on miljoonia jäseniä? Ilmestyskirja kuvaa niitä 
nimellä ”Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti”.

Ovatko ne kauheita?
Eivät välttämättä tietoisesti. Ihmiskunta on erotettu Juma-

lan yhteydestä, saatana hallitsee maata ja ainoastaan Jumalalla 
on enemmän valtaa kuin saatanalla. Saatana on pettänyt koko 
maailman (Johanneksen ilmestys 12:9). Petetyt ihmiset eivät 
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ole tietoisia petoksesta. He uskovat vilpittömästi olevansa 
oikeassa.

Onko heidät sitten tuomittu? Ei lainkaan, ei vielä, ei tuo-
mittu eikä pelastettu. Harvat ymmärtävät vaikutusvaltaisen 
saatanan petoksen laajakantaisuutta!

Saatana on läpeensä paha ja pirullinen. Mutta koska hän 
on näkymätön olento ja voima, hän voi tehdä työtään ihmisten 
häntä havaitsematta.

Saatana on myös mestariväärentäjä! Hän näyttäytyy ”val-
keuden enkelinä” (2 Kirje korinttilaisille 11:13‑15) ja hänellä on 
omat valeseurakuntansa, jonka papit luulevat olevansa ”van-
hurskauden palvelijoita” (1 Korinttolaiskirjeen 22:15; Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 24:5).

”Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan 
petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyy-
destä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku 
tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme 
saarnanneet, jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saa-
neet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, 
niin sen te hyvin kärsitte … Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, 
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 Kirje korinttilaisille 11.3-4, 13–15).

Huomaa, että nämä petetyt valhekirkot luulevat olevansa 
todellisia seurakuntia ja heidän pappinsa kuvittelevat olevansa 
vanhurskauden palvelijoita, Jeesuksen Kristuksen pappeja.

Monet ovat varmaan vilpittömiä uskossaan, mutta silti petet-
tyjä. He eivät ole vielä itse kuulleet, eivätkä itse julista tulevaa 
Jumalan valtakuntaa koskevaa Jeesuksen evankeliumia (Evan-
keliumi Matteuksen mukaan 24:14). He eivät lisäksi ymmärrä 
selitystä Jumalan seurakunnasta siitä lukiessaan.

o s i t t a i n E n  t o t u u s

Monet protestanttiset kirkkokunnat ja samoin osa pienistä lah-
koista julistaa hengellistä elämää, uskoa ja rakkautta käsitteleviä 
Raamatun oppeja Raamatun mukaisesti, mutta jättää monet 
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perustavat perusasiat huomioimatta. Saatana sallii mielellään 
osan totuudesta.

Heidän perustotuutensa eivät ole kuitenkaan oikeita. Ensin-
näkin heidän nimensä poikkeaa Raamatun antamasta ”Jumalan 
seurakunta”—nimestä. He eivät myöskään julista Jumalan valta-
kunnan tuloa eivätkä kerro, mikä Jumalan valtakunta on ja täten 
eivät voi julistaa Jeesuksen evankeliumin sanomaa. He eivät toimi 
Jumalan hallinnon rakenteen mukaisesti. Heidän päänään ei ole 
Jeesus Kristus eikä hänen alaisinaan apostolit, evankelistat, pas-
torit ja muut vanhimmat. He eivät tiedä, mitä pelastus tarkoittaa, 
eivätkä he ymmärrä Jumalan suunnitelmaa ja tarkoitusta.

On olemassa vain yksi ainoa alkuperäinen seurakunta, josta 
löytyy nämä tunnusmerkit, vaikka se on vainottu ja sitä vastus-
tetaan. Vuonna 1933 löytämäni seurakunta oli menettänyt jo osan 
näistä perustavita opeista. Sen jälkeen ainakin 18 perustavanlaa-
tuista Raamatullista oppia on palautettu takaisin seurakunnan 
oppiin.

i h m i s m i E l i  E i  v o i  t i E t ä ä

Tähän mennessä en ole voinut antaa suoraviivaista ja ytimekästä 
vastausta seurakunnan olemukseen ja sen tarkoituksesta.

Miksi näin?
Ihmiset ajattelevat yleensä vain fyysisiä ja materiaalisia asi-

oita, eivätkä huomaa, että heidät on erotettu Jumalasta. Jollei 
ihmismieli ole yhdistynyt Jumalan Pyhään Henkeen, se ei voi 
vastaanottaa hengellisiä asioita, ei ymmärrä ihmiskunnan ongel-
mia ja tarkoitusta eikä sen kohtaamia vastoinkäymisiä.

Seurakunta kuuluu Jumalalle. Ihmismieli ei voi ymmär-
tää Jumalan asioita, ne jäävät sille arvoituksiksi. Ihmiset voivat 
aivoitella seurakunnan tarkoitusta, mutta eivät voi ymmärtää 
Jumalan konseptia.

Jumala puhuu ihmiselle nykypäivänä Raamatun välityksellä, 
ja sanoma on hengellinen. Ihmismieli ei voi itsestään ymmär-
tää hengellisiä asioita. Raamattu on kaiken lisäksi kuin palapeli, 
joka koostuu tuhansista paloista, jotka täytyy järjestää yhteen 
yhdellä oikealla tavalla ”käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle” 
Jesajan kirjan periaatteen mukaisesti (Jesajan kirja 28:9–10,13). 
Tämän hengellisen palapelin oikein kokoamiseksi tarvitaan Pyhää 
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Henkeä, lisäksi aikaa, ahkeruutta ja kärsivällisyyttä. En kykene 
selittämään seurakunnan olemassaoloa lyhyesti, mutta paljastan 
tämän arvoituksen perin pohjin lukijalle.

Mikä seurakunta siis on?

m i k s i  ” E s i k o i s E t ” ?

Seurakunta on ruumis, jonka Jumala varta vasten kutsui ulos 
saatanan maailmasta. Sillä on hyvin erikoinen tarkoitus. Sen 
päämääränä on hallitsijoiksi ja opettajiksi kouluttaminen aikana, 
jolloin Jumalan käsi tarttuu ihmisten asioihin ja johtaa ja käännyt-
tää maailman asukkaita. Tämän vuoksi seurakunta täytyy ensin 
muuttaa jumalhahmoiksi, Jumalan perheen jäseniksi. Tämän 
vuoksi heitä kutsutaan esikoisiksi, uutisiksi, ensihedelmiksi 
(engl. firstfruits) (Kirje efesolaisille 1:11; Kirje roomalaisille 11:16; 
Johanneksen ilmestys 14:4). Viikkojuhlan, helluntain, alkupe-
räinen nimi oli uutisten satojuhla eli esikoissadon juhla. Tämä 
kuvaa seurakuntaa, joka kutsuttiin heille Jumalan suunnitelman 
mukaista erikoistehtävää varten harjoitettavaksi. Jumala ei ole 
vielä antanut maailmalle oikeutta elämän puuhun. Seurakunta-
laiset kutsuttiin muita ennen, jotta he olisivat valmiit tehtäviinsä 
Jumalan tarkoittamana ajankohtana, sitten kun kaikki maailman 
ihmiset saavat kutsun Jumalan yhteyteen. Profeetta Jooelin sano-
jen mukaan tämä tulee tapahtumaan kun Jumala on ”vuodattava 
henkensä kaiken lihan päälle” (2:28).

Uuden Testamentin kohta, joka käännettiin ”nyt on pelastuk-
sen päivä” (2 Kirje korinttilaisille 6:2) on lainaus Jesajan kirjan 
luvun 49 jakeesta 8, muttei tarkoita, että nyt olisi ainoa pelastus-
mahdollisuus kaikille maailman ihmisille.

Seurakuntaa ei kutsuttu vain pelastukseen, valtakuntaan pää-
syä varten. Vertaus kymmenestä leiviskästä todistaa tämän.

v E r t au s  k y m m E n E s t ä  l E i v i s k ä s t ä

Vertaus kymmenestä leiviskästä on löydettävissä Luukkaan evan-
keliumista (19:11–27). Jeesus kuvataan tässä rikkaana nuorena 
hallitsijana, joka palaa taivaaseen Jumalan valtaistuimelle vastaan-
ottamaan valtakunnan. Hän antoi jokaiselle seurakunnan jäsenelle 
talentin, joka edustaa Pyhän Hengen osuutta. Tämän vertauksen 
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mukaisesti meidän tulee kasvaa Hengessä, armossa ja tiedossa 
kristityn elämämme aikana. Kristuksen palatessa maan päälle, 
vastaanotettuaan valtakunnan ja tultua kruunatuksi, hän kut-
suu seurakuntalaiset tilintekoon. Se, joka kasvatti Pyhän Hengen 
osaansa (joka on kasvanut armossa ja tiedossa) kymmenkertai-
seksi, vastaanottaa kymmenen kaupungin hallinnon. Se, joka 
kasvoi hengellisesti vain puolet edellisestä, saa palkinnokseen vain 
viisi kaupunkia hallintoonsa. Muista, että meidät palkitaan hengel-
lisen kasvumme mukaan, mutta pelastus on armolahja. Mitä sille 
ihmiselle tapahtui, joka luuli voivansa astua valtakuntaan ilman 
hengellistä kasvua? Häneltä tullaan ottamaan pois hänelle annettu 
alkuperäinen Pyhän Hengen osa. Pelastus, jonka hän luuli omis-
tavansa, tullaan ottamaan häneltä pois. Hän ei tule astumaan 
valtakuntaan, koska häntä ei kutsuttu vain pelastukseen, 
vaan valmistumaan, hallitsemaan ja opettamaan Kristuksen 
alaisena, kun on Jumalan aika tarjota pelastusta kaikille ihmisille. 
Pelastusta ei tulla avaamaan saatanan maailmalle, vaan maailma 
tulee silloin kuulumaan Jumalalle.

Vertaus leivisköistä (Evankeliumi Matteuksen mukaan 25) tuo 
esiin saman sanoman.

v E r t au s  k y lvä J ä s t ä

Löydämme Matteuksen evankeliumista myös vertauksen kylväjästä 
(Evankeliumi Matteuksen mukaan 13:1-9). Jeesuksen opetuslapset 
eivät ymmärtäneet tätä vertausta. He kysyivät Jeesukselta (jae 10) 
miksi tämä puhui vertauksin. Jeesus vastasi opetuslapsilleen, jotka 
oli kutsuttu maailmasta erilleen erityistä tehtävää varten: ”Sentäh-
den että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, 
mutta heidän ei ole annettu.” Tämä esimerkki osoittaa, ettei Jumala 
aio kutsua koko maailmaa vielä tällä hetkellä pelastusta ymmär-
tämään. Tämän vuoksi hän puhui ihmisille vertauskuvin, etteivät 
he ymmärtäisi (jae 13). Sitten hän selitti vertauksen opetuslapsil-
leen (jakeet 18–23). Vertauksessa osa Jumalan kutsumista ihmisistä 
kuulee saarnatun sanoman, muttei ymmärrä sitä ja saatana siep-
paa kuullut sanat nopeasti pois. Toisen ottavat sanoman vastaan 
iloiten, mutta heiltä puuttuu luonteen lujuus ja sydämen syvyys ja 
vainojen tullessa he kääntyvät pikaisesti pois. Toiset puolestaan 
vastaanottavat sanoman innokkaasti, mutta ovat niin työhön ja 
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huveihin kietoutuneina, etteivät tuota hedelmää, kuten vertauksen 
mies, joka vastaanotti yhden talentin, mutta jonka luonne jäi vaille 
kasvua. Löytyi kuitenkin myös niitä, jotka tuottivat hengellisiä 
hedelmiä 30, 60 ja jopa 100 -kertaisesti. Nämä saavuttivat pelas-
tuksen Jumalan armosta, joka on ilmainen kaikille, mutta heidät 
myös palkitaan tulevassa valtakunnassa ja heidän työtehtävänsä 
vastuullisuus määritellään heidän tekojensa mukaan.

Hedelmien tuottaminen tarkoittaa enemmän kuin sään-
nöllistä Raamatun lukua, rukousta, kirkossa käymistä tai 
vapaaehtoistoimintaa. Hedelmien täytyy olla hengen hedelmiä 
(Kirje galatalaisille 5:22–23), kuten rakkauden tekojen tekemistä 
ja ilossa kasvamista, joka tarkoittaa onnen ja rauhan löytymistä 
perheen, naapureiden ja kaikkien muiden ihmisten kesken. Se on 
kärsivällisemmäksi ja ystävällisemmäksi kasvamista, hyvyydessä, 
sävyisyydessä ja itsensä hillitsemisessä kasvamista.

Seurakunnasta tulee siten saatanan maailmasta pois kut-
suttu ruumis, joka valmistetaan palauttamaan Jumalan hallitus 
Kristuksen kanssa ja hänen alaisuudessaan entiselleen. Kun saa-
tana on poistettu, kaikki elävät kutsutaan parannuksen tekoon, 
pelastukseen ja ikuiseen elämään Jumalan Pyhän Hengen avulla. 
Seurakunta, nyt kuolematon, tulee hallitsemaan Kristuksen 
kanssa ja syrjäyttämään saatanan vallan!

Seurakunnan ruumis koostuu täten erilleen kutsutuista, 
jotka kuolleista herätessään muodostavat Jumalan ensisadon. 
Tässä sadossa korjataan fyysisiä ihmisiä, jotka muutetaan kuo-
lemattomiksi jumalolennoiksi, joiden kautta Jumala on itse 
asiassa lisääntyy.

s E u r a k u n t a  o n  v i E l ä  l i h a l l i n E n

Miksi Jumala on katsonut tarpeelliseksi portaistaa suunnitel-
mansa? Ei ole yksinkertaista oivaltaa, kuinka kattava Jumalan 
suunnitelma kokonaisuudessaan on.

Vuosikausia syntiä tehtyään ja Jumalasta erotettuina oltu-
aan, vaikkakin sittemmin parannuksen tehneinä ja Jumalan 
Pyhän Hengen vastaanottaneina ja muuttuneina, seurakuntalai-
set ovat silti vielä kuin ”vastasyntyneitä Kristuksessa”, enemmän 
lihallisia kuin hengellisiä.

Tämä on tärkeä ymmärtää!
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Vaikka seurakunta onkin kutsuttu tässä ajassa, se EI silti 
kykene vielä hallitsemaan ja toteuttamaan jumalan hallin-
toa maan päällä Kristuksen kanssa, hänen valtaistuimellaan, 
saatanan sijasta.

Tämän takia Jumala asetti seurakuntaan hallituksensa, 
tämän takia se on teokraattinen eikä demokraattinen. Tämän 
vuoksi seurakunnan organisaatiossa on eriasteisia virkoja, kuten 
apostoleja, evankelistoja, pastoreita, seurakunnasta vastuussa 
olevia kuin muitakin seurakunnan vanhimpia. ”Kunnes me (seu-
rakunnassa) kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan 
tuntemuksessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden 
iän määrään” (Kirje efesolaisille 4:13). Tässä ei ole kysymyksessä 

”valtakuntaan pääsy” kasteessa, vaan tässä puhutaan hengellisestä 
kasvusta, tiedon karttumisesta ja oikeamielisen, vanhurskaan luon-
teen kehittymisestä. Siksi se on hierarkkinen, eikä sitä hallita alhaalta 
ylös. Muuten alimman asteen ihmiset hallitsivat Jumalaa.

Tämän saman hallituksen avulla Kristus tulee hallitsemaan 
kaikkia kansoja tuhannen vuoden ajan.

Tämän vuoksi saatana on pikkuhiljaa tehnyt osan seurakun-
talaisia katkeraksi seurakunnan hallintoa vastaan, jotkut jäsenet 
ovat jättäneet seurakunnan juuri tämän takia. 

Valtakristillisyys ei puhu Jumalan hallituksesta, eikä Jeesuk-
sen tulosta maailman valtiaana ja kuninkaana, ainoastaan 
pelastajana.

He sivuuttavat raamatunkohdat, jotka puhuvat Kristuksesta 
kuninkaana ja valtiaana sekä Jumalan valtakunnan hallituk-
sesta. Näin tehdessään he tieten tahtoen hylkivät ja jättävät 
pois evankeliumin sanoman julistaessaan omaa sanomaansa! He 
opettavat ihmisten olevan jo pelastettuja pelkästään Jeesuksen 

”itselleen vastaanottamalla (”ottamalla”)”.
Jumalan kutsuma yksilö, seurakunnan uusi jäsen ei ole alkuun 

kykenevä vastaanottamaan voimaa kansojen hallitsemiseksi!
Hän on ”vastasyntynyt Kristuksessa” ja on parannuksen 

tehtyään vastaanottanut vasta pienen osuuden Pyhää Henkeä. 
Roomalaiskirjeestä luemme: ”Henki todistaa itse meidän hen-
kemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.”

Ennen kun on kykeneväinen hallitsemaan kaupunkeja ja kan-
soja ja opettamaan parannuksen tehneitä ihmisiä, täytyy olla 
hengellisesti kasvanut. 
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Apostoli Paavali kehotti ensimmäisen vuosisadan seurakun-
nan jäseniä, jotka eivät näyttäneet kasvavan, seuraavasti: ”Ettette 
kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon 
ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mitä luvattu on. Sillä kun 
Jumala on antanut lupauksen Aabrahamille, vannoi hän itse kaut-
tansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa 
ja sanoi, Totisesti siunaamalla minä sinut siunaan ja enentämällä 
minä sinut enennän” (Kirje heprealaisille 6:12–14).

Vaikka emme ole vielä syntyneet, olemme siitetyt Jumalan lapsiksi 
samalla lailla kuin siitetty lapsi äidin kohdussa on jo vanhempiensa 
lapsi, vaikkei ole vielä syntynyt. Tämän vuoksi abortti on murha!

Siirrytään nyt entistäkin merkittävämpään seurakunnan tar-
koitukseen ja toimintaan.

Luemme galatalaiskirjeen 4 luvun jakeesta 22 kahden liiton 
vertauskuvan: Siinailla Israelin kansan kanssa tehdyn sekä uuden 
liiton, joka toteutuu Kristuksen palatessa. Seurakunnan pastorit 
ovat Raamatun mukaan kuitenkin ”kykeneviä uuden liiton pal-
velijoita” (2 Kirje korinttilaisille 3:6).

Seur aku nta on osa l l i nen u uden testa mentin 
solmimisessa.

Seurakuntaa kutsutaan kahden liiton vertauskuvassa ”äidik-
semme”, kaikkien seurakuntalaisten äidiksi.

Vertaus on suoraviivainen. Jumala lisääntyy ihmisten kautta. 
Hän antoi meille kyvyn lisääntyä. Meidän lisääntymisemme on 
Jumalan hengellisen lisääntymisen kaltainen.

i h m i s E n  l i s ä ä n t y m i n E n  
J a  h E n g E l l i n E n  p E l a s t u s 

Katso ja ymmärrä nyt kuinka ihmisen lisääntyminen kuvaa 
hengellistä pelastusta!

Ihmiselämä saa alkunsa äidin ruumiissa, nuppineulanpään 
kokoisesta munasolusta, oosyytti nimeltään, jonka sisällä on tuma. 
Tämän munasolun itsenäinen elinaika on vain noin 24 tuntia, ellei 
siittiö hedelmöitä sitä.

Isän tuottama siittiö pystyy antamaan munasolulle elämän. 
Siittiö on ihmisen ruumiin pienin solu, 50 kertaa munasolua 
pienempi. Siittiö, spermatosyytti, liittyy munasolun hedelmöit-
täessään sen tumaan ja saattaa fyysisen ihmiselämän alulle.
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Ihminen ei kuitenkaan ole vielä syntynyt, sen elämä on vasta 
alkuvaiheissa. Ensimmäisten neljän kuukauden aikana sitä kutsu-
taan alkioksi tai embryoksi, sitten sikiöksi. Katso, kuinka ihmisen 
elämä sai alkunsa ihmisruumiin pienimmän solun, siittiön, hedel-
möittäessä nuppineulanpäänkokoisen solun!

Hedelmöittymisen jälkeen alkion täytyy saada jatkuvasti fyy-
sistä ravintoa äitinsä kautta ja kasvaa kasvamistaan, kunnes se 
on tarpeeksi iso syntymään yhdeksän kuukauden kuluttua. Kas-
vun aikana sen fyysiset elimet ja sen yksilölliset yksityiskohdat 
muovautuvat. Selkäranka, sydän, sydämen syke, sisäelimet, pää, 
jalat, kädet ja lopulta tukka, sormen- ja varpaankynnet muo-
dostuvat ja kasvojenpiirteet saavat loppusilauksensa. Yhdeksän 
kuukauden kuluttua sikiö painaa kolmisen kiloa ja on valmis 
syntymään.

Ihmisen täytyy tulla isänsä siittämäksi. Hengellisen ihmisen 
täytyy tulla hengellisen, kaikkivoivan, Isän siittämäksi voidak-
seen uudestisyntyä Jumalan Hengestä.

t ä y D E l l i n E n  v E r t au s k u va

Katso, kuinka ihmisen siittäminen, raskaudenaikainen kehitys ja 
syntymä hengelliseen pelastukseen verrattavia: Jumalasta syn-
tymiseen ja Jumalan perheeseen, ikuiseen elämään Jumalan 
valtakunnassa syntymiseen!

Jokainen aikuinen on hengellisesti katsoen ”munasolu”. Muna-
solun tumaa vastaa ihmisen mieli, jossa on ihmisen henki. Tämä 
hengellinen ”munasolu” itsessään voi elää vain lyhyen aikaa 
(ikuiseen elämään verrattuna), keskiverroin 70 vuotta. Mutta 
hengellinen, Jumalasta lähtöisin oleva ikuinen elämä saa alkunsa 
Pyhän Hengen yhtyessä siihen. Tämä Isän Jumalan Pyhä Henki 
yhtyy ihmisen tumaan eli ihmisen henkeen ja antaa sille ”osan 
jumalalliseen luontoon” (2 Pietarin kirje 1:4). Tätä ennen meissä 
oli olemassa vain lihallinen, ihmismielen luonne.

Siittiö on ihmisruumiin pienin solu ja vastasiitetyt kristitytkin 
aloittavat elämänsä omaamalla hyvin pienen määrän Juma-
lan Pyhää Henkeä ja jumalaista luonnetta. Monien voisi sanoa 
olevan 99.44 prosenttisesti lihallisia. Ainakin Korintin kristi-
tyt olivat (1 Kirje korinttilaisille 3:1-3). Apostoli Paavali valitti, 
että hänen piti vielä ruokkia heitä hengellisesti ”maidolla” eikä 
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aikuismaisesti ”ruualla”. He eivät aivan varmasti olleet vielä 
”uudestisyntyneitä”.

Aivan kun siittiö löytää tiensä munasolun tumaan, samoin 
Jumalan Henki löytää tiensä ja yhtyy ihmisen henkeen 
ihmismielessä!

Ihmisessä on ihmishenki, joka on osana ihmisaivoja ja muo-
dostaa ihmismielen. ”Henki itse todistaa meidän henkemme 
kanssa, että me olemme Jumalan lapsia” (Kirje roomalaisille 8:16). 
Jumalan Pyhä Henki ihmishenkeemme, mieleemme yhdistyneenä 
antaa kyvyn ymmärtää hengellistä tietoa (Kirje korinttilai-
sille 2:11), jota lihallinen ihmismieli ei voi käsittää.

Jumalan Pyhän Hengen myötä ihmisessä on edustettuna ikui-
nen elämä - Jumalan elämä. Ihmisalkiossa on samoin ihmiselämä, 
vaikkei vielä täysin kehittyneenä. Me emme ole vielä kuolematto-
mia henkiolentoja, emme ole vielä syntyneet Jumalasta, samoin 
kuin munasolukaan ei ole vielä syntynyt vanhemmistaan, olemme 
fyysisiä perillisiä (Kirje roomalaisille 8:17), mutta emme ole vielä 
vastaanottaneet perintöä. Jos Jumalan Pyhä Henki asuu meissä, 
niin Jumala ”tekee eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne 
Henkensä kautta, joka teissä asuu” (Kirje roomalaisille 8:11; Kirje 
korinttilaisille 15:49–53). 

Vertauskuva jatkuu vielä.
Emme ole vielä syntyneet jumalolennoiksi, emme vielä koostu 

hengestä, vaan fyysisestä materiasta. Uusi Jumalluonne on alussa 
vasta niin pienimuotoisesti, että sen olemassaoloa voi tuskin nähdä, 
lukuun ottamatta juuri kääntymyksen jälkeistä hengellistä huu-
maa. Hengellinen tieto on alkanut kehittymään tässä vaiheessa, 
muttei vielä henkilön luonne. 

h E n g E l l i n E n  a l k i o

Hengellisen siittämistä seuraa hengellinen alkio, jonka täytyy 
saada hengellistä ruokaa. Jeesus sanoi, ettei ihminen elä pel-
kästään leivästä (fyysisestä ravinnosta), vaan jokaisesta sanasta, 
joka Jumalan suusta lähtee. Eli ihmisen täytyy syödä Jumalan 
sanaa (hengellistä ravintoa), jota me saamme Raamatusta. Me 
juomme rukouksen jatkuvan henkilökohtaisen kontaktin kautta, 
seurakunnassa saamamme opetuksen kautta sekä ollessamme 
yhteydessä Jumalan lapsiin. 
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Fyysinen alkio ja sikiö saavat ravintonsa fyysisesti äidin kautta. 
Jumalan seurakuntaa kutsutaan ”Jerusalemiksi, joka ylhäällä on, 
meidän äitimme” (Kirje galatalaisille 4:26).

Seurakunta on jäsentensä äiti. Jumala asetti valitsemansa 
pastorit laumaa ravitsemaan, ”tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi 
palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin (seurakunnan) raken-
tamiseen kunnes kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan 
Pojan tuntemuksessa, täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden, 
täyden iän määrään” (Kirje efesolaisille 4:11–13).

Jumalan tosi pastoreiden (joita löytyy nykyään hyvin harvassa) 
tehtävänä on täten suojella siitettyjä, mutta vielä syntymät-
tömiä Jumalan lapsia erheellisiltä opeilta sekä valheellisilta 
saarnaajilta. 

Ihmisäiti kantaa syntymätöntä lasta paikassa, jossa se tulee 
parhaiten fyysisesti suojelluksi. Äidin tehtävänä ei ole ainoas-
taan ruokkia, vaan myös suojella syntymätöntä lastaan. Samoin 
seurakunta pastorien avulla opettaa, ohjaa, neuvoo ja suojelee 
syntymättömiä seurakuntalaisia hengelliseltä harmilta. Kuinka 
uskomattoman kauniin kuvan hengellisestä pelastuksesta 
ihmisen lisääntyminen antaa!

Edelleen, samoin kuin syntymättömän sikiön täytyy kasvaa 
fyysisesti tietyn kokoiseksi, jotta se voi syntyä, samoin hengelli-
sen kristityn täytyy kasvaa ”meidän Herramme ja Vapahtajamme 
armossa ja tuntemisessa” (2 Pietarin kirje 3:18) ja voitokkaasti 
kehittää hengellinen luonteensa tämän elämänsä aikana, jotta 
voi syntyä Jumalan valtakuntaan! 

Fyysisen sikiön kehittyessä sen elimet, kasvonpiirteet ja erityis-
piirteet tulevat pikkuhiljaa esiin. Samoin siitetty kristitty kehittää 
jatkuvasti, pikkuhiljaa, hengellistä luonteenlaatuaan: rakkautta, 
uskoa, kärsivällisyyttä, sävyisyyttä, itsensähillitsemistä. Hänen 
täytyy elää Jumalan Sanan mukaan ja tuoda esille jumalankal-
tainen luonteenlaatu! 

l o p u lt a  k u o l E m a t t o m u u s !

Ihminen voi kuolla, mutta Jumala herättää hänet aikanaan 
Kristuksen saapuessa ja muuttaa hänet silmänräpäyksessä kuole-
mattomaksi ja hän syntyy Jumalasta, jumalan valtakuntaan, 
koska Jumala on tämä valtakunta! Hän ei koostu enää maan 
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tomusta vaan hengestä, samoin kuin Jumalakin on henki (Evan-
keliumi Johanneksen mukaan 4:24). 

Kuinka valtava Jumalan totuus on!
Kuinka kuolettavan petollisesti saatana sokeutti maailman 

ihmiset, jotta he eivät voisi ymmärtää Jumalan olevan tämä 
Jeesuksen julistama valtakunta, ja että me yksilölliset ihmiset 
voimme syntyä osaksi tätä hengellistä Jumalan perhettä, osaksi 
Jumalan valtakuntaa!

Kuinka kallisarvoista on pystyä ymmärtämään Jumalan 
ilmoittama totuus! Jumala loi ihmisen ja antoi hänen lisään-
tyä tavalla, joka avaisi ja opettaisi meille ihmisille jatkuvasti 
pelastuksen suunnitelmaa!

Seurakunnan tehtävä sen Jumalan kutsumien jäsenten hen-
gellisenä äitinä on auttaa Jumalan kutsumia ihmisiä kehittämään 
oikeamielinen, pyhä, Jumalankaltainen luonne. Tiedämme, ettei 
kukaan voi tulla Kristuksen tykö, ellei Isä Jumala häntä vedä 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:44). Uusia käännynnäisiä ei 
tuoda myyntitykkien tai evankelistojen kautta, heitä ei suostutella 
parannuksen tekoon saarnojen tai alttarikutsujen kautta. Ihmisiä 
ei kehoteta tulemaan laumoittain sellaisenaan Jeesuksen luokse.

Uudesta Testamentista ei löydy modernien ”kunnon evan-
keliointikampanjoiden” mallia. Jostain syystä ihmiset näyttävät 
luulevan Kristuksen haluavan heidän toimivan tällä lailla.

Jeesus ei aloittanut ”ristiretkeä sielujen pelastamiseksi” saa-
tanan maailmasta, vaan hän kutsui erilleen ne, jotka oli edeltä 
määrätty ja jotka Jumala oli kutsunut itselleen. Jeesus sanoi, että 
muiden oli mahdotonta erkautua saatanan maailmasta pelas-
tukseen, jollei Jumala itse kutsuisi heitä kuninkaiksi ja opettajiksi 
hänen tulevaa valtakuntaansa varten. Jeesus ei koskaan 
pyytänyt ketään ”antamaan sydäntään hänelle”. Hän kertoi tapaa-
malleen naiselle Samariassa, Jakobin kaivolla, Pyhästä Hengestä 
ja vertasi sitä elävään veteen.

Samarialainen nainen pyysi: ”Herra, anna minulle sitä vettä, 
ettei minun tulisi jano.” Tässä nainen, joka ei ollut tehnyt paran-
nusta, pyysi suoraan pelastusta ja Pyhää Henkeä. Jeesus kuitenkin 
ainoastaan valisti naista, mistä synneistä hänen pitäisi kään-
tyä. Hän EI pyytänyt naista tulemaan luokseen synteineen.

Kukaan ei voi tulla Jeesuksen tykö, ellei Isä Jumala häntä 
vedä. Kaikki ovat tehneet syntiä. Synti kohdistuu Isää Jumalaa 
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vastaan ja siitä täytyy kääntyä. Parannuksen teko on enemmän 
kuin syyllisyyden tunne. Se tarkoittaa, että on tarpeeksi pahoil-
laan kääntyäkseen synneistään, voittaakseen synnin. Tällöin 
ihminen sovitetaan Kristuksen kautta Isän Jumalan yhteyteen 
uskossa. Isä jumala kutsuu seurakunnan jäsenyyteen ”niitä jotka 
saivat pelastuksen” (Apostolien teot 2:47). Jumala asettaa jäsenet 
seurakuntaan (1 Kirje korinttilaisille 12:18), ei tunteisiin vetoavan 
evankelistan alttarikutsu. 

Jumala asettaa ihmiset yksilöllisesti seurakuntaansa, jotta he 
muuttuisivat luonteeltaan vanhurskaiksi. Miksi Jumala katsoo 
tämän tarpeelliseksi? Jotta he valmistuisivat jumalolennoiksi 
Jumalan valtakuntaan (perheeseen) sekä pystyäkseen hallit-
semaan ja johtamaan maata osana Jumalan valtakuntaa!

Kuinka seurakunta hengellisenä äitinä edistää hengellisen 
luonteen kehittymistä?

Tähän kysymykseen vastaaminen vie meidät suoraan seurakun-
nan olemassaolon tarkoitukseen. Se vastaa kysymykseen, miksi 
kukaan ei voi syntyä uudelleen seurakunnan ulkopuolella.

s E u r a k u n n a n  t o D E l l i n E n  t a r k o i t u s

Kaikkein tärkein kysymys on seurakunnan pohjimmainen 
tarkoitus: miksi Jumala halusi Kristuksen saattavan seurakun-
nan alulle?

Seurakunta on parannuksen tehneiden hengellinen äiti. Sen 
jäsenet ovat hengellisiä alkioita ja sikiöitä, Pyhästä Hengestä siite-
tyt ja siten jumalan lapsia, mutta eivät vielä syntyneitä.

Jumalan seurakunnan organisaatio on järjestäytynyt 
erinomaisesti jakamaan hengellistä ravintoa, opettamaan ja 
kehittämään tulevia jumalolentoja oikeamielisen luonteen 
haltijoiksi ja Isän Jumalan lapsiksi.

Jumala on antanut seurakunnalleen tätä tarkoitusta varten, 
hengellisen luonteen kehitystä varten, kaksinaisen vastuun: 

1. Ilosanoman, Jumalan valtakunnan tulon, julistamisen, 
kaikkialle maailmaan.

2. Jeesuksen lampaiden ruokkiminen.
Lampaiden ruokkiminen tarkoittaa niiden luonteen kehittä-

mistä Jumalan tarkoittamaan suuntaan. Lampailla on myös oma 
vastuullinen tehtävänsä ilosanoman julistuksen tukemisessa.
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Apostolit saivat ensimmäisenä tämän vastuullisen tehtävän. 
Myös evankelistoja käytettiin sanoman julistamiseen, mutta 
vähemmän kuin apostoleja. Muut seurakunnan vanhimmat, pasto-
rit, määrättiin tietyn seurakunnan alueelle, vaikka saattoivat pitää 
alueellaan evankelisia luentoja (ei kuitenkaan evankelioimis-
kampanjoita), joiden kautta he tekivät alueensa ihmiset tietoiseksi 
Jumalan valtakunnan tulosta eli evankeliumin sanomasta.

Seurakunnalle annettiin kaksi toisiinsa kietoutunutta 
tehtävää: valtakunnan tulon ilosanoma ja lampaiden ruokki-
minen. Molempien tehtävien vuoksi sen tuli olla organisoitu ja 
toimintakykyinen. 

Yksityisellä jäsenellä on myös tärkeä osa ilosanoman (evan-
keliumin) maailmalle levittämisessä. Ei kuitenkaan naapureille 
tai maailmalle julistaminen. Julistustehtävä annettiin ennen kaik-
kea apostoleille, jonkin verran evankelistoille ja vielä vähemmän 
paikallisille pastoreille (heidän päävelvollisuutensa on paikallis-
seurakunnassa saarnaaminen ja sen johtaminen).

Koko seurakunnan toiminnan tehtävä on kokonaisuu-
dessaan yksi ja sama, mutta se on organisoitu eri toimintoihin 
ja tehtäviin (1 Kirje korinttilaisille 12:5-6). 

y k s i t y i s E n  J ä s E n E n  t E h t ävä

Kuinka tavallinen seurakunnan jäsen voi olla osallinen viemään 
evankeliumia kaikkialle maailmaan? Vastuu tästä annettiin 
apostolille. Nyt 20. vuosisadan loppupuoliskolla työtä tehdään 
myös radion, television ja painotuotteiden välityksellä!

Ensimmäisellä vuosisadalla sanoma välittyi henkilökohtai-
sen julistuksen kautta. Kuinka seurakuntalaiset saattoivat olla 
mukana tässä työssä?

Paljonkin! Ilman seurakuntalaisia apostoli ei voinut olla yksin 
kykeneväinen mihinkään.

Katso tätä Raamatun esimerkkiä: Pietari ja Johannes saarna-
sivat temppelissä Jerusalemissa. Suuri lauma ihmisiä kokoontui 
heidän ympärilleen Pietarin tekemän ihmeteon takia. Heidät hei-
tettiin vankilaan yöksi ja heitä kiellettiin saarnaamasta uudelleen 
henkensä menettämisen uhalla. Heidän intonsa lamaantui. 

He menivät heti vapauduttuaan seurakuntaveljien tykö (Apos-
tolien teot 4:23), koska tarvitsivat näiltä tukea, apua ja kannustusta. 
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Heidän työnsä vaati seurakuntalaisveljien uskollisia rukouksia. 
Veljet olivat osa heidän tekemäänsä työtä.

Katso nykyisempää esimerkkitapausta.
Kalifornian oikeuslaitoksen syyttäjä kääntyi yhtäkkiä Jumalan 

maailmanlaajuisen seurakunnan (wcg) päämajaa vastaan Pasa-
denassa, Kaliforniassa. Hän väitti, että Yhdysvaltain peruslain 
vastaisen toiminnan takia kaikki seurakunnan omaisuus ja varat 
siirtyisivät nyt valtion hallintaan ja että tuomioistuin oli nimittä-
nyt uuden omistajan, joka tulisi ottamaan Jumalan seurakunnan 
asiat hoitoonsa ja sen johdon käsiinsä.

Juuri kun tämä nimetty henkilö oli astumassa päämajaan vir-
kailijoineen ja poliisin saattamana, 5000 seurakuntalaista, joidenka 
joukossa oli lapsia ja imeväisiä, kansoitti nämä hallintoraken-
nukset ja aloitti ympärivuorokautisen jumalanpalveluksenpidon 
ja rukoukset. Ovet lukittiin. Aseelliset poliisit eivät halunneet 
murtaa ovia, joidenka takana rauhallinen jumalanpalvelus jat-
kui taukoamatta. Kolmen päivän kuluttua poliisi luovutti ja uusi 
haltuunottaja, entinen ei-kristillinen tuomarikin luovutti. Siviili-
kanne jäädytettiin ja seurakunnan toiminta jatkui! Seuraavan 
asteen tuomioistuin hylkäsi esitetyn syytöksen ja sanoi, ettei sii-
hen ollut mitään perusteita.

Voin tämän kirjan kirjoittajana ja Kristuksen aposto-
lina vakuuttaa, etteivät apostolit, evankelistat, pastorit eivätkä 
seurakunnan vanhimmat pystyisi tekemään tätä työtä ilman seu-
rakuntalaisten uskollista tukea ja jatkuvaa kannustusta.

Voin myös todeta, ettei yksityinen seurakunnan jäsen pysty 
kasvattamaan Jumalan vaatimaa luonteenlaatua ilman apos-
tolien, evankelistojen, pastoreiden ja vanhimpien apua. Kaikki 
Jumalan seurakuntaan asettamat ihmiset ovat riippuvaisia 
toisistaan joukkueen jäseninä. He kaikki muodostavat yhdessä 
joukkueen, organisoidun toimintaryhmän, jollaista ei löydy 
mistään muualta maailmassa.

Tarkastellaan seuraavaksi, kuinka tämä organisaatio toimii.

J u m a l a  k ä y t t ä ä 
n y k y a i k a i s i a  m E t o D E J a

Jumalan työn edistäminen vaatii tietysti rahaa. Nykyään seura-
kunnalla on käytössään teknologian keinoja, jotka ensimmäisen 
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vuosisadan työltä puuttui. Ilman seurakuntalaisten kymmenyksiä 
ja auliita vapaaehtoislahjoituksia julistustyö ei olisi mahdollista 
nyky-yhteiskunnassa. 

Työ olisi mahdotonta samoin ilman jatkuvia, horjumattomia seu-
rakuntalaisten rukouksia. Päämajassa työskentelevät eivät jaksaisi 
kohdata toistuvaa vastustusta, vainoa, vastoinkäymisiä ja turhautu-
misia ilman jäsenten ja kenttäpastorien jatkuvaa kannustusta.

Minulla on esimerkiksi ilo vastaanottaa usein kauniisti koristel-
tuja kortteja, joissa on jopa satojen jäsenten viestit allekirjoituksineen 
osoittamassa tukea ja kannustusta työlle. Ympäri maailmaa hajautu-
neiden jäsenten on varmaan vaikea ymmärtää, kuinka rohkaisevia 
ja inspiroivia heidän viestinsä ovat Jumalan valitsemalle maail-
manlaajuisen Jumalan työn vastuunkantajalle. Tuhannet maan 
kolkista saapuvat rukoukset Jumalan edessä antavat uskoa jatkaa 
eteenpäin tämän suurenmoisen työn puurtamiseksi.

Kuinka Jumalan seurakunnan organisaatio toimii nykymaa-
ilmassa näkyvästi?

Kristuksen evankeliumin sana, eli Jumalan valtakunta, levit-
täytyy maailmanlaajuisesti radion, television ja suurlevikkisen 
The Plain Truth—lehden välityksellä. Tämän ainutlaatuisen moni-
värisen lehden levikki on yli 7 miljoonaa kopiota kuukaudessa, 
se kantaa seitsemällä eri kielellä Kristuksen evankeliumia tehok-
kaasti ja mielenkiintoa herättävästi. Lähetämme lisäksi miljoonia 
painoksia laadukkaita kirjasia ja sidottuja kirjoja. Johtavissa sano-
malehdissä, kuten The New york Times, The Wall street Journal, 
Los Angeles Times, san Francisco Chronicle jne., ilmestyy koko 
sivun ilmoituksia aika ajoin. Lontoon Timesissa on käytetty run-
saasti palstatilaa.

Pastoreille päämaja lähettää 14–20 -sivuisen Pastor General-
uutiskatsauksen viikoittain heitä ja paikallisia jäseniä kannustamaan. 
Kaikki jäsenet saavat maailmanlaajuisesti kahdesti kuussa The 
Worldwide News -uutisaikakausilehden. Laadukas värikäs The Good 
News lähetetään kaikille jäsenille, pastoreille ja muille työn tukijoille 
kuukausittain. Kaiken tämän lisäksi Kristuksen apostoli lähettää 
kaikille jäsenille ja työn kannattajille kuukausittain tiedotuskirjeen 
kuvaten työn haasteita, sen tuloksia sekä tarpeita.

Lisäksi on tärkeä raamattukirjekurssi, joka syventyy raama-
tullisiin perusoppeihin ja joka pyynnöstä lähetetään jäsenistölle 
sekä muille tilaajille kuukausittain.
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Matkustan lisäksi henkilökohtaisesti ympäri maailmaa ja 
pidän Kristuksen sanomaa esillä tavatessani kuninkaita, kaise-
reita, presidenttejä, pääministerejä ja muita eri maiden johtajia 
sekä johtohahmoja.

Koko tämä organisoitu toimintatapa suorittaa seurakunnalle 
annettua työtä: 1) julistamalla tulevaa Jumalan valtakuntaa maa-
ilmalle ja 2) ruokkimalla laumaa.

Yksilö tai yksittäinen kristitty, joka yrittää kiivetä Juma-
lan valtakuntaan jollain muulla keinolla kun Kristuksen ja 
hänen seurakuntansa kautta, ei voi harjaantua Kristuksen 
tarkoittamalla tavalla johto - tai hallintotyöhön Kristuksen hal-
litsemaan valtakuntaan.

y k s i t t ä i s E t  J ä s E n E t  J a  E n t i s E t  J ä s E n E t

Entä kuinka käy yksittäiselle kristitylle, joka ei halua olla osana 
seurakuntaa, vaan haluaa löytää pelastuksen Kristuksen kautta 
omin päin. 

Jumala loi suunnitelman, jonka avulla ihmiset voidaan 
siittämisen jälkeen harjaannuttaa ja valmistaa syntymään Juma-
lan perheeseen, jumalolennoiksi, Jumalan valtakunnan 
työntekijöiksi. 

Jumalan valtakunta on Jumalan perhe, erinomaisesti organi-
soitu ja työntekijöiksi korkeasti koulutetuista jumalolennoista 
koostuva.

Seurakunta on Jumalan erityisoppilaitos Jumalan valitsemien 
ihmisten kuninkaiksi ja papeiksi kouluttamista varten, se opas-
taa heitä johtamaan ja opettamaan osana Jumalan valtakuntaa. 
Ainoastaan nämä tulevat olemaan kuninkaita ja pappeja tulevassa 
valtakunnassa.

Jos joku luulee voivansa työstää pelastuksen seurakunnasta 
erillään, hän ei ymmärrä Jumalan suunnitelmaa alkuunkaan. 
Pelastus ei ole tarjolla tänä ajankohtana vielä saatanan johtamassa 
maailmassa. Tässä vaiheessa ketään ei ole kutsuttu vain pelas-
tumaan, vaan erikoista koulutusta varten, joka voi tapahtua vain 
Jumalan seurakunnan parissa.

Saatanan maailmassa elävät ihmiset eivät voi kouluttaa itse-
ään seurakunnan ulkopuolella näihin erikoistehtäviin: johtajiksi 
ja opettajiksi Jumalan valtakunnassa. Vasta kun saatana poistetaan 
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kuvioista ja Jumala ottaa johdon käsiinsä, pelastus tarjotaan 
kaikille.

Seurakunnan organisaatio on järjestetty Jumalan mallin 
mukaan yhteistyön hengessä, jotta se toimii saumattomasti. Kun 
Jeesus Kristus palaa maan päälle, seurakuntalaisista muodostuu 
Jumalan perhe. Muistathan, että Jumala on pyhä perhe.

Otetaan vastine tälle saatanan maailmasta. Jos jalkapalloilija 
sanoo, että hän haluaa harjoitella yksinään, muttei joukkueensa 
kanssa, mutta haluaa liittyä joukkueeseen vasta pelin alkaessa, 
niin luuletko, että valmentaja ottaa hänet joukkueen jäseneksi 
ilman, että hän harjaantuu toimimaan joukkueen osana? Ei Juma-
lakaan ota perheeseensä ylösnoussutta, joka kieltäytyy olemasta 
osa seurakuntaa elämänsä aikana, seurakunnan jäsenenä ”urhei-
lukauden” aikana.

Jeesus valisti seurakunnan alkuaikoina tulevia apostoleja seu-
raavasti, viitaten puheessaan seurakuntaan.

”Minä olen viinipuu ja te olette oksat.” Jos joku oksa ei ole mui-
den kanssa liittynyt runkoon, Hän ei ole osa seurakuntaa ja 
Isä Jumala heittää hänet pois kuolleena oksana. Puun elämä 
(siitetty henkielämä) johtuu päärungosta, Kristuksesta, seura-
kunnan päästä, oksille.

Entä jos on ollut Kristuksen hengellisen ruumiin osana, mutta 
on erotettu tarkoituksellisesti (kun on saanut aikaan erimieli-
syyttä tai vastustanut hallintoa)? Seurakunta on kuin raskaana 
oleva äiti. Keskenmenossa ihmiselämä erkautuu kun sikiö kuol-
lee. Vastoin tätä vertauskuvaa, seurakunnasta erotettu voi palata 
takaisin parannuksen tehtyään ja uskon vahvistuttua takaisin 
ruumiiseen.

E n t ä  m u u t  k i r k o t  m a a i l m a s s a ?

Keitä ovat muiden kirkkojen ja uskontojen miljoonat jäsenet?
Saatana on valheiden mestari. Saatanallakin on kirkkoja, 

uskontoja, pappeja ja pastoreita eri uskonnollisissa järjestöissä 
ja seurakunnissa (2 Kirje korinttilaisille 11:13–15). Entä miljoonat 
ihmiset vakiintuneissa ”kristillisissä” kirkoissa? Ilmestyskirjan 12 
luku kuvaa seurakuntaa vainottuna piskuisena laumana, jonka 
jäsenistä moni kuoli uskonsa vuoksi marttyyrinä ja toiset jou-
tuivat pakenemaan vainojen, kidutusten ja kuoleman uhatessa. 
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Luku 17 kuvaa suuria ja mahtavia maailman poliittisesti vaiku-
tuksellisia kirkkoja, joita johtaa ”äitikirkko”, Suuri Babylon, maan 
porttojen ja kauhistuksien äiti (jae 5) eli muinainen Babylonian 
mysteeriuskonto, josta tytärkirkot protestina erkautuivat. Tämä 
poliittisesti vaikutusvaltainen uskonto vainosi pyhiä (jae 6). Se rat-
sastaa luvun 13 pedon päällä ja hallitsee lohikäärmeen, perkeleen 
voimaalla (Johanneksen ilmestys 12:9), joka on itse saatana.

Tämä kuulostaa äärimmäiseltä, mutta on Raamatun tekstissä 
oleva tosiasia.

Entä näissä kirkoissa olevat jäsenet, jotka sanovat ”syntyneensä 
uudestaan”, ovatko he väärässä? He voivat olla vilpittömiä uskos-
saan, mutta heitä on täydellisesti petetty, ja he eivät ymmärrä 
tilaansa. Heitä ei ole tuomittu ”helvetin tuleen eikä ”pelastettu”, 
vaan he ovat osana maailmaa, joka on kokonaan saatanan pet-
tämä ja erossa Jumalasta.

Jos nämä ihmiset ovat elossa kun Kristus palaa syrjäyttämään 
saatanan, heidän silmänsä avautuvat ja he näkevät totuuden, jos 
taas ovat sitä ennen kuolleet, heidät herätetään ja kutsutaan pelas-
tukseen viimeisellä tuomiolla (Johanneksen ilmestys 20:11–12).

Voi lukea asiasta lisää kirjasestamme Just What Do you Mean—
born Again?

Voimme ylistää Jumalaa, vaikka maailmaa on petetty, koska 
saatana tullaan pian poistamaan maan päältä, ihmismielet avataan 
ymmärtämään Jumalan hämmästyttävä totuus ja lopulta kai-
kille aikojen alusta syntyneille ihmisille tarjotaan mahdollisuus 
pelastukseen ja ikuiseen elämään. Tämän tarjouksen kohdalle 
tullessa jokaisen täytyy itsenäisesti tehdä omakohtainen pää-
töksensä. Jotkut harvat eivät tee parannusta, eivät usko, eivätkä 
pelastu. Tämä kirja ei julista pelastusta kaikille, jotkut menehty-
vät tulen liekeissä.

Jumalan ihana päämäärä toteutuu portaittain Jumalan 
oman suursuunnitelman mukaisesti.

s E u r a k u n n a n  o p p i

Mitkä ovat Jumalan seurakunnan keskeiset opit?
Seurakunnan oppien täytyy luonnollisesti olla tekemisissä 

seurakunnan tehtävän kanssa: saatanan maailmasta opetuslas-
ten (oppilaiden) kutsuminen, heidän kuninkaiksi ja papeiksi 
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(opettajiksi) kouluttamisensa Jumalan tulevaa maailmaa varten, 
jossa kaikille tarjotaan elämän puusta (pelastus ja ikuinen elämä).

Tämän opin mukaisesti seurakunta kutsuttuiin avustamaan 
valtakunnan, hallituksen ja jumalallisen luonteen palauttamisessa. 
Jos näitä ei ollut enää olemassa, niin mitkä oli hävitetty? Jumalan 
laki hävitettiin, hänen hallituksensa ja jumalallisen luonteen ja 
elämän perusta sysättiin syrjään. 

Ydin on syntikysymys. Mitä synti on? Syntiä on Jumalan lain 
rikkominen, laittomuus (1  Johanneksen kirje 3:4).

Saatana on harhauttanut maailman kirkot uskomaan, että 
Jumalan laki poistettiin, ja että Jeesus poisti eli ”naulasi lain ris-
tiin” sen sijaan, että olisi sovittanut ihmisten lain rikkomuksen 
tuomion.

Protestanttinen ”lain ristille naulaaminen” voi olla vain saa-
tanan oppi lain poistamisesta, jotta ihmiset voisivat tehdä syntiä 
rangaistuksetta. Tämän mukaan lain rikkominen sallittaisiin, 
koska ”Kristus naulasi lain ristiin” – teorian mukaan. 

Ristille naulattiin lain sijasta Kristus, syntiemme kantaja, joka 
otti päälleen syntimme ja maksoi kuolemanrangaistuksen puo-
lestamme, jotta voisimme vapautua lopullisesti synnin palkasta, 
eikä sen takia että voisimme tehdä syntiä rangaistuksetta.

Seurakunnan perusoppi perustuu vanhurskauteen ja Jumalan 
lakien noudattamiseen. Tämä laki on rakkaus, muttei ihmisen 
rakkaus. Ihmisrakkaus ei voi kohota ihmisen ihmiskeskeisyyttä 
korkeammalle. Tarvitaan Jumalan rakkaus, joka on … vuodatettu 
sydämiimme Pyhän Hengen kautta (Kirje roomalaisille 5:5). Mui-
nainen Israel ei pystynyt tosissaan noudattamaan Jumalan lakia. 
Se olisi voinut täyttää lain vain kirjaimen mukaan. Rakkaus on 
lain täyttymys, mutta israelilaiset omistivat vain ihmiselle omi-
naisen itsekeskeisen rakkauden ja eivät täten voineet noudattaa 
lain henkeä, koska tätä mahdollistavaa Pyhää Henkeä ei ollut vielä 
annettu.

Tämä oppi kattaa kaikki Hengen hedelmät: rakkauden, ilon, 
rauhan, pitkämielisyyden, ystävällisyyden, hyvyyden, uskollisuu-
den, sävyisyyden, itsensähillitsemisen jne.

Jumalan seurakunta opettaa yksinkertaisesti elämään Raama-
tun joka sanan mukaan.

Aadam, ensimmäinen ihminen, halusi itse päättää, mikä hänen 
mielestään oli hyvää ja pahaa, omaksua itse oikeaksi katsomansa 
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opit, uskomukset ja elämäntavan. Maailma on jo 6000 vuoden 
ajan jatkanut saman mallin mukaan. Seurakunta kutsuttiin 
kuitenkin toimimaan toisin kuin maailma ja elämään Jumalan 
Raamatussa opettamalla tavalla. 

s E u r a k u n n a n  h i s t o r i a

Tarkoituksenani on antaa lukijalle lyhyt katsaus seurakunnan his-
toriaan vuodesta 30 jKr. aina nykyaikaan asti.

Seurakunta sai alkunsa uutissadon juhlapäivänä, viikkojuh-
lan päivänä, helluntaina 31 eKr. Pyhä Henki laskeutui taivaasta 
Jerusalemiin kokoontuneen 120 opetuslapsen päälle ihmeiden 
saattamana, joita ei todistettu sitä ennen eikä nähty sen jälkeen.

Nämä 120 olivat yksimielisesti (engl. accord) koolla, kun 
”yhtäkkiä tuli humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuu-
lispää” (Apostolien teot 2:2). Oletko koskaan kokenut tornadoa tai 
hurrikaania? Tuuli voi nousta erittäin kovaääniseksi. Tämä ääni 

”täytti koko huoneen, jossa he istuivat”. Seuraavaksi he ”näkivät 
ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän 
itsekunkin päälle. Ja tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi 
ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan mitä Henki heille 
puhuttavaksi antoi.”

Tällaista yliluonnollista tapausta nähty tätä ennen eikä enää 
sen jälkeen. Helluntailaiseksi itseään nimittävä lahko väittää tois-
tavansa tämän ihmeteon.

Heidän kokouksissaan ei kuitenkaan kuulu ääntä taivaista eikä 
heidän ylleen kokoonnu tulisia kieliä. Jotkut pyrskähtävät sian-
saksalta kuulostavaan puhetulvaan, jonka he väittävät edustavan 
vierasta kieltä. Kuitenkaan helluntaina 31 jKr. tällaista monger-
rusta ei kuultu, vaan kokoontuneet kansanjoukot koostuivat 
lukuisista kansalaisuuksista. Kun nämä 120 puhuivat ”he tulivat 
ymmälle, sillä he kukin kuulivat heidän puhuvan hänen omaa kiel-
tänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, Katso, eivätkö 
nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten 
kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?”

Jokainen näiden 120 puhetta kuuleva kuuli julistuksen omalla 
äidinkielellään. Kreikkalainen kuuli kaikkien 120 puhuvan kreikan 
kielellä, parttilainen partin kielellä ja meedilaisen mukaan kaikki 
puhuivat meedin kieltä. Kaikki kuulijat ymmärsivät sanoman!
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Helluntailaislahkon kokouksissa yksi alkaa puhua selittämät-
tömästi, muiden ymmärtämättä (1 Kirje korinttilaisille 14:28). 
Tämä Raamatun jae käskee kuitenkin vieraskielisen olkoon puhu-
matta, jos hänellä ei ole tulkkia: ”Mutta jos ei ole selittäjää, niin 
olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. 

”Jae 33 sanoo, ettei Jumala ole epäjärjestyksen Jumala. Jakeessa 
19 Jumala ilmaisee ”kielilläpuhumisen” ala-arvoisuuden totea-
malla: ”Mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi 
sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymme-
nentuhatta sanaa kielillä.”

Kun puhun Japanissa tai muualla ulkomailla, minulla on aina 
mukana tulkki, jotta ihmiset voisivat ymmärtää sanomani.

p y h ä n  h E n g E n  k a s t E

Koko helluntaisliike perustuu väärinymmärrettyyn Pyhän Hengen 
kasteeseen, joka on saatanan petoksen tulosta. Kristus ilmoitti apos-
toli Paavalin välityksellä, että ”me olemme kaikki yhdessä Hengessä 
kastetut yhdeksi ruumiiksi”—yhteen ruumiiseen, seurakuntaan. 
(1 Kirje korinttilaisille 12:13). Kastaa sana tarkoittaa upottamista.

Helluntailaiset ovat erheellisesti uskoneet, että he ovat 
”pelastuneet” vastaanotettuaan Jeesuksen henkilökohtaisena 
Vapahtajanaan. He pitävät kielilläpuhumista todisteena Pyhällä 
Hengellä täyttymisestä ja voiman saamisesta. Olen ollut tällais-
ten ryhmien kanssa paljon tekemisissä. Tämä heidän ”kasteeksi” 
kutsumansa ilmiö näyttää hellittävän heidän kielensä kannat käy-
tännössä tunnevoimaiseen, usein kehuskelevaan puheeseen. 

Selitykseni ei auttane tämän petoksen alaisia henkilöitä, mutta 
toivottavasti estää muita kietoutumasta tähän valheelliseen tun-
teelliseen ”hengellisyyteen”.

Nykyaikana kuultava evankeliumi Jeesuksesta uskottelee, että 
pelkästään Jeesukseen omana henkilökohtaisena Vapahtajana 
uskominen tarkoittaa pelastuksen vastaanottamista. Kuitenkin 
Markuksen evankeliumissa sanotaan, että monet palvovat Jee-
susta turhaan, koska he eivät noudata Jumalan käskyjä, erityisesti 
koska he eivät vietä sapattia, vaan noudattavat ihmisten perinteitä, 
joidenka kautta saatana on pettänyt koko maailman.

Johanneksen evankeliumissa 8:30–44 Jeesus puhutteli juutalai-
sia, jotka kyllä uskoivat häneen, mutteivät uskoneet, mitä hän sanoi 
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eivätkä pitäneet käskyjä, kutsumalla heitä isänsä perkeleen lapsiksi. 1. 
Johanneksen kirjeestä luemme: ”Joka sanoo, Minä tunnen hänet, eikä 
pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.”

Alkuperäisenä viikkojuhlan päivänä noin 3000 eri kansojen 
juutalaista kastettiin, kaikki yhtenä päivänä, heidän tehtyään 
parannuksen ja uskottuaan Jeesukseen ja hänen sanomaansa. 
Muutama päivä sen jälkeen kun Pietari paransi temppelin portilla 
syntymästään ramman, 2000 muuta kastettiin. Jumala moninker-
taisti tämän alkuvaiheissaan olevan seurakunnan jäsenmäärän.

Ennät ysmäärä inen kasv u ei  kuitenkaan jat kunut 
määrättömästi.

Muista, että Jumala kutsui seurakuntaan ihmisiä saatanan 
ollessa edelleen vallassa maan päällä. Saatana ei istunut tämän 
tapahtuessa toimettomana, vaan taisteli raivokkaasti Juma-
lan pelastussuunnitelmaa vastaan. Hän oli jo yrittänyt tappaa 
Jeesus-lapsen. Hän yritti harhauttaa 30—vuotiaan Jeesuksen teh-
tävästään. Hän ei antanut sen jälkeenkään periksi, ei edes tänä 
päivänä. Hänen tehtävänään on edelleen seurakunnan tuhoami-
nen, tai ainakin heidän pettämisensä. Hän haluaa uskotella heille 
valheen yhdessä muun maailman kanssa.

Hän sai alussa juutalaiset seurakuntaa vastustamaan ja kiel-
tämään Jeesuksen ennustettuna Messiaana. Seurakunta koostui 
alkujaan lähes kokonaan juutalaisista. Ympäröivät juutalaiset eivät 
halunneet, että heidän rituaalejaan tai Mooseksen lain mukaisia 
uhritoimituksia yritettiin lakkauttaa.

Seurakunnan vielä lisääntyessä (Apostolien teot 6:1) kohta 
”suuri vaino nousi Jerusalemin seurakuntaa vastaan” (Apostolien 
teot 8:1). Seurakunta hajaantui ulkomaille Juudeaan ja Samariaan 
apostoleja lukuun ottamatta.

va l E - E va n k E l i u m i  s a a  J a l a n s i J a n

Pian syntyi kiista julistetusta evankeliumista: oliko se Kristuk-
sen ilosanoma koskien tulevaa Jumalan valtakuntaa vai sanoma 
Kristuksesta ihmisten Vapahtajana? Vallalle nousi erheellinen 
käsitys Jeesuksesta Vapahtajana, joka unohti kokonaan synnin 
määritelmän, joka oli Jumalan antaman hengellisen lain rikkomus. 
Se unohti ilosanoman tulevasta Jumalan valtakunnasta, saatanan 
syrjäyttämisestä, Jumalan hallinnon maan päälle palauttamisesta 
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ja pelastuksen tarjoamisesta lopulta kaikille parannuksen tekeville 
uskoville, jotka saisivat mahdollisuuden elää ikuisesti Jumalan 
lapsina, jumalolentoina.  

Apostoli Paavali kirjoitti korinttolaisille: ”Mutta minä pel-
kään, että niinkuin käärme kavaluudella petti Eevan, niin 
teidän (alkuseurakunnan jäsenten) mielenne ehkä turmeltuu 
pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta 
kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta 
kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toi-
sen hengen, kun minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, 
kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte” 
(2 Kirje korinttilaisille 11:3-4).

Paavali jatkaa näiden valheellisten opettajien kuvausta luvun 
edetessä. 

Seuraavaksi kirjeessään galatalaisille Paavali kirjoitti: ”Minua 
kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kut-
sunut teidät (te tulitte kutsumalla seurakunnan jäseniksi ja kukaan 
ei voi tulla kutsumatta Kristuksen tykö) Kristuksen armossa pois 
toisenlaiseen evankeliumiin, joka ei kuitenkaan ole mikään toinen; 
on vaan on eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä 
Kristuksen evankeliumin” (Kirje galatalaisille 1:6-7). Kristuksen 
evankeliumi oli sanoma tulevasta Jumalan valtakunnasta, mutta 
he olivat jo kääntymässä valheelliseen evankeliumiin.

va l E k r i s t i l l i s y y s

Pian seurakunnan toiminnan kulku jää historian peittoon ja ainoa 
tietomme perustuu lähinnä Apostolien tekojen kirjaamaan tie-
toon. Seuraavaksi meillä löytyy tietoa noin 150 jKr., jolloin voimme 
lukea kristillisestä kirkosta, joka eroaa alkuseurakunnasta yhtä 
totaalisesti kuin päivä yöstä. Silti se kutsui itseään kristityksi.

Seuraava lainaus on historian teoksesta nimeltä The Decline and 
Fall of the roman Empire (osa 1, luku 15): ”Kirkkohistorian harvat ja 
epäilyttävät lähteet eivät tuo tarpeeksi valoa alkukirkon tapahtumien 
hämärään”. Olen usein kutsunut sitä ”kadonneeksi vuosisadaksi”, 
koska meillä ei ole tietoa sen ajan seurakunnan historiasta.

Oppineet ja kirkkohistorioitsijat tunnustavat, ettei meillä ole 
selvää käsitystä vuosien 50 ja 150 jKr. välisistä tapahtumista. Aivan 
kuin verho olisi laskeutunut tapahtumien ylle.
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Englantilainen oppinut Samuel G. Green kirjoitti teoksessaan 
A Handbook of Church History: ”Tapahtumat kolmekymmentä 
vuotta Uuden Testamentin kaanonin ja Jerusalemin tuhon jäl-
keen ovat totuudellisesti kirkkohistorian tuntemattominta aikaa. 
Saapuessamme toiselle vuosisadalle, olemme tulleet jo aivan toi-
senlaiseen aikaan.”

William Fitzgerald kirjoitti kirjassaan Lectures on Ecclesiastial 
History: ”Tämä apostolista kautta heti seuraavaa ”ylimenokausi” 
on epäselvyyden varjossa …”

Teoksessa The Course of Christian History William J. 
McGlothlin kirjoitti: ”Kristinusko oli muuttunut ajan kulu-
essa ja aikakauden lopulla erosi usealla tavalla apostolisesta 
kristillisyydestä”.

Philip Schaff kirjoittaa puolestaan kirjassaan History of the 
Christian Church: ”Ensimmäisen vuosisadan viimeiset kolme-
kymmentä vuotta ovat salamyhkäisen pimeyden peitossa vain 
Johanneksen kirjoitusten tuodessa valoa. Tästä kirkkohistorian 
jaksosta tahtoisimme tietää eniten, mutta tiedämme vähiten.”

Kun keskitymme tarkasti, voimme alkaa erottaa tapahtumien 
kulun historian hämärässä.

Kristus perusti seurakuntansa Rooman valtakunnan aikana. 
Tämä valtakunta oli suurin ja voimakkain koskaan olemassa ollut 
valtakunta. Sen alue ulottui Brittein saarilta moderniin Turkin valti-
oon ja koostui monista eri taustan omaavista kulttuureista, kaikki 
yhden hallinnon alaisina.

Rooman hallintovalta oli vakaa, mutta sen kansalaiset saattoi-
vat elää suhteellisen vapaasti Roman lain alaisina. Niin kauan kuin 
sen kansalaiset kunnioittivat Rooman keisaria, heidän sallittiin 
harjoittaa uskontojaan ja palvoa esi-isiensä uskontoja.

Viikkojuhlan tapahtumien jälkeen apostolit valmistautuivat 
Kristuksen ohjeiden mukaisesti menemään kaikkialle maailmaan 
ja julistamaan valtakunnan ilosanomaa. Kristinuskon laajentu-
essa pohjoisiin pakanamaihin Juudeasta, se kohtasi Babylonian, 
Persian ja Kreikan pakanauskontojen edustajat.

Apostolit kohtasivat myös Simon Maguksen, joka oli nimittänyt 
itsensä muinaisen Babylonin mysteeriuskontokultin johtajaksi.

Tämän miehen yritys keinotella vaikutusvaltainen asema 
alkuseurakunnassa itselleen veti Pietarin toimesta vesiperän 
(Apostolien teot 8). Muitakin valheellisia opettajia esiintyi. 
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Paavali varoitti ensimmäisissä paimenkirjeissään nuoria seura-
kuntia Kreikassa ja Galatiassa. Hän kertoi, että he olivat vaarassa 
kääntyä evankeliumin totuudesta toiseen oppiin, valheelliseen 
tulkintaan Kristuksesta ja hänen tuomastaan viestistä.

Valheellisia opettajia soluttautui tasaiseen tahtiin seurakunnan 
pariin ja heidän vaikutuksestaan Kristuksen evankeliumi vesittyi 
ja sai vaikutteita Babylonian ja Persian kulttiopeista.

Ensimmäisen vuosisadan aikana alkuperäiset apostolit kehot-
tivat ja rohkaisivat seurakuntalaisia pysymään uskollisina.

Jeesuksen veli Juudas kehotti kilvoittelemaan annetun uskon 
puolesta (Juudaksen kirje 3).

Apostoli Johannes varoittaa olemasta missään tekemisissä vää-
räoppisten kanssa (2 Johanneksen kirje 10).

Monet kristityiksi itseään kutsuvat ihmiset eivät itse asiassa tee 
kääntymystä. Tänä aikana kaikki kristityiksi itseään nimittävät kär-
sivät suuresti Rooman alaisuudessa, jos eivät palvoneet keisaria.

Hullu Nero väitti vuonna 64 jKr. Rooman palamista kristitty-
jen tuhotyöksi ja vainosi heitä armottomasti. Tuhannet kuolivat 
Neron aikana marttyyrikuoleman.

Pian tämän jälkeen Palestiinan juutalaiset nousivat kapinaan 
Rooman hallintoa vastaan. Seurauksena Jerusalem tuhottiin 70 
jKr.

Uskollisena pysynyt Jerusalemin seurakunta, vaikka lukumää-
rältään pieni, pakeni Pellaan turvaan.

s E i t s E m ä n  s E u r a k u n n a n  a i k a k au t t a

Ilmestyskirjassa on seitsemän viestiä seitsemälle Vähä-Aasian seu-
rakunnalle ensimmäisen vuosisadan lopulla.

Nämä seurakunnat: Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, 
Filadelfia ja Laodikea, sijaitsivat Rooman valtakunnan pääkaup-
pareitin varrella.

Sanansaattajat toimivat hevosilla reittiä kulkiessaan viestin-
viejinä kaupungista toiseen.

Näiden seitsemän seurakunnan viestit sisältävät niin kan-
nustusta kuin torujakin. Niistä käy ilmi kunkin seurakunnan 
vallitseva ominaisuus.

Nämä viestit eivät olleet kuitenkaan pelkästään yksityisille seu-
rakunnille tarkoitettuja, vaan suuremmalle lukijakunnalle.
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Ne ovat merkittäviä profetioita, jotka paljastivat Jumalan 
seurakunnan tapahtumien suunnan viikkojuhlasta 31 jKr. aina 
Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemukseen saakka. 

Seurakunnan historia jaottui seitsemään aikakauteen, jolla 
kullakin oli omat hyvät puolensa, heikkoutensa ja ongelmansa.

Viesti kulki muinoin Efesosta Laodikeaan, Jumalan totuus siir-
tyi samoin aikakaudelta toiselle.

Viesti kulki viestijuoksun kaltaisesti, viestikapula annettiin 
juoksijalta toiselle kunnes maalinauha ylitettiin.

Viestikapula siirtyi toisen vuosikymmenen aikana Efeson seu-
rakunnan aikakaudelta Smyrnan seurakunnan aikakaudelle.

Nämä olivat vainottuja, kerettiläisiksi ja harhaoppisiksi nimi-
tettyjä ja maailman hylkimiä. ”Kadonneen vuosikymmenen” 
jälkeen esiin ilmestyi toisenlainen kirkko, jonka suosio kasvoi 
kasvamistaan ja jonka oppi erkaantui erkaantumistaan Jeesuk-
sen julistamasta evankeliumista.

Roomalaisten vainotyöt jatkuivat kerta toisensa perään aina 
neljännelle vuosisadalle asti, jolloin Konstantinus tunnusti sen-
aikaisen rappeutuneen kirkon uskon valtakunnan viralliseksi 
uskonnoksi.

Hänen tunnustamansa kirkko erosi huomattavasti Jeesuksen 
perustamasta alkuseurakunnasta. Apostoleille opetettu tieto ja 
oppi haudattiin uusien seremonioiden, rituaalien ja mysteerien 
alle. Se oli itse asiassa Babylonialainen mysteeriuskonto, joka kut-
sui itseään ”kristilliseksi”, omaksui opin armosta, mutta käänsi 
sen synnin laillistamiseksi. Valtakristillisyys oli siis entinen Baby-
lonialainen mysteerikultti vain uudessa asussa.

Konstantinuksen tunnustaessa tämän ns. kristinuskon uuden 
aseman, se suuntasi energiansa kulttinsa levittämiseksi koko val-
takunnan alueelle. Pappeja ja opettajia lähti joka valtakunnan 
kolkkaan julistamaan Kristusta. Tuhannet, ehkä miljoonat uskoi-
vat tähän. Mutta julistettu viesti ei ollut sama, jota Kristus julisti. 
Kristus julisti Jumalan valtakunnan tuloa.

k E i s a r i  va h v i s t a a  
m y s t E E r i k i r k o n  o p i n 

Ihmettelet varmaan, kuinka aidolle seurakunnalle kävi näiden 
vuosisatojen aikana.
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Keisari Konstantinus kuoli 337 jKr. eli 300 vuotta Kristuksen 
ristiinnaulitsemisen jälkeen. Hän antoi siunauksensa kirkolle, 
joka väitti olevansa Kristuksen alkuun saattama.

Kun vainot lakkasivat, nämä entiset vainotut muuttuivat vai-
noojiksi. Alkuseurakunta eroavineen oppeineen kuulutettiin 
kerettiläisiksi ja vainottavaksi.

Laodikean kirkolliskokous kirjasi yhteen kuuluisimmista kir-
joistaan vuonna 365 jKr.: ”Kristityt eivät saa juutalaisten tavoin 
levätä sapattina, vaan heidän täytyy tehdä työtä tänä päivänä, 
ennemmin kunnioittaa Herran päivää. Jos joku tavataan tätä juu-
talaista päivää viettämästä, saatettakoon hänet kirkonkirouksen 
alle. ”Käytännössä tämä tarkoitti kiduttamista tai kuolemaan 
tuomitsemista. Mysteerikirkko ei itse murhannut uskovia, mutta 
tapetti heidät muiden toimesta (Johanneksen ilmestys 13:15). Lado-
kiean kirkonkirjan teksti osoittaa selvästi, että tähän aikaan löytyi 
alkukristittyjä sapattia viettämässä.

Smyrnan kauden kristittyjen jäännös joutui pakenemaan voi-
dakseen harjoittaa uskoaan.

Heidän liikkeistään ei jäänyt paljon tietoa, mutta heistä löytyy 
mainintoja historian lehdiltä, kerettiläisiksi nimitettyinä, hal-
veksittuina ja vastustajien vainoamina. Jeesus todistaa kuitenkin 
heistä: ”Minä tiedän sinun (työsi, vainosi; Revised Authorised ver-
sion käännös), ahdistuksesi ja köyhyytesi … älä pelkää sitä, mitä 
tulet kärsimään … Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä 
annan sinulle elämän kruunun” (Johanneksen ilmestys 2:9–10).

Näin viestikapula siirtyi Smyrnan kristityiltä Pergamon 
ajanjaksolle.

Pergamon kristityt kutsuttiin kantamaan totuutta yhtenä histo-
rian vaikeimpana aikana: pimeänä keskiaikana (engl. Dark Ages).

Rooman valtakirkko levittäytyi laajasti ajaen Jumalan anta-
massa totuudessa pysyvät tieltään syrjään.

He eivät olleet koskaan vainoista ja marttyriydestä kaukana. 
Vain harvat Pergamon ajan seurakuntalaiset pitäytyivät 

uskoonsa.
Jeesuksen seurakunnan perustamisesta kului tuhat vuotta ja 

uupunut Pergamon aikakausi luovutti viestikapulan eteenpäin.
Tyatiran aikakausi alkoi saarnata reippaasti Etelä-Ranskan ja 

Pohjois-Italian alppilaaksoissa parannusta. Monet kuulivat heitä 
ja tekivät parannuksen.
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Alueen uskonnolliset johtajat ottivat pikaisesti leviävän opin 
haasteen.

Seurakunnan johtajia vangittiin ja osa kuoli marttyyreinä. 
Ensimmäisten johtajien kuoltua seurakunnan toiminta hidas-

tui, kunnes sen johtoon nousi dynaaminen Petrus Valdus. Nämä 
valdolaiset saarnasivat ajan 12. vuosisadalla alppilaaksoissa vuosia 
omaavaansa totuutta. Kirjasia ja artikkeleja kirjoitettiin ja kopi-
oitiin käsin, koska kirjapainoa ei ollut vielä keksitty.

Jeesus ennusti, että Tyatiran aikakausi omistaisi uskon ja että 
he työskentelisivät ahkerasti. Hän sanoi viimeisten tekojen olevan 
ensimmäisiä suurempien.

Taas kerran vainon aika saapui inkvisition myötä rauhallisiin 
laaksoihin, jotka olivat tarjonneet turvapaikan Jumalan työlle.

Sinne jääneet omaksuivat ympäröivän maailman vaikutteita.
Euroopassa oli tässä vaiheessa useita ihmisjoukkoja, jotka kut-

suivat itseään kristityiksi. 
Maailma kehittyi, kirjapaino keksittiin ja tieto alkoi levitä. Pro-

testanttinen reformaatio hajotti Rooman kirkon monopolin.
Keskiajalla uskonnolliset sodat riehuivat pitkin Euroopan 

mannerta ja monet pakenivat suvaitsevaiseen Englantiin turvaan. 
Näiden joukosta löytyi myös tosiseurakunnan jäseniä. He toivat 
mukanaan alkuperäisen opin ja uskon, mukaan lukien sapatin. 

Tiukasti sunnuntaita viettävät puritaanit asettuivat vastaan, 
mutta tästä huolimatta 17 vuosisadan alussa Englannista löytyi 
sapattia viettäviä seurakuntia. Näin Jeesus kokosi viidennen Sar-
deen aikakauden.

Protestanttinen Englanti alkoi vastustaa siihen kuulumatto-
mia, erityisesti sapatin pitäjiä.

Englannissa oleva seurakunta kuihtui, mutta miehet alkoivat 
purjehtia valtameren taakse ”uuteen maailmaan”.

Stephen Mumford, sapattia viettävän Lontoon kirkon jäsen, 
lähti Englannista Newportiin, Rhode Islandille vuonna 1664. 
Se oli Amerikkalaisista siirtoasutuksista pienin ja Massachu-
settsin puritaanien vainoa paenneen baptisti Roger Williamsin 
perustama.

 Rhode Island oli kirjannut peruslakiinsa uskonnonvapauden 
maailman ensimmäisenä. Mumford vaimoineen ei kuitenkaan 
löytänyt muita sapatinviettäjiä ja oli Newportin baptistikirkkoon 
yhteydessä. Hän ei yrittänyt käännyttää muita vaan piti hiljaa 
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kiinni opistaan. Useat sunnuntaita viettävät baptistit kääntyivät 
puoltamaan sapatin viettoa.

He olivat ensimmäinen sapattia viettävä seurakunta 
Amerikassa.

He tapasivat ensin toistensa kodeissa. Heidän muistikirjansa 
on säilynyt Newportin museossa ja sisältää nimiä, virkoja ja jopa 
virkainvihkimysseremonioiden muistioita.

Myös heidän 1800—luvun alussa rakentamansa kokoon-
tumispaikka Newportissa on säi lynyt ehyenä. Heidän 
jäsenmääränsä kasvoi Jumalan lisätessä jäseniä ”uuden maail-
man” seurakuntaan.

Hopkintoniin perustettiin toinen seurakunta, jossa kohta 
kokoontui 300 jäsentä. Heidän kokoontumispaikkansa kohdalla 
on nykyään silta. Pawkatuk—joen rannalla kastettiin aikoinaan 
useita tuhansia jäseniä. Toiminta kuitenkin laantui.

William Millerin (1831–1849) saarnojen seurauksena 
1800—luvun puolivälissä syntyi tarmokkaita sapattia viettäviä 
seurakuntia koko keski-lännen alueelle.

Battle Creekissä, Michiganissa, vuonna 1860 tuhannet usko-
teltiin Ellen G. Whiten oppiin. 

He vaihtoivat alkuperäisen Church of God—nimen, he vaihtoi-
vat myös evankeliumin tulevasta Jumalan valtakunnasta Ellen G. 
Whiten oppeihin, joita olivat mm. suljettujen ovien oppi, tutkinnon 
alainen tuomio, 2300—päivän oppi ja profetian henki. Nämä tun-
nustivat Whiten seurakunnan profeetaksi ja sen opin antajaksi.

Heidän uudeksi nimekseen tuli seitsemännen päivän adven-
tistit, joina heidät tänäkin päivänä tunnetaan. Alku-uskossa 
pysyneet kieltäytyivät näistä uusista opeista ja palauttivat osan 
alkuperäisistä opeista.

He muuttivat päämajan Marioniin, Iowaan ja sen jälkeen 
Stanbettyyn, Missouriin. He julkaisivat The Bible Advocate—
lehteä ja heidän toimintansa tuloksena seurakuntia syntyi maan 
laajuisesti.

Näin Jumalan seurakunta syntyi 19. vuosisadalla rauhaisaan 
Willamette—laaksoon Oregoniin. 

Sen jäsenet olivat kouluttamattomia maanviljelijöitä. Heillä 
ei ollut koulutuksen saaneita pastoreita opastamassa. Heillä oli 
kuitenkin oikea nimi, Jumalan seurakunta ja he viettivät sapat-
tia uskollisesti.
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Jumalan seurakunta oli taivaltanut pitkän matkan viikkojuh-
lasta, helluntaista aina tähän päivään saakka.

Seurakunnalla ei ollut voimaa eikä vaikutusvaltaa. Vuo-
sien vaino ja kompromissit olivat heikentäneet sitä. Alkuoppeja 
oli kadonnut matkan varrella. Seurakunta säilytti kuitenkin 
kurssinsa.

He odottelivat Willamette Valleyssä kapulanvaihtoa lopunajan 
työn suorittajien kanssa.

t o t u u s  pa l au t E t a a n  s E u r a k u n t a a n

Filadelfian aikakausi alkoi vuonna 1931 tämän pienen jäljelle 
jääneen seurakunnan jäännöksen kanssa. Alkuseurakunnan 
alkamisesta oli kulunut tasan 1900 vuotta, sata 19 vuotta kestä-
nyttä ajanjaksoa ja nyt oltiin lopun ajassa. Seurakunta virkistyi 
hengellisesti. Matteuksen evankeliumissa mainittujen Jeesuksen 
sanojen oli aika täyttyä: ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää 
saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kan-
soille; ja sitten tulee loppu.” Aikaisemmin hävinnyt tieto palautui 
pikkuhiljaa ja liitettiin julistukseen.

Ilmestyskirjan 3 luku kuvaa jakeissa 7-13 Filadelfian aikakautta. 
Sardeen aikakausi kuivui henkisesti eikä pystynyt julistamaan 
todellista evankeliumin sanomaa. Heillä ei ollut todellista evan-
keliumin merkitystä tallessa. He tiesivät, että Jeesuksen toinen 
tuleminen lähestyi, mutta heillä ei ollut tarkemmin tietoa, mitä 
tuhatvuotisessa valtakunnassa tulisi tapahtumaan Kristuksen hal-
lintoa lukuun ottamatta.

Filadelfian aikakunnalle osoitettiin kirjoitus: ”Filadelfian 
seurakunnan enkelille …” Enkeli on käännös kreikan aggelos - 
sanasta ja tarkoittaa sanansaattajaa tai välittäjää. Tämä saattaa 
olla joko henkihahmo tai ihminen. Jumalan kaksinaisuuspe-
riaate saattaa olla mahdollisesti tässäkin voimassa. Tämä voi 
viitata enkeliin, joka valvoo koko seurakunnan aikakautta tai 
sitten ihmislähettilääseen, jonka Jumala asettaa johtamaan Fila-
delfian aikakautta.

”Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun 
eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voi-
masi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani 
etkä ole minun nimeäni kieltänyt” (jae 8).
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Tämän aikakauden oli määrä tuottaa hedelmää. Tälle aika-
kaudelle tai sen johtajalle Jumala asetti avoimet ovet. Kristus avasi 
Paavalille ovet moniin maihin evankeliumia julistamaan (2 Kirje 
korinttilaisille 2:12, Apostolien teot 14:27). Tällä seurakunnalla tai 
sen johtajalla näytti olevan vain vähän voimaa, eikä siten suurta ja 
mahtavaa asemaa saatanan maailmassa. Silti tämän aikakauden 
ihmiset olivat uskollisia Jumalan sanalle. Vaikka paljon alku-
peräisestä Jeesuksen henkilökohtaisesti apostoleille antamasta 
evankeliumin totuudesta oli kadonnut, se palautettiin Raamatun 
kautta tälle uskollisesti sanasta kiinni pitävälle Jumalan seura-
kunnan aikakaudelle.

Malakian kirjassa (3:1-5, 4.5-6) ilmoitettiin, että Jumala tulisi 
nostamaan miehen Eliaan hengessä ja voimassa juuri ennen Kris-
tuksen toista tulemusta. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa, 
että Johannes Kastajan tehtyä tehtävänsä tämä ennustettu ”Elias 
tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen” (17:11). Vaikka Johannes 
Kastajan ilmoitettiin tulevan Eliaan voimassa ja hengessä, hän ei 
kuitenkaan asettanut mitään kohdalleen. Tämän ihmisjohtajan, 
jonka Jumala antaisi ilmestyä, oli määrä valmistaa seurakunta 
ja sen tie Kristuksen tulemusta varten ja palauttaa edellisten 
aikakausien kadottama oppi entiseksi. Myös oven piti avautua 
tälle johtajalle ja/tai Filadelfian aikakauden seurakunnalle, jotta 
Matteuksen 24:14 jae tulisi täytettyä: ”Ja tämän valtakunnan evan-
keliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi 
kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”

Näin piti tapahtua aikana, jolloin joukkotuhoaseet olisi kehi-
telty ja ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa ihmiskunta 
voitaisiin pyyhkäistä maan päältä kerralla pois (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 24:21–22). Näin piti tapahtua juuri ennen 
Kristuksen toista tulemusta (jakeet 29–30).

Näiden profetioiden asetelma on nyt varmasti täyttynyt. Alku-
peräinen evankeliumi on palautettu ennalleen ja on voimallisesti 
löytänyt tiensä jokaiseen valtioon maan päällä.

Hengen voima on antanut seurakunnalle uuden elämän.
Si l lä on käytössään kaikki teknologian kehittämät 

mahdollisuudet.
Ensin tuli radiotoiminta, joka lähti alulle Eugenessa, Ore-

gonissa pienen lähetyskeskuksen tiloissa. Sitten alkoi painotyö 
käytetyn Neostyle—koneen turvin ja myöhemmin painokoneiden 
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avulla. Vuonna 1945, heti toisen maailmansodan jälkeen, keksit-
tiin televisio ja seurakunta alkoi käyttää sen lähetyksiä kesällä 1955 
työssään. Vihdoin, ensimmäistä kertaa 1900 vuoteen, evankeliumi 
julistettiin kaikille maailman kansoille. Seurakunta kasvoi 30 % 
vuosittain ensimmäisten 25 vuoden aikana.

Ensimmäiset apostolit olisivat varmaan mykistyneitä nähdes-
sään nykyisen työn laajuuden ja modernit kommunikoinnin ja 
teknologian tuomat apuvälineet verrattuna lähes 2000 vuotta sit-
ten heidän aikakauteensa.  

Toisaalta sapatti, juhlapyhät, seurakunnan nimi ja julis-
tettu tulevan valtakunnan evankeliumi—nämä eivät olisi heille 
vieraita—olivathan he itse näitä julistaneet ja saattoivat opit Kris-
tuksen ajoista aina aikojen loppuun asti leviäväksi.
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7
Jumalan 
valtakunnan 
salaisuus
Jumalan valtakunta on jäänyt selvittämättömäksi arvoituk-

seksi niin tavallisille ihmisille kuin kirkkokunnille, teologeille 
ja Raamattutieteilijöille.
Jumalan valtakunnan salaisuus liittyy kiinteästi Jeesuksen 

Kristuksen evankeliumin salaisuuteen.
Minkä tähden kirkkokunnat kiistelevät Jeesuksen evankeliumin 

sisällöstä? Jo ensimmäisellä vuosisadalla, vuonna 31 jKr., 30 vuotta 
seurakunnan perustamisen jälkeen, nousi kiista aiheesta. Kiistaa 
seuranneen sadan vuoden aikana kaikki Uuden Testamentin seu-
rakuntaa koskeva historiallinen tieto tuhoutui. Tätä kutsutaankin 
kirkon historian kadonneeksi vuosikymmeneksi. Kun esirippu avau-
tui toisen vuosisadan puolessa välissä, esiin astui aivan toisenlainen 
kirkko, joka kutsui itseään kristityksi, mutta julisti omaa evankeli-
umiaan Kristuksesta, ei Kristuksen evankeliumia. Kristuksen 
evankeliumi oli evankeliumi, jota Kristus julisti. Jeesus oli sanan-
saattaja, jonka Jumala lähetti tuomaan sanoman, joka on Jumalan 
valtakunta. Kristuksen sanoma oli hänen evankeliuminsa – Jee-
suksen evankeliumi. Sitä ei julistettu maailmaan kuin vasta vuoden 
1953 ensimmäisenä viikkona, jolloin se vietiin ensimmäisen kerran 
1900 vuoteen—sadan kuunajanjakson jälkeen—Radio Luxembour-
gin, maailman kattavimman radioaseman kautta Eurooppaan.

Näyttää siltä, että kaikki kirkkokunnat ovat menettäneet Jee-
suksen Kristuksen evankeliumin sanoman. Ne saarnaavat sen 
sijaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. 



Kun Jeesus Kristus tuli, hän saarnasi ihmisille viestin, sano-
man, joka koski Jumalan valtakuntaa. Siitä huolimatta vain harvat 
saarnaavat tätä samaa sanomaa nykyaikana. He ovat menettäneet 
tiedon sen sisällöstä! Voitko löytää ketään muuta kuin Jumalan 
seurakunnan, joka julistaa aitoa Jumalan kuningaskuntaa kos-
kevaa evankeliumia?

Tunnettu evankelista totesi maailmanlaajuisessa radio-ohjel-
massaan, ettei Jumalan valtakunnan evankeliumi ole tarkoitettu 
nykypäivää varten. Jotkut uskonsuunnat julistavat ”armon evan-
keliumia”, toiset puolestaan ”pelastuksen evankeliumia”, useimmat 
kuitenkin evankeliumia Kristuksesta. Löytyy myös yhteiskunnal-
lista evankeliumia, ”mielen tiedettä” sekä ”uskonnollista tiedettä” 
julistavia ryhmiä.

k u k a a n  E i  o l E  o i k E a s s a !

Osa kirkkokunnista väittää, että ainoastaan heidän oppisuuntansa, 
tai ”kristinusko” kokonaisuudessaan käsittää Jumalan valtakun-
nan. Tunnettu televisioevankelista sanoo Jumalan valtakunnan 
löytyvän ihmisen sisältä. Jotkut ovat jopa vedonneet Luukkaan 
evankeliumin kohtaan (17:21): ”Jumalan valtakunta on sisällisesti 
teissä.” Kuitenkin marginaalin korjaus, Revised Standard, Moffat 
sekä muut käännökset kaikki todistavat, että lauseen pitäisi kuulua 

”teidän keskellänne”, joka tarkoittaa, että Jeesus Kristus oli heidän 
keskuudessaan. Hän on tulevan valtakunnan Kuningas. Raamattu 
käyttää Danielin kirjan seitsemännessä luvussa ja muissakin pai-
koissa kuningas ja valtakunta -termejä toinen toistaan tarkoittaen, 
onhan kuningas hallitsemansa valtakunnan edustaja. 

On uskomatonta, ettei mikään uskonsuunta ole oikeassa, että 
maailmassa kasvaneen mieli voi löytää vieläkin uskomattomamman 
totuuden—todellisen Jumalan valtakunnan puhtaan totuuden! 

Tämä totuus ei ole vain yllätyksellinen, vaan ällistyttävä, jopa 
järkyttävä! Se on suuri salaisuus! Se on kaikkein paras ihmismie-
len koskaan vastaanottama uutinen!

k r i s t u k s E n  E va n k E l i u m i 

Mikä on tämä ainoa ja oikea Jeesuksen Kristuksen evankeliumi? 
Maailmalla ei ole aavistustakaan! Kummallista kyllä, mutta 
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sitä ei ole julistettu 19 vuosisataan. Tutki Raamattuasi. Tutki 
alusta lähtien!

”Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan evankeliumin alku”, 
Markuksen evankeliumin alkujae sanoo. ”Mutta sittenkuin 
Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saar-
nasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: Aika on täyttynyt, ja Jumalan 
valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evanke-
liumi” (Evankeliumi Markuksen mukaan 1:14–15).

Pelastuksen kannalta oli tähteellistä uskoa tämä evankeliumi! 
Kuinka voit uskoa sen, jollet tiedä mikä se on? Ja 1900 vuoden 
ajan maailma ei tietänyt. Varsinainen evankeliumi oli peitossa 
ja ihmisten perustama evankeliumi Kristuksesta henkilönä val-
litsi sen sijaan.

Jeesus kulki kaikkialle ja saarnasi hyvää uutista  
Jumalan tulevasta valtakunnasta. Hän lähetti seitse-

mänkymmentä miestä saarnaamaan ja käski heidän julistaa 
Jumalan valtakuntaa (Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:9). 
Hän lähetti apostolit, jotka hän oli valinnut Jumalan seura-
kunnan alusta alkaen, saarnaamaan ainoastaan Jumalan 
valtakuntaa (Evankeliumi Luukkaan mukaan 9:1-2). Ylös-
nousemuksen jälkeen, ennen taivaaseen astumistaan, Jeesus 
opetti opetuslapsilleen lisää Jumalan valtakunnasta (Aposto-
lien teot 1:3).

Tuntuu uskomattomalta, että maailma saattoi kadottaa tie-
don tästä sanomasta!

Apostoli Paavali saarnasi jumalan valtakuntaa (Apostolien 
teot 19:8; 20:25; 28:23,31). Kaikkivaltias Jumala asetti kaksinker-
taisen kirouksen Paavalin välityksellä jokaiselle ihmiselle tai 
enkelille, joka uskaltaisi julistaa mitään muuta evankeliumia! 
(Kirje galatalaisille 1:8-9).

Kuinka monet uskaltavat saarnata monenlaisia muunlaisia 
evankeliumeja? Jumalan valtakunnan hyvä uutinen täytyy 
ymmärtää ja uskoa, jotta voisi pelastua! Jeesus Kristus sanoi näin! 
Sinun on paras etsiä ja löytää, mikä se on!

Evankeliumi—Jumalan valtakunta—on luvun teema. Se 
käsitellään seurakunnan salaisuuden jatkona, koska Jumalan val-
takunta seuraa seurakunta-teemaa. Muistathan, että seurakunnan 
tarkoitus oli valmistaa ”erilleen kutsutut” opettamaan ja hallitse-
maan Jumalan valtakunnassa.
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D a n i E l  t i E s i !

Olet varmaan kuullut ihmisten keskustelevan Jumalan valta-
kunnasta tähän tapaan: ”Kun koko maailman kristityt toimivat 
yhdessä maailmanrauhan, toleranssin ja veljellisen rakkauden 
saavuttamiseksi, Jumalan valtakunta voidaan vihdoin rakentaa 
ihmisten sydämiin.”

Koska maailma hylkäsi Kristuksen evankeliumin 1900 vuotta 
sitten, sen täytyi asettaa sen tilalle jotain muuta. Sen piti keksiä 
väärennetty versio! Me olemme kuulleet Jumalan valtakunnasta 
puhuttavan lattein kuvauksin—sentimentaalisena käsitteenä 
ihmisen sydämissä—nämä rajoittavat sen epätodelliseksi ja 
mitäänsanomattomaksi! Jotkut ovat väittäneet, että ”kirkko” 
on tämä valtakunta. Toiset ovat sekoittaneet sen tuhatvuotiseen 
valtakuntaan. Jotkut vuosisadallamme ovat aikaisemmin väittä-
neen Britannian imperiumin olevan Jumalan valtakunnan, vaikka 
tämä väite on jo painunut unholaan. Kuinka petetty tämä maa-
ilma voi olla?

Profeetta Daniel, joka eli 600 vuotta ennen Kristusta tiesi, että 
Jumalan valtakunta olisi todellinen valtakunta – todellinen halli-
tus, joka hallitsee kirjaimellisesti maan päällä asuvia ihmisiä.

Jeesus Kristus kertoi Danieliakin yksityiskohtaisemmin val-
takunnasta, jonka Daniel tiesi olevan todellisen, kirjaimellisen 
maanpäällisen Jumalan valtakunnan.

Daniel oli yksi neljästä älykkäästä ja etevästä juutalaisnuoru-
kaisesta, jotka asutettiin Kuningas Nebukadnessarin, Kaldean 
valtakunnan hallitsijan, palatsiin Juudean vankeuden aikana 
tarkoituksena kouluttaa heistä Babylonian valtakunnan vaiku-
tusvaltaisia virkamiehiä. Daniel oli profeetta, jolle Jumala antoi 
erityislaatuisen kyvyn tulkita näkyjä ja unia (Danielin kirja 1:17). 

Nebukadnessar oli ensimmäinen maailman suurhallitsija. 
Hän hankki laaja-alueisen valtakunnan, johon kuului myös Juu-
dan valtio. Hän näki unen, jota hän ei saanut mielestään ja joka 
huolestutti häntä. Hän vaati tietäjiään, astrologejaan ja noitiaan 
selittämään hänelle unensa sisällön ja sen merkityksen. Hämmen-
tyneinä he myönsivät olevansa kyvyttömiä tehtävään. Sen jälkeen 
Daniel saatettiin kuninkaan eteen.

Daniel selitti olevansa ihmisenä yhtä kyvytön tehtävään kuin 
Kaldean maagikot, ”mutta, on Jumala taivaassa; hän paljastaa 
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salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on 
tapahtuva aikojen lopussa”, hän lisäsi (Danielin kirja 2:28).

Jumalan tarkoitus oli ensin ilmoittaa tälle maailmaa hal-
litsevalle kuninkaalle olemassaolonsa, kuinka Jumala on 
kansojen, hallitusten ja kuninkaiden ylin valtias—hän hal-
litsee maailmankaikkeutta! Jumala asetti kerubi Lusiferin 
maata hallitsemaan ja tämä saa olla vallassa vain Jumalan salli-
man ajan, kunnes Jumala lähettää Jeesuksen Kristuksen ottamaan 
valtaistuimen haltuunsa ja syrjäyttämään saatanan. 

Tämä kaldealainen kuningas tunsi vain pakanalliset, pahojen 
henkien asuttamat jumalat. Hän ei tuntenut elävää kaikkival-
tiaasta Jumalaa. 

Nykypäivän ihmiset ja hallitsijat eivät myöskään tiedä, että 
Jumala on todellinen, elävä ja aktiivinen, hallitsija, joka 
kirjaimellisesti hallitsee maanpäällistä elämää sekä koko 
maailmankaikkeutta!

Tämän unen tarkoitus oli ilmoittaa Jumalan valtakunnan 
olemassaolo—tosiasia, että Jumala hallitsee, totuus Jumalan 
valtakunnasta—totinen yksi ja ainoa Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumi! Se tuli lisäksi saattaa painoasuun meidän päi-
väämme varten, ilmoittamaan tulevista tapahtumista ”viimeisinä 
päivinä”—tänään—tulevana kahtena vuosikymmenenä—tämän 
20 vuosisadan toisella puoliskolla!

m E i l l E ,  t ä n ä ä n !

Tämä ei ole mikään kuiva, 2500 vuotta sitten eläneille ihmisille 
tarkoitettu kirjoitus, vaan elävä, voimallinen, meidän päivil-
lemme tarkoitettu KOHU—UUTINEN! Uutinen etukäteen, 
meille JUUri NyT. 

Meille tarjotaan uutinen meidän aikamme maailmanhisto-
rian tärkeimmästä tapahtumasta, ennen sen tapahtumista—aivan 
lähivuosina!

Tämä on todellinen evankeliumi, jota Jeesus Kristus saar-
nasi! Se on tarkoitettu sinulle ja minulle tänä päivänä! On 
tärkeää, että ymmärrät sen!

Lue Danielin toinen luku jakeet 28–35 omasta Raamatustasi. 
Kuningas näki unessa valtavan suuren kuvapatsaan, suuremman 
kuin kukaan oli koskaan ennen rakentanut. Niin suuren, että se 
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pelotti myös unessa. Sen pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivar-
ret hopeaa, vatsa ja lanteet vaskea, sääret rautaa, ja sen jalat osaksi 
rautaa, osaksi savea.

Aika kului ja tapahtumat etenivät kunnes yliluonnollinen kivi 
laskeutui taivaasta ja murskasi patsaan jalat ja sai koko patsaan 
murenemaan pieniksi palasiksi, jotka hävisivät tuuleen. Koko pat-
sas katosi! Sitten tämä kivi laajeni nopeasti suureksi vuoreksi, 
niin suureksi, että se täytti koko maan!

Mitä tämä tarkoitti? Tarkoittiko se jotain? Kyllä, uni oli viesti 
Jumalalta ja tavallisista unista poiketen se toi sanoman Nebu-
kadnessarille Jumalan ylimmästä hallintovallasta. Koska se on 
Raamatussa, se on myös viestinä meille ja sisältää tärkeän osan 
tosi evankeliumin sanomaa! 

”Tämä oli se uni”, sanoi Daniel, ”… ja nyt sanomme kunin-
kaalle sen selityksen” (jae 36).

Sitten seuraa Jumalan selitys. Se ei ole Herbert W. Armstrongin 
tulkinta.

Ihmisten ei tulisi koskaan lähteä tulkitsemaan Raamattua. Raa-
mattu antaa meille Jumalan oman tulkinnan! Tässä se on:

”Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas”—hän oli ensim-
mäinen todellinen maailman valtias suuren kuningaskunnan 
johdossa. ”… jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, 
väkevyyden ja kunnian. ”Jumala ilmoitti tälle kuolevaiselle diktaat-
torille, kuka hän oli, että hän oli kaikkein ylin, kaiken valtias. 

Nykyihmiset eivät ajattele tämän kaldealaisen kuninkaan 
tavoin Jumalaa hallitsijana—kaikkivaltiaana, hallituksen 
Päänä hallitsemassa. Iankaikkinen Jumala ilmoitti Danielin 
kautta Nebukadnessarille—ja Raamatun kautta sinulle ja 
minulle—että hän on  korkein, kaikkivoipa, hallitseva 
jumala, jota meidän on toteltava!

”Sinä”, jatkoi Daniel tälle kuolevaiselle keisarille: ”olet se kul-
tainen pää. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka 
on halvempi kuin sinun, ja sitten kolmas valtakunta, joka on vas-
kea ja joka hallitsee kaikkea maata”, (jakeet 37–39).

m i k ä  o n  va lt a k u n t a ?

Danielin kirjan jakeet puhuivat valtakunnista. Ne viittaavat 
valtakuntiin, jotka hallitsevat maailmassa olevia ihmisiä. Ne 
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puhuvat hallituksista eivätkä sentimentaalisesti jostain, joka 
”tulee ihmisten sydämiin”. Ne eivät myöskään puhu kirkoista vaan 
hallituksista, jotka hallitsevat ja ovat auktoriteettiasemassa 
ihmisistä koostuviin kansoihin nähden. Valtakunta tarkoitet-
tiin sananmukaisesti varteenotettavaksi. valtakunta – sanaa ei 
voi ymmärtää näissä jakeissa väärin. 

Jumalan tulkintaa profeetta Danielin kautta ei voi 
ymmärtää väärin. Suuri metallista koostuva patsas edusti kan-
sallisia ja kansainvälisiä hallituksia – todellisia, kirjaimellisia 
valtakuntia. 

Hahmo edusti maailmaa hallitsevia valtakuntia sarjassa. Ensin 
oli kultainen pää, joka edusti Nebukadnessaria ja hänen Kaldean 
valtakuntaansa. Hänen jälkeensä tuli toinen ja kolmas valtakunta 

”joka hallitsee kaikkea maata” – maailmanlaajuinen valtakunta! 
Jakeen 40 rautaiset jalat edustivat neljättä maailmanlaatuista 

valtakuntaa, jonka tuli olla raudan vahvuinen ja joka oli armeijoi-
neen edellisiä vahvempi. Hopea on kultaa vähäarvoisempi, vaski on 
hopeaa ja rauta taas vaskea vähäarvoisempi. Vähäarvoiset metallit 
ovat kuitenkin kovempia kuin korkea-arvoiset, samalla tavoin val-
takuntien tuli vähetä aikojen kuluessa moraalisesti ja hengellisesti. 
Kaksi jalkaa kuvaa neljännen valtakunnan kahtiajakautumista. 

Kaldean valtakunnan jälkeen seurasi sitä suurempi Persian 
valtakunta, sitten kreikkalais-makedonialainen valtakunta ja nel-
jänneksi Rooman valtakunta, joka jakautui pääkaupunkeinaan 
Rooma ja Konstantinopoli.

Huomaa jae 44, lue se itse. Hae Raamattusi ja katso omin 
silmin. Siinä on selvällä tekstillä Jumalan valtakunta 
Jumalan kuvaamana:

”Mutta niiden kuningasten päivinä …” – tässä puhutaan patsaan 
kymmenestä varpaasta, jotka olivat osaksi rautaa ja osaksi hau-
rasta savea. Tämä yhdessä Danielin 7 luvun ja Ilmestyskirjan 13 ja 
17 lukujen profetioiden kanssa viittaa Euroopan talousyhteisöstä 
tällä hetkellä silmiesi edessä muotoutuvaan uuteen Euroopan 
Yhdysvaltoihin!

Ilmestyskirjan 17:12 kertoo selvästi, kuinka siitä tulee kymme-
nen kuninkaan tai valtakunnan unioni, joka (Johanneksen 
ilmestys 17:8) nostaa uudelleen Rooman valtakunnan esille.

Katso tarkkaan, mikä kuvattu ajankohta on! ”Mutta nii-
den kuningasten päivinä” – eli näiden kymmenen valtion tai 
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valtakunnan ryhmien päivinä, meidän aikanamme, Rooman 
valtakunta nousee uudelleen pieneksi hetkeksi—huomaa mitä 
tapahtuu:

”… on taivaan Jumala pysyttävä valtakunnan, joka on kukis-
tumaton iänkaikkisesti … se on musertava kaikki ne muut 
valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä 
iänkaikkisesti!”

k y l l ä ,  m E i D ä n  a i k a n a m m E !

Kävimme läpi neljä yleismaailmallista maailmanlaajuista val-
takuntaa—ainoat neljä olemassa ollutta! Ilmestyskirjan luvuista 
13 ja 17 käy esille, että alkuperäisen Rooman valtakunnan tuhon 
jälkeen se nousisi vielä kymmenen kertaa esiin, ja että näistä seit-
semää hallitsisi pakanakirkko, muinaisen Babylonin ”tytär”, 
joka väittää olevansa kristitty, mutta jolle Jumala antoi nimeksi 

”suuri Babylon” (suuri mystinen Babylon, engl. käännös) eli 
babylonialainen mysteeri!

Näistä kuusi ovat tulleet ja menneet. Seitsemäs on muodos-
tumassa, se on viimeinen, lopullinen, lyhytaikainen Rooman 
valtakunnan valtaannousu ja se koostuu kymmenestä ryhmästä 
tai valtiosta Euroopassa. Nämä ovat Danielin kirjan toisen luvun 
patsaan kymmenen raudan ja saven sekoituksesta muodostunutta 
varvasta.

Näiden aikana—ja ne tulevat hallitsemaan vain hyvin lyhyen 
ajan, ehkä vain 2,5—3,5 vuotta—taivaan Jumala tulee aset-
tamaan VALTAKUNNAN, jota ei tulla koskaan tuhoamaan.

Tästä tulee Jumalan valtakunta!
Vertaa tätä Ilmestyskirjan 17 lukuun, jossa kirkkoa kuvataan 

porttona. Se ei ole mikään pikkuinen—vaan suuri kirkko, joka 
hallitsee ”paljojen vetten päällä” (jae 1), josta puhutaan myös 
jakeessa 15 kansoina ja väkijoukkoina sekä kansanheimoina eri 
kielineen. Se esiintyy Jumalan seurakuntana—joka Raamatun 
mukaan on (Kirje efesolaisille 5:23; Johanneksen ilmestys 19:7; 
Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:1–10; jne.) Kristuksen 
kihlattu ”morsian”, joka solmii hengellisen avioliiton Jumalan 
palatessa.

Tämä portto harjoittaa haureutta solmimalla poliittisen unio-
nin tämän maailman maallisten hallitusten kanssa! Hän 
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”istui” kaikkien seitsemän Rooman—”Pyhäksi Rooman Valta-
kunnaksi” kutsuttujen—valtakuntien päällä eli portto hallitsi 
kansakuntia kuten naimaton avo”vaimo” saattaa hallita häneen 
rakastunutta ”miestään”. Tällainen on kuitenkin täysin epäluon-
nollinen ja jumalaton suhde. 

Hän on siis ”istuva” tämän viimeisen ”pedon pään päällä”, eli 
nouseva viimeksi ilmestyvän Rooman valtakunnan johtoon, joka 
puolestaan tulee olemaan kirkon ja valtion ja unioni. Se kestää 
vain hyvin lyhyen ajan ja taistelee Kristusta vastaan hänen 
toisen tulemuksensa hetkellä! Tämä on porton loppu.

Voimme nähdä sen nousussa tällä hetkellä (Euroopan talous-
yhteisön jäsenet eivät todennäköisesti ole Pyhän Rooman 
Valtakunnan liiton kymmenen valtiota.) Tämä osoittaa, että 
elämme lähellä Jeesuksen tulemusta! Olemme hyvin lähellä 
tämän maailman loppua!

k r i s t u s  h a l l i t s E E  k a i k k i a  k a n s o J a

Kun Kristus palaa, hän saapuu kuningasten Kuninkaana ja 
hallitsee koko maata (Johanneksen ilmestys 19:11–16); hänen 
valtakuntansa—varsinainen Jumalan valtakunta—kulut-
taa kaikki maailmalliset valtakunnat.

Ilmestyskirjan 11:15 kertoo näistä tapahtumista: ”Maailman 
kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellul-
lensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.”

Tämä on varsinainen Jumalan valtakunta. Se tarkoittaa 
nykyisten hallitusten loppua—kyllä, jopa Amerikan Yhdys-
valtojen ja Ison-Britannian loppua, jotka tulevat osaksi Herran 
Jeesuksen Kristuksen, koko maan kuninkaiden Kuninkaan, 
valtakuntaa ja hallitusta.

Jeesus Kristus syntyi kuninkaaksi —hallitsijaksi!
Kun hän seisoi Pilatuksen tuomioistuimen edessä, jonka piti 

päättää kuolemanrangaistuksesta, ”Niin Pilatus sanoi hänelle: 
Sinä siis kuitenkin olet kuningas? Jeesus vastasi: Sinäpä sen 
sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen ja sitä var-
ten maailmaan tullut.” Mutta Jeesus vastasi Pilatukselle:” Minun 
kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta”—(Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 18:37,36). Kuinka ihmeellistä—millainen tragedia—että 
kirkkojen jumalanpalveluksissa ja evankeliointipuheissa tänä 
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päivänä kuulee harvoin Kristuksesta tulevana kuninkaana ja maa-
ilman valtiaana. Pahuuden henkiolennot (Kirje efesolaisille 6:12) 
hallitsevat tänä päivänä maailmaa. Nämä saatanan maalliset halli-
tukset kukistetaan ja Kristus syrjäyttää ne. Kristuksen valtakunta 
on huomisen maailma!

Muistatko, mitä enkeli ilmoitti Marialle, Jeesuksen äidille? 
Jeesus sanoi Pilatukselle, että hän syntyi kuninkaaksi. Jumalan 
enkeli sanoi Marialle: ”Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät 
pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva 
suuri ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra 
Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen, ja 
hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iänkaikkisesti, ja hänen 
valtakunnallansa ei pidä loppua oleman” (Evankeliumi Luuk-
kaan mukaan 1:31–33).

Miksi maailman kirkot eivät koskaan mainitse näitä kirjoituk-
sia? Miljoonat ihmiset käyvät jumalanpalveluksissa kuulematta 
Kristuksen tulevasta kuninkuudesta ja tulevasta Jumalan 
valtakunnasta.

Nämä kirjoitukset kertovat selvästi että Jumala on ylin hal-
litsija. Ne kertovat selvästi, että Jeesus syntyi kuninkaaksi—että 
hän tulee hallitsemaan kaikkia kansoja—että hänen valta-
kuntansa hallitsee ikuisesti.

Tässä on vain osa ihmeellistä, ihanaa, jopa järkyttävää 
Jumalan valtakuntaa koskevaa totuutta.

Jumalan valtakunta tulee hallitsemaan maan ihmisiä ja sen 
kansoja. Silti nämä kuolevaiset kansat ja valtiot eivät ole Jumalan 
valtakunta, eivät edes Jumalan valtakunnassa. Jumalan valtakunta 
tulee vain hallitsemaan niitä!

k u i n k a  u t o p i a  s a a p u u !

Katsotaan, kuinka käytännössä tapahtuu.
Katsotaan, kuinka huomisen utopia muodostuu. Muista, ettei 

tuleva maailmanvaltio muodostu kerralla.
Raamatun profetia kuvaa meille jokaisen tulevan mittavan 

askeleen.
Sama Jeesus Kristus, joka kulki pyhän maan kukkuloilla 

ja Jerusalemin kaduilla yli 1900 vuotta sitten, tulee palaa-
maan takaisin. Hän kertoi palaavansa. Jumala herätti hänet 
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ristiinnaulitsemisen jälkeen kuolleista kolmen päivän ja kolmen 
yön päästä (Evankeliumi Matteuksen mukaan 12:40; Apostolien 
teot 2:32; 1 Kirje korinttilaisille 15:3-4). Hän nousi Jumalan valtais-
tuimelle, maailman hallituksen päämajaan (Apostolien teot 1:9–11; 
Kirje heprealaisille 1:3; 8:1; 10:12; Johanneksen ilmestys 2:21).

Hän on se vertauksen ”jalosukuinen mies”, joka meni Jumalan 
valtaistuimelle—”kaukaiseen maahan”- kruunattavaksi kaikkien 
kansojen kuningasten Kuninkaaksi ja sitten palatakseen maan 
päälle (Evankeliumi Luukkaan mukaan 19:12–27).

Hän on taivaassa kunnes ”kaikki jälleen kohdallensa asete-
taan” (Apostolien teot 3:19–21). Kohdalleen asettaminen tarkoittaa 
ennalleen asettamista (engl. restitution). Tässä Jumalan hallitus 
tullaan asettamaan takaisin maan päälle. Tämä tuo maailman-
rauhan ja mahdollistaa utooppisen tilan.

Nykyisen maailman kuohunta, enenevät sodat ja kiistat kasva-
vat niin sietämättömiksi, että jos Jumala ei puutu asioihin, mikään 
liha ei pelastu (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:22). Jeesus 
Kristus palaa juuri ennen lopullista tuhoa ja pysäyttää tapahtu-
mat. Tällä kertaa hän palaa pyhän Jumalan, maailmankaikkeuden 
Luojan, suurella voimalla ja kirkkaudella (Evankeliumi Matteuk-
sen mukaan 24:30; 25:31). Hän saapuu kuninkaiden Kuninkaana 
ja herrojen Herrana (Johanneksen ilmestys 19:16) ja muodostaa 
koko maailman kattavan hallinnon ja hallitsee kaikkia kansoja 

”rautaisella valtikalla” (Johanneksen ilmestys 19:15; 12:5). Miksi tun-
nustuksellisesti kristityt kirkot jättävät kertomatta, että Jeesus 
palaa maan päälle hallitsemaan? Jeesuksen varsinainen evanke-
liumi koski valtakuntaa, jonka hän loisi maan päälle. Miljoonat 
kirkkojen jäsenet eivät ole koskaan kuulleet näitä jakeita, eivätkä 
myöskään varsinaista Jeesuksen Kristuksen evankeliumia.

Ajattele. Kirkastettu Kristus tulee kaikessa loistossaan, Juma-
lan Kaikkivaltiaan yliluonnollisella voimalla ja pelastaa maailman 
ihmisten hengen, pysäyttää lisääntyvät sodat ja ydinsodan 
joukkotuhon, ihmisen kivun ja kärsimyksen—ja tuo rauhan, 
hyvinvoinnin, onnen ja ilon kaikelle ihmiskunnalle. Toivotta-
vatko maan kansat hänet tervetulleeksi?

Kuuluisat tieteilijät myöntävät kiertelemättä, että maapallon 
ainoan toivon täytyy olla yksittäinen maailman kattava hallinto, 
joka valvoo kaikkia sotajoukkoja. He myöntävät myös, ettei tämä ole 
ihmisille mahdollista. Kristus luo meille vaadittavan asetelman. 
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Onko hän tervetullut?
Johtava amerikkalainen uutisviikkojulkaisu selitti ihmisen 

ainoan toivon seuraavasti: ”Amerikkalaisten optimistinen toivo 
järjestyksen omaavasta vakaasta maailmasta on kuihtumassa. Tril-
jooniin nousevat kulut eivät ole pystyneet vakauttamaan maailmaa. 
Päinvastoin, maailman tila on pahentunut.” Tämän katsauksen 
mukaan virkamiesten parissa lisääntyvän vallitsevan näkökannan 
mukaan maailman ongelmat ovat juurtuneet niin syvälle, että ne 
voidaan ratkaista vain vahvan käden puuttuessa asioihin - sieltä 
jostakin”.

”Vahvan käden puuttuessa asioihin.” Kaikkivaltias Jumala tulee 
lähettämään hyvin vahvan Käden ”sieltä jostakin” pelastamaan 
ihmiskunnan!

k r i s t u s k o  E i  t E rv E t u l l u t ?

Riemuitsevatko ihmiset äänekkäästi ja toivottavatko he Kristuk-
sen tervetulleeksi innolla ja riemulla? Toivottavatko perinteisten 
kirkkokuntien kristityt?

Näin ei valitettavasti käy! He uskovat sen sijaan, että hän 
on Antikristus petollisten saatanan pappien (2 Kirje korintti-
laisille 11:13–15) ja pastoreiden uskottelun johdosta. Kirkot ja 
pakanakansat vihastuvat hänen paluustaan (Johanneksen ilmes-
tys 11:15 ja 18) ja sotajoukot kääntyvät tuhoamaan Kristusta 
(Johanneksen ilmestys 17:14)!

Kansakunnat taistelevat kolmannen maailmansodan huip-
puhetkillä ja etujoukot ovat Jerusalemissa (Sakarjan kirja 14:1-2) 
kun Kristus palaa. Yliluonnollisine voimineen hän ”sotii näitä 
pakanoita vastaan”, jotka alkoivat sotia häntä vastaan. Ja hän on 
voittava heidät (Johanneksen ilmestys 17:14)! ”Hänen jalkansa 
seisovat sinä päivänä Öljymäellä”, vain pienen matkan päässä 
Jerusalemista itään (Sakarjan kirja 14:4).

k u i n k a  k a n s a t  t a i p u va t

Kun kirkastettu kaikkivoiva Kristus palaa maan päälle, kansat 
vihastuvat. Jerusalemiin kerääntyneet sotajoukot yrittävät taistella 
häntä vastaan—yrittävät! Kristuksen seurassa on kuitenkin niitä 
väkevämmät sotajoukot—kaikki pyhät enkelit seuraavat Kristusta 
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hänen palatessaan (Johanneksen ilmestys 19:14, identiteetti selviää 
Evankeliumista Matteuksen mukaan 25:31).

Haluatko lukea kuvauksen tästä taistelusta ja mitä tuolle viha-
miehiselle ihmisarmeijalle tulee tapahtumaan?

Ilmestyskirjan 17 luvun jakeessa 14 kuvataan tätä entisestä 
Rooman valtakunnasta muodostunutta Euroopan Yhdysvaltojen 
joukkoa:” He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava 
heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas …” 

Kuinka hän voittaa sotajoukot? Lue Sakarjan kirjan 14 
luvusta:

”Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä (armei-
joita) kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää 
siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät 
mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa (Sakar-
jan kirja 14:12).

Revised Standard Version-käännöksestä asia käy esille vielä-
kin selvemmin: ”Tämä tulee olemaan vitsaus, jolla Herra tulee 
rankaisemaan kaikkia ihmisiä, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: 
heidän lihansa tulee mätänemään vielä heidän seisoessaan, heidän 
silmänsä mätänevät kuopissaan ja kieli mätänee suussaan.”

Tämä lihan mätäneminen luitten päältä tapahtuu lähes silmän-
räpäyksessä—heidän seisoessaan.

Aikamoinen jumalallinen kosto Kristusta taistelevia armeijoita 
vastaan, se on varsinainen näyttö jumalallisesta voimasta, jolla 
kirkastettu Kristus tulee hallitsemaan kaikkia kansoja. Kansan-
nousu Jumalan lakia ja hallintoa vastaan täytyy asettaa nopeasti.

Ymmärrätkö, että jokaisen ihmistä kohdanneen surun ja pahan 
alku saa alkunsa Jumalan lain rikkomisesta?

Jos kukaan ei koskaan pitäisi muita jumalia tosi Jumalan 
sijasta; jos kaikki lapset kasvatettaisiin kunnioittamaan ja totte-
lemaan vanhempiaan ja kaikki vanhemmat kasvattaisivat lapsensa 
Jumalan tahdon mukaisesti; jos kukaan ei koskaan olisi päästä-
nyt murhan henkeä sydämeensä, jos ei olisi sotia, jos ihmiset eivät 
tappaisi toisiaan; jos kaikki avioliitot pyrittäisiin pitämään onnelli-
sina eikä aviosopimusta rikottaisi avioliiton ulkopuolisilla suhteilla 
eikä esiaviollisilla suhteilla; jos kaikki huolehtisivat toisten hyvin-
voinnista eivätkä varastaisi toisiltaan—voisimme heittää pois lukot, 
avaimet ja kassakaapit—kaikki puhuisivat totta—kaikilla olisi vain 
hyvää sanottavana; kukaan ei koskaan kadehtisi toisen omaa vaan 
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välittäisi toisista ja todella uskoisi, että on autuaampaa antaa kuin 
ottaa—kuinka onnellinen maailmamme tällöin olisi!

Maailmassa, jossa kaikki rakastaisivat ja palvelisivat Juma-
laa koko sielullaan ja olemuksellaan—jossa kaikki huolehtisivat 
toisen hyvinvoinnista yhtä lailla kuin omastaan—ei olisi avio-
eroja—ei rikkonaisia koteja ja perheitä, ei nuorisorikollisuutta, 
ei minkäänlaista rikollisuutta, ei vankiloita. Poliisin ainoaksi 
tehtäväksi jäisi kaikkien kansalaisten rauhaisan elon varmis-
taminen. Ei olisi sotia eikä kasarmeja.

Jumala asetti lait, jotka ohjaavat ruumiimme ja mielemme fyy-
sisiä ja hengellisiä toimintoja. Kun lait toimivat oikein, sairaudet 
ja taudit poistuvat, ihmiset ovat energisiä ja terveitä ja nauttivat 
täydestä elämästä ja kiinnostuvat ja innostuvat hyödyllisistä asi-
oista ja heidän onnensa ja ilonsa lisääntyy jatkuvasti. Yhteiskunta 
pysyy siistinä, toimii vilkkaasti ja edistyy monin tavoin. Slummit 
jäävät tuntemattomiksi, ihmisten asuttamat alueet ja luonto eivät 
pääse rappeutumaan.

h E r ä t E t y t  p y h ä t

Ylösnoussut Kristus nousi pilvissä taivaaseen ja hän palaa 
samal la tava l la (Apostol ien teot  1:9–11; Evankel iumi 
Matteuksen mukaan 24:30). Juuri kun hän palaa (1 Kirje tes-
salonikalaisille 4:14–17), kuolleet Kristuksessa—ne jotka ovat 
vastaanottaneet Pyhän Hengen ja joita Pyhä Henki johtaa (Kirje 
roomalaisille 8:11,14)—nousevat jättiläismäisessä ylösnousemuk-
sessa, tehdään kuolemattomiksi, kaikki Vanhan Testamentin 
profeetat lukuun ottaen (Evankeliumi Luukkaan mukaan 13:28). 
Ne, joissa Jumalan Henki asuu ja jotka ovat elossa, muutetaan 
silmänräpäyksessä kuolevaisesta kuolemattomaksi (1 Kirje 
korinttilaisille 15:50–54) ja he nousevat pilvissä ilmaan yhdessä 
herätettyjen kanssa kirkastettua, maahan laskeutuvaa Jeesusta 
Kristusta kohti (1 Kirje tessalonikalaisille 4:17).

He tulevat olemaan yhdessä hänen kanssaan siellä, missä hän 
on (Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:3). Sitten he laskeutuvat 
Kristuksen kanssa pilvissä ja seisovat hänen kanssaan Öljymäellä 
(Sakarjan kirja 14:4-5).

Nämä parannuksen tehneet pyhät, jotka on muutettu 
kuolemattomiksi, hallitsevat sitten kuolevaisista ihmisistä 
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koostuvia—kansoja Kristuksen johdolla (Danielin kirja 7:22; 
Johanneksen ilmestys 2:26–27). 

s a a t a n a  p o i s t E t a a n  
v i h D o i n  va l l a s t a

Historian vaikuttavin tapahtuma—kirkastetun, kaikkivoivan 
Kristuksen paluu pilvissä maan päälle—päättää saatanan sala-
kavalan, näkymättömän, petollisen hallinnon. 

Ilmestyskirjan 19 luku kirjasi Kristuksen loistokkaan paluun 
kuningasten Kuninkaana ja herrojen Herrana. Mitkä muut tapah-
tumat edeltävät rauhan, onnen ja ilon aikakautta? Saatana, 
paholainen, täytyy poistaa Jumalan valtaistuimesta. 

Luemme Ilmestyskirjan 20 luvusta jakeista 1-3 näistä tule-
vista tapahtumista: ”Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, 
jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti 
kiinni … sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi 
hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja 
lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villit-
sisi, siihen asti, kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen 
jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.”

Saatanan pettämän, harhautetun ihmiskunnan 6000 vuotta 
on vihdoin päättynyt.

Saatana ei enää voi vaikuttaa ihmisessä olevaan ihmishen-
keen eikä istuttaa saatanallista luontoaan hänestä tietämättömiin 
ihmisiin, jotka kutsuvat saatanan vaikutuksen alaista tilaa 

”ihmisluonnoksi”.

i h m i s l u o n t o  E i  h äv i ä  k E r t a h E i t o l l a

Hankkimamme saatanallinen asenne ei poistu ihmismielestä ker-
taheitolla. Se on pesiytynyt miljoonien mieleen ja vaikka saatana 
ei saakaan jatkaa vaikutustaan, ihmisten hankkima tavat eivät 
automaattisesti häviä.

Jumala loi ihmiselle vapaan tahdon. Meille annettiin valta 
kontrolloida mieltämme, mutta saatanan pahuus ja vetovoima 
voi silti harhauttaa meidät.

Saatanan poistamisen jälkeen kuolevaisia ihmisiä ei enää 
harhauteta maan päällä! Kaikkivaltias Kristus, joka hallitsee 
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pyhiensä kanssa, poistaa suomut ihmisten silmistä, jotta nämä 
voivat ymmärtää kaiken.

Väitän tämän vuoksi, ettei täydellisen rauhan utopiaa voida 
tuottaa hetkessä. Monien miljoonien kansalaisten mielissä kytee 
edelleen kapinan henki—ylimielisyys, himo ja ahneus. Kristus 
alkaa opettaa ihmisiä uudelleen—avaa harhautetut mielet—poistaa 
harhan ja tarjoaa heille mahdollisuuden parannuksen tekoon.

Kristuksen yliluonnollisen valtaannousun ja saatanan syrjäyt-
tämisen jälkeen Jumalan laki ja Herran sana lähtevät Siionista ja 
saavuttavat kaikki maailman kolkat (Jesajan kirja 2:3).

Jumalan langetti Aadamin maailmalle, joka erotettiin Jumalan 
yhteydestä, 6000 vuotta kestäneen tuomion. Tämä tuomio päät-
tyy. Kristus kutsuu kaikki maan asukkaat parannuksen tekoon ja 
hengelliseen pelastukseen! Jumalan Pyhä Henki tulee virtaamaan 
Jerusalemista (Sakarjan kirja 14.8).

Kuinka ihmeellistä! Uusi tulevaisuus avautuu ja rauha koittaa. 
Ihmiset hylkäävät itsekkyyden ja omaksuvat toisen hyvinvointia 
edistävän elämänmallin—Jumalan rakkauden mallin.

Millaiseksi uusi maailma muuttuu? Jesaja 2:2-4 ja Miika 4:1-3 
kuvaavat sitä seuraavasti: ”Aikojen lopussa on Herran temppelin 
vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista kor-
keimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat 
lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, 
Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä 
ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, 
Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kes-
ken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa 
vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa 
vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.”

Ajattele, ei enää sotia! Ei ihmisen eikä pedon pelkoa. Maail-
manrauha koittaa. Mikä tuo meille maailmanrauhan? Jumalan 
laki, se, joka ”kristittyjen” kirkkojen mukaan ”naulattiin ristille” 
eli poistettiin, tulee virtaamaan Jerusalemista ja peittämään maan 
niin kuin vedet peittävät meren.

Jopa villit eläimet kesytetään ja ne elävät rauhanomaisesti. 
”Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vie-
ressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni 
poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, nii-
den vasikat ja pennut yhdessä makaavat. Imeväinen leikittelee 
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kyykäärmeen kololla ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon 
luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä 
vahinkoa, sillä maa on täynnä herran tuntemusta niinkuin vedet 
peittävät meren.” (Jesajan kirja 11:6-9).

Piirrä mieleesi tämä muutos!
Katso, kuinka ongelmat selvitettiin!
Huomaa, että maailmassa ei ole enää lukutaidottomuutta, 

köyhyyttä, nälkää eikä nälkäkuolemia. Katso, kuinka rikollisuus 
vähenee nopeasti ja kuinka ihmiset ovat rehellisiä, siveitä, lempeitä 
ja onnellisia. Tällainen on rauhan, yltäkylläisyyden ja hyvinvoin-
nin maailma.

vä E s t ö n r ä J ä h Dy s  E i  o l E  E n ä ä  o n g E l m a

Jumala ennustaa suuret ja joka maan kolkkaa kohtaavat uudistuk-
set pian alkavaksi tällä utopiselta tuntuvalla aikakaudella.

Pystytkö kuvittelemaan, kuinka maailma etenee hurjalla vauh-
dilla ja kuinka tärkeimmät ongelmat ratkaistaan?

Nykypäivän suurin ja polttavin ongelma on maapallon väes-
tön räjähdysmäinen lisääntyminen. Kaikkia maita kohtaa väestön 
lisääntymisen mukanaan tuoma lisääntyvien voimavarojen tarve.

Alikehittyneet maat kasvavat kaikkein nopeimmin. Heidän 
ongelminaan ovat köyhyys, lukutaidottomuus, sairaudet ja tai-
kauskon tuomat ongelmat. Vain 10 prosenttia maan pinnasta on 
viljelykelpoista. Viimeisimpien YK:n tilastojen mukaan maapal-
lon väestö tulee kaksinkertaistumaan 34 vuodessa.

Ihmisten lisääntymisen tuoma uhka kasvaa päivä päivältä, eikä 
se ole ongelmistamme ainoa.

Jumalalla on ratkaisu tähänkin ongelmaan eikä se ole moni-
mutkainen. Lisätään yksinkertaisesti viljelykelpoisen maan 
pinta-alaa ja vähennetään paljaiden, lumenpeittoisten, kivisten 
vuoristojen osuutta. Muutetaan ilmatilan laatua ja otetaan käyt-
töön uusia maa-alueita, kuten Kalaharin autiomaa tai Tsad – järven 
pohja. Muutetaan Afrikan Saharan autiomaa, Aasian Gobin 
autiomaa sekä suuret Amerikan autiomaat viljaviksi. Saatetaan 
Mogolian tasangot, Siperia, Saudi-Arabia sekä suuri osa Länsi-
Amerikasta vehreäksi.

Sulatetaan syvät jäämassat ja lumikentät Antarktikan, Poh-
jois-Amerikan, Grönlannin, Pohjois-Euroopan ja Siperian 
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alueilta. Tasoitetaan uskomattoman korkea Pamir Knot—vuo-
risto, Himalajan vuoret, Atlas—vuoristo, Taurus, Pyreneet, 
Kalliovuoret, Sierra Nevada sekä Hindu Kush—vuoristo  sekä 
Andit ja muut vaikeapääsyiset lähes täysin asuttamattomat 
vuoristoalueet.

Sitten varmistetaan riittävä lempeästi laskeutuva sademäärä 
juuri oikeaan aikaan.

Mitä tästä seuraa?
Saamme käyttöömme useita miljoonia eekkereitä erinomai-

sen hedelmällistä tuottoisaa hyvälaatuista kasvumaata—tarvitaan 
vain viljelijät.

Onko tämä mahdotonta?
Ihmisen käsissä se on.
Mutta katso, mitä Jumala on luvannut:” Älä pelkää Jaakob, 

sinä mato, sinä Israelin vähäinen väki: minä autan sinua, sanoo 
Herra.”

”Katso, minä panen sinut raastavaksi puimaäkeeksi, uudeksi, 
monihampaiseksi. Sinä puit ja rouhennat vuoret, muutat kukkulat 
akanoiksi; sinä viskaat ja tuuli ne vie ja myrsky ne hajottaa. Mutta 
sinä iloitset herrassa, Israelin Pyhää on sinun kerskauksesi.”

”Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole; heidän kielensä 
kuivuu janosta. Mutta minä, Herra kuulen heitä, minä, Israelin 
Jumala, en heitä hylkää. Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, 
lähteet laaksojen pohjiin; minä muutan erämaan vesilammikoiksi 
ja hietikon hetteiköksi.”

”Minä kasvatan erämaahan setripuita, akasioita, myrtejä ja 
öljypuita; minä istutan arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia, 
jotta he näkisivät ja tietäisivät, huomaisivat ja myös ymmärtäisi-
vät, että Herran käsi on tämän tehnyt, Israelin Pyhä sen luonut” 
(Jesajan kirja 41:14–20).

p u h D a s t a  v E t t ä  — 
h E D E l m ä l l i s i ä  E r ä m a i t a

Voitko kuvitella edellä kuvatun? Erämaat vihertäviksi ja kukoista-
viksi, puutarhat ja metsiköt täynnä pulppuilevia puroja, tasoitetut 
vuoristot asutettuina laaksoina.

Huomaa, kuinka Jumala kuvaa tätä tulevaa aikaa monissa Raa-
matun kohdissa.
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”Silloin rampa hyppii niinkuin peura ja mykän kieli riemuun 
ratkeaa; sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. 
Hehkuva hiekka tulee lammikoksi ja kuiva maa vesilähteiksi. 
Aavikkosutten asunnossa, missä ne makasivat, kasvaa ruoho ynnä 
ruoko ja kaisla” (Jesajan kirja 35:6-7).

Lue koko Jesajan 35 luku Raamatustasi.
Jumala sanoo: ”Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuit-

see ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla 
ja riemulla …”, (jakeet 1-2).

Muutama vuosi sitten pieni maanjäristys iski Bakersfieldin 
ja Los Angelesin välisille kukkuloille Kaliforniassa. Tällä kui-
valla, unohdetulla alueella oli pieli majatalo, jonka omistajat 
olivat aikeissa muuttaa muualle ja sulkea sen huonon mene-
kin takia.

Yhtäkkiä maanjäristys vavahdutti kuivan ilmaston kukkuloita, 
pian maa keinahteli parin jalkojen alla ja he kuulivat hienoi-
sen pulppuavan äänen. He juoksivat tonttinsa läpi puhjennutta 
puronvartta pitkin ja totesivat reippaan vesimäärän virtaavan 
hyvällä paineella. Kun mutainen vesi selveni, he totesivat veden 
kristallinkirkkaaksi ja täysin puhtaaksi—makeaksi ja virkistä-
väksi juomavedeksi.

On sanomattakin selvää, että heidän majatalonsa toiminta vir-
kosi tämän seurauksena.

Maanjäristys avasi maanalaisen lähteen ja toi sen maan pin-
taan juuri heidän tontillaan.

Kuvittele maapallon hukkatasankoja. Voitko kuvitella Juma-
lan saattavan ne kukkaan? 

Vuorikot muovattiin. Suuret voimat aiheuttivat maan pinnalla 
suurienergiset muutokset ja niiden rakoilun ja liikkumisen. Suuret 
graniittilohkot työntyivät taivasta kohti—maa vetäytyi edesta-
kaisin historian suurien maanjäristysten voimasta. Kukkulat 
muovattiin—ne eivät syntyneet itsestään.

Kaikkivoipa Jumala, joka teki vuoret ja kukkulat (Aamoksen 
kirja 4:13; Psalmien kirja 90:2), muotoilee uudelleen maapallomme 
pinnan.

Voit lukea tulevista maanjäristyksistä, jotka saavuttavat 
tästä suuren osan. (Katso Johanneksen ilmestys 16:18; Sakarjan 
kirja 14:4.) Jumala sanoo: ”Vuoret järkkyvät hänen edessänsä ja 
kukkulat sulavat …” (Nahumin kirja 1:5).
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m E r E n a l a i n E n  m a a  o t E t a a n  k ä y t t ö ö n

Tiedämme, että meren alle kätkeytyy suuri osa luonnonvaroista: 
öljy, kulta, hopea ja useat mineraalit ovat tänä päivänä saavut-
tamattomissa. Merivedessä on kultaa ja suurin osa maailman 
kultavaroista piiloutuukin merten alle. 

Monet maan alueet ovat vuorovesien vaikutuksen alaisia. 
Vuorovesi kuluttaa jatkuvalla virralla maa-alueita pois. Euroo-
pan matalat maa-alueet, kuten esimerkiksi Hollanti, muodostuvat 
entisistä merenalaisista alueista.

 Ajattele, kuinka monta eekkeriä saisimme käyttöömme, jos 
maailman valtameret kutistuisivat. Jumala sanoo, että näin tulee 
tapahtumaan! Lue: ”Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin meren-
lahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, 
lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljetta-
vaksi” (Jesajan kirja 11:15).

Uskomatonta, mutta totta!
Kun Jeesuksesta Kristuksesta tulee maan suuri Hallitsija, hän 

tulee käyttämään tällaista valtaa. Johanneksen näyssä enkelit ylis-
tivät Kristusta hänen saapuessaan maata hallitsemaan.

He sanoivat: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkival-
tias, joka olet ja joka olit, siitä että olet ottanut suuren voimasi ja 
ottanut hallituksen” (Johanneksen ilmestys 11:17).

Oikeanlaiset terveet elämäntavat ja parannuksenteon jälkei-
nen taudeista parantuminen tuo utopiselta kuulostavan terveyden 
kaikille.

Jumala kuvaa tätä seuraavalla tavalla.
”Sillä voimallinen on meillä siellä Herra, siellä on joet, on vir-

rat, leveät rannasta toiseen, joita ei soutualus, joiden poikki ei 
pääse uljas laiva. sillä Herra on meidän tuomarimme, Herra on 
meidän johdattajamme, Herra on meidän kuninkaamme; hän 
pelastaa meidät.”

”Eikä yksikään asukas sano: Minä olen vaivanalainen. 
Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi” (Jesajan 
kirja 33:21–22,24).

Kuuntele tätä ihanaa lupusta: ”Vahvistakaa hervonneet kädet, 
voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille: 
Olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän Jumalanne! Kosto tulee, 
Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät. Silloin avautuvat 
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sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyp-
pii niinkuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa …” (Jesajan 
kirja 35:3-6).

Jumala kuvaa armon ja rakkauden lakiensa tuomia palkin-
toja Jesajan kirjassa 58:8: ”Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin 
niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen … (ter-
veytesi etenee pikaisesti, engl. käännös).”

t E rv E y D E n  t u o m a  o n n i

Kuvatessaan terveyttä ja yltäkylläisyyttä Jumala sanoo: ”Sillä 
minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamis-
tasi iskuista …” (Jeremian kirja 30:17).

”Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla tulevat vir-
tanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, 
karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niinkuin 
runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny.”

”Silloin neitsyt iloitsee karkelossa ja nuorukaiset ja vanhuk-
set yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille 
lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen. Ja minä virvoi-
tan pappien sielut lihavuuden ääressä, ja minun kansani ravitaan 
minun hyvyydelläni, sanoo Herra” (Jeremian kirja 31:12–14).

Miksi meiltä puuttuisi terveys?
Miksi meidän on vaikea uskoa, että täydellisen terveyden ja 

ilon olotila on mahdollinen? Miksi kristitty opetus ei sisällä näitä 
jakeita? Sen sijaan taivaassa oloa kuvataan tekemättömyytenä ja 
oleskeluna ilman minkäänlaisia saavutuksia ja pyrkimyksiä.

Terveyden lakien noudattamisesta seuraa siunaus—seuraa 
taattu terveys—sekä sairauden ja tautien poistuminen kolman-
nen ja neljännen sukupolven myötä.

Huomaa, mitä Jumala lupasi ihmisille: ”Jos kuulet Herran 
sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, 
jotka minä tänä päivänä sinulle annan … ja kaikki nämä siuna-
ukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, 
sinun Jumalasi ääntä.”

”Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla. siu-
nattu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä ja sinun karjasi 
hedelmä, raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat. Siunattu on 
sinun korisi ja sinun taikinakaukalosi” (5 Mooseksen kirja 28:1-5).
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Jumala näyttää myös, kuinka yksittäiset ihmisrodut palaa-
vat omille mailleen ja kansoittavat ne. ”Tulevina aikoina juurtuu 
Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmäl-
länsä” (Jesajan kirja 27:6).

Jumala kertoo, että hukkamaat otetaan käyttöön.
”Sillä katso, minä tulen teidän tykönne ja käännyn teidän puo-

leenne, ja teidät viljellään ja teihin kylvetään. Ja minä lisään teille 
ihmisiä runsaasti—kaiken Israelin heimon kokonansa. Ja kaupun-
git asutetaan ja rauniot rakennetaan. Ja minä lisään teille ihmisiä 
ja karjaa runsaasti, ja ne lisääntyvät ja ovat hedelmälliset. Minä 
teen teidät asutuiksi, niinkuin olitte muinaisina päivinänne (minä 
asutan teidät entisille asuinsijoillenne engl. käännös) …” (Hese-
kielin kirja 36:9–11).

Lue koko Hesekielin 36 kappale. Jumala sanoo: ”… minä 
asutan kaupungit, ja rauniot rakennetaan jälleen, ja autiomaa vil-
jellään … Tästä maasta, joka oli autiona on tullut kuin Eedenin 
puutarha; ja rauniona olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit 
ovat varustettuja ja asuttuja” (jakeet 33,35).

Kuinka käy muille kansoille?
Huomaa: ”Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä (Egyptin val-

tio on siis olemassa) Assuriin (jonka monet kansalaiset vaelsivat 
vuosisatoja sitten Euroopan pohjois-keskiosiin, eli moderniin Sak-
saan), ja Assur yhtyy (assyrialainen tulee, engl. käännös) Egyptiin ja 
Egypti (egyptiläinen) Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur palvelevat 
Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin 
rinnalla, siunauksena keskellä maata, sillä Herra Sebaot siunaa sitä 
sanoen: Siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja Assur, minun 
kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani” (Jesajan kirja 19:23–25).

k a i k k i  ova t  l u k u t a i t o i s i a

Kuvittele, kuinka nopeasti kehitys voisi edetä, jos kaikki kansat 
puhuisivat ja lukisivat samalla kielellä.

Nykymaailmassa suurilta alueilta puuttuu kirjattu kieli. Mil-
joonat ovat lukutaidottomia—monet eivät pysty lukemaan ja 
kirjoittamaan edes omaa nimeään.

Kun Kristus palaa ja alkaa hallita maapalloamme, seuraa 
lukutaidon ja opetuksen aikakausi—lisäksi maailma saa uuden, 
puhtaan kielen.
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Tämän laajan aiheen kattamiseksi, koko maailman opetuk-
sen muuttamisen käsittelemiseksi tarvittaisiin kirjan sinänsä. 
Nykykielet ovat korruptoituneet. Ne ovat täynnä pakanallista 
terminologiaa—taikauskoa—vääriä sanojen kuvauksia—sään-
töjä rikkovia kielioppeja—kummallisia idiomeja.

Jumala sanoo: ”Silloin minä muutan kansain huulet (ihmi-
sille puhtaan kielen, engl. käännös), niin että he kaikki rukoilevat 
Herran nimeä (yhdellä mielellä, engl. käännös)” (Kirje efesolai-
sille 3:9).

Ajattele aikakautta, jolloin kirjallisuus ja musiikki on pelkäs-
tään laadukasta, eikä samoja töitä toisteta kahta kertaa, teoksia 
ei käännetä kielestä toiseen eikä tekstiä ymmärretä väärin. Koko 
maailma oppii—yhdellä samalla kielellä.

m i l l a i n E n  t u l E E  o l E m a a n 
k a n s a n t a l o u D E n  r a k E n n E ?

Jumalan sanoo, että Jerusalemista tulee maan taloudellinen ja hen-
gellinen pääkaupunki.

Luojamme puhuu tästä juurirakennetusta kaupungista: ”Sil-
loin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat ilosta (te kokoonnutte 
yhteen, engl. käännös), sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun 
merten aarteet (kulta ja hopeavarat ovat pääasiassa merten 
alla) kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle” 
(Jesajan kirja 60:5).

Kuten opimme, Kaikkivaltias Jumala kertoi nostavansa entiset 
merenalaiset maanosat käyttöömme. Tiedemiehet tietävät, että 
useimmat maan raaka-aineet sijaitsevat merenalaisessa maan 
kuoressa.

Jumalan sanoo, että saamme nämä raaka-aineet käyttöömme 
Jeesuksen Kristuksen maanpäällisellä hallintokaudella.

Maan varat keskitetään Jerusalemiin, josta suuret raken-
nusprojektit, jälleenrakennusohjelmat ja uudisasutus saatetaan 
alulle.

”… Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja maan, meren 
ja kuivan. Ja minä liikutan kaikkien pakanakansojen kalleudet, 
tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra 
Sebaot. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot” 
(Haggain kirja 2:6-8). Jumalan aarrekammiot tulevat olemaan 
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julkisesti esillä eivätkä piilossa varkaiden varalta. Pääkaupunkiin 
tulee henkeäsalpaavan kaunis temppelirakennus, jossa Kristus 
asuu.

Mitat ja esineiden hyötyarvot tullaan vakauttamaan.
Ihmisten kehittämät spekulointi- ja uhkapeliin perustuvat toi-

mintamuodot tullaan lakkauttamaan. 
Kukaan ei rikastu investoimalla toisen ihmisen työpanok-

seen ja keksintöihin. Pörssit, maailman pankit, finanssikeskukset, 
vakuutus- ja asuntolainat, sekä muut lainanottoyhtiöt ja osamak-
sulaitokset poistuvat.

Jumalan yltäkylläisyyden aikakaudella ihmiset ostavat vain 
mitä tarvitsevat, kun heillä on varaa. Korot ja verot häviävät.

k y m m E n y s J ä r J E s t E l m ä

Kymmenysjärjestelmä tulee kaikkialle voimaan.
Nykyhallitukset vaativat 40, 50 tai jopa 90 % perintöverona, 

tuloverona sekä piilotettuina veroina kuten; liittovaltiollisina, val-
tiollisina, kunnallisina, koulu—sekä kaupunkiveroina. 

Jumala vaatii ainoastaan kymmenen prosenttia. Tästä kym-
menestä prosentista rahoitetaan koko maan kattavat hallituksen-, 
koulutuksen- ja hengellisen toiminnan budjetit.

”Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. 
Mutta te sanotte: Missä asiassa me sinulta riistämme? (Ja Jumala 
vastaa tähän) Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella 
kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täydet 
kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani 
olisi ravintoa, ja sitten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: 
totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille 
siunausta ylenpalttisesti” (Malakian kirja 3:8–10). Tämä on pro-
fetia nykyajalle.

Siunaukset todella seuraavat. Monia nykyihmisiä painavat 
taloudelliset taakat poistuvat.

Jumala sanoo, että näinä päivinä taloudelliset siunaukset tule-
vat olemaan jokapäiväistä elämää.

Kun varkaudet, ryöstöt, tapaturmat, ilmaston aiheuttamat 
tuhot, ruoste, lahoaminen, ja kasvisten kärsimä tuho poistuu 
tuottajien tappioista, kuinka paljon halvemmaksi tuotteet tule-
vatkaan—ja silti myyjien voitot kasvavat.
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s ä äo l o t

Kun epäsuotuisat sääolot, hyönteisten aiheuttamat tuhot sekä 
homevauriot poistuvat, kun hallituksen asettamat hintakontrollit 
ja ylituotanto ovat mennyttä päivää—kuinka erilaiseksi maanvil-
jelijöiden elämä muuttuu!

Jumala saavuttaa kaiken tämän.
Taivaallinen Isämme on multimiljonääri. ”Kulta on minun”, 

hän sanoo Haggain kirjassa (2:8).
Jumala haluaa jokaisen lapsensa menestyvän. ”Rakkaani, 

minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä …” 
(3  Johanneksen kirje 2). ”Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja 
olisi yltäkylläisyys.” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 10:10).

Jumala haluaa täyttää jokaisen elämän yltäkylläisyydellä.
Tarkastele materiaalisesti ”menestyneiden” elämää. Kuinka 

onnellisia he pohjimmaltaan ovat? J. Paul Gettyn, yhden maail-
man rikkaimmista miehistä, väitettiin sanoneen: Antaisin pois 
kaikki miljoonani saadakseni yhden onnellisen avioliiton!”

Jumalan valtakunnassa hänen käskyjään tullaan noudat-
tamaan. Jumalan käskyt tulevat määräämään kaupankäyntiä, 
liikeyrityksiä, rahavaroja sekä koko maailman ekonomista 
toimintaa.

Kaikki toiminta tulee tapahtumaan antamisen periaatteella. 
Kristus sanoi: ”Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, 
pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä 
mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin” (Evankeliumi 
Luukkaan mukaan 6:38).

Tämä antamisen periaate tulee olemaan tähdellinen osa Juma-
lan hallintoa maan päällä. Silloin poistuvat salailut, juonittelut, 
vehkeilyt, omien etujen ajaminen, salamyhkäisyydet, ilkeilyt, 
petokset ja valheet, jotka ovat osa nykypäivän liikekulttuuria.

Jumala käännyttää kapinallisen ihmiskunnan suurella voi-
mallaan, hänen sanansa toteutuvat: ”Niin totta kuin elän, sanoo 
Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuvan ja jokai-
sen kielen ylistävän Jumalaa” (Kirje roomalaisille 14:11), kun hän 
nöyryyttää omahyväisen, ylpeän ihmisluonnon—ihmisen pitää 
omaksua antamisen periaatteet.

Ennen kuin Jumala särkee ihmisen ylpeyden (Jesajan 
kirja  2:10–12,17)—ihmiset eivät omaksu Jumalan toisia 
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huomioonottavaa, anteliasta, totuudenmukaista, rakkaudellista 
talouden toimintamallia.

Tarvittaisiin paksu kirja kuvaamaan tätä tulevaisuuden uutta 
maailmaa—se tulee tapahtumaan, kun ihmisen mieli on nöyryytetty, 
käännytetty ja ihminen saa luontonsa Jumalalta (2 Pietarin kirje 1:4).

Kukaan ei enää rakenna taloa, johon hänellä ei ole varaa ja 
joka ei ole tähteellinen, johon hän tarvitsee vuokralaisia mak-
saakseen lainansa. Lainojen korkoja ei ole. Jumala sanoo, että on 
syntiä ottaa korkoa lainasta.

Aina 50 vuoden välein kaikki velat, julkiset kuin yksityisetkin, 
tullaan mitätöimään.

m a a i l m a n  k au pa n k ä y n t i  E h E y t y y

Hallitus tulee koostumaan Jumalan hengellisen perheen jäsenistä, 
ja vain osa hallintoa heidän alaisistaan ihmisjohtajista. Suuret jär-
jestöt eivät enää valvo toisia suuria järjestöjä, jotka ovat vastuussa 
kolmansista. Ei sotilasjoukkoja, ei vakoilujärjestöjä, ei suuria 
kartelleja, monopoleja, unioneja eikä suuria valtionmenoja näitä 
kaikkia varten. Tulevan maailman talous eheytyy.

Ajattele, ei enää ulkomaanapua—ei miljoonia ”rakastajien” (liit-
tolaisia) ostamiseksi (Hesekielin kirja 23:9,22; Valitusvirret 1:2,19; 
Hesekielin kirja 16 luku), jotka myöhemmin kääntyvät vastaasi. 
Ei enää valtion valvomia avustuksia teollisuudelle, tieteelle, ava-
ruustutkimukselle, kouluille ja tutkimusjärjestöille.

Tämän sijaan jokainen tarvittava teollisuudenala, koululaitos 
ja yritys tulevat toimimaan vakaan rahoituksen turvin.

Kuinka uskomattomaksi maailma tulee muuttumaan!

h u o m i s E n  m a a i l m a n  
h a l l i t u k s E n  r a k E n n E

Katsotaan seuraavaksi, kuinka hallitus tulee toimimaan ensim-
mäisen tuhannen vuoden aikana. Se ei ole demokratia, sosialismi, 
kommunismi eikä fasismi. Se ei ole ihmisen johtama monarkia, 
oligarkia eikä plutoarkia. Ihminen ei enää hallitse ihmistä. Ihmiset 
ovat todistaneet, etteivät he kykene hallitsemaan toisia ihmisiä.

Hallituksen johdossa tulee olemaan Jumala, eli Jumalan hal-
litessa ihmisiä se on teokraattinen. Hallituksessa kansalaisilla ei 

Jumalan valtakunnan salaisuus 243



tule olemaan sananvaltaa, he eivät tule äänestämään. Tämä ei 
ole ihmisten hallitus vaan hallitus ihmisiä varten. Ylimpänä on 
Jumala Kaikkivaltias, hierarkiassa kaikkein ylimpänä.

Vaalikampanjat jäävät pois, samoin vaalikampanjoiden illallis-
kutsut. Enää ei esiin astu kandidaatteja, jotka kehuskelevat itseään 
ja mollaavat vastustajiaan. Aikaa ei hukata vallanhaluisiin, toisia 
osapuolia moittiviin kampanjoihin.

Kukaan ihminen ei saa ainuttakaan hallituksen istuinta, vaan 
näillä istuvat yksinomaan Jumalan valtakunnan henkiolennot—
Jumalan perhe.

Kaikki virkamiehet nimitetään Jeesuksen toimesta, joka tun-
tee ja tietää ihmisten sydänten aivoitukset, luonteenlaadun, kyvyt 
ja puutteet. Jesajan kirjasta 11:2-5 käy ilmi Jeesuksen kyky tuntea 
ihmisluonto.

Huomaa seuraava: ”Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, 
neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän 
halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa 
oikeutta korvan kuulolta (kuulopuheelta), vaan tuomitsee vai-
vaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille …” 
(Jesajan kirja 11:2-4).

Jumalan on Ylin Hallitsija, joka on rakkaus ja joka antaa omas-
taan, joka hallitsee hallittujen hyvinvointi mielessään. Hän haluaa 
tarjota ihmisille parasta. Vain kykenevimmät, oikeamielisimmät 
ja parhaiden sopivimmat asetetaan vastuunalaisiin virkoihin.

Maan päällä on kahdenlaisia olentoja: ihmisolentoja sekä entisiä 
ihmisolentoja, jotka on muutettu jumalallisiksi henkiolennoiksi.

Jotkut herätetyt pyhät ovat kymmenen kaupungin johdossa, 
toiset viiden (Evankeliumi Luukkaan mukaan 19:17–19).

Ajattele, kuinka rahaa ei tuhlaudu poliittisiin kampanjoihin, 
kuinka emme enää joudu kärsimään puolueiden sisäisistä kamp-
pailuista. Ei enää poliittisia puolueita!

m i k ä  o n  u u s i  l i i t t o ?

Lyhyesti, Kristuksen alkuun saattaman uuden liiton aikana 
maan päällä kaikki saavat kokea onnea, rauhaa, yltäkylläisyyttä 
ja oikeudenmukaisuutta. Oletko koskaan lukenut, mistä uusi liitto 
koostuu? Luulitko, että se poistui Jumalan lain myötä? Aivan päin-
vastainen on totta. ”Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin 
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heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen 
lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä …” 
(Kirje heprealaisille 8:10).

Kun Jumalan lait ovat sydämissämme, kun me rakastamme 
Jumalalan elämäntapaa ja haluamme elää sen mukaisesti, ihmis-
luonne alistetaan ja ihmiset haluavat elää tavalla, josta seuraa 
rauha, onni, ylenpalttisuus, ilo ja hyvinvointi!

Muista kuitenkin, että kun Kristus palaa herätettyjen ikuisiksi 
tehtyjen pyhiensä kanssa hallitsemaan maan päälle, siellä asu-
vien ihmisten ihmisluonto on edelleen tallella. He eivät ole vielä 
parannuksen tehneitä.  

k a k s i  m E n E t E l m ä ä

Kristus ja Jumalan hallintovaltakunta, silloinen hallintoperhe, 
mahdollistavat utopian ajanjakson kahdella toimintatavalla.

1. Kaikenlainen rikollisuus ja organisoitunut kapina asetetaan 
kuriin voimalla – jumalallisella yliluonnollisella voimalla. 

2. Kristus käynnistää uudelleenkoulutuksen ja maailman hen-
gellisen käännyttämisen.

Huomaa, kuinka Jumala muuttaa sosiaaliset ja uskonnolliset 
tavat.

Jumala asetti seitsemän vuosittaista juhlapyhää, joita hän käski 
noudattamaan. Ne sisältävät tärkeän sanoman. Ne kattavat Juma-
lan suurenmoisen suunnitelman ihmiskuntaa varten. Niitä tuli 
noudattaa ikuisesti. Jeesus noudatti näitä juhlapyhiä esimerkkinä 
meille. Apostolit noudattivat niitä (Apostolien teot 18:21; 20:6,16; 
1 Kirje korinttilaisille 5.8; 16:8). Alkuperäinen seurakunta, ei-juu-
talaiset käännynnäiset mukaan lukien, noudatti näitä samoja 
juhlapyhiä.

Juhlapyhät ovat Jumalan kansalaisilleen asettamia. Mutta 
kansalaiset hylkäsivät ne ja omaksuivat sen sijaan pakanallis-
ten uskontojen juhlapyhät. Ihmiset tekivät, kuten itse halusivat, 
kuten itse oikeaksi näkivät. Maailman ihmisten mielet ovat aina 
olleet Jumalan vastaisia (Kirje roomalaisille 8:7) eivätkä he ole 
halunneet noudattaa Jumalan tarjoamaa elämäntapaa. Ihmisten 
oikeaksi katsoma elämäntapa on Jumalan rauhaa, onnea ja yltä-
kylläisyyttä tuottavan elämäntavan vastainen. Tänäkin päivänä 
ihmiset kannattavat tätä väärää mallia! Suurin osa tämän kirjan 
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lukijoistakin kannattaa muotoutuneen mielensä kautta päinvas-
taista elämäntapaa.

Sananlaskujen 14:12 ja 16:25 mukaan: ”Miehen mielestä on 
oikea monikin tie, joka lopulta in kuoleman tie.”

Jumala puhui Mooseksen kautta: ”Älkää tehkö, niinkuin me 
tässä tänä päivänä teemme, jokainen sitä, mikä hänen omasta 
mielestään on oikein” (5 Mooseksen kirja 12:8), ”Niin varo, sit-
tenkun he (pakanalliset uskonnolliset tavat) ovat hävitetyt sinun 
tieltäsi, ettet kietoudu heidän pauloihinsa...ja ettet etsi heidän 
jumaliansa, ja kysy: Miten oli näiden kansojen tapana palvella 
jumaliansa, että minäkin tekisin niin? Älä tee niin Herraa, sinun 
Jumalaasi kohtaan, sillä kaikkea mikä on Herralle kauhistus 
ja mitä hän vihaa, he ovat tehneet palvellessaan jumaliansa …” 
(5 Mooseksen kirja 12:30–31).

Nykyään kristityiksi itseään nimittävä maailma on sysän-
nyt syrjään Jumalan pyhäpäivät. Päivät, jotka ovat pyhiä 
Jumalalle, mutta joita harhautettu ”kristinusko” vihaa. He seu-
raavat pakanallisia päiviä, kuten joulua, uutta vuotta, pääsiäistä 
sekä muita, ”joita Jumala vihaa”! Monet tietävät näiden olevan 
pakanallista alkuperää, mutta puolustavat itseään väittämällä pal-
vovansa niitä viettäessään Jumalaa ja Kristusta, eikä alkuperäisiä 
pakanajumaluuksia. 

Tällainen menettely on ihmisten mielestä oikein. He eivät ehkä 
tarkoita mitään pahaa. Heidät on petetty eikä petetty voi tietää 
olevansa petoksen alainen. He uskovat, että he ovat oikeassa ja 
saattavat ollakin yhtä vilpittömiä kuin Jumalan tapoja noudatta-
vat henkilöt. Jumala sanoo kuitenkin, ettei hän hyväksy tällaista 
jumalanpalvelusta, hän ”vihaa sitä”.

Kristus avaa juuri tällaisten ihmisten silmät, kun hän saapuu hal-
litsemaan kaikkia sillä hetkellä maan päällä elossa olevia kansoja.

k a i k k i  p i t ävä t 
J u m a l a n  J u h l a p y h ä t

Ihmiset eivät ole sokeita ja petettyjä vaan he voivat ymmärtää Juma-
lan käskyt ja tavat. Jumala varmistaa tapojensa noudattamisen.

Palaa takaisin Sakarjan kirjan 14 lukuun:
”Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyö-

känneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös 
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kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herra Sebaotia, ja viettä-
mään lehtimajanjuhlaa” (jae 16)

Lehtimajanjuhla on yksi seitsemästä vuosittaisesta Jumalan 
pyhäpäivästä, jotka Jumala määräsi kansansa viettämään. Israel 
kuitenkin kapinoi ja kääntyi viettämään pakanallisia juhlia. 
Juutalaiset viettivät Esran ja Nehemian kirjan aikana vielä Juma-
lan määräämiä pyhiä, vaikka ”vääräkristilliset” papit opettavat, 
että Jumalan antamat juhlapyhät olivat osa ”vanhaa Mooseksen 
aikaista järjestelmää”—eikä tämän vuoksi koske meitä tänä päi-
vänä”. Papisto on pettänyt ja kääntänyt ihmiset Jumalaa vastaan 
ja he väittävät joulun, uuden vuoden, pääsiäisen jne. olevan Kris-
tuksen määräämiä.

Kristus palauttaa maan päälle kuitenkin Jumalan tahdon 
mukaisen toiminnan, juhlapyhät mukaan lukien. 

Ne ihmiset, jotka nyrpistävät nenäänsä Jumalan pyhille, tule-
vat noudattamaan niitä Kristuksen palatessa. Huomaa, mitä 
Raamattu sanoo:

”Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin 
kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei 
tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne 
ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä 
Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös 
viettämään lehtimajanjuhlaa” (Sakarjan kirja 14:17–19).

Nämä jakeet kuvaavat tavan, jolla Kristus hallitsee - ”rautai-
sella valtikalla” – yliluonnollisella voimalla, joka saa kaikki maan 
ihmiset noudattamaan oikeita tapoja, joiden kautta todelliset siu-
naukset alkavat virrata.

t ä y D E l l i n E n  h a l l i t u s

Aivan oikein, Jeesus palaa pian maan päälle voimalla ja kunnialla 
hallitsemaan kaikkia kansoja!

Hän ei kuitenkaan aio hallita ja ohjata ihmisiä yksin, vaan 
asettaa tehokkaasti organisoidun hallituksen koko maailmaa val-
vomaan. Tämä hallitus koostuu monista virkailijoista.

Pysähdyn hetkeksi tarkastelemaan tämän täydellisen hallituk-
sen rakennetta tarkemmin. 

Ensinnäkin se on Jumalan hallitus—ei ihmisistä koos-
tuva. Ihmiset eivät myönnä vielä, mutta tulevat aikoinaan 
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tunnustamaan, etteivät he viimeisten 6000 vuoden aikana 
kyenneet muodostamaan muuta kuin tehottomia, tunaroivia ja 
saamattomia hallituksia itseään johtamaan.

Jumalalla on mielipide ihmisen johtajuudesta, hallintoasioiden 
hoitamisesta sekä nykypäivän virkamiehistä: ”Ei kukaan vaadi 
oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti. He tur-
vautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, kantavat kohdussaan tuhoa 
ja synnyttävät turmion … heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, 
kiiruhtavat vuodattamaan viatonta verta; heidän ajatuksensa ovat 
vääryyden ajatuksia, tuho ja turmio on heidän teillänsä. Rauhan 
tietä he eivät tunne, oikeutta ei ole heidän askeleissansa; polkunsa 
he tekevät mutkaisiksi, ei kukaan, joka niitä käy, tunne rauhaa.” 

Ihmiset, joita tämä epähallitus johtaa, sanovat: ”Sentähden 
on oikeus meistä kaukana, eikä vanhurskaus saavuta meitä; me 
odotamme valoa, mutta katso, on pimeä, aamunkoittoa, mutta 
vaellamme yön synkeydessä. Me haparoimme seinää pitkin 
niinkuin sokeat, haparoimme niinkuin silmiä vailla; me kompas-
telemme sydänpäivällä niinkuin hämärässä, me olemme terveitten 
keskellä kuin kuolleet” (Jesajan kirja 59:4, 7-10).

Tämä muinainen kappale lausuu lopullisen vastauksen: ”Mutta 
Siionille se tulee lunastajana …” (jae 20), ”Nouse, ole kirkas, sillä 
sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi” 
(Jesajan kirja 60:1).

Ainoa toivo oikeuden—rauhan—totuuden—kaikkien oikeiden 
ratkaisujen löytämiseksi tämän maailman ongelmiin—on Kris-
tuksen paluu, kun hän palaa perustamaan vihdoin hallituksensa 
voimalla ja kirkkaudella. Hän perustaa oikeanlaisen hallituksen. 
Jumalan hallituksen!

Samoin kuin monissa muissa Raamatun jakeissa, tässä-
kin Jumala osoittaa ihmiskunnan avuttomuuden omia asioitaan 
hoitamaan. 6000 vuotta kestävä koeaika saattaa ihmiset maail-
manlaajuisen itsemurhan kynnykselle.

Eli Jumalan 7000 vuotta kestävän suunnitelman ensimmäi-
set 6000 vuotta saatanan annettiin toimia maailmassa ihmisiä 
pettämässä. Viimeisen 1000 vuoden aikana (= yksi tuhatvuoti-
nen päivä) hänen ei enää sallita tehdä ”työtänsä”. Jumala antoi 
ihmisen tehdä synnin töitä kuutena päivänä ja seitsemäntenä, eli 
tuhatvuotispäivänä, heille suodaan hengellinen lepo Jumalan val-
takunnan alaisena.
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a l u s t a  a s t i  s u u n n i t E lt u  h a l l i t u s 

Nyt paljastuu ihmeen ihanan totuus.
Tulet ymmärtämään, kuinka Jumala suunnitteli, valmisteli ja 

organisoi täydellisen hallituksensa.
Jumalan hallitukseen ei kuulu kykenemättömiä ja itsekkäitä 

poliittisia pyrkyreitä, joiden ainoana päämääränä vallan kahvaan 
hämäräperäisten poliittisten keinojen avulla pääseminen. Nyky-
ään vaaleissa joudumme äänestämään ihmisiä, joista emme tiedä 
paljoakaan ja joiden kyvyistä meillä ei ole varsinaista käsitystä. 
Kohta tulevassa Jumalan valtakunnassa jokainen viranhaltija on 
etukäteen tarkastettu, koeteltu ja koulutettu, valmis tehtäväänsä 
ja kokemuksen omaava. Nyt voimme nähdä seurakunnan mer-
kityksen ja sen tehtävän. Seurakunnan tehtävä ei ole ainoastaan 

”ensisadon”, ”ensihedelmien” käännytys ja seurakuntaan kuuluvien 
pelastaminen, vaan heidän valmistamisensa tulevan valtakunnan 
virkoihin astumista varten, kun pelastus avataan kaikille maan 
päällä eläville.

Jumala suunnitteli kaiken etukäteen, muttei ainoastaan hal-
lituksensa toteuttamiseksi. Hän käski Aadamin mennä omia 
teitään, valita omat hallituksensa, jumalansa, uskontonsa, tietonsa, 
oppinsa ja sosiaalisen järjestelmänsä. Ihmiskunta sai luoda oman 
sivilisaationsa.

Jumala asetti ihmiskunnan itsestään 6000 vuoden ajaksi eroon, 
mutta kutsui yhteyteensä tällä ajanjaksolla valitsemansa ihmi-
set heille annettuja erikoistehtäviä suorittamaan. Tänä samana 
aikakautena Jumala valmistaa myös tuhatvuotisen valtakuntansa 
organisaation kaikki osa-alueet: hallinnon, opetuksen, uskonnon –  
kaiken tarvittavan tulevaa Jumalan yhteiskuntaa varten. 

Kaikki alkoi Aabrahamista.
Näinä muinaisina aikoina maapallolla eli vain yksi ihminen, 

Aabraham, jonka luonne oli oikeanlaatuinen ja joka kykeni alis-
tumaan Jumalan tahdon alaisuuteen—Jumalan lakia ja tahtoa 
noudattamaan.

Jumala aloitti hallituksensa rakentamisen ylimmästä portaasta: 
Aabrahamista.

Aabraham eli aikanaan kaikkein ”edistyksellisimmässä” 
yhteiskunnassa, kaikkein kehittyneimmällä ja sijainniltaan suo-
situimmalla alueella.
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Jumala sanoi Aabrahamille (jonka nimi oli vielä Abram): 
”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka 
minä sinulle osoitan” (1 Mooseksen kirja 12:1).

Ei tarvittu väittelyä. Aabraham ei kyseenalaistanut suvun, 
ystävien ja edistyksellisen sivilisaation tarjoamien mukavuuk-
sien jättämistä. Aabraham ei viivytellyt eikä hidastellut.

Raamattu sanoo yksinkertaisesti: ”Niin Aabraham lähti …” 
(jae 4).

Aabraham joutui käymään läpi vaikeita koetuksia elämänsä 
aikana. Aabrahamin kuoltua Jumala lausui: ”Aabraham kuuli 
minua ja noudatti mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käs-
kyjäni, (hallitustani) säädöksiäni ja opetuksiani (lakejani, engl. 
käännös)” (1 Mooseksen kirja 26:5).

Aabrahamia koulutettiin lähiaikoina maailman johdon ottavan 
Jumalan hallinnon vastuullista virkaa varten. Hän uskoi, oli tottele-
vainen ja uskollinen Jumalan hallitukselle, sen säädöksille ja laeille.

Aabrahamille annettiin lupaus, josta jokaisen ihmisen pelastus 
riippuu Kristuksen kautta. Meitä kutsutaan Aabrahamin lapsiksi 
(Aabraham on uskollisten isä, engl. käännös) (Kirje galatalai-
sille 3:7). Apostoli Paavali kirjoitti Galatian ei-juutalaisille: ”Mutta 
jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin sie-
meniä, perillisiä, lupauksen mukaan” (Kirje galatalaisille 3:29) ja 

”nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen (jäl-
keläiselleen—Kristukselle) …” (jae 16).

Jumala alkoi valmistaa valtakuntansa ylimpiä johtajia ja aloitti 
tehtävän Aabrahamista. Kun Aabraham osoittautui uskolliseksi, 
Jumala siunasi hänen kättensä teot ja antoi hänen vaurastua. 
Jumalan toimesta hän sai kokemusta vaurauden käsittelystä ja 
vastuullisessa asemassa toimimisesta.

Jumalaa pelkääväinen ja tottelevainen Aabraham kasvatti 
Iisakin Jumalan elämänmallin mukaan Jumalan hallitusta noudat-
tavaksi nuorukaiseksi. Myös Iisakista tuli perillinen isänsä lailla, 
myös hänet kasvatettiin tottelemaan ja vastuuta kantamaan.

Jaakob seurasi heidän jalanjäljissään. Vaikka hänen appensa 
petti ja viivytti häntä, hän rikastui siitä huolimatta. Hän oli ihmi-
nen Aabrahamin, Iisakin ja muiden maailman ihmisten tavalla. 
Hän teki virheitä, mutta oppi ja katui. Hän takertui Jumalaan eikä 
koskaan antanut periksi! Jaakobista tulee kahdentoista mahtavim-
man valtion isä kohta saapuvassa huomisen maailmassa. 
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h a l l i t u k s E n  r a k E n n E
Jumala ei kerro meille yksityiskohtaisesti, kuinka hän aikoo 
järjestää tulevan maailman superhallinnon. Hän kuvasi 
kuitenkin sen mallin ja kertoi, mihin 14 korkean luokan virka-
miestä (Kristus mukaan lukien) asetetaan. Tämän pohjalta 
voimme tehdä johtopäätöksiä jäljellä olevan organisaation 
rakenteesta.

Tiedämme, että hallitusta johtaa Jumala. Jumala Kaikkivaltias, 
Jeesuksen Kristuksen Isä on sen Ylin Lainsäätäjä. Hän on Kristus-
takin korkeammassa asemassa ja kaiken olemassa olevan johtaja. 
Tiedämme myös, että Jeesuksesta Kristuksesta tulee kuninkai-
den Kuningas ja herrojen Herra ja että hän johtaa sekä kirkkoa 
että valtiota.

Tiedämme, että muinainen Israelin kuningas Daavid (josta 
pian enemmän) tulee johtamaan 12 mahtavaa valtiota, jotka koos-
tuvat Israelin 12 heimon jälkeläisistä. Tiedämme myös, että 12 
apostolista tulee kuninkaita ja että he tulevat istumaan valtais-
tuimilla ja johtamaan näitä 12 valtiota.

Kävi jo selväksi, että hallituksen rakenne toimii ylhäältä 
alaspäin ja että vastuunkantajat porrastetaan heille annettujen 
asemiensa mukaisesti. Ihmiset eivät valitse virkamiehiä vaaleilla, 
koska nämä ovat osoittautuneet kykenemättömiksi päättämään, 
kenelle vastuulliset tehtävät parhaiten antaa ja kuka ihmisistä 
parhaiten mihinkin tehtävään soveltuu. Ihmiset eivät pysty näke-
mään toisten mielen sopukoihin, sydämiin tai aivoituksia. Jumalan 
toimiinsa asettamat ihmiset tulevat puolestaan olemaan kuole-
mattomia, Jumalasta syntyneitä henkihahmoja, heistä yksikään 
ei ole kuolevainen ihminen.

Kun ymmärrämme kaiken tämän ja lisäksi, että Aabraham on 
(ihmisenä) kaikkien Kristuksen omien ja pelastuksen perivien isä, 
on selvää, että Aabrahamin täytyy olla kuningas ja Daavidiakin 
korkeammassa asemassa Jumalan valtakunnassa, lisäksi hänen 
täytyy hallita niin israelilaisia heimoja kuin myös ei-israelilaisia 
kansoja. Hän on myös ei-israelilaisten käännynnäisten ”isä”.

Raamattu toistaa jatkuvasti sananpartta ”Aabraham, Iisak ja 
Jaakob”, ryhmittää nämä kolme yhteen ja nimittää heitä ”isiksi”, 
toistettiinhan lupaukset myös Iisakille sekä Jaakobille, jonka nimi 
muutettiin Israeliksi.
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Käy siis ilmi, että Aabraham, Iisak ja Jaakob ovat kaikki ylem-
män portaan hallitsijoita. Aabraham on heti Kristuksen alaisena 
näistä kolmesta vastuussa tulevassa valtakunnassa. 

Jeesus varmistaa sanassaan, että Aabraham, Iisak ja Jaakob 
ovat Jumalan valtakunnan suurenmoisessa kirkkaudessa (Evan-
keliumi Luukkaan mukaan 13:28).

Joosef valmistui tehtäväänsä hyvin erikoisella tavalla, palaan 
häneen hieman myöhemmin. 

k i r k k o  J a  va lt i o  y h D E s s ä

Myös seuraava periaate käy esiin Jumalan sanasta: Kristus yhdis-
tää kirkon ja valtion. Yksi hallitus hallitsee kaikkia kansoja. On 
vain yksi seurakunta—yksi Jumala—yksi uskonto—yksi opetus-
hallinto—yksi sosiaalinen järjestys. Nämä kaikki yhdistetään 
Jumalan ohjaaman muinaisen Israelin hallinnon mukaisesti.

Kolme miestä: Pietari, Jaakob ja Johannes, kaikki alkuperäisiä 
opetuslapsia, saivat etuoikeuden kurkistaa Jumalan valtakuntaan 
näyssä (Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:9). Jeesus, joka oli 
heidän kanssaan, muuttui olemukseltaan kirkastetuksi Kristuk-
seksi ja hänen kasvonsa alkoivat loistaa auringon tavoin ja hänen 
vaatteensa muuttuivat valkoiseksi kuin valo. Tässä katsauksessa 
tulevaan valtakuntaan näyttäytyi kaksi muutakin henkilöä: 
Mooses ja Elia. He edustivat kirkkoa ja valtiota Kristuksen läsnä 
ollessa, hänen alaisinaan, samoin tulee olemaan tulevassa val-
takunnassa. Molemmat miehet valmistuivat elämänsä aikana 
tulevia huippuvirkoja varten. Kristus (joka oli Vanhan Testa-
mentin Jumala, kuten useat Raamatun kohdat todistavat) antoi 
Mooseksen kautta lait ja asetukset Israelin kansalle. Mooses sai 
koulutuksensa Faaraon (Egyptin kuninkaan) poikana, joten hän 
toimi ei-israelilaisten sekä israelilaistenkin parissa.

Raamattu kertoo, että Elia-profeetta palautti elinaikanaan 
tosi Jumalan palveluksen sekä Jumalan käskyjen noudattami-
sen ennalleen. Elia käski kuningas Ahabin koota Karmel-vuorelle 

”kaikki” Israel (1 Kuninkaiden kirja 18:19–21), Baalin profee-
tat ja Aseran (engl. Easter = pääsiäinen) profeetat ja hän sanoi: 

”Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on 
Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on jumala, seuratkaa 
häntä…” (jae 21). Kun Eliaan 18 sekuntia kestävän rukouksen 
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jälkeen (jakeet 36–37) tuli iski alas ja kulutti hänen polttouhrinsa, 
kansa lankesi kasvoillensa ja sanoi: ”Herra on Jumala! Herra on 
Jumala!” (jae 39).

Tämä k irkastumis-näky (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 16:27) oli apostoli Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle 
esimakuna Kristuksen tulosta ja hänen valtakunnastaan. Näimme, 
kuinka Mooses ja Elia edustavat Kristuksen alaisina valtiota eli 
maailmaa hallitsevaa hallitusta (Mooses) sekä kirkkoa eli uskon-
nollisen toiminnan (Elia) johtoportaan ylintä tasoa.

Nämä kaksi miestä herätetään ”patriarkka-isien” Aabrahamin, 
Iisakin ja Israelin lailla kirkkauteen, kunniaan ja kuolematto-
muuteen. Tiedämme, että Kristus on kuninkaiden Kuningas 
ja hänen alaisinaan toimivat ”patriarkka-isät”. On näyttöä, että 
Mooses toimisi suoraan heidän alaisenaan kaikkien kansallis-
ten ja kansainvälisten hallitusten päämiehenä ja Elia taas kaiken 
organisoidun kirkollisen, uskonnollisen sekä koulutuksellisen toi-
minnan johdossa.

Evankeliumi ja uskonnollinen toiminta ovat osana varsinaista 
hengellistä opetustoimintaa. On merkittävää, että Elia perusti ja 
johti kolmea oppilaitosta (2 Kuninkaiden kirja 2:3, 5; 4:38, Bee-
telissä, Jerikossa ja Gilgalissa) ja opetti Jumalan totuutta täynnä 
valheellisia pakanallisia oppeja olevassa maailmassa.

k a n s a l l i s E n  t a s o n  h a l l i n t o

Tarkastellaan nyt tämän tulevan Jumalan hallituksen organisaa-
tiota tarkemmin.

Pelkästään kansallisella tasolla kansoista, jotka polveutu-
vat Efraimin ja Manassen heimoista (jotka taas polveutuvat 
Joosefista), tulee maailman kaksi johtavaa valtiota (Jeremian 
kirja 30:16–18;31:4–11, 18–20; Jesajan kirja 14:1-2; 5 Mooseksen 
kirja 28:13).

Heidän jälkeensä tulevat muista Israelin heimoista polveu-
tuvat kansat, joidenka jälkeen ei-israelilaiset kansat seuraavat 
siunattuina.

Kuningas Daavid herätetään ja hänestä tulee kuolematon 12 
Israelin kansan valtias Mooseksen alaiseksi (Jeremian kirja 30:9; 
Hesekielin kirja 34:23–24; 37:24–25). Kahdestatoista apostolista 
kustakin tulee yhden menestyksekkään Israelin valtion kuningas 
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ja he tulevat toimimaan kuningas Daavidin alaisina (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 19:28).

Apostolikuninkaiden alaisuudessa toimivat läänien, kuntain-
liittojen, piirikuntien, kuntien ja kaupunkien hallitsijat.

Kaikki nämä kuninkaat ja hallitsijat ovat eloon herätettyjä 
ihmisiä, jotka syntyvät henkiolennoiksi Jumalan valtakuntaan 
(perheeseen), eivätkä enää kuolevaisia ihmisiä. He valmistuivat 
tehtyään parannuksen, kääntymällä synneistään, kasvamalla 
hengellisesti, oppimalla tuntemaan Kristuksen, elämällä Jumalan 
lakien ja hallituksen alaisuudessa ja näin oppivat hallitsemaan. 

Kaksi vertausta leivisköistä (Evankeliumi Luukkaan 
mukaan 19:11–27 ja Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:14-3) 
kuvaa asiaa selvästi. Vertauksen henkilö, joka kasvatti hengellisiä 
kykyjään kymmenkertaisesti on kymmenen kaupungin hallitsija. 
Henkilö, joka lisäsi puoli määrää Jumalan kaltaista luonnetta ja 
kykyjä, hallitsee viittä kaupunkia. Toisen vertauksen mukaan mei-
dät tuomitaan sen mukaan, mitä teemme käyttöömme saatetuilla 
varoilla. Kukin tuomitaan hänen motivaationsa, toimintansa, 
ahkeruutensa ja sinnikkyytensä perusteella lähtötasosta mitaten. 
Eli kenelle paljon on annettu perimän ja lahjojen mukaan –  luon-
nollisten kykyjen ja hengellisten lahjojen mukaan – siltä paljon 
vaaditaan. Vähempilahjaisella on aivan yhtä hyvät mahdollisuudet 
kuin suurempilahjaisellakin tulla palkituksi valtakunnassa  – jos 
hän yrittää yhtä sinnikkäästi. 

Entä ei-israelilaiset valtiot, kuka hallitsee heitä?
Edellisten periaatteiden mukaan voimme päätellä, vaikkei sitä 

suoraan sanota, että profeetta Danielista tulee heidän kuninkaansa 
Mooseksen alaisuuteen. Minkä profeetan, minkä palvelijansa, 
Jumala lähetti ensimmäisen maailmanlaajuisen valtakunnan pää-
majaan koulutettavaksi? Kuka kieltäytyi seuraamasta pakanallisia 
riittejä toimiessaan aivan kuninkaan alaisuudessa? Kuka pysyi 
uskollisena Jumalalle ja palveli häntä ja noudatti hänen lakejaan—
ensimmäisen suurvaltakunnan huipulla?

Tämä oli tietysti profeetta Daniel.
Voisi ensin kuvitella, että apostoli Paavali toimisi tässä tehtä-

vässä Kristuksen ja Mooseksen alaisena, toimihan hän korkeassa 
asemassa ei-juutalaisten keskuudessa.

Daniel oli kuitenkin päivittäin maailman ensimmäiseen suur-
hallitsijaan yhteydessä. Vaikka tämä oli maailmallinen hallitus, 
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Daniel osoittautui täysin luotettavaksi ja tottelevaiseksi Jumalalle. 
Jumala saattoi hänen kauttaan sanoman Jumalan ylimmästä val-
lasta kuningas Nebukadnessarille ja hänen seuraajilleen. Daniel 
kieltäytyi kuninkaan pitopöydän runsaista herkuista ja antimista, 
eikä syönyt Jumalan terveyslaeissa kiellettyjä ruokia. Hän rukoili 
kolme kertaa päivässä, vaikka tämä merkitsi leijonien luolaan heit-
tämistä. Hän luotti, että Jumala suojelisi ja varjelisi häntä leijonilta. 
Hän oppi taidokkaaksi valtionhallinnossa ja sai kokemusta kan-
sainvälisissä tehtävissä.

Kun Jumala nimesi profeetta Hesekielin kautta kolme oikea-
mielisintä miestä, Daniel oli heistä yksi, kaksi muuta oli Nooa sekä 
Job (Hesekielin kirja 14:14,20). Nämä miehet tullaan asettamaan 
vaikutusvaltaisiin virkoihin. Asiasta kohta lisää.

Jumala lupasi sanassaan, että Daniel tulisi osalliseksi Jumalan 
valtakuntaa pyhien ylösnousemuksessa (Danielin kirja 12:13).

On mahdollista, että Danielin kolmen Kaldean valtakunnan 
aikaista työtoveria—Hanaja, Miisael ja Asarja - asettuu kolmik-
kona Danielin alaisuuteen, samoin kuin kolme ”patriarkka-isää” 
asetetaan Kristuksen alaisiksi. 

Entä Paavali? Kun kaksitoista alkuperäistä apostolia asetettiin 
kadonneiden Israelin heimojen tykö, Paavali nimitettiin aposto-
liksi ei-israelilaisille. Kristus sanoi itse avaintietona suoraan, että 
jokainen näistä kahdestatoista tulee olemaan yhden Israelin valtion 
kuningas. Paavali ei voisi olla vain jonkun muun valtion kuningas. 
Paavali oli mahdollisesti saavutuksiltaan jopa muita apostoleja 
korkeammalla. Kukaan muu valtio ei tule olemaan Israelin val-
tioiden veroinen. 

Paavali saattaisi mahdollisesti toimia kaikkien ei-israelilaisten 
valtioiden johdossa Danielin alaisena.

Kristus nimittää kuninkaan jokaisen muun valtion johtoon 
ja kuninkaiden alaisiksi kuntien ja kaupunkien johtajat. Emme 
tunne näiden virkamiesten henkilöllisyyksiä, paitsi apostolit ja 
evankelistat, jotka työskentelivät Paavalin alaisuudessa: Barna-
bas, Siilas, Timoteus, Tiitus, Luukas, Markus, Filemon jne. tulevat 
saamaan tärkeän tehtävän. Lisäksi on muita senaikaisen seura-
kunnan voimakkaan laajentumisen aikana eläneitä pyhiä ja muita 
pyhiä aina meidän päiviimme asti.

Käsittelen tässä vain päätelmiä, jotka voidaan johdettavissa 
Jumalan periaatteista.
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k a n s a i n vä l i s E n  t a s o n  h a l l i n t o

Näiden kansallisten, valtiollisten ja valtioliittotasoisten johtoteh-
tävien lisäksi tulee löytymään kansainvälisesti tärkeitä virkoja 
tieteen ja sosiaalisen toiminnan saralla. Näistä tehtävistä ja hen-
kilökunnasta löytyy myös viitteitä. 

Käsitellään ensin aikojen alussa elänyttä Nooaa. Hänen 
elämänsä aikana maailmaa uhkaavan väkivallan ja kaaoksen 
pääsyinä olivat rotujenväliset ristiriidat, rotujenväliset avioliitot 
sekä rotumellakat, jotka olivat taas seurausta rotujen sulaut-
tamispyrkimyksistä Jumalan lakien vastaisesti. Jumala asetti 
kansojen ja rotujen välille rajat aikojen alusta alkaen (5 Moosek-
sen kirja 32:8-9; Apostolien teot 17:26). Ihmiset jättivät kuitenkin 
heille asetetut maa-alueet, mikä johti edellä mainittuihin ongel-
miin. Sadan vuoden ajan Nooa julisti jatkuvasti Jumalan 
elämänohjeita ihmisille—mutta nämä eivät ottaneet vaaria anne-
tusta sanomasta.

Näihin aikoihin, aivan kuin tänäkin päivänä, maailmaa koh-
tasi väestön räjähdysmäinen lisääntyminen: ”Kun ihmiset alkoivat 
lisääntyä maan päällä” (1 Mooseksen kirja 6:1). Jeesus kuvasi mei-
dän aikaamme seuraavasti: ”Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, 
niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva” (Evankeliumi Matteuk-
sen mukaan 24:37), tai kuten Luukkaan evankeliumin 17 luvun 
jakeessa 26 sanotaan: ”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy 
myöskin Ihmisen Pojan päivinä.” Tämä tarkoittaa päivinä juuri 
ennen Kristuksen paluuta. Nykyään rotujen väliset sodat, viha-
mielisyydet, rotumellakat ja muut vallitsevat ongelmat ovat yksi 
polttavin sosiaalinen ongelma.

Nooa saarnasi ihmisille elinaikanaan, mutta kun hänet herä-
tetään kuolemattomana täynnä voimaa ja kirkkautta, hänen 
tehtäväkseen tulee Jumalan rotuja koskevien asetusten voimaan-
saattaminen uudelleen. 

Näyttää todennäköiseltä, että Nooa saa johtaa rodut ja kansat 
Jumalan niille tarkoittamille alueille. Näin tehdään, jotta he sasi-
vat parhaan mahdollisen ympäristön ja siunaukset. Tämä on suuri 
urakka ja vaatii erinomaisen organisaation, joka kykenee vaiku-
tusvaltaisesti toimeenpanemaan annetun suunnitelman ja pystyy 
siirtämään kokonaiset kansanjoukot ja roturyhmät. Annettu 
suunnitelma toteutuu eikä vastustusyrityksiä suvaita.
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Millainen paradoksi: ihmiset täytyy pakottaa omaksumaan 
onnen, rauhan ja yltäkylläisyyden elämäntapa.

Palaan nyt uudelleen Joosefiin, Israelin poikaan, Aabrahamin 
pojanpoikaan.

Joosefista tuli Egyptin, senaikaisen maailman suurimman 
valtion ruuanjakelun virkamies. Joosef ja runsaus kävivät käsi 
kädessä. ”Mutta Herra oli Joosefin kanssa, niin että hän menes-
tyi kaikessa (hän oli vauras mies engl. käännös)… ja Herra antoi 
kaiken, mitä hän teki menestyä hänen käsissään” (1 Mooseksen 
kirja 39:2-3). Faarao valitsi hänet alaisenaan johtamaan senaikaista 
maailman suurinta valtiota. Joosefin erikoisalana oli kansanta-
lous—hyvinvointi. Hän toimi Jumalan mallin mukaan.

Näyttää, että Joosefista tehdään maailmantalouden johtomies, 
joka hoitaa maataloutta, eri tuotantojen aloja, kaupankäyntiä ja 
rahataloutta. Tällainen hallinto yhdenmukaistaa kansainvälisen 
ja kansallisen käytännön.

Joosef saa epäilemättä aikaan suuren, täydellisen tehokkaan, 
henkiolennoista koostuvan organisaation. Tämä organisaatio 
poistaa nälänhädät, puutteen ja köyhyyden. Yleismaailmallinen 
kukoistus poistaa slummit! 

Toinen kansainvälinen suursaavutus tulee olemaan paljaiden, 
karujen maa-alueiden jälleenrakentaminen ja Kristuksen suun-
nittelemien rakenteiden pystyttäminen. ”Ja he rakentavat jälleen 
ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat ja 
he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta 
polveen” (Jesajan kirja 61:4).

Job oli kaikista idän miehistä mahtavin ja rikkain (Jobin 
kirja 1:3, hän oli lisäksi kuuluisa rakennusmies (Lue Jobin 
kirja 3:13–14 sekä haaste 38:4-6). Hän oli niin oikeamielinen ja 
täydellinen, että Jumala antoi jopa saatanan etsiä vikaa Jobin luon-
teesta. Hänellä oli yksi perustavanlaatuinen synti: omahyväisyys, 
josta hän Jumalan avulla pääsi eroon (Jobin kirjaluvut 38–42). 
Aikaisemmin Job oli niin varma luonteensa vakaudesta, että tunsi 
pystyvänsä mihin tahansa, mutta kun hänet nöyryytettiin, hän 
oppi Jumalasta riippuvaiseksi ja täyttyi Jumalan hengellä. Kuka 
toinen mies saattaisi olla Jobia parempi insinööri maailmanlaa-
juisia projekteja johtamaan?

Voimme aavistaa, että Job saa uudistaa maailman kaupunkien 
rakenteet, jälleenrakentaa asuttamattomat hukka-alueet ja tuhotut 
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kaupungit Jumalan mallin mukaan. Hän saa hoitaa myös suuret padot 
ja energiantuotannon, kaiken, mitä Kristus antaa hänelle tehtäväksi.

Serubbaabel tullee olemaan tämän toimenpanon yksi pääapu-
lainen (katso Haggai ja Sakarjan 4 luku).

Jätän nyt uuden maailman supersivilisaation kansallisen ja 
kansainvälisen tason kehityksen käsittelyn tähän.

Käännytään sen sijaan katsomaan huomisen maailmaa yksi-
tyisen ihmisen näkökulmasta; tarkastellaan kirkkoa, uskontoa ja 
opetusjärjestelmää.

h u o m i s E n  o p E t u s t o i m i  J a 
u s k o n n o l l i n E n  E l ä m ä

Kun Jeesus Kristus palaa maan päälle Luojanamme kirkkaudessaan 
ja voimassaan, hän pelastaa tällä kertaa maailman hengellisesti.

Kun hän istuu Jerusalemissa valtaistuimella kaikessa kirkkau-
dessa, kaikki kuolevaisista ihmisistä koostuvat kansat saapuvat 
hänen eteensä ja hän jakaa ”vuohet lampaista”. Oikealla puolellaan 
oleville lampaille hän lausuu: ”Tulkaa minun Isäni siunatut, ja omis-
takaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman 
perustamisesta asti” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:34).

Kääntymyksen tehneet ovat perillisiä ja perivät valtakunnan 
Kristuksen palatessa. Kristuksessa kuolleet herätetään ja he nouse-
vat ensimmäisenä kuolemattomiksi henkiolennoiksi muutettuina. 
Kristuksessa elävät muutetaan myös silmänräpäyksessä kuolemat-
tomiksi henkiolennoiksi ja he liittyvät edellisiin. Yhdessä nämä 
kaikki tapaavat sitten laskeutuvan Kristuksen ilmassa.

Tässä vaiheessa kuolemattomuus erottaa Kristuksessa olevat 
sekä maan päällä elävät ihmiset.

Missä tahansa Jeesus tuleekin olemaan, olemme siellä hänen 
kanssaan. Mihin hän menee? Hänen jalkansa seisovat sinä päi-
vänä Öljymäellä (Sakarjan kirja 14:4).

Tämän jälkeen hän erottaa lampaat (jotka katuvat, uskovat ja 
vastaanottavat hänen Pyhän Henkensä) vuohista (jotka kapinoi-
vat). Tämä ero, eli käännynnäisten opetus Jumalan valtakunnassa, 
tulee jatkumaan koko Kristuksen tuhatvuotisen hallinnon aikana 
maan päällä.

Kristus antaa kaikille kansoille uuden, puhtaan kielen: ”Sil-
loin minä muutan puhtaiksi kansain huulet, niin että kaikki 
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rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti” (Kirje 
efesolaisille 3:9).

Jumalan puhdasta totuutta julistetaan kaikille kansoille. 
Ketään ei enää petetä ja ”maa on täynnä Herran tuntemusta, niin-
kuin vedet peittävät maan” (Jesajan kirja 11:9).

Kristus on ”Iisain”, Daavidin isän, ”juuri”. Sinä päivänä pakanat 
etsivät Kristusta (Jesajan kirja 11:10). Kristus ojentaa kätensä pelastaak-
seen koko Israelin (jae11). (Katso myös Kirje roomalaisille 11:25–26).

Maailman evankelioiminen – maailman (koko maailman, mut-
tei välttämättä jokaisen yksilön, vaikkakin ainakin enemmistön) 
hengellinen pelastustyö—vaatii samanaikaisesti maailman ihmis-
ten uudelleenopettamisen.

Kirkastettu Kristus kohtaa tämän omasta mielestään jo kou-
lutettujen ihmisten uudelleenopettamisen haasteen. 

Nämä mielet, ehkä parhaat maailmassa, ovat väärän opetuk-
sen tuloksena niin kieroutuneet, että he eivät pysty omaksumaan 
totuutta ennen kuin oppivat panemaan pois väärän opetuksen. 
On yli kymmenen kertaa vaikeampaa saada mielestä pois väärin 
opittu tieto kuin jos voisi aloittaa alusta puhtain paperein.

Koulutetut ihmiset omaksuvat totuuden siis hitaammin kuin 
nykymaailman lukutaidottomat.

Jumalan inspiroima sana, Raamattu, on kaiken tiedon pohja. 
Nämä oppineet ihmiset on opetettu suhtautumaan Raamattuun 
epäluuloisen hylkivästi.

Maailman uudelleenopettaminen ja vanhan opin poiskarsimi-
nen tulee olemaan varmasti yksi tärkeimmistä tehtävistä Jumalan 
valtakunnassa kun Kristus palaa sitä hallitsemaan. Nykyihmiset 
ovat omaksuneet vääränlaiset elämänarvot ja heidän koko ajatus-
maailmansa täytyy kääntää uuteen suuntaan.

pä ä m a J a n  k i r k k o

Olemme nähneet, kuinka maa tulee olemaan tuhatvuotisen kau-
den alussa täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät 
maan (Jesajan kirja 11:9). Kuinka tämä saadaan aikaan?

Profeetta Miika kertoo meille osan vastausta: ”Aikojen lopussa 
on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuo-
rista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat” 
(Miikan kirja 4:1).
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Profetiassa ”vuori” on suuren kansan symboli, ”kukkula” kuvaa 
taas pienempää valtiota. Toisin sanoen Jumalan valtakunta, herä-
tettyjen kuolemattomien valtakunta—hallitseva valtakunta—on 
oleva täydellisessä auktoriteettiasemassa ihmisistä (kuolevaisista) 
koostuviin suuriin ja pieniin kansoihin nähden ja ihmiset tulevat 
virtaamaan sen tykö. Jatka lukemista:

”Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nous-
kaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän 
opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä 
Siionista (seurakunnasta) lähtee laki. Jerusalemista Herran sana. Ja 
hän (Kristus) tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta 
väkeville pakanakansoille kaukaisiin maihin saakka. Näin he takovat 
miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa 
kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan” (jakeet 2-3).

Tämä tieto—oppi—ja jopa Jumalan laki—lähtee seurakun-
nasta—Jerusalemista, uuden maailman pääkaupungista.

Itse Kristus hallitsee Jerusalemista käsin. Päämajan 
seurakunnassa ovat Elian valvomina Kristuksen valitsemat nyt kuo-
lemattomiksi muutetut jäsenet. Heistä muodostuu päämajan kirkko. 
Ilmestyskirjan 3 luku jae 12 sanoo, kuinka ”Filadelfian aikakauden 
seurakuntalaiset” ovat pylväitä päämajan seurakunnassa.

Tässä tärkeässä keskuspaikassa Elian kanssa, sekä alaisena, 
näyttäisi toimivan Johannes Kastaja, joka ”kävi Eliaan hengessä 
ja voimassa” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 1:17). Jeesus lausui 
hänestä: ”Totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneitten 
joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja …” (Evanke-
liumi Matteuksen mukaan 11:11). Hän oli tämä ennustettu Elias 
(Evankeliumi Matteuksen mukaan 11:7–11).

Jeesus sanoi, ettei kukaan ennen elänyt mies ollut Johannes 
Kastajaa suurempi, silti, vähäisin taivasten valtakunnassa on 
suurempi kuin hän (Evankeliumi Matteuksen mukaan 11:11). Sel-
västikin Johannes kastaja tullaan asettamaan korkeaan asemaan. 
Olisi loogista olettaa hänen olevan joko Elian kanssa tai heti hänen 
alaisensa.

E l i a  t u l E E  m E i D ä n  pä i vä n ä m m E

Muista taas Jumalan kaksinaisuuden periaate. Jeesus sanoi Mat-
teuksen evankeliumissa että Malakian kirjan 3:1 profetia tarkoitti 
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Johannes Kastajan tapaista miestä; mutta kun luet vielä viiden-
nen jakeen, käy selväksi, kuinka profetia puhuukin miehestä, 
joka valmistaa Kristuksen toista tulemusta. Johannes Kastaja 
oli huutavan ääri fyysisessä erämaassa Jordanin virran varrella, 
joka valmisti tietä Kristuksen ensimmäiselle tulemukselle fyysi-
senä ihmisenä fyysiseen Jerusalemin temppeliin, fyysisen Juudan 
kansan keskuuteen. Hän julisti etukäteen ilouutista, että Juma-
lan valtakunta perustettaisiin tulevaisuudessa. Jeesuksen toista 
tulemusta oli valmistamassa myös lähettiläs, jonka esikuva Elia 
oli. Tämä mies oli huutavan ääni hengellisessä, uskonnollisen 
hämärryksen erämaassa, ja hän valmisti tietä hengellisesti kir-
kastetulle kuninkaiden Kuninkaalle ja herrojen Herralle, joka 
oli palaava Jumalan voimalla ja kirkkaudella hengelliseen temp-
peliin, seurakuntaansa (Kirje efesolaisille 2:21) toteuttaakseen 
Jumalan valtakunnan.

Matteuksen evankeliumissa kuvataan (17:1-8), kuinka Pie-
tari, Jaakob ja Johannes näkivät näyssä Mooseksen, Eliaan sekä 
Kristuksen kirkastettuina Jumalan valtakunnassa. Jakeessa 10 
opetuslapset kysyivät Jeesukselta: ”Miksi sitten kirjanoppineet 
sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?” Näihin aikoihin Johan-
nes Kastaja oli jo lopettanut toimintansa. Itse asiassa hänet 
oli vangittu jo ennen kuin Jeesus oli vielä ehtinyt aloittaa toi-
mintaansa. Kysymys esitettiin siis ajankohtana, jona Johannes 
Kastaja oli jo ehditty tappaa. Jeesus vastasi heille tulevaisuuden 
tapahtumasta: ”Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen” 
(jae 11).

Tämä ei voi missään tapauksessa viitata Johannes Kastajaan. 
Johannes Kastaja ei asettanut kohdalleen mitään, vaan kutsui 
ihmisiä parannukseen ja valmisti heitä Jeesuksen ensimmäistä, 
fyysistä tulemusta varten.

Uuden Testamentin seurakunnan ensimmäisinä vuosina Jee-
suksen aito evankeliumi painettiin peittoon ja korvattiin väärällä 
evankeliumilla. Se ei enää ollut Jeesuksen evankeliumi (Jumalan 
valtakunta) vaan ihmisen kehittämä väärennös Kristuksen hen-
kilöhahmosta, joka muka poisti Isänsä käskyt.

Myös Malakian 4:5-6 kuvaa Eliaa tulevaksi loppuseurakun-
nan loppuaikana, aikana, jolloin kirkastettu Kristus tulisi ja löisi 
maata ja vihkisi sen tuhon omaksi, jollei tätä lopun ajan sanomaa 
julistettaisi.
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o p E t u s t y ö  h u o m i s E n  m a a i l m a s s a

Tälle Kristuksen valitsemalle Jerusalemissa pääkaupungissa 
sijaitsevalle keskuspaikalle annetaan epäilemättä tehtäväksi 
uudenlaisen opetusjärjestelmän toimeenpano maailmassa. 

Raamattu antaa myös ymmärtää, että sille annettaisiin hengel-
linen opetustyö: evankeliumin julistus eli maailman hengellinen 
käännytystyö Jeesuksen alaisena, Elian johtamana keskuspaikasta 
käsin.

Kristus palaa maan päälle ja saattaakseen alkuun ihmiskunnan 
hengellisen, jumalankaltaisen luonteen kehityksen sekä maailman 
pelastustyön. Useimmat uskonnolliset ihmiset, pastorit sekä (fun-
damentalistiset) evankelistat ovat olettaneet, että nyt on ainoa 
pelastuksen mahdollisuus. Hei vetoavat ”katso nyt on pelastuksen 
päivä” lainaukseen (2 Kirje korinttilaisille 6:2) (engl. erheellinen 
käännös the day of salvation), joka on lainaus Jesajan 49 luvun 
jakeesta 8 ja kuuluu oikeammin (engl. a day of salvation) kään-
nettynä ”nyt on yksi pelastuksen päivistä”. Jos Kristus yrittäisi 
pelastaa maailman nyt, hän olisi varmasti jo tehnyt sen. Maailmaa 
ei ole ”pelastettu”. Jumala ei käytä Babylonian-omaisia hajaantu-
neita kirkkokuntia, joilla on satoja toisistaan poikkeavia teologisia 
oppikäsityksiä pelastuksensa välikappaleina.

Todellinen maailman evankelioiminen tulee tapahtumaan tästä 
keskuspaikasta käsin, joka koostuu ikuiseen elämään herätetyistä 
henkihahmoista, jotka toimivat Kristuksen valvonnan alla.

Tästä keskuspaikasta tulee puuttumaan ”oppineiden” älykköjen 
teologinen komitea. Minkäänlainen komitea ei tule arvostelemaan 
Kristuksen oppeja.

Jerusalemissa ei ollut minkäänlaista komiteaa ensimmäisellä 
vuosisadalla, vaan Kristus opetti apostolejaan suoraan. Muuta-
man kerran hän puhui heille profeettojen kautta (joita meillä ei 
ole tänä päivänä, koska Raamattu meidän aikanamme on täy-
dellinen). Jumalan seurakunta saa tänä päivänä, samoin kuin 
ensimmäisellä vuosisadallakin 31 jKr., opetuksensa Kristukselta 
apostolin kautta. 

Paikallisia seurakuntia tullaan johtamaan ja ohjaamaan 
kaikkialla maailmassa päämajasta käsin. Paikalliset seurakun-
nat tulevat koostumaan kuolevaisista ihmisistä, käännynnäisistä, 
jotka Jumala siittää antamalle heille Pyhän Henkensä. 
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t u h a t v u o t i n E n  t i E D o n  
J a  l u o n t E E n  k a s v u

Nykyajan käännynnäiset kristityt joutuvat jatkuvasti kurittamaan 
ihmisluontoaan kasvaakseen ja kehittyäkseen hengellisesti (2 Pie-
tarin kirje 3:18), samoin joutuvat myös tuhatvuotisen valtakunnan 
ihmiset tekemään. Heidän ei kuitenkaan täydy kukistaa saatanaa, 
vaan ainoastaan itsestään lähtöisin olevat pahat ajatukset, yllyk-
keet, herätteet ja tavat.

Meillä tulee olemaan yksi kirkko—yksi uskonto—yksi 
oppi, mutta kaupungeissa ja maalla on useita seurakuntia, joita 
johtamaan tarvitaan aluepäälliköitä, lisäksi paikallisiin seu-
rakuntiin tarvitaan pastoreita, seurakunnan vanhimpia sekä 
seurakuntapalvelijoita.

Olemme nyt saaneet käsityksen, kuinka suuri maailman 
hallinto pystytään toteuttamaan ja tullaan toteuttamaan maan 
päällä.

Seurakunnan tarkoituksena tänä päivänä on olla Jumalan 
opinahjo ja opettajien koulutuslaitos, jonka tavoitteena on: hen-
gellisen tiedon omaksuminen, lisääminen sekä oikeanlaisen 
luonteen kasvattaminen, jotta tuhatvuotisen valtakunnan alussa 
maan päällä kaikki virat saataisiin heti täytetyksi.

Kun tuhat Kristuksen hallintovuotta tulee päätökseen, seuraa 
viimeinen tuomio.

Kerroin jo aikaisemmin, että Jumala sulki elämän puun, kun 
Aadamin lankesi ensimmäisen kerran syntiin. Tämä elämänpuu 
symboloi Pyhän Hengen lahjaa ja ikuista Jumalan kaltaista elä-
mää, joka tulee taas mahdolliseksi ihmisille, kun Kristus, ”toinen 
Aadam” syrjäyttää Saatanan maan valtaistuimelta ja tulee hallit-
semaan kaikkia maan kansoja.

Olemme käsitellet myös profeettojen osaa Jumalan seurakun-
nan perustuksena. Apostoli Pietari mainitsi (1 Pietarin kirje 4:17) 
tuomion alkavan Jumalan huoneesta, seurakunnasta. Ne, jotka 
Jumala kutsuu luokseen Jeesuksen Kristuksen kautta aikakaudel-
lamme, tullaan tuomitsemaan jo heidän elämänsä aikana. Mutta 
maailmaa ei tuomita vielä.

Tarkoittaako tämä sitä, että maailma saa tehdä tieten tahtoen 
niin paljon syntiä kuin se ehtii? Ei tietenkään. Jumala antaa ihmis-
ten tehdä syntiä, mutta näitä syntejä ei vielä tuomita.
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t u h a t v u o t i s E n  va lt a k u n n a n  J ä l k E E n

Kristuksen ja seurakunnan tuhatvuotisen maanpäällisen hallin-
tokauden jälkeen tulee lopulta Jumalan tuomion aika maailmaan. 
Rikollinen on saattanut tehdä hyvin suuren rikoksen—jopa mur-
han, mutta häntä ei vielä syytetä tai tuomita, ennen kuin hänet 
otetaan kiinni ja tuodaan tuomarin eteen.

Viimeisellä tuomiolla, Kristuksen ollessa tuomarina, hänen 
eteensä herätetään kaikki maan päällä eläneet ihmiset kuolleista 
(Johanneksen ilmestys 20:11–12). Kaikki tulevat tekemään tilin 
ensimmäisen elämänsä aikana tehdyistä synneistä. 

Kun Kristus palaa, Kristuksessa kuolleet herätetään ja muutet-
taan kuolemattomiksi jumalankaltaiseen elämään ja Kristuksessa 
elävät ja Pyhän Hengen omaavat muutetaan silmänräpäyksessä 
myös kuolemattomiksi jumalankaltaiseen elämään. Nämä tulevat 
hallitsemaan ja opettamaan Kristuksen kanssa hänen alaisinaan 
tuhannen vuoden ajan. Kaikki muut kuolleet herätetään vasta 
viimeiselle tuomiolle (Johanneksen ilmestys 20:5).

Hesekielin kirjan 37 luku kertoo näistä viimeiselle tuomiolle 
herätettävistä. Se on profetia ”kuolleista luista.” Raamattu kertoo 
näiden kuivien luiden olevan koko Israelin heimon: ”Katso kun 
ne sanovat: ”Meidän luumme ovat kuivuneet, toivomme on men-
nyttä …” (jae 11). ”Niin hän sanoi minulle: Ennusta näistä luista ja 
sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, 
Herra näille luille: Katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te 
tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, 
vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi. 
Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra” (jakeet 4-6).

Ennustus kertoo meille seuraavaksi viimeisestä tuomiosta, 
jolloin Jumalaa vastaan suuresti syntiä tehnyt Israelin kansa herä-
tetään eloon. 

Profetia jatkuu: ”Minä ennustin, niinkuin minua oli käsketty. 
Ja kävi humaus, kun minä ennustin; ja katso, kuului kolina, ja luut 
lähenivät toisiaan, luu luutansa. Minä näin, ja katso: niihin tuli-
vat jänteet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka; mutta 
henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle: Ennusta hengestä, 
ennusta ihmislapsi, ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: 
Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että 
ne tulisivat eläviksi.”
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”Minä ennustin, niinkuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli 
henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa: ylenmäärin 
suuri joukko” (jakeet 7-10). Tämä kuvaa ihmisen palauttamista 
kuolevaiseen ruumiiseen, jonka toiminta vaatii ilman hengit-
tämistä, aivan kuin entisen elämän aikana. Tämä uusi elämä 
parannuksen tekemättömänä on vielä kuolevaan päättyvä elämä. 
Sitten Jumala sanoo: ”Ja siitä tulette tietämään, että minä olen 
Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun 
kanssani, ylös haudoistanne. Ja minä annan teihin henkeni, niin 
että te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te 
tulette tietämään, että minä olen Herra: minä olen puhunut, ja 
minä sen teen, sanoo Herra” (jakeet 13,14).

Vanhan Testamentin Israelin kansa herätetään viimeiselle tuo-
miolle tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. He ”tulevat tietämään, 
että hän on Herra”. He ymmärtävät Jumalan sanoman ja lukevat 
kirjoitetun: ”Ja te muistatte siellä vaelluksenne ja kaikki tekonne, 
jaoilla olette itsenne saastuttaneet, ja teitä kyllästyttää oma itsenne 
kaikkien pahain töittenne tähden, mitä olette tehneet. Ja te tulette 
tietämään, että minä olen Herra, kun minä teen teille, minkä teen, 
oman nimeni tähden, en teidän pahan vaelluksenne enkä riettai-
den tekojenne ja ansion mukaan, te Israelin heimo; sanoo Herra, 
Herra” (Hesekielin kirja 20:43–44).

Kun he katuvat, lue Hesekielin kirjasta 37:14, mitä heille luva-
taan: ”Ja minä annan teille henkeni, niin että tulette eläviksi, ja 
sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä 
olen Herra: Minä olen puhunut, ja minä sen teen, sanoo Herra.” 

Täten he saavat viimeisellä tuomiolla ymmärtää, että Vapah-
taja Kristus tuli ja kuoli heidän puolestaan ja että parannuksen 
tehtyään he saavat vastaanottaa Pyhän Hengen, pelastuksen ja 
ikuisen elämän. 

Kaikki syntyneet, mutta vielä tuomitsemattomat ihmiset, 
Israel mukaan lukien, kaikki kansat herätetään kuolevaisina, 
fyysisinä olentoina aivan kuin entisen elämänsä aikana. Sitten he 
joutuvat tilille teoistaan ja tuomitaan. Jeesus puhui tästä viimei-
sestä tuomiosta sanoessaan: ”Niiniven miehet nousevat tuomiolle 
yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä 
he tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta, ja katso, 
tässä on enempi kuin Joonas. Etelän kuningatar on heräjävä tuo-
miolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi; sillä hän 
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tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on 
enempi kuin Salomo” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 12:41–42; 
myös Evankeliumi Luukkaan mukaan 11:31–32). Myös: ”Minä 
sanon teille: Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen 
kaupungin … mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla hel-
pompi kuin teidän” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:12,14). 
Tuomiota seuraa rangaistus. Ne, jotka ovat vähän syntiä teh-
neet, saavat vain muutamia lyöntejä, mutta suuresti syntiä 
tietoisesti tehneet saavat monta lyöntiä (Evankeliumi Luukkaan 
mukaan 12:47–48).

Synnin palkka on viimeisellä tuomiolla kuolema. Koska kaikki 
ovat syntiä tehneet, kaikki myös tuomitaan syyllisiksi. Heille tul-
laan kuitenkin kertomaan, että Kristus maksoi rangaistuksen 
heidän puolestaan ja että he saavat mahdollisuuden parannuksen 
tekoon. Parannuksen tekojen tukemana he saavat uuden mahdol-
lisuuden valita elämän tien ja kuolemattomuuden!

Kuinka armollinen Luojamme onkaan. Hänen armonsa, 
niin korkealla kuin taivas on maasta ja niin kaukana kuin itä 
on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme 
(Psalmien kirja 103:12).

Tämä ei lopu vielä tähän! Seuraa vielä enemmän, pal-
jon enemmän!

i h m i s E n  u s k o m a t o n  
p o t E n t i a a l i  i l m o i t E t a a n

Heprealaiskirjeestä luemme: ”Sillä enkelien alle hän (Jumala) ei alis-
tanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme” (Kirje heprealaisille 2:5). 
Tässä lukijan huomio kohdistetaan ”tulevaan maailmaan”.

On vain yksi maapallo, mutta Raamattu mainitsee kolme 
maapallolla olevaa maailmaa, ajanjaksoa tai sivilisaatiota: ”sil-
loinen maailma” (vedenpaisumusta edeltävä Aadamista Nooaan 
ulottuva ajanjakso), ”tämä nykyinen paha maailmanaika” (veden-
paisumuksesta Kristuksen paluuseen tulevaisuudessa ulottuva 
ajanjakso) ja ”tuleva maailma” (joka alkaa Kristuksen palatessa 
ja hänen saattaessaan alkuun Jumalan valtakunnan).

Tämä jae viittaa, että maailma oli asetettu enkelien alaisuuteen. 
Itse asiassa aivan Heprealaiskirjeen alussa, sen ensimmäisessä 
luvussa, Raamattu puhuu Kristuksesta, enkeleistä ja enkelien ja 
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ihmisten välisestä suhteesta. Tätä aihetta käsittelimme jo kirjan 
toisessa luvussa.

Pidä mielessäsi annettu teema: ”tuleva maailmaa, josta me 
puhumme”—ei nykyinen maailma joka etenee nopeasti lop-
puunsa! Jakeessa 6 sanotaan: ”Vaan joku on jossain (tietyssä) 
paikassa todistanut, sanoen …” Tätä seuraa lainaus, joka löytyy 
vain kahdeksannen Psalmissa jakeissa 1-6.

Tässä Psalmissa Daavid osoittaa erityisesti, kuinka Jumala asetti 
ihmisen hallittavaksi hänen jalkojensa alla olevan maan, sen ilma-
kehän sekä meren. Sitten Heprealaiskirjeen kirjoittajaa inspiroidaan 
laajentamaan Daavidin profetia ja lisäämään siihen radikaalisesti 
aivan muuta—jotain, joka tapahtuu tulevaisuudessa!

Tämä ilmoitettu sanoma, joka kuvaa Jumalan tarkoitusperiä 
ihmiskuntaa varten—ihmisen uskomattoman valtavaa potenti-
aalia—hämäännyttää jopa mielikuvituksen. Tiede ei tiedä tästä 
mitään—tuntemani uskonnot eivät sitä julista—ja korkeampi ope-
tus on siitä aivan varmasti tietämätön. 

Kaikesta huolimatta totta on, minkä Jumala on valmistanut 
niille, jotka häntä rakastavat” (1 Kirje korinttilaisille 2:9–10).

Mainitsin jo, että Jumala antoi ensimmäisille vanhem-
millemme kaiken tarvittavan tiedon, mutta he eivät uskoneet 
Jumalan sanomaa! Sitten 4000 vuotta myöhemmin Jeesus Kris-
tus, toinen Aadam saapui maan päälle mukanaan sanoma suoraan 
Isältä Jumalalta taivaasta, joka ilmoitti uudestaan saman tar-
vittavan tiedon—mutta tällä kertaa vain kouralliselle—vain 
satakaksikymmentä uskoi hänen sanomaansa, vaikka monet 
väittivät uskovansa ”häneen” (ks. Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 8:30–31,37-38,40,45-46).

Nykytiede, uskonto ja opetustoimi eivät siltikään usko siihen, 
mitä hän sanoi.

Palataanpa takaisin heprealaiskirjeeseen, jossa lainattiin 
Psalmia 8: ”… asetit kaikki hänen (ihmisen) jalkojensa alle. Sillä, 
(Jumalan) asettaessaan kaikki hänen (ihmisen) valtansa alle, hän 
(Jumala) ei jättänyt mitään hänen (ihmisen) allensa alistamatta” 
(Kirje heprealaisille 2:8).

Voisiko Jumala todella tarkoittaa, mitä hän sanoo (”kaikki”)? 
Mitään pois jättämättä?

Tässä ensimmäisessä kappaleessa Moffatin käännös kääntää 
”kaikki”—sanan kreikan kielen sanasta ”universumi” (jae 8).
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Toisin sanoen, jos haluaa uskoa Jumalaa sananmukaisesti, hän 
sanoo asettavansa koko maailmankaikkeuden—galakseineen, 
lukemattomine aurinkoineen ja planeettoineen—kaiken—ihmi-
sen alaisuuteen.

Odota hetki ennen kuin päätät hyljätä tässä lukemasi! Lue seu-
raavat kahdeksannen jakeen sanat: ”Mutta nyt emme näe vielä 
kaikkea (loppumatonta maailmankaikkeutta) hänen (ihmisen) 
valtansa alle asetetuksi.” Muista (kuten jae 5 sanoo), tämä ker-
too ”tulevasta maailmasta”—ei nykymaailmasta. Mitä näemme 
päivinämme, tänä päivänä? ”Mutta hänet, joka vähäksi aikaa 
oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen 
kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla sep-
pelöidyksi.” Ketään muuta ihmistä Kristusta lukuun ottamatta, ei 
ole vielä seppelöity ”kirkkaudella ja kunnialla.”

Kristus on jo seppelöity kirkkaudella ja kunnialla. Jatka 
lukemista: ”Sillä hänen, jonka tähden kaikki (koko maailman-
kaikkeus) on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon 
lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa 
päämies täydelliseksi … sentähden hän ei häpeä kutsua heitä vel-
jiksi” (jakeet 10–11).

Tämän mukaan kristityt, joissa on Pyhä Henki, ovat perillisiä 
hänen kanssaan ja tulevat perimään kaiken sen, jonka Kristus 
on jo perinyt. Hän on jo kirkkaudessa! Hän on perinyt jo koko 
maailmankaikkeuden. Hän ylläpitää sen voimallaan. Ihminen, 
parannuksen tehdessään ja Pyhän Hengen omistaessaan (Kirje roo-
malaisille 8:9), on vielä ainoastaan perillinen—ei vielä omistaja. 

Kristus on jo kruunattu kirkkaudella ja kunnialla—omis-
taen jo perityn. Jatka lukemista heprealaiskirjeen ensimmäisestä 
luvusta:

”Jumala … on näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan 
kautta, jonka hän on pannut kaiken (koko maailmankaikkeu-
den) perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut, 
ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa 
kuva ja kantaen (ylläpitäen) kaikki voimansa sanalla …” (Kirje 
heprealaisille 1:1-3).

Elävä Kristus ylläpitää jo nyt koko maailmankaikkeuden rajat-
tomalla jumalallisella voimallaan. Tekstin jatkuessa kuvataan 
hänen ylivoimaisuuttaan enkeleihin nähden—hän on siitetty ja 
syntynyt Jumalan Poika—enkelit ovat ainoastaan yksilöllisesti 

Ikuisten aikojen salaisuus268



luotuja olentoja. Enkelit ovat toimeenpanevia henkiä (meiltä näky-
mättömiä), jotka auttavat meitä, jotka olemme heitä alemmassa 
asemassa, mutta pelastuksen perillisiä, kun me Kristuksen tavoin 
synnymme Jumalan lapsiksi (Kirje heprealaisille 1:4–14).

u l k o ava r u u s  J a  k u o l l E E t  p l a n E E t a t

Yhdistä edellä lukemasi Roomalaiskirjeen kahdeksannen luvun 
jakeisiin.

Kristuksesta puhutaan Jumalan Poikana: ”… Poikansa kuvan 
kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa” 
(Kirje roomalaisille 8:29). Ihmiset, joilla on Jumalan Pyhä Henki, 
ovat Jumalan perillisiä ja kanssaperillisiä Kristuksen kanssa—
joka ainoana ihmisenä on jo syntynyt ja kuolleista nousemisen 
kautta syntynyt Jumalan Pojaksi (Kirje roomalaisille 1:4). Hän 
on ihmisperheestä ensimmäinen, joka on syntynyt Jumalan per-
heeseen—Jumalan valtakuntaan. Hän on edelläkävijämme ja me 
seuraamme häntä vanhurskaiden ylösnousemuksessa hänen pala-
tessaan maan päälle kirkkaudessaan ja voimassaan. 

Roomalaiskirjeen 8:9 sanoo, että jos Jumalan Pyhä Henki 
asuu meissä, me olemme hänen siitettyjä lapsiaan, mutta jos Pyhä 
Henki ei asu meissä, emme ole hänen omiaan—emme ole kristit-
tyjä. Jakeessa 11 on lupaus, joka sanoo, että jos hänen Henkensä 
asuu meissä ja johtaa meitä, meidät herätetään kuolleista hänen 
Henkensä kautta (tai jos elämme Kristuksen saapuessa, meidät 
muutetaan kuolevaisesta kuolemattomuuteen).

Jatka eteenpäin: ”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, 
ovat Jumalan lapsia … Henki itse todistaa meidän henkemme 
kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, 
niin olemme perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssape-
rillisiä …yhdessä kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän 
päivän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattava siihen kirk-
kauteen, joka on ilmestyvä meihin” (Kirje roomalaisille 8:14–18).

Jatka: ”Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa 
Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta (kaikki aurin-
got, planeetat, tähdet, kuut) on alistettu katoavaisuuden alle—ei 
omasta tahdostaan, vaan alistajan—kuitenkin toivon varaan, 
koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluk-
sen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me 
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tiedämme, että koko luomakunta (kaikki auringot, planeetat, täh-
det, kuut nyt rappeutuneet ja katoavaisuudessa) yhdessä huokaa ja 
on synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan 
myös me (me Hengen siittämät ihmiset), joilla on hengen esikois-
lahja (me harvat pelastukseen kutsutut—ensisato, ensihedelmät), 
mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi-ottamista 
(syntymistä)” (jakeet 19-23).

Kuinka ihmeellisen syvää tietoa!
Ei voi olla olemassa uskomattomampaa ja ihmeellisempää sil-

miämme avaavaa kirjoitusta!
Kirjoitus on niin hämmästyttävän paljastava, että sitä ei voi 

täysin ymmärtää kertalukemalla.
Lainasin ensin Roomalaiskirjeen kohdasta 8:29 ja totesin Kris-

tuksen olevan esikoisen monien veljien joukossa.
Heprealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta näimme taas, että 

Kristus, joka oli ensimmäinen kuolleista noussut ihminen, on nyt 
kirkastettu ja ylläpitää nyt koko maailmankaikkeutta. Hän on 
meidän Edelläkävijämme. Kun hän palaa maan päälle voimalla 
ja kirkkaudella, parannuksen tehneet ja Pyhän Hengen omaa-
vat syntyvät Jumalan perheeseen ylösnousemuksessa. Sitten koko 
maailmankaikkeus asetetaan heidän alaisikseen!

Roomalaiskirjeen 8 luku sanoo, että jos meissä on ja jos meitä 
johtaa Jumalan Henki, meidät muutetaan kuolemattomiksi henki-
olennoiksi Jumalan perheeseen samoin kuin Kristus noustessaan 
kuolleista. vuonna 31 jKr. 

Jakeesta 19 luemme: ”Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen 
odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.” Tämä tapahtuu kuolleista 
herättämisen jälkeen, kun ihmishahmossa olevat muuttuvat joko 
kuolleista herätessään tai sitten muuttuvat silmänräpäyksessä 
kuolevaisesta lihasta kuolemattomiksi henkiolennoiksi – Juma-
lan lapsiksi.

h ä m m ä s t y t t ävä ä ? — k o k o 
m a a i l m a n k a i k k E u s  u u D i s t E t a a n

Yritä ymmärtää. Miksi koko maailmankaikkeus—luomakunta—
ikävöi hartaasti Jumalan lukuisten lasten esiintuloa ja syntymistä? 
Seuraavat lauseet esittävät, kuinka maailmankaikkeus on täynnä 
rappeutuneita ja tarpeettomia planeettoja alistettuna nyt asemaansa 
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mutta toivoen! ”Koska itse luomakuntakin (maailmankaikkeus, joka 
tällä hetkellä ei pysty ylläpitämään elämää) on tuleva vapautetuksi 
turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.”

Kuinka kaikki planeetat joutuivat turmeluksen orjuuden alle? 
Varmasti Jumala ei luonut niitä sellaisiksi!

Rappeutuminen kuvaa huonontuvaa olotilaa, turmeltumat-
toman muuttumista turmeltuneeksi. Jumala loi nämä planeetat 
turmeltumattomina.

Jonkun täytyi aiheuttaa turmeltuminen, antaa si l le 
alkusysäys.

Mikä olisi voinut aiheuttaa tämän turmeluksen orjuuden?
Tuskin Jumalan luomistyö!
Kaikki Raamatusta löytyvät Jumalan luomistyön kuvauk-

set toteavat sen täydelliseksi. Maa luotiin alkujaan täydellisen 
kauniiksi.

Olemme todenneet, kuinka enkelit asuttivat maan ennen 
ihmisen luomista. Enkelit olivat luomisensa alussa täydellisiä, 
kunnes synti ja laittomuus sai heissä jalansijan ja koko maan pin-
nan rappeutumaan, tuhoutumaan, kuten kirjan toisessa luvussa 
kuvasin. 

Olisiko koko maailmankaikkeus lukemattomine planeettoi-
neen luotu alun perin elämää ylläpitäväksi? Jumalan sana ei sano 
suoraan, mutta meille kerrotut asiat valaisevat ihmisen luomi-
sen syitä!

Lue seuraavaksi Roomalaiskirjeen 8:22: ”Sillä me tiedämme, 
että koko luomakunta (maailmankaikkeus) yhdessä huokaa ja 
on synnytystuskissa hamaan tähän asti.” Luomistyötä verrataan 
äitiin, joka juuri synnyttää lapsensa. Luomistyön kuvataan olevan 
synnytystuskissa toivon varassa (jae 20), odottamassa synnytyk-
sen hetkeä ja Jumalan lasten herättämistä kuolemattomuuteen. 
Aivan kuin luomistyö olisi äiti ja Jumala Isä. Tämän koko kappa-
leen keskeinen tapahtuma on meidän (parannuksen tehneiden 
ihmisten) syntymisemme Jumalasta—jolloin saamme hänen voi-
mansa ja kirkkautensa—ja toistamme Jumalan teot, kun maa oli 
autio ja tyhjä—hepreaksi tohu ja bohu (1 Mooseksen kirja 1:2). Kris-
tus, joka uudisti ”maan muodon” (Psalmien kirja 104:30), uudisti 
syntiin langenneiden kapinan tehneiden enkelien tuhotyön.

Nämä ihmeen ihanat kirjoitukset antavat meidän uskoa enem-
män kuin suoraan on kirjattu.
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Tämä kirjoitus on yhteisymmärryksessä astronomien ja tieteen 
löytöjen kanssa: aurinkojen on todettu olevan valoa ja lämpöä 
lähettäviä tulipalloja, mutta planeetat maata lukuun ottamatta 
ovat tarkoitusta vailla, rappeutuneita—mutteivät pysyvästi—
ne odottavat parannuksen tehneiden ihmisten syntymistä 
Jumalan lapsiksi, Jumalan perheeseen, Jumalan valtakuntaa 
muodostamaan. 

Jeesuksen evankeliumi oli Jumalan valtakunta. Yritän osoittaa 
sinulle, että Kristuksen Jumalan valtakuntaa koskeva evankeliumi 
sisälsi kaiken tässä esitetyn—jopa sen, kuinka tulemme hallit-
semaan koko maailmankaikkeutta ja kuinka me yhdessä Isän 
Jumalan ja Kristuksen kanssa käsitämme Jumalan valtakunnan.

Jumala on ensiksi kaiken Luoja, mutta sen lisäksi hän on myös 
Hallitsija sekä Opettaja, joka ilmoittaa ihmismielen ulottumatto-
missa olevan tiedon! 

Kun liität yhteen edellä käymämme raamatunkohdat, voit 
alkaa muodostaa käsityksen ihmisen uskomattomasta potenti-
aalista. Meidän potentiaalinamme on syntyä Jumalan perheeseen 
ja vastaanottaa tämä suuri voima! Meille tullaan antamaan koko 
maailmankaikkeutta koskeva määräysvalta! 

Mitä tulemme varsinaisesti tekemään? Nämä jakeet antavat 
ymmärtää, että tuomme elämän monille biljoonille kuolleille 
planeetoille, kuin elämä saatettiin tälle maaplaneetalle. Me 
saamme luoda Jumalan ohjeiden ja opastuksen saattamana. Me 
tulemme hallitsemaan ikuisuuteen! Ilmestyskirjan luvut 21 ja 22 
osoittavat, kuinka kipu ja kärsimys, kaikki paha katoavat, koska 
opimme valitsemaan Jumalan hyvän tien. Saamme elää ikuisesti, 
menestyksekkäästi, odotamme jatkuvasti uusia luovia projek-
teja innolla ja nautimme samanaikaisesti jo saavutetuiden töiden 
tuloksista.

Emme koskaan väsy emmekä kyllästy, vaan tulemme aina 
olemaan elossa—iloa ja energiaa täynnä, elämäniloa, voimaa ja 
tehoa pursuten.

m a a s t a  t u l E E  
m a a i l m a n k a i k k E u D E n  pä ä m a J a

Lopulta jopa Isä Jumala saapuu maan päälle. Koko maailman-
kaikkeuden valtaistuin sijaitsee maan päällä.
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Huomaa, kuinka Korinttolaiskirje sanoo puhuttuaan useista 
henkiinherättämisistä: ”Sitten tulee loppu, kun hän antaa valta-
kunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen 
ja kaiken vallan ja voiman” (1 kirje Korinttilaisille 15:24).

Ilmestyskirjassa 21:3 sanotaan: ”Ja minä kuulin suuren äänen 
valtaistuimelta sanovan: Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! 
Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja 
Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa.”

Ilmestyskirjan 22:3 sanoo: ”Eikä mitään kirousta ole enää oleva. 
Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palve-
lijansa palvelevat häntä.”

Tässä mainitaan Jumala ja lammas, lammas edustaa Kris-
tusta ja Jumala edustaa Isää.  

Lopulta ”yhteensovittaminen” (engl. at-one-ment) on valmis, 
Isä Jumala sekä Poika Jeesus Kristus yhdessä meissä ja me heihin 
yhteytettynä, yhtenä ylimpänä Jumalan perheenä.

Jumalan kunnia on sanoinkuvaamattoman suuri, samoin 
hänen parhaillaan käynnissä oleva ihmeellisen ihana meille ihmi-
sille tarkoitettu suunnitelmansa. Ylistys ja kunnia Jumalalle ja 
Jeesukselle Kristukselle iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kun Jumalan suuri, seitsemän tuhatta vuotta kestävä suun-
nitelma, tulee lopulta päätökseen—kun  ikuisuuden salaisuus on 
vihdoin ilmoitettu ja maailmankaikkeuden uudelleenrakennus-
työ ja ikuisuus edessämme, saavumme 

ALKUUN.
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Finnish—Mystery of the Ages
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