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Hämmästyttävää! Tiede ei ole saanut sitä selville! 
Mikään uskonto ei ole paljastanut sitä! Korkea 

-asteen koulutus ei ole opettanut siitä! Onko 
mahdollista, että koko maailmaa on petetty—

ihmiselämän tärkeästä tarkoituksesta—
maailman rauhan saavuttamisesta? Voiko 

olla totta, että Kristuksen taivaasta tuoma 
evankeliumin sanoma ilmoitti tämän puuttuvan 
tiedon—mutta että se vaiennettiin? Tämä on silmät 
avaava kertomus Jeesuksen Kristuksen todellisesta 
evankeliumista—kuinka se jäi hämärän peittoon ja 

kuinka koko maailmaa petettiin.
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1
Kristuksen evankeliumi 
vaimennettiin ensim-
mäisellä vuosisadalla— 
aina nykyhetkeen asti!

Valmistaudu vastaanottamaan kaikkein hätkähdyt-
tävin koskaan kuulemasi ilmoitus! Jumala lähetti kaikkein 
tärkeimmän viestin maan päälle Jeesuksen Kristuksen 

kautta—mutta tämä viestin sisältö kätkettiin ensimmäisen vuo-
sisadan aikana—hämmästyitkö? Jeesus tuomittiin kuolemaan, 
koska hän saattoi tämän viestin maailmaan. Kaikki hänen nimit-
tämänsä apostolit, yhtä lukuun ottamatta, kuolivat marttyyreinä 
tämän samaisen viestin takia. 

Tämä elävän Jumalan meitä varten lähettämä viesti olisi 
voinut pelastaa maailman ihmiset lähes kaikilta se kohtaamilta 
huolilta, kärsimyksiltä sekä kurjuuksilta.

”Evankeliumi” tarkoittaa ”hyvää uutista”. Tämä aluksi täysin 
uskomattomalta kuulostava hyvä uutinen ilmaisee valtavan 
suuren ihmisen potentiaalin—kun sen täysin ymmärtää—ja 
tuntuu ihmeelliseltä, että se on voinut pysyä piilossa tähän saakka.

Viesti paljastaa ihmiskunnalle kaikkein tähdellisimmät tosi-
asiat: mikä ihminen on, mitä tarkoitusta varten ihminen asetet-
tiin maan päälle, mikä on matkamme määränpää, kuinka maa-
ilmanrauha, onni ja maailmanlaajuinen kukoistus saavutetaan, 
mitkä ovat elämän perimmäiset arvot, mikä on ihmisen valtava 
potentiaali ja kuinka se saavutetaan.  

Nämä kysymykset käsittelevät tärkeimpiä ihmisen elämää kos-
kevia asioita. Ihmiset kuitenkin ylenkatsoivat ja hylkäsivät niitä 
koskevan tiedon ja ne poistettiin pikaisesti ihmisten tietoisuudesta.



Oikein ymmärretty Kristuksen evankeliumin viesti paljastaa 
asioita, joita tiede ei ole pystynyt löytämään. Se paljastaa asioita, 
joista uskonnoilla ei ole ollut minkäänlaista käsitystä. Se pal-
jastaa sellaista tietoa, jota korkeamman- asteen koululaitokset 
eivät ole perillä.

Se paljastaa kaikkein suurimman, valtaisan totuuden! Se 
paljastaa välttämättömän, tiedosta puuttuvan ulottuvuuden.

Tämä on perustavanlaatuinen Luojan luoduille välittämä 
hyvä uutinen! Miksi ihmiset hylkäsivät hänen sanomansa—
vihasivat sitä—ja surmasivat sanoman lähetin?

Miksi? 
Koska ihmisiä oli petetty. Tänä päivänä kaikkia kansoja on 

petetty!
Tämän kirjan tarkoituksena on paljastaa, kuinka ihmisiä 

petettiin ja mikä tämä hyvä uutinen todella on—edelleen. 
Tämä tieto pyrittiin tukahduttamaan. Tätä kaikkein tär-

keintä Jumalan antamaa ilmoitusta ei julistettu maailmaan 
ennen meidän aikakauttamme.

Suurin osa ihmiskunnasta ei ole koskaan kuullut ihmeel-
listä, aitoa evankeliumia. Evankeliumista kuulleet miljoonat 
jäävät puolestaan väärän uskonnon ja valheellisen ”evanke-
liumien” turruttamiksi ja ymmälleen. Totuus on tarua ihmeel-
lisempi! Valmistaudu vastaanottamaan ällistyttävä uutinen—
ehkä vaikea uskoa—mutta totta!

P E R I M M Ä I N E N  P E T T Ä J Ä

Tänä päivänä ei ole muodikasta uskoa, että paholainen on ole-
massa. Raamatusta löydät totuuden asiasta.

Raamatulliset profetiat kertovat selvästi, että aikakaudel-
lamme, tänä päivänä, koko maailmaa tultaisiin pettämään. Yksi 
profetioista löytyy Ilmestyskirjan 12 luvun jakeesta 9: ”Ja suuri 
lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kut-
sutaan, koko maanpiirin villitsijä (pettäjä on oikeampi käännös).”

Tämän saatanan ilmoitetaan olevan koko maanpiirin pet-
tänyt perimmäinen viekoittelija.  Kuinka hän saattoi pettää koko 
ihmiskunnan?

Ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa 
hän petti esiäitimme Eevan, jonka kautta ensimmäinen mies, 
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Aadam, teki ihmiskunnan ensimmäisen synnin. 
Saatana oli vielä tämän maailman jumala (2 Kirje korintti-

laisille 4:4) Jeesuksen syntymän aikaan, Betlehemissä. Hän on 
”ilmavallan hallitsija” (Kirje efesolaisille 2:2), joka pitää ottees-
saan koko ihmiskuntaa.

Kristuksen viestin mukaan saatanan valta-asema tultaisiin 
murtamaan ja hänet ajettaisiin pois maan päältä. Kristus tulisi 
ottamaan vallan ja hallitsemaan kaikkia kansoja. Saatana 
päätti estää tämän sanoman leviämisen maailmalle.

Kuinka hän teki sen?
Ensiksi hän yritti surmata Kristus-lapsen, jotta tämä aikui-

sena ei julistaisi viestiä. Hän sai Rooman Israelia hallitsemaan 
lähetetyn käskynhaltijan, kuningas Herodeksen, antamaan 
käskyn, jonka mukaan kaikki Betlehemissä sekä sen ympä-
röivien alueiden alle kaksivuotiaat lapset tuli surmata. Jumala 
varoitti Joosefia ja Mariaa asiasta ja käski heitä pakenemaan 
Jeesus—lapsen kanssa Egyptiin, kunnes Herodes kuolisi. 

Saatana koetti tuhota Jeesuksen hengellisesti noin 30—vuo-
tiaana, ennen kuin hän oli valmistunut julistamaan viestiä. 
Tästä ylimmästä saatanan suunnittelemasta kiusauksesta tuli se 
varsinainen koetus, jonka kautta Kristus voitti saatanan ja val-
mistui kansojen hallitsijaksi. Jeesus valmistui ja saattoi palauttaa 
Jumalan hallituksen ja valtakunnan maan päälle. Jumalan 
suuren suunnitelman mukaan Kristus astuu tähän virkaan vasta 
ihmiskunnalle varatun maanpäällisen 6000- vuotisen ajan-
jakson päätyttyä. 

Jeesus toimi koko ajan täyttääkseen maan päällä olonsa tar-
koituksen. Hän julisti sanomaansa ja opetti sitä opetuslapsilleen.

Saatana oli edelleen se näkymätön henki, joka vaikutti edel-
leen ihmiskuntaan. Vaikka monet juutalaiset uskoivat Jeesuksen 
olevan luvattu Messias, he kääntyivät pois, eivätkä lopulta usko-
neet hänen viestiään—hänen evankeliumiaan.

Kuinka saatana petti, kuinka hän pettää, kuinka hän vai-
kuttaa ihmiskuntaan? Saat vastauksen hetkisen päästä.

K R I S T U K S E N  E VA N K E L I U M I  H Y L Ä T Ä Ä N

Tarkkaa, kuinka Kristuksen evankeliumin hylkääminen 
tapahtui.
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Johanneksen evankeliumin 8 luvun jakeissa 30–46 kerro-
taan: ”Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen. Niin Jeesus 
sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: Jos te pysytte 
minun sanassani [hänen viestissään], niin te totisesti olette 
minun opetuslapsiani… mutta te tavoittelette minua tappaak-
senne, koska minun sanani [hänen evankeliumin viestinsä] ei 
saa tilaa teissä… Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, 
miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut 
Jumalalta… sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä 
ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt… Mutta minua 
te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden… Jos minä 
totuutta puhun, miksi ette minua usko?” 

Roomalaiset ristiinnaulitsivat Jeesuksen, hän nousi kui-
tenkin kuolleista taivaaseen, josta käsin hän lähetti Pyhän 
Hengen opetuslapsilleen.

Kristuksen apostolit lähtivät ja julistivat hänen sanomaansa 
maailmaan, aivan kuin hän oli heitä käskenyt. Jumalan seura-
kunta perustettiin (vuonna 31) viestin perille viemisen tukemi-
seksi. Seurakunta lähti kasvuun, ”leimahti” ja lisääntyi.

Saatana saattoi esiin vaikutusvaltaisen pakanallisen uskonnol-
lisen mysteeriuskonnon—muinaisen Babylonin pakanauskonnon—
johtajan. Hän keksi valheellisen ”evankeliumin”. Hän nimitti sen 
Kristuksen mukaan, hän kutsui uskontoaan ”kristinuskoksi”.

Tätä ilmoitusta on vaikea uskoa nyt 1900 vuoden kuluttua. 
Se on kuitenkin täysin totta.

VA L H E E L L I N E N  ” E VA N K E L I U M I ”  A S T U U  E S I I N

Samariassa, Jerusalemin pohjoispuolella, asui Kristuksen elin-
aikana juutalaisten halveksuma pakanakansa, joita nimitet-
tiin ”koiriksi”. Useat kuninkaat, kuten Assyrian kuningas 
Salmanassar (2 Kuninkaiden kirja 17:18, 21–24), siirsivät tämän 
kansan Babylonian valtakunnan alueelta Samariaan noin 
700 eKr. Heidän mukanaan saapui Babylonian mysteerius-
konto.  Apostolien tekojen kahdeksas luku kertoo noita Simon 
Maguksesta, heidän uskonnollisesta johtajastaan. 

Kristus perust i Jumalan seurakunnan vuonna 30 
hänen apostoliensa julistamaa evankeliumin viestiä tuke-
maan. Seurakunnan kasvu lähti alussa huimaan nousuun, 
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mutta vuonna 33 suuri vaino kohtasi Jumalan seurakuntaa 
(Apostolien teot 8:1). Vuonna 33 myös tämä Simon—noita kas-
tettiin monien muiden mukana.  Hän yritti ostaa Jumalan seu-
rakunnan apostolin viran apostoli Pietarilta ja Johannekselta 
rahalla—muttei tietenkään onnistunut, vaan hänet torjuttiin 
torujen kera.  

Simon päätti omia Kristuksen nimen ja alkoi kutsua 
Babylonian mysteeriuskontoaan ”kristinuskoksi”. Saatana oli 
tämän miehen takana ja hänen avullaan vainosi ja melkein 
tuhosi Jumalan aidon seurakunnan. Ennen ensimmäisen vuo-
sisadan päättymistä—luultavasti vuonna 70 jKr.—hän onnistui 
tukahduttamaan Kristuksen Jumalalta tuoman viestin.

Tätä seurasi Jumalan seurakunnan ”kadonnut vuosisata”, 
jolloin järjestelmällisesti pyrittiin tuhoamaan kaikki todisteet 
Jumalan seurakunnan olemassaolosta. Sata vuotta myöhemmin 
esille näyttäytyi ”kristinusko”, joka erosi täysin Kristuksen 
perustamasta seurakunnasta.

Babylonialaiselle mysteeriuskonnolle annettiin Kristuksen 
nimi. Jeesuksen Jumalalta tuoma sanoma vaihdettiin Jeesuksen 
persoonaan keskittyvään ”evankeliumiin”—sanomaan viestin 
viejästä—samaan aikaan tukahtui hänen viestinsä sisältö.

Yli 1850 vuoteen aitoa evankeliumia ei julistettu maailmassa.  

” T O I N E N  E VA N K E L I U M I ”  L E V I Ä Ä

Kun apostoli Paavali kirjoitti vuonna 58 jKr. kirjeensä gala-
talaisille, monet olivat jo kääntyneet tähän uuteen epäaitoon 
”evankeliumiin”.

Paavali kirjoitti: ”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä 
käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, 
pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään 
toinen[se ei ollut hyvä uutinen]; on vain eräitä, jotka hämmen-
tävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin” (Kirje 
galatalaisille 1:6-7).

Paavali kirjoitti tessalonikalaisille vuonna 54: ”Sillä laitto-
muuden salaisuus on jo vaikuttamassa…” (2 Kirje tessalonikalai-
sille 2:7). Tämä oli noita Simonin (Apostolien teot 8) perustama 
Babylonian mysteeriuskonto—laittomuuden uskonto—joka hyl-
käsi Jumalan lain. Palaamme tähän vähän myöhemmin.
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A I T O  J A  E PÄ A I T O  S E U R A K U N T A

Ilmestyskirjassa kuvataan kahta seurakuntaa, jotka molemmat 
kantoivat Kristuksen nimeä.  Luvussa 12 kuvataan aitoa 
Jumalan seurakuntaa, joka vainojen ja marttyyrikuolemien 
takia oli pienilukuinen, joka oli Jumalan laeille kuuliainen ja 
saatanan vihaama. Luvussa 17 kuvataan toista seurakuntaa, 
jonka nimi on ”Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien 
äiti” (jae 5). Se oli laittomuuksia täynnä oleva Babylonian mys-
teeriuskonto—joka hylkäsi Jumalan lain.

Tämän saman Simon Maguksen papit vaivasivat korintto-
laisia Paavalin pappiskaudella. Paavali kirjoitti korinttolaisille: 
”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; 
minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, aset-
taakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen [tosi seurakunta, 
morsian, avioituu ylösnousemuksessa hengellisesti Kristuksen 
kanssa]. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudel-
laan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vil-
pittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. 
Sillä jos joku [Simon Maguksen pappi] tulee ja saarnaa jotakin 
toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos 
te saatte toisen [kapinan ja tottelemattomuuden] hengen, kuin 
minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin…” (2 Kirje korint-
tilaisille 11:2-4). (Palaan käsittelemään ensimmäisen naisen, 
Eevan, petosta myöhemmin.)

Huomaa, että he julistivat toista evankeliumia—ja seura-
sivat toista henkeä—kapinan, ei tottelevaisuuden henkeä. Tämä 
petos jatkui kautta vuosisatojen nykyaikaan asti. He ottivat 
Kristuksen nimen.  He kutsuivat Babylonin uskontoa ”kristin-
uskoksi”. Mutta he eivät ainoastaan luoneet valheellista ”evan-
keliumia” vaan myös valheellisen itsekeskeisyyden hengen sekä 
epäaidon Jeesuksen, joka erosi täysin Raamatun Jeesuksesta.

Paavali kirjoitti korinttolaisille näitä valheellisia pastoreita 
koskien: ”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työnte-
kijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. 

Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei 
ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin (pastorinsa) tekeytyvät 
vanhurskauden palvelijoiksi (pastoreiksi)…” (2 Kirje korinttilai-
sille 11:13–15). 
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P I E T A R I ,  J O H A N N E S  J A  J U U D A S 
PA L J A S T AVA T  VA L H E E L L I S E T  PA S T O R I T

Pietari kirjoitti eräästä valhettelijasta: ”Mutta myös valhepro-
feettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne 
on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiol-
lisia harhaoppeja… Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja 
heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan 
he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä…” (2 Pietarin 
kirje 2:1-3).

Johannes kirjoitti näistä aidon evankeliumin väärentäjistä, 
jotka kielsivät kuuliaisuuden Jumalan elämäntavalle: ”Joka 
sanoo: ”Minä tunnen hänet”, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on 
valhettelija, ja totuus ei ole hänessä” (1 Johanneksen kirje 2:4). 
”Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän 
kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, 
niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet…” (1 Johanneksen 
kirje 2:19). 

Juudas varoitti ja ”kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon 
puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Sillä teidän 
keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja 
sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, 
jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi [luvaksi 
olla tottelemattomia]… Yhtäkaikki nämä uneksijat samoin saas-
tuttavat lihan; he halveksivat herrautta [hallitusta], herjaavat 
kirkkauden henkiolentoja… Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin 
tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja huk-
kuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora! He likapilkkuina teidän 
rakkausaterioillanne… vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä... 
kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aal-
toja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille 
pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu” (Juudaksen kirje 
3-4,8,11–13).

” E VA N K E L I U M I ” ,  N Y K Y Ä Ä N 
H A R H A A N J O H T AVA  S A N A

Jopa ”evankeliumi”—sana on nykyisin harhaanjohtava, etenkin 
evankelisten protestanttien lähetystyöntekijöitten ja evankelis-
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tojen puheessa ja kirjallisuudessa. Televisio ja radio ovat pai-
notuotteiden ja henkilökohtaisen julistusten lisäksi täynnä 
”evankeliointiohjelmia”. 

Ihmisten mielestä on mieletöntä väittää, ettei evankeliumia 
ole julistettu 850 vuoteen, koska valhe ”evankeliumia” julistet-
tiin äänekkäästi. Mutta tämä ”evankeliumi” käsittelee sanoman 
välittäjän henkilöllisyyttä ja samaan aikaan sivuuttaa hänen 
viestinsä.

Väärä evankeliumi olettaa, että tänä aikana on ainoa aika 
”koko maailman pelastamiseksi”. Mutta tällaista saarnaavat 
eivät edes tiedä, mitä pelastus tarkoittaa eivätkä kuinka se 
saavutetaan.

Kuinka koko maailmaa saatettiin pettää? Mitä Kristuksen 
evankeliumin sanoma sisälsi, jotta voimallinen, näkymätön 
paholainen halusi vaimentaa ja väärentää sen?

Tulet varmasti yllättymään!
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2
Yllättävä Kristuksen 
evankeliumi

Totesimme, kuinka kaikkien rotujen Luojan lähet-
tämä kaikkein tärkein tieto tukahdutettiin ja kuinka toinen 
”evankeliumi” tuli ujutetuksi petettyyn, tietämättömään 

maailmaan. Maailma kuuli viestin tuojasta, muttei hänen tuomas-
taan viestistä. On aika paljastaa se suurenmoinen viesti maailmalle.

M I K Ä  O N  A I T O  E VA N K E L I U M I ?

Aito evankeliumi on se hyvä uutinen, jonka Jumala lähetti tai-
vaasta Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämän sanoma, oikein 
ymmärrettynä, ilmoittaa lähes uskomattomalta tuntuvan val-
taisan ihmisen potentiaalin! Tämä Luojan ilmoittama uutinen 
on uskomattoman ihmeellinen.  

Se ilmaisee ihanimman ihmismielessä koskaan käyneen 
totuuden! 

Se ilmoittaa tiedosta puuttuvan ulottuvuuden—kaik-
kein tarpeellisimman, elintärkeimmän tiedon! 

Tämä elintärkeä tieto paljastaa, miksi ihmiskunta asetettiin 
maan päälle, tieteeltä piiloon jääneen, uskonnon ja opetuksen 
ilmoittamatta jättämän keskeisen kysymyksen.

Miksi näin? Asetettiinko meidät tänne tiettyä tarkoitusta 
varten?  Mikä se on?

Onko ihmiselämällä loppujen lopuksi minkäänlaista tarkoi-
tusta? Löytyykö ihmiskunnan tietoisuuden ulkopuolelle jäänyt 



päämäärä? Tämä tieto, joka on nykyisen tieteen, uskonnon ja 
opetuksen ulottumattomissa! 

T I E D O S T A  P U U T T U VA  U L O T T U V U U S

Jos elämän tarkoitus löytyy, mikä se on? Mitä varten sinä 
synnyit?

Mitä kohti kuljemme? Mikä on ihmisen lopullinen potenti-
aali? Mihin suuntaan meidän kuuluu matkata? Kuinka saavu-
tamme tämän määränpään?

Kuinka—kansojen, yksilöiden ja ryhmien välinen—rauha 
saavutetaan?

Miksi maailmassa on kurjuutta? Miksi emme kykene ratkai-
semaan ihmiskunnan ongelmia? Löytyy tie, jonka aito evanke-
liumi ilmaisee! Se on perustava laki, joka vaikuttaa vääjäämättö-
mällä ja heltymättömällä voimalla. 

Mikä ihmisluonto todella on? Loiko Jumala sen ihmisiin kiu-
saksemme? Onko se perinnöllinen? Kuinka se toimii? Moderni 
tiede, uskonto eikä koulutus kykene selittämään tätä.

Mikä on ihmismieli ja kuinka se eroaa eläimen aivotoimin-
nasta? Miksi ihmismieli on kehittänyt tietokoneet ja lähettänyt 
ihmisiä kuuhun, mutta ei kykene ratkaisemaan omia maanpääl-
lisiä ongelmiaan eikä kykene asumaan rauhassa keskenään?

Mikä ihminen on? Keitä loppujen lopuksi olemme? Tiede 
ei ole selvittänyt asiaa, uskonnot eivät ole ilmaisseet totuutta, 
mutta kun aito evankeliumi ymmärretään oikein, kokonaan, se 
antaa todenmukaisen vastauksen kaikkiin näihin kysymyksiin!

Mitkä ovat todellisia arvoja? Mikä on tärkeää ja mikä tarpee-
tonta? Ihmiskunta käyttää energiaa väärien arvojen tavoittele-
miseen—sen työpanos ja aivotyö suuntautuu arvottomiin ja tyh-
jänpäiväisiksi osoittautuviin asioihin. 

Aito täydellinen evankeliumi paljastaa paholaisen synty-
perän. Loiko Jumala paholaisen, jotta hän johtaisi ihmisiä har-
haan ja vaivaisi heitä? Evankeliumi kertoo, kuinka saatanasta 
kehittyi suuri—näkymätön piilossa oleva—voima, joka vai-
kuttaa ihmissilmältä piilossa ja hallitsee itse asiassa maailmaa. 
Se selittää, miksi saatana yrittää tukahduttaa metkuineen ja 
juonineen ihmisten välityksellä Jumalan Jeesuksen kautta 
ihmiskunnalle lähettämän evankeliumin viestin. 
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Muista: Jos ihmiskunta olisi ottanut vaarin aidosta evan-
keliumin sanasta, se olisi säästänyt lähes kaikelta maailman 
kokemilta vaikeuksilta, kärsimyksiltä, välttänyt ahdistuksen ja 
kaiken pahan.

Sanat eivät riitä kuvamaan aidon evankeliumin kauaskan-
tavaa merkitystä lukijan elämälle. 

Saatana on luonut sellaisen väärien ja väärenneltyjen uskon-
tojen, ”evankeliumien” ja opetusten sumuverhon, että jopa 
tänään, kun ihminen kuulee evankeliumin viestin, hän harvoin 
todella ymmärtää sen perustavanlaatuisen merkityksen, kuulija 
tai lukija hämmentyy ja epäilee—tai ei halua pohtia elämän tär-
keimpiä asioita.

Kaikkivaltias Jumala päätti, että aikojen lopussa ”tämä val-
takunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kai-
kille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu” (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 24:14). Ikuinen Jumala julistaa juuri nyt 
viestiään hallitusten johtajille, valtioiden pääkaupungeissa ja 
joka puolella maailmaa lopun ajan apostolinsa välityksellä. 

Kun tarkastelee, mitä kaikkea aito evankeliumi sisältää—sen 
päämäärää, totuutta maan ensimmäisistä asukkaista, ihmisten 
maan päälle luomisen tarkoitusta, syytä pahaan ja kärsimyk-
seen maan päällä, ihmisluonnon ominaislaatua, hengellisen 
pelastuksen välttämättömyyttä ja sen sisältöä, huomisen maa-
ilmaa ja tulevaa maailmanrauhaa, ihmisen edessä aukeavaa 
perimmäistä, uskomattoman suurta potentiaalia—se muo-
dostuu niin kiehtovaksi, että kaikki muut asiat kalpenevat sen 
rinnalla. Se on kaikkia ihmisen aikaisemmin kirjoittamia tari-
noita suuremmoisempi.

M I K Ä  O L I  K R I S T U K S E N  E VA N K E L I U M I ?  

Isä Jumala sanoi lähettävänsä taivaasta maan päälle sanan-
saattajan, joka välittäisi viestin Jumalalta koko ihmiskun-
nalle. Malakian kirjan 3:1 kirjaa tämän lupaukseen: ”Katso, 
minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun 
eteeni [tämä sanansaattaja oli Johannes Kastaja Markuksen 1:2 
mukaan]. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, 
ja liiton enkeli (=sanansaattaja), jota te halajatte.” Jakeen ”Herra” 
viittaa tietenkin Jeesukseen Kristukseen.
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Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku kertoo tämän 
profetian toteutumisesta: ”Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, 
evankeliumin alku.” Tämän jälkeen se kuvaa Johannes Kastajaa, 
joka valmisti tietä Jeesukselle. Jakeet 12 ja 13 kuvaavat, kuinka 
saatana kiusasi Jeesusta ja kuinka hän yritti tuhota Jeesuksen 
hengellisesti, ennen kuin tämä alkoi julistaa viestiä Isältä 
Jumalalta. Palaan tähän valtaisaan kokeeseen ja taisteluun tuon-
nempana. Jakeet 14 ja 15 kertovat: 

”Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni 
Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia …” Mitä 
evankeliumia? ”…Jumalan valtakunnan evankeliumia…” 
Kristus julisti tätä evankeliumia. Hänen tuomansa viesti koski 
Jumalan valtakuntaa. 

Jumala halusi, että tämä viesti saarnattaisiin todistukseksi 
kaikkeen maailmaan! Mutta maailma ei kuullut Jumalan valta-
kunnasta mitään ensimmäisen vuosisadan jälkeen, koska sen 
julistus pysähtyi.

Kun ymmärtää julistetun viestin, huomaa, että se on varsin 
kattava. Se paljastaa—toistan vielä—mitä tiede ei ole kyennyt 
keksimään, mitä uskonto ei ole kyennyt ilmoittamaan ja mitä 
tämän maailman opetus ei koskaan tuntenut eikä opettanut.

H U O M I O I  S E U R A AVA T  A S I A T

Seuraavat asiat on hyvä huomioida tarkasti.
Malakian profetiassa Kristusta kutsutaan viestin sanansaat-

tajaksi—”liiton sanansaattajaksi”, tämän tärkeän nimityksen 
merkitys paljastuu myöhemmin.

Huomaa uudelleen Markuksen evankeliumin 1:15, jossa 
Jeesus saapuu Galileaan ja ”saarnasi Jumalan evankeliumia” 
ja sanoi: ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut 
lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.”

Mitä hän tarkoitti sanoessaan ”aika on täyttynyt”? Miksi 
Jumalan valtakunta oli juuri kyseisenä ajankohtana ”lähellä”, 
mutta ei tätä ennen?

Nämä ovat merkittäviä asioita.
Ennen kuin keskitymme siihen, mikä Jumalan valtakunta 

on, huomaa, että tämä on varsinainen Jeesuksen Isältä tuoma 
evankeliumin viesti—se sama evankeliumi, jota alkuperäiset 
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apostolit julistivat—se sama evankeliumi, jota apostoli Paavali 
julisti pakanoille.

K R I S T U S  E I  T U O N U T  T O I S T A 
E VA N K E L I U M I A

Jeesus sanoi: ”Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa 
Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen 
lähetetty” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 4:43).

Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävän opettaa Jumalan val-
takuntaa. ”Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista… Ja hän 
lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa…” (Evankeliumi 
Luukkaan mukaan 9:1-2).

”Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeli-
umia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, 
niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset” (Apostolien teot 
8:12).

”Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän 
synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia…
”(Evankeliumi Matteuksen mukaan 4:23).

Jeesuksen vertaukset koskivat Jumalan valtakuntaa. 
Vertauksessa kylväjästä hän sanoi opetuslapsilleen: ”Teille on 

annettu Jumalan valtakunnan salaisuus”, ennen kuin selitti ver-
tauksen heille.

Toisaalla hän kertoi, ”Niin hän sanoi: Minkä kaltainen on 
Jumalan valtakunta, ja mihin minä sen vertaisin?” (Evankeliumi 
Luukkaan mukaan 13:18)—ennen vertauksen esittämistä.

”Ja taas hän sanoi: ”Mihin minä vertaisin Jumalan valta-
kunnan? Se on hapatuksen kaltainen…”- ennen vertausta hapa-
tuksesta (Evankeliumi Luukkaan mukaan 13:20–21).

Yksi Jeesuksen kaikkein tärkeimmistä vertauksista löytyy 
Luukkaan evankeliumin 19 luvusta: ”Ja heidän tätä kuun-
nellessaan hän puhui vielä vertauksen, koska hän oli lähellä 
Jerusalemia ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta 
ilmestyvä” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 19:11). Sitten hän 
kertoi heille vertauksen jalosukuisesta miehestä, joka lähti mat-
kalle kaukaiseen maahan vastaanottaakseen valtakunnan ja 
palatakseen—tämä kuvaa Kristuksen ylösnousemusta, hänen 
kruunaamistaan ja hänen maan päälle paluutaan, kaikkia kan-
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soja, kuninkaiden Kuninkaana ja herrojen Herrana, suuren 
Jumalan ylimmällä voimalla ja kirkkaudella hallitsemaan.

Mitä evankeliumia apostolit sekä Paavali julistivat?

S A A R N A S I VA T K O  A P O S T O L I T  J A  PA AVA L I 
E R I  E VA N K E L I U M I A ?

Kristuksen ylösnoustua hän oli opetuslastensa kanssa 40 päivää. 
Puhuivatko he tänä aikana keskenään muusta kuin Jumalan val-
takunnan evankeliumista? Huomaa, mitä tapahtui kohta ennen 
Jeesuksen taivaaseen nousemista. Luukas kirjasi, mitä Jeesus teki 
ja sanoi ”hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, 
sittenkun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apos-
toleille, jotka hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisensä 
jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti 
elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja 
puhuen Jumalan valtakunnasta…” (Apostolien teot 1:2-3).

Huomaa, että ylösnousemuksensa jälkeen Kristus kommu-
nikoi opetuslapsilleen ”puhuen Jumalan valtakunnasta.”

He kysyivät sitten juuri ennen taivaaseen nousemista 
häneltä: ”Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille 
valtakunnan?” (Apostolien teot 1:6). Apostolit eivät näyttäneet 
ymmärtävän, että Jumalan valtakuntaa ei tullut rakentaa maan 
päälle heidän elinaikanaan, vaikka Jeesuksen opetuksen—eri-
tyisesti vertauksen leivisköistä (Luukkaan 19 luku yllä)—tarkoi-
tuksena oli tehdä tämä selväksi. 

Simon—noidan väärennetty uskonnollinen liike sai alkunsa 
kaksi vuotta Jumalan seurakunnan syntymisestä, joka tapahtui 
helluntaina 31 jKr..Apostolien teoista luemme: ”Ja sinä päivänä 
nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan; ja kaikki 
hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi 
apostolit… Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta 
toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa.” Mitä sanaa? Jatka:

”Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin… Mutta kun he nyt 
uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakun-
nasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen” 
(Apostolien teot 8:1–12).

Apostoli Paavali julisti Efesossa kolme kuukautta, ”puhui 
heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakun-
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nasta.” Myöhemmin Paavali kutsui Efeson seurakunnan van-
himmat kokoon Miletossa jäähyväispuhetta varten: ”Ja nyt, 
katso, minä tiedän, ettette enää saa nähdä minun kasvojani, ei 
kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saar-
nannut valtakuntaa” (Apostolien teot 20:25).

Roomassa ”tuli heitä vielä useampia hänen [Paavalin] luok-
sensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka 
selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta…”(Apostolien teot 28:23).

Myös Roomassa ”Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan kaksi 
täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat ja 
hän julisti Jumalan valtakuntaa…” (Apostolien teot 28:30–31).

Julistiko Paavali jotain toista evankeliumia? Hän kir-
joitti Galatalaisille: ” Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli tai-
vaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä 
me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin 
ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku 
julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette 
saaneet, hän olkoon kirottu” (Kirje galatalaisille 1:8-9).

Jakeista 6 ja 7 käy ilmi, että galatalaiset olivat jo kääntyneet 
toiseen evankeliumiin.

Jeesus kuvasi viestiään—Jumalan valtakuntaa—”sanaksi”. 
Apostolien kirjasta voit lukea, kuinka apostolit kulkivat kaik-
kialla ja saarnasivat ”sanaa”—eli Jumalan valtakuntaa.

T Ä Y D E N  Y M M Ä R R Y K S E N  L A A J U U S

Haluan kiinnittää tässä lukijan huomion siihen tosiasiaan, että 
Jumalan Jeesuksen Kristuksen, jumalallisen lähetin, kautta koko 
ihmiskunnalle lähettämän viestin täysi, täydellinen ymmär-
täminen edellyttää Jumalan suuren suunnitelman laajakan-
taista—esihistoriallisten, historiallisten, nykyisten ja tulevien 
tapahtumien—ymmärtämistä.

Asia vaatii kaiken, kokonaisuuden ymmärtämistä! Kun 
ymmärtää sen, maailmankaikkeutta koskeva hankkimamme 
tieto kalpenee mitättömäksi sen verralla! Alkaa tuntua siltä, 
ettei ihminen tiedä mitään! Tiedosta puuttumaan jäänyt ulottu-
vuus on kaikkein tärkein tiedon osa-alue!

Pyydän, että lukija valmistautuu kohtaamaan tämän ja seu-
raavien lukujen sisältämät ihmeelliset asiat. 
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T Ä N Ä Ä N  S A A R N A T U T  ” E VA N K E L I U M I T ”

Tänään on olemassa monenlaisia evankeliumia käsitteleviä 
ohjelmia. Yhden motto kuuluu ”Julistamme Kristusta kan-
soille”.  Saatat ihmetellä, miksi Kristuksesta saarnaaminen on 
väärin? Miksi armon evankeliumin julistaminen ei ole oikein? 
Tai miksi pelastuksen sanomaa ei tule saattaa eteenpäin?

Olen osoittanut Raamatusta, että jo ensimmäisellä vuosi-
sadalla saarnattiin toista Jeesusta—joka poisti muka isänsä 
käskyt—joka muutti mukamas ”armon” luvaksi olla tottelematta 
(2 Kirje korinttilaisille 11:4,13–15 ja Juudaksen kirje 4). Nämä 
ihmiset eivät saarnaa tänään todellista Jeesusta, joka sanoi 
”minä olen pitänyt Isäni käskyt” ja joka asetti meille esimerkin, 
jotta mekin noudattaisimme käskyjä.

Jos pelastuksen evankeliumia julistavat ymmärtäisivät ja 
julistaisivat todellista pelastusta—todelliseen paikkaan mene-
mistä tai toiseen muotoon muuttumista—tai mitä, missä ja 
kuinka pelastus saavutetaan, ne saattaisivat kuulua aitoon evan-
keliumiin. Nykyiset ”evankeliumiohjelmat” eivät kuitenkaan kerro, 
mitä pelastus todella tarkoittaa eivätkä kuinka se saavutetaan. 
Kun sokea taluttaa toista sokeaa, molemmat kulkevat harhaan.

M I K Ä  J U M A L A N  VA LT A K U N T A  O I K E I N  O N ?

On aika ymmärtää, mikä Jumalan valtakunta oikein on!
Mikä valtakunta on? Raamattu kertoo useista valtakun-

nista: mm ensimmäisestä maailmanvaltakunnasta—Kaldean 
valtakunnasta, jota usein kutsutaan ”Babyloniksi, Baabeliksi”. 
Profeetta Daniel lausui Jumalan inspiroimana sen kuninkaalle, 
Nebukadnessarille: ”jolle taivaan Jumala on antanut vallan, 
voiman, väkevyyden ja kunnian” (Danielin kirja 2:37).

On myös Israelin valtakunta—Israelista polveutuva perhe—
josta muodostui maanpäällinen valtio ja hallitus.   

Israelin kuningaskunta oli Jumalan valtakunnan edelläkävijä. 
Jumalan valtakunta tulee koostumaan hengestä syntyneistä Jumalan 
lapsista—Jumalan perheestä, joista muodostetaan Jumalan hallitus.

Jumalan valtakunta on kaksijakoinen: hallitus. Hallitus—
eli valtakunta- muodostuu neljästä tekijästä: (a) kuninkaasta, 
joka hallitsee 
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(b) ihmisiä, kansalaisia, jotka ovat (c) tietyn alueen hallinnon 
alaisia, joka säätää (d) lait ja toimeenpanee ne organisoidulla 
tavalla.

(2) perhe (Israelin valtakunta koostui Israelista polveu-
tuvista kansalaisista)—tässä tapauksessa se koostuu Jumalan 
perheestä—johon ihmiset syntyvät ja josta tulee hallitseva, 
johtava perhe, jonka toimivallan alaisuuteen kuuluu kaikki 
kansat—koko maa—ja myöhemmin koko maailmankaikkeus.

VA LT A K U N T A :  H A L L I T U S

Kristuksesta tulee Jumalan valtakunnan kuningas. Hän on 
Jumalan Poika ja kutsuu Jumalaa Isäkseen. Kun seurakunta 
muutetaan kuolevaisesta kuolemattomuuteen (fyysisistä ihmi-
sistä henkiolennoiksi) joko kuolleista herättämisen tai yhtäk-
kisen muutoksen kautta, se tulee koostumaan Jumalan lapsista, 
jotka ovat henkiolentoja, siitä tulee Kristuksen vaimo Karitsan 
häissä. Eli meillä on Isä, Poika, vaimo sekä Isän lapset—kaikki 
perhesuhteessa—Pyhä Jumalan perhe!

Huomioi seuraavat profetiat:
”Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee 

raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel 
[joka tarkoittaa ”Jumala meidän kanssamme”]” (Jesajan kirja 
7:14).

”Sillä lapsi on meille [Israelille] syntynyt, poika on meille 
annettu, jonka hartioilla on herraus (alkutekstin mukaan hal-
litus), ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä 
Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus (alkutekstin 
mukaan aina suureneva hallitus) on oleva suuri ja rauha loppu-
maton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se 
perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja 
iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä” (Jesajan 
kirja 9:6-7).

Raamattu mainitsee vain kolme kerubia—arkkienkeliä—yksi 
heistä on suuri Gabriel. Raamattu kertoo: ” Kuudentena kuu-
kautena sen [Elisabetin raskauden] jälkeen Jumala lähetti enkeli 
Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neit-
syen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin 
suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen 
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tykönsä enkeli sanoi: ”Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun 
kanssasi… Niin enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Maria; sillä 
sinä olet saanut armon Jumalan edessä. 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 (hallitsija) iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei 
pidä loppua oleman” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 1:26–33). 

Jeesuksen odottaessa tuomiota Pilatuksen edessä tämä 
Rooman asettama hallitsija lausui hänelle: ”Sinä siis kuitenkin 
olet kuningas? Jeesus vastasi: Sinäpä sen sanot, että minä olen 
kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maail-
maan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta.”

Jeesus sanoi Pilatukselle myös, ettei hänen valtakuntansa—
hänen kuninkuutensa –ollut tästä maailmasta—sinä aikana—
tänä nykyisenä aikana. Hän sanoi: ”Minun kuninkuuteni ei ole 
tästä maailmasta… mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä” 
(Johanneksen evankeliumi 18:36).

M I T Ä  K R I S T U K S E N  E VA N K E L I U M I 
T A R K O I T T A A

Kristuksen evankeliumi—hänen Jumalalta tuomansa viesti—on 
uutinen tulevan Jumalan valtakunnan perustamisesta.

Mutta mitä tämä valtakunta sisältää?
Miksi Jumalan valtakunta on tarpeellinen?
Millainen vaikutus sillä on sinuun henkilökohtaisesti?
Kristuksen tulevan Jumalan valtakunnan sanoma on kiin-

teästi yhteydessä nykyisen maailman tilaan—ihmisluontoon—
sen alkuperän ja lähteeseen—maailmassa olevaan pahuuteen, 
kärsimykseen, suruun—maailman rauhaan. Se kattaa hal-
linnon—mm. miksi nykymaailman hallitukset toimi kansa-
laisten hyväksi.

Jumalan viesti auttaa yksilön onneen ja tuonpuoleisen val-
tavan potentiaalin saavuttamiseen. Se kertoo nykymaailman 
tilan syistä, jotka vaikuttavat jokaiseen ihmiseen ja ongelmi-
emme ratkaisutapaan.

Se kattaa lisäksi paljon muuta.
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Se käsittää Jumalan, Luojan, valtavan, hämmästyttävän tar-
koituksen koko maailmankaikkeutta, koko universumia varten 
galakseineen, tähtisumuineen, aurinkoineen ja planeettoineen. 
Se kertoo kaikista enkeleistä—siitä, että kolmasosa Jumalan luo-
mista enkeleistä teki syntiä, josta ei ole lunastusta, sekä kuinka 
Jumala suuri suunnitelma estää loppujen kahden kolmasosan 
kokemasta saman kohtalon.

Maailman uskontojen tarjoama opetus ei kerro paljoakaan 
edellä mainitusta asioista. Jumalan viesti kattaa koko totuuden.

Tähänastinen on vasta alkupuhe Kristuksen evankeliumin 
viestistä.
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3
Ihmisen uskomattoman 
suuri potentiaali 
paljastuu vihdoin!

Ihmetyttääkö sinua ihmiskunnan älyllisen kapasiteetin ja 
lukutaidottomuuden ristiriita—yli puolet maapallon ihmisistä on 
lukutaidottomia ja elää surkeissa oloissa lähes nälkäkuoleman par-

taalla—yhden valtion 26 miljoonasta asukkaasta vain 3 prosenttia on 
luku- ja kirjoitustaitoisia ja ihmisten keskiansio 68 dollaria vuodessa.

Ihmetyttääkö sinua, että tieteet, uskonnot, koulutukset ja 
hallitukset kehittäneet sivilisaatiot eivät kykene saavuttamaan 
maailmanrauhaa? Mikään niistä ei kykene selittämään, mikä 
ihminen on, onko ihmisen maan päällä ololla tarkoitus, mikä 
tämä tarkoitus on, mihin suuntaan ihminen kulkee ja kuinka 
hän saattaa saapua päämääräänsä.

Ihmetyttääkö sinua, miksi ihmisen valtava kapasiteetti ei 
ole ratkaissut onnettomien, surullisten ihmisten ongelmia ja 
kaikkea maailmassa olevaa pahaa?

Saattoiko kaikkivaltias Jumala kaiken tämän aikaan? 
Voimme syyttää ihmisen perusluontoa, mutta loiko Jumala sen 
ihmisen kiusaksi?

On aika selvittää salaisuudet. On aika ymmärtää. On aika 
vastata kaikkia ihmisiä häkellyttäviin kysymyksiin.

I H M I N E N  O N  H Y L Ä N N Y T  T Ä M Ä N  T I E D O N

Mikä on kaikkein tärkein tieto?
Kaikkein tärkein on tieto ihmisestä, miksi hän on olemassa–

miksi ihmiskunta asetettiin maan päälle, kuinka ihminen 



saavuttaa hänelle asetetun päämäärän, kuinka rauha saavute-
taan maailmaan, yksilöiden välille, ryhmien välille sekä kan-
sojen välille—tieto kaikkien näiden ongelmien ratkaisemiseksi, 
tosi arvojen tuntemaan oppiminen—tärkeän ja hyödyttömän 
erottamaan pystyminen.

Tämä on tiedosta puuttuva ulottuvuus.
Tarkastellaan nykyistä tilannetta—tämänhetkistä sykkivää 

20. vuosisatamme, joka edustaa meille valistunutta ja varsin 
edistyksellistä tietoyhteiskuntaa. Mutta moderni tiede ja kor-
keamman asteen koulutus ovat hylänneet ainoan perustavan 
tiedon lähteen—Jumalan ilmoituksen—mikään uskonto ei ole 
tähän mennessä kyennyt paljastamaan tätä tietoa meille siitä 
huolimatta, että se löytyy kirjasta, johon kolme maailmanus-
kontoa perustuu.    

Jeesus Kristus saapui 1900 vuotta sitten taivaasta ja toi Jumalan 
viestin, joka sisälsi tämän puuttuvan tiedon. Suurin osa häneen 
uskovista kieltäytyi uskomasta hänen tuomaansa sanomaan ja 
vaati, että hänet piti ristiinnaulita sanoman vuoksi. Kristuksen 
apostolit lähetettiin levittämään viestiä, mutta myös he, yhtä poik-
keusta lukuun ottamatta, kuolivat marttyyreinä.  Kristuksen evan-
keliumin sanoma vaiennettiin ennen ensimmäisen vuosisadan 
loppua ja sen sijasta julistettiin väärennettyä ”evankeliumia”.

Palataan ihmiskunnan alkuun maan päällä. Ensimmäiset 
vanhempamme hylkäsivät saman, Luojamme heille henkilö-
kohtaisesti esittämän tiedon. He eivät uskoneet hänen sanojaan, 
mutta he uskoivat saatanan valheet. He olivat tottelemattomia ja 
varastivat kielletyn hedelmän. He halusivat päättää itse, mikä 
oli hyvää ja mikä pahaa. Koko ihmiskunta on seurannut heidän 
esimerkkiään siitä päivästä asti.

Ikuinen Jumala asetti tämän elintärkeän tiedon kaikkien 
niiden tarjolle, jotka olivat halukkaita uskomaan, mitä hän 
kirjojen kirjassa, Jumalan inspiroimassa Pyhässä Raamatussa, 
sanoo. Tämä kirja on suurilevikkisin teos maailmassa. Monet 
ovat yrittäneet tulkita sitä, tulkinneet usein väärin, vääristelleet 
sen sanojen merkitystä tai ymmärtäneet sen väärin. Sitä on her-
jattu enemmän kuin mitään toista kirjaa.

Ihmiset uskovat, mitä lukemattomissa, miljoonissa ihmisten kir-
joittamissa kirjoissa sanotaan, vaikka ne ovat mahdollisesti osittain, 
suurelta määrin tai ehkä kokonaan virheitä ja väärää tietoa täynnä.
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Ihmiset uskovat näiden kirjojen sanomaan kirjaimellisesti. 
Raamatusta puhuttaessa he kuitenkin sanovat epäilevästi: ”Et 
kai usko Raamattua kirjaimellisesti?” He eivät usko, että tämä 
kirja todella tarkoittaa, mitä se sanoo. Se on elävän Jumalan 
Sana, mutta siitä huolimatta ihmiset kieltäytyvät uskomasta, 
mitä Jumala itse sanoo.

Näin epäuskoinen ihmiskunta kompastelee eteenpäin lisään-
tyvien huoliensa kanssa, tyytymättöminä, onnettomina, tuskan, 
kärsimyksen ja kuoleman saattamana.

Ikuinen totuutta ja armoa täynnä oleva Jumala tarjoaa myös 
tänään—nykyisenä pahuuden täyttämänä lopun aikana—elin-
tärkeää, jännittävää, uutta totuutta niille, jotka ovat valmiit 
uskomaan, mitä hän sanoo ja tottelemaan hänen sanaansa.

Olen saanut todistetusti uskoa ja totella yli viidenkym-
menen kuluneen vuoden ajan.

Elävä Jumala on sanansa kautta avannut mieleni näkemään 
uskomattoman suuren ihmisen potentiaalin—puuttuvan tiedon 
ulottuvuuden—ihmiskuntaa kohtaavan pahan syyn, tien maa-
ilman rauhaan ja kuinka se toteutetaan. Tämä sama, kaiken 
luonut Jumala, on suonut minulle erityislaatuisen mahdolli-
suuden, aukaissut ovet ja lähettänyt minut kaikkialle maail-
maan maailman rauhan sanansaattajana tapaamaan maailman 
johtajia ja rakentamaan kansojen välisiä siltoja.

VA LTAVA  M A A I L M A N K A I K K EUS—JA I H M I N E N

Jumala kertoo kirjojen kirjassaan olevansa kaiken Luoja, ei 
ainoastaan maan ja ihmisen vaan koko loputtoman maailman-
kaikkeuden Luoja. Hän ei ole vain ihmiskunnan, vaan myös 
kaiken muun Luoja. Kirkkaana pilvettömänä yönä voit nähdä 
tähtien paljouden. Onko mahdollista, että suurien aurinkojen 
omaavien galaksien—ja ihmisen välillä—voisi olla aikaisemmin 
tunnistamatta jäänyt yhteys?

Uskomattoman suuri ihmisen potentiaali—kirja on tosi. 
Kaikkein ensimmäiseksi on tärkeä käsitellä Luojan suunni-
telman ylintä päämäärää.

Kirjasta saat kihelmöivää uutta tietoa ihmiskuntaa varten 
luodusta valtavasta potentiaalista, tarkoituksesta, mitä varten 
ihmiskunta asetettiin maan päälle.
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Winston Churchill kertoi Yhdysvaltain kongressille meitä 
varten asetetun suunnitelman toteutumisesta. Vain harvat tun-
tevat tämän ilmoitetun totuuden. 

Tämä totuus on kaikkein innostavin, ihmeellisin, toivon 
tuoja.

J U M A L A— K O K O  
M A A I L M A N K A I K K E U D E N  L U O J A

Oletko koskaan ihmetellyt pilvettömänä yönä esiin astuvien 
lukemattomien, miljoonien tuikkivien tähtien alkuperää? Joskus 
ne näyttävät jättiläismäisiltä ilotulituksilta.

Monet ovat itse asiassa suunnattoman suuria aurinkoja, paljon 
omaa aurinkoamme kookkaampia. Maa, Mars, Jupiter, Saturnus 
sekä monet muut planeetat kiertävät aurinkoa aurinkokunnas-
samme, luultavasti planeetat kiertävät myös muitakin aurinkoja. 

Oletko ihmetellyt niiden olemusta? Löytyykö niiltä elämää? 
Kehittyivätkö ne tiedemiesten—astronomien, biologien, geolo-
gien—teorioitten mukaan? Vai loiko älykäs, kaikkivoipa Luoja 
ne? Luotiinko ja asetettiinko ne avaruuteen tiettyä tarkoitusta 
varten? Löytyykö miltään planeetalta minkään kaltaisista 
elämää vai ovatko ne kaikki kuumme kaltaisia—kuolleita, rap-
peutuneita, elottomia, turhanpäiväisiä, asuttamattomia? Miksi 
älykäs Luojamme loi ne kuolleiksi ja rappeutuneiksi?

Loiko hän ne sellaisiksi?
Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. Tiedemiehet tut-

kivat näitä lukemattomia avaruuden jättiläisrakenteita kaiken 
aikaa. Tiede ei osaa kertoa niiden alkuperästä paljoakaan, mutta 
löytyy monenlaisia arvailuja–monenlaisia olettamuksia—
monenlaisia teorioita—jotka eivät perustu ilmoitettuihin 
tosiasioihin. 

Tiede on hylännyt ilmoituksen tiedon lähteenä. Taivaan 
tähdet ovat ihmetyttäneet astronomeja satojen vuosien ajan, 
monet ovat käyttäneet koko elinikänsä niiden tutkimiseen aina 
edistyksellisempien teleskooppien avulla, mutta he eivät tunne 
niiden tarkoitusta—tai vahvista tarkoituksen puuttumista.

Pasadenan Californian Jet Propulsion laboratory, maa-
ilmankuulu avaruustekniikkakeskus, sijaitsee Ambassdor 
Collegen kampuksen lähellä. Sen omistava California Institute 
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of Technology edistää lähinnä Yhdysvaltojen hallituksen ja ava-
ruustutkimuksen projekteja. Siellä suunnitellaan ja rakennetaan 
miehittämättömiä avaruusaluksia, jotka kuvaavat muita aurin-
kokuntamme planeettoja ja lähettävät maahan kuvia ulkoa-
varuudesta. Joulukuussa 1974 yksi aluksista lähestyi (26 000 
mailia, noin 42000km etäisyydellä) Jupiteria, laajinta planeet-
taamme, lähetti valokuvia ja lisätietoa siitä, muttei todistanut, 
oliko sillä elämää tai elämää ylläpitäviä olosuhteita.  

Arizonan yliopiston astronomit väittivät nähneensä 9. helmi-
kuuta 1975 Jupiterilla vettä teleskoopin avulla. Mielestäni tämä 
on epätodennäköistä.

Marsia on tutkittu kaikkein eniten. Oletko koskaan poh-
tinut, onko Marsilla asukkaita—minkälaista elämää siellä ehkä 
olisi? Science fiction—elokuvat ja televisiosarjat käsittelevät tätä 
monia kiehtovaa aihetta.

Mutta löytyykö Marsilta—tai joltain muulta planeetalta 
ihmistä korkeampiarvoista tai ala-arvoisempaa elämää? Tiede 
ei osaa vastata tähän. Olemme ottaneet Marsin pinnalta käsin 
tarkempia kuvia Venuksesta, Jupiterista ja Saturnuksesta. Nämä 
kuvat viittaavat siihen, ettei näillä planeetoilla ole elämää—
eikä elämää ylläpitäviä olosuhteita.

Yhdysvallat halusi lähettää Marsiin miehittämättömän ava-
ruusalus Vikingin valtion 200 juhlavuoden kunniaksi. Pasadenan 
Californian Jet Propulsion Laboratoryn kehittämä alus näytti 
valtavankokoiselta lasten puisen rakennussarjan lelulta, sen tar-
koituksena oli lähettää kuvia Marsin pinnalta maahan. 

Se laskeutui Marsin pinnalle 20. heinäkuuta 1976. Jet 
Propulsion Laboratory toimi hallituksen alaisuudessa, mutta yksi 
California Institute of Technologyn osastoista sijaitsi lähellä omaa 
Ambassador Auditoriumiamme Pasadenassa. JPL:n tiedemiesten 
toimesta ensimmäiset Marsin pinnalta otetut kuvat lähetettiin 
suoraan Ambassador Auditoriumiin kaiken yleisön nähtäville.

Olin tietysti kovin kiinnostunut ensimmäisistä kuuta kau-
kaisemmista valokuvista—en yksinomaan kuvien takia vaan 
lisäksi, koska olin henkilökohtaisesti valvonut Ambassador 
Auditoriumin suunnitteluvaiheen ja sen rakentamisen.

Useat ihmiset valvoivat Auditoriumissa koko yön. Sain 
viestin JPL:n tiedemiehiltä aamulla kello 4.50. Kun kello oli 5.10, 
ensimmäiset kuvat lähetettiin sen suurelle valkokankaalle.
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Nämä kuvat todistivat meille Jumalan sanat Raamatussa—
Roomalaiskirjeen luvussa 8 jakeissa 19–23. Kaikki oli turmeltu-
nutta, rappeutunutta. Emme nähneet minkäänlaisia todisteita 
elämää ylläpitävistä olosuhteista.

Kaikki viittaa siihen, että ainoastaan maa kykenee ylläpitä-
mään elämää. Muut planeetat näyttävät kuun kaltaisista—kuol-
leilta, rappeutuneilta, turmeltuneilta, tyhjiltä. Maamme on osa 
aurinkokuntaa, joka puolestaan kuuluu Linnunrata—galaksiin. 
Sen lisäksi löytyy monia muita galakseja, jotka ovat niin laajoja, 
että ihmismieli ei kykene kuvaamaan niitä mailien tai metrien 
avulla, niiden ulottuvuutta täytyy mitata valovuosien avulla.

Tiede tietää loputtomasta maailmankaikkeudesta suhteel-
lisen vähän, Jumalan ilmoitus paljastaa meille sen sanoinkuvaa-
mattoman totuuden. 

Jumalan ilmoituksen ensimmäinen lause kuuluu: ”Alussa loi 
Jumala taivaan ja maan.” ”Taivas”—sana on alkuperäisessä hep-
reankielisessä tekstissä monikossa, ja kuuluu siis ”taivaat”.

Kun kuningas Daavid, muinainen Israelin kuningas tarkas-
teli tähtiä, hän totesi ne Jumalan luomiksi.

L U O T U — M U T T A  M I T Ä  
T A R K O I T U S T A  VA R T E N ?

Daavid kirjasi inspiroituna: ”Herra, meidän Herramme, 
kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, 
joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse… Kun minä 
katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, 
jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä 
muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen?” (Psalmien 
kirja 8:1,3-4).

Ehkä kuningas Daavid ei saanut tietää ihmisen, tähtien ja 
ulkoavaruuden yhteyttä, sillä hän kirjoittaa: ”Ja kuitenkin sinä 
teit hänestä lähes jumal’olennon, sinä seppelöitsit hänet kun-
nialla ja kirkkaudella; panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, 
asetit kaikki hänen jalkainsa alle: lampaat ja karjan, ne kaikki, 
niin myös metsän eläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja 
kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Herra, meidän Herramme, 
kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa!” 
(Psalmien kirja 8:5-9).

Ihmisen uskomattoman suuri potentiaali paljastuu vihdoin! 25



Daavid rajoittaa ihmisen hallinnon jakeessa nykyhetkeen—
siihen, mitä Jumala antoi ihmiskunnalle ihmisen luomishet-
kellä—maan pinnan, maan ilmakehän, vedet ja meren (ks. 1 
Mooseksen kirja 1:26–28).

Ihmisellä on tällä hetkellä juuri tällainen hallintovalta.
Myöhemmin kirjattu Uusi Testamentti paljastaa asiasta 

enemmän.

U S K O M A T T O M A N  S U U R I  I H M I S E N 
P O T E N T I A A L I  PA L J A S T E T A A N

Heprealaiskirje sanoo: ”Sillä enkelien alle hän [Jumala] ei alis-
tanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme” (Kirje heprealai-
sille 2:5). Tässä puhutaan ”tulevasta maailmasta”.

On vain yksi maapallo, mutta Raamattu puhuu kolmesta 
maailmasta, aikakaudesta tai maan sivilisaatiosta—”silloisesta 
maailmasta” (vedenpaisumusta edeltävästä maailmasta 
Aadamista Nooaan), ”nykyisestä pahasta maailmanajasta” 
(vedenpaisumuksesta Kristuksen paluuseen tulevaisuudessa) 
sekä ”tulevasta maailmanajasta” (Kristuksen paluusta eteenpäin, 
kun hän aloittaa Jumalan valtakunnan).

Edellinen jae antaa ymmärtää, että maailma asetettiin enke-
lien alaisuuteen. Heprealaiskirjeen ensimmäinen luku käsit-
telee Kristusta, enkeleitä ja enkelien suhdetta ihmisiin. Palataan 
asiaan vähän myöhemmin.

Pidä mielessäsi, että tässä käsitellään ”tulevaa maailmaa, 
josta me puhumme”—ei nykyistä maailmanaikaa, joka kiitää 
kohti loppuaan! Jae 6 jatkaa: ”Vaan joku on jossakin paikassa 
todistanut, sanoen…” ja lainaa ainoastaan Psalmien kirjan 8 
luvun jakeista 1-6 löytyvää tekstiä. 

Daavid osoittaa tässä Psalmissaan, että Jumala on asettanut 
ihmisen alaiseksi maan kuoren, maan ilmakehän sekä meren. 
Mutta Heprealaiskirjeen kirjoittaja inspiroidaan tallentamaan 
radikaalisesti erilainen viesti—joka kertoo tulevan maailma-
najan tapahtumista! 

Tämä on Jumalan ilmoittama viesti, hänen suunnitelmansa 
ihmiskuntaa varten—joka kertoo hätkähdyttävällä tavalla—
ihmisen uskomattoman valtavasta potentiaalista. Tiede on 
täysin tietämätön siitä—mikään uskonto ei tietääkseni ole pal-
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jastanut sitä—eikä opetuslaitoksella ole aavistustakaan sen 
olemassaolosta.  

Jumala sanoo, että hän on valmistanut sen niille, jotka häntä 
rakastavat (1 Kirje korinttilaisille 2:9–10).

Kerroin aiemmin, että Jumala ilmoitti alkuvanhemmil-
lemme tarpeellisen tiedon, mutta että he eivät uskoneet Jumalaa! 
Kerroin, kuinka 4000 vuotta myöhemmin Jeesus Kristus 
ilmaantui maan päälle ja toi taivaasta Isältä Jumalalta viestin, 
joka sisälsi saman tarpeellisen tiedon—mutta ainoastaan muu-
tama—satakaksikymmentä—uskoi häntä, vaikka monet väit-
tivät ”uskovansa häneen” (ks. Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 8:30–31, 37–38, 40, 45–46).  

Nykyinen tiede, uskonto ja opetuslaitos eivät nekään usko, 
mitä hän sanoi. 

Kerron tästä asiasta lisää—sekä siitä, miksi he eivät usko—
vähän myöhemmin. Kaikkia asiaan kuuluvia palasia ei ole mah-
dollista selittää yhdellä henkäyksellä.

Palataan nyt kohtaan, jossa Heprealaiskirje lainaa kahdek-
satta Psalmia: ”Asetit kaikki hänen [ihmisen] jalkojensa alle.” 
Sillä, [Jumalan] asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän 
[Jumala] ei jättänyt mitään hänen [ihmisen] allensa alistamatta 
(Kirje heprealaisille 2:8).

Onko mahdollista, että Jumala voisi tarkoittaa, mitä hän 
sanoi—”kaikki”? Hän ei jättänyt mitään pois?

Moffatin raamatunkäännös kääntää kreikankielen 
”kaikki”—sanan ”maailmankaikkeudeksi”.

Eli niille, jotka ovat valmiit uskomaan Jumalaa, hän sanoo 
asettaneensa koko maailmankaikkeuden—galakseineen, luke-
mattomine aurinkoinen ja planeettoineen—kaiken—ihmisen 
alaisuuteen.

Hetki vain! Ennekuin hylkäät tämän konseptin, lue jakeesta 
8 eteenpäin:” Mutta nyt emme vielä näe kaikkea [loppumatonta 
maailmankaikkeutta] hänen [ihmisen] valtansa alle asetetuksi”. 
Muista (jae 5), että tässä puhutaan ”tulevasta maailmasta”—
ei nykymaailmasta. Mitä näemme tänään? ”Mutta hänet, joka 
vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me 
näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella 
ja kunnialla seppelöidyksi”. Ihmistä ei ole—ainoastaan Kristus 
on—”kirkkaudella ja kunnialla seppelöity”. 
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Huomaa, että Kristus on jo seppelöity kirkkaudella ja kun-
nialla. Lue eteenpäin: ”Sillä hänen, jonka tähden kaikki [koko 
maailmankaikkeus] on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaes-
saan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän 
pelastuksensa päämies täydelliseksi… Sentähden hän [Kristus] 
ei häpeä kutsua heitä veljiksi”(jakeet 10–11).

Eli Jumalan hengen omaavat kristityt ovat Kristuksen kans-
saperillisiä ja perivät, minkä Kristus on jo perinyt. Hän on nyt 
kirkkaudessa! Hän on jo perinyt koko maailmankaikkeuden. 
Hän ylläpitää sitä voimallaan. Kääntymyksen tehnyt ihminen, 
jolla on Jumalan Pyhä Henki (Kirja roomalaisille 8:9) on vielä 
vain perillinen—hän ei ole vielä vastaanottanut perintöä.

Mutta Kristus on jo seppelöity kirkkaudella ja kunnialla—
hän omistaa jo perinnön. Lue Heprealaiskirjeen ensimmäisestä 
luvusta:  

”Sittenkuin Jumala… on hän näinä viimeisinä päivinä 
puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken [koko 
maailmankaikkeuden] perilliseksi, jonka kautta hän myös on 
maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja 
hänen olemuksensa kuva ja kantaen [ylläpitäen] kaikki [koko 
maailmankaikkeuden] voimansa sanalla…” (Kirje heprealaisille 
1:1-3).

Elävä Kristus ylläpitää jo koko maailmankaikkeutta määrät-
tömällä jumalaisella voimallaan. Tämä teksti osoittaa, että hän 
on enkeleitä ylempi—hän on siitetty ja Jumalan Pojaksi syn-
tynyt—enkelit ovat yksitellen luotuja henkiolentoja. Enkelit ovat 
(meille näkymättömiä) toimeenpanevia henkiolentoja, jotka 
avustavat meitä—heitä alemmassa asemassa olevia—mutta 
autuuden, pelastuksen, perillisiä ja Jumalan lapsiksi syntyviä 
(Kirje heprealaisille 1:4–14).

U L K O AVA R U U S — K U O L L E E T  P L A N E E T A T

Yhdistetään tämä nyt Roomalaiskirjeen kahdeksanteen lukuun.
Luku kuvaa Kristusta Jumalan Poikana: ”… että hän olisi 

esikoinen monien veljien joukossa” (Kirje roomalaisille 8:29). 
Ihmiset, joilla on Jumalan Pyhä Henki, ovat Jumalan perillisiä 
ja Kristuksen kanssaperillisiä—hän, joka on ainoa ihminen, 
joka on syntynyt Jumalan Pojaksi kuolleista nousemisen kautta 

Ihmisen uskomattoman suuri potentiaali28



(Kirje roomalaisille 1:4). Hän on ensimmäinen Jumalan per-
heeseen—Jumalan valtakuntaan—syntynyt ihminen. Hän 
on edelläkävijä, pioneeri, jota me seuraamme vanhurskaiden 
ylösnousemuksessa Kristuksen palatessa suurella voimalla ja 
kirkkaudella maahan.

Roomalaiskirjeen 8:9 mukaisesti olemme siitettyjä Jumalan 
lapsia, jos meissä on Jumalan Pyhä Henki. Jos meissä ei ole 
Kristuksen Henkeä, emme ole hänen omansa—emme ole 
kristittyjä. Jae 11 sanoo, että jos hänen Henkensä asuu meissä 
ja johtaa meitä, hänen Henkensä herättää kuolevaiset ruu-
miimme—(tai jos olemme Kristuksen paluun hetkellä elossa, 
meidät muutetaan kuolevaisista kuolemattomiksi). 

Jatketaan edelleen: ”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kul-
jettaa, ovat Jumalan lapsia… Henki itse todistaa meidän hen-
kemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos 
olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan peril-
lisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen 
kanssaan [tässä elämässä] kärsimme, että me yhdessä myös kir-
kastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kär-
simykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmes-
tyvä meihin” (Kirje roomalaisille 8:14–18).

Jatketaan vielä: ”Sillä luomakunnan harras ikävöitse-
minen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta 
[auringot, planeetat, tähdet, kuut] on alistettu katoavaisuuden 
alle—ei omasta tahdostaan, vaan alistajan—kuitenkin toivon 
varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi tur-
meluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä 
me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä [auringot, tähdet 
ja kuut, jotka ovat rappeutuneita ja hyödyttömiä] huokaa ja on 
synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan 
myös me, joilla on Hengen esikoislahja [hyvin harvat tänä 
aikana pelastukseen kutsutut—”ensihedelmät” ], mekin huo-
kaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi—ottamista [synty-
mistä]” (jakeet 19–23).

Kuinka hämmästyttävä, ihmeellinen Jumalan ilmoitus!
Ei voi kuvitella hämmästyttävämpää, uskomattomampaa 

paljastusta!
Jakeiden sisältö on niin syvä, että kertalukemisella sitä ei voi 

täysin ymmärtää.
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Roomalaiskirjeen 8:29 sanoo, että Kristus oli esikoinen 
monien veljien joukossa.

Heprealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta kävi ilmi, että Kristus 
oli ensimmäinen kuolleista herätetty, syntynyt, kirkastettu ihminen 
ja että hän ylläpitää nyt koko maailmankaikkeutta. Hän on edellä-
kävijä, pioneeri. Kun hän palaa maan päälle kirkkaudessaan ja voi-
massaan, kääntymyksen tehneet, Pyhän Hengen omistavat ihmiset 
herätetään kuolleista ja he syntyvät Jumalan perheeseen. Koko 
maailmankaikkeus tullaan asettamaan heidän alaisikseen! 

Roomalaiskirjeen 8 luku sanoo, että jos Jumalan Pyhä Henki 
johtaa meitä, meidät muutetaan kuolemattomiksi, hengestä 
koostuviksi Jumalan perheen jäseniksi, kuten Kristukselle teh-
tiin vuonna 31 hänen kuolleista noustessaan.

Jae 19 kertoi, että ”luomakunnan harras ikävöitseminen 
odottaa Jumalan lasten ilmestymistä”. Näin tapahtuu ylösnou-
semuksessa, kun ihmiset—nousevat kuolleista tai silmänräpä-
yksessä muutetaan kuolevaisista lihallisista olennoista ikuisiksi 
henkiolennoiksi—Jumalan lapsiksi.

Koeta ymmärtää. Miksi koko maailmankaikkeus—luoma-
kunta—odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä, Jumalan 
perheeseen syntymistä?  Sitä seuraava jae kuvaa turmeltuneita, 
tarkoituksettomia planeettoja täynnä olevaa maailmankaik-
keutta—joka on nyt kuollut, mutta toivon varassa! ”Koska itse 
luomakuntakin [nyt elämän ylläpitoon kykenemätön maail-
mankaikkeus] on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta 
Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.” 

Kuinka kaikki planeetat joutuivat turmeluksen orjuuteen? 
Jumala tuskin loi niitä sellaisiksi! 

Aineen turmeltuminen tarkoittaa, että aikaisemmin turmel-
tumattoman aineen täytyy muuttua rappeutumisen ja hajoa-
misen kautta. Jumala loi planeetat turmeltumattomassa muo-
dossa, mutta jokin aiheutti niiden rappeutumisen.

Mikä olisi voinut aiheuttaa tämän ”turmeluksen orjuuden”?
Jumala ei taatusti luonut niitä rappeutuneessa tilassa! 

Jumalan ilmoitetun Sanan mukaan Jumala loi kaiken täydel-
lisesti. Maa luotiin täydellisen kauniiksi. Voit lukea aiheesta 
enemmän kirjan neljännestä luvusta.

Tulemme näkemään, että enkelit asuttivat maapallon ennen 
ihmisen luomista.  Enkelit olivat täydellisiä, kunnes synti ja laitto-
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muus löydettiin heissä. He saattoivat koko maan pinnan rappeu-
tuneeksi, sekasortoiseksi ja autioituneeksi, kuten kohta toteamme.

Onko mahdollista, että koko maailmankaikkeus luotiin yllä-
pitämään elämää? Jumalan sana ei sano suoraan, mutta se sen 
kertomat asiat valaisevat asian laitaa ja paljastavat, miksi Jumala 
päätti luoda ihmisen!

Jatketaan Roomalaiskirjan 8:22 parissa: ”Sillä me tiedämme, 
että koko luomakunta [maailmankaikkeus] yhdessä huokaa ja 
on synnytystuskissa hamaan tähän asti”. Tässä luomakuntaa 
verrataan synnyttämäisillään olevaan naiseen. Sen sanotaan 
huokaavan synnytystuskissa toivon varassa (jae 20), odotta-
massa Jumalan lasten syntymistä ylösnousemuksessa kuolemat-
tomuuteen. Vertauksessa luomakunta on äiti ja Jumala on isä. 
Jakeen tarkoituksena on ilmaista, että kun me (parannuksen 
tehneet ihmiset) synnymme Jumalasta—kun meillä on Jumalan 
voima ja kirkkaus—me toimimme Jumalan tavalla, kun hän 
totesi maan ”autioksi ja tyhjäksi”—heprean kielellä tohu ja bohu 
(1 Mooseksen kirja 1:2). Kun Kristus uudisti ”maan muodon” 
(Psalmien kirja 104:30), hän uudisti maan kapinoivien, syntiä 
tehneiden, enkelien tuhon jäljiltä.

Nämä jakeet viittaavat, ne paljastavat paljon syvemmän 
tiedon kuin sanoilla suorasti sanotaan.

Jumalan valtakunnan sanoman kokonaisvaltainen ymmärtä-
minen vaatii monta lukua sen laajuuden tähden.

Edelliset jakeet tukevat astronomien ja tiedemiesten havain-
toja—että auringot ovat valoa ja lämpöä säteileviä tulipalloja ja 
että planeetat, maapalloa lukuun ottamatta, ovat kuolleita, rap-
peutuneita ja vailla tarkoitusta—mutteivät ikuisesti—ne odot-
tavat kääntymyksen tehneiden ihmisten syntymistä Jumalan 
lapsiksi, Jumalan perheen jäseniksi, josta muodostuu Jumalan 
valtakunta.

Jeesuksen evankeliumi oli Jumalan valtakunta.  Yritän 
osoittaa sinulle, että Kristuksen valtakunnan evankeliumi 
sisältää kaiken tässä ilmoitetun—että tulemme hallitsemaan 
koko maailmankaikkeutta—että yhdessä Isän Jumalan ja 
Kristuksen kanssa meistä muodostuu Jumalan valtakunta.

Jumala on kaikkein ensimmäiseksi Luoja. Hän on myös hal-
litsija. Hän on lisäksi opettaja, joka ilmaisee ihmismielen ulottu-
mattomissa olevan tiedon!
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Kun liität kaikki tässä luvussa käsittelemäni raamatunja-
keet yhteen, sinulle raottuu ihmisen suunnattoman suuri poten-
tiaali. Meillä on mahdollisuus syntyä Jumalan perheeseen ja 
saada suuri voima! Meille tullaan luovuttamaan toimivalta koko 
maailmankaikkeudessa! 

Kuinka käytämme suurta voimaamme? Raamattu antaa 
ymmärtää, että samalla tavalla kuin oma planeettamme herä-
tettiin eloon, mekin tuomme elämän biljoonille kuolleille pla-
neetoille. Me luomme Jumalan ohjaamina hänen valvontansa 
alaisina. Me saamme hallita ikuisesti! Ilmestyskirjan 21 ja 22 
luvuissa sanotaan, ettei murhetta, kipua eikä mitään pahaa enää 
ole, koska me olemme oppineet valitsemaan Jumalan oikean elä-
mäntavan. Saamme nauttia ikuisesti työmme hedelmistä, odo-
tamme innolla uusia luovia projekteja ja katsomme valmiiksi 
saavutettuja projekteja tyytyväisinä. 

Emme ole koskaan väsyneitä tai nuutuneita, vaan elämme 
jatkuvasti iloisina, elinvoimaisina, energisinä, innokkaina, 
kyvykkäinä ja tehokkaina! 

Mikä mahdollisuus meitä odottaa!
Mutta miksi!  Miksi Jumala haluaa saattaa kaiken tämän 

aikaan?
Olemme vasta alussa, tosi evankeliumista on vielä paljon jäljellä.
Miksi sitä vastustettiin? Mikä on ihmisen kokeman kur-

juuden ja kärsimyksen syy?
Mistä paha on lähtöisin? 
Mistä ihmisluonto on lähtöisin ja kuinka ihmiset voivat 

vapautua siitä?
Miksi ihminen tehtiin kuolevaiseksi, maan materiasta koos-

tuvaksi? Miksi ihmisellä, joka koostuu samasta fyysisestä mate-
riasta kuin eläin, kuolee eläinten kaltaisen kuoleman ja jonka 
aivot eivät poikkea määrällisesti ja laadullisesti kovinkaan 
eläimen aivoista, on tuhat kertaa suurempi henkinen kapasi-
teetti? Mikä on eroavaisuus? Miksi tietokoneen ja kuuraketin 
keksinyt ihmismieli ei kykene ratkaisemaan omia ongelmiaan 
eikä ihmisten välisiä suhteita maan päällä?

Pyrin vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin.
Tieteellä ei ole antaa vastauksia, uskonnot eivät pysty kerto-

maan, opetuslaitos on jäänyt tietämättömäksi.
Tästä kirjasta kuulet suoran totuuden!
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4
Aika ennen 
materiaalista 
maailmankaikkeutta

Olen kertonut lukijalle ihmisen valtavasta potenti-
aalista. Minkä tähden? Miksi Luoja Jumala tahtoo saattaa 
kaiken tämän toteen? Miksi elävä Jumala loi ihmisen ja 

asetti hänet maan päälle? Jumala ei toimi ilman tarkoitusta. 
Meidän täytyy aloittaa aivan alusta, esihistoriallisesta aika-

kaudesta, pystyäksemme ymmärtämään kokonaisuuden aika-
järjestyksessä. Tämä meiltä puuttuva tieto paljastuu Jumalan 
sanan kautta—se on viesti Jumalalta, Jumalan ihmiskunnalle 
ilmoittama tieto. 

Oletko koskaan lähtenyt katsomaan elokuvaa puolen välin 
jälkeen? Olit varmaan ymmällä—et saanut selville, mitä edellä 
tapahtui.

Tämä pätee myös Jumalan suunnitelmaan ihmiskuntaa 
varten—ihmisen perimmäisen potentiaalin ymmärtämiseksi.

Voit ymmärtää sen vain aloittamalla sen alusta!
Jos kysyt ihmisiltä, mistä Raamatun, maailman suurilevikki-

simmän kirjan kertomus alkaa, suurin osa vastaa varmasti: ”Tietysti 
1 Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun ensimmäisestä jakeesta.”

Väärin!
Kertomuksen todellinen, aikajärjestyksen mukainen alku, 

löytyy Uudesta Testamentista, Johanneksen evankeliumin 
ensimmäisen luvun ensimmäisestä jakeesta. 1 Mooseksen kirjan 
tapahtumat seuraavat paljon myöhemmin—mahdollisesti jopa 
miljoonien vuosien kuluttua.



Johanneksen evankeliumin 1 luvun jae 1 tapahtui luultavasti 
maan ja materiaalisen maailmankaikkeuden luomista huomat-
tavasti aikaisemmin. 

Huomaa, mitä se sanoo: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan 
tykönä, ja Sana oli Jumala”, jatka, ”hän oli alussa Jumalan 
tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman 
häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on” (jakeet 2-3). 

Moffattin käännöksessä Heprealaiskirjeen 1:3 ”kaikki” kään-
netään ”maailmankaikkeudeksi”. Koko maailmankaikkeus 
sai syntynsä hänen kauttaan! 

Johanneksen evankeliumin 1:14 sanoo: ”Ja Sana tuli lihaksi 
ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkka-
uttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on 
Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.”

Sana—niminen henkilö syntyi—1900 vuotta myöhemmin—
Jeesukseksi Kristukseksi.

”Sana” on alkuperäisessä kreikankielisessä tekstissä kir-
jaimellisesti—”puhemies”. Mutta ”alussa” hän ei ollut vielä 
Jumalan Poika. Raamattu ilmoittaa, että hän on ollut aina ole-
massa ja tulee aina olemaan—”iankaikkisesta iankaikkiseen”. 
”Jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän 
loppua…” (Kirje heprealaisille 7:3).

Pohdi tätä!
Alun perin oli vain kaksi henkiolentoa, jotka omasivat itse-

näisen elämän. Heillä oli kyky luoda—täydellinen mieli—täydel-
linen, pyhä, oikeamielinen luonne.

Ei ollut ketään toista—ei mitään muuta! Ei materiaa—
ei materiaalista maailmankaikkeutta—ei vielä! Ei mitään 
muuta elämää tai olemusta. 

Oli vain nämä kaksi voimaltaan ja mieleltään yhtäläistä 
olentoa. Jumala oli johdossa ja Sana oli täydellisessä yhteisym-
märryksessä hänen auktoriteettinsa alainen. He olivat samaa 
mieltä, vallitsi täydellinen harmonia.

Sana -niminen henkilö teki kaiken—koko maailmankaikke-
uden. Efesolaiskirjeen 3:9 sanoo: ”…Jumalassa, kaiken Luojassa”. 
Tämä kuuluu oikeammin alkuperäistekstin mukaan: ”…
Jumalassa… joka loi kaikki Jeesuksen Kristuksen kautta.” Hän oli 
”Sana” ennen Jeesukseksi Kristukseksi tulemista! Jeesus sanoi myös 
ihmiselämänsä aikana, että hän puhui vain isänsä ohjeiden mukaan.
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Aivan oikein, pohdi tätä! 
Nämä kaksi ylintä olentoa olivat jo ennen ”esihistoriaa” ole-

massa. Kaksin! Tyhjässä tilassa! Muita elämänmuotoja ei ollut—
ei toisia eläviä olentoja! Ei mitään muuta!

Heidän mielensä kapasiteetti oli valtava. Paljon myöhemmin 
he päättivät luoda ihmisen kuvakseen, kaltaisekseen. He tekivät 
ihmiseen kyvykkään mielen. Näyttää selvältä, että ihmisen 
mieli toimi hänen Luojansa tavalla, mutta alhaisemmalla tasolla.

Kuinka me ihmiset käytämme mieliämme? Meillä on kyky 
suunnitella, kyky luoda. Ihminen pystyy rakentamaan olemassa 
olevia materiaaleja apuna käyttäen eri rakenteita. Ihminen 
pystyy tuottamaan taidollisia koneita. Kuinka? Ensiksi ihminen 
miettii—hän suunnittelee.

Koetan kuvata tätä prosessia esimerkin kautta: Rukoilin 
ensin Jumalan tahdon toteutumista, sitten rakensin hienoimman 
maan päällisen auditorion—Ambassador Auditoriumin—
Pasadenaan, Californiaan. Asia vaati paljon pohtimista ja suun-
nittelemista—annoin suunnitelmien työstövaiheen maailman 
parhaimman, suurimman arkkitehti- ja insinööritoimiston 
käsiin. Auditoriota suunniteltiin ja työstettiin 12 vuotta ennen 
perustan kaivamista. Sen jokainen kuutiotuuma piirrettiin 
paperille ennen töiden aloittamista.

Kuinka paljon enemmän suuren Jumalan ja Sanan täytyi 
käyttää suunnitteluun ja kaavailuun ennen varsinaista 
luomistyötä?

He eivät luoneet ensimmäiseksi materiaa. Radioaktiivisuuden 
olemassaolo ja sen lait paljastavat, materia ei ollut aina olemassa. 

Suuri Jumala suunnitteli, hän loi Sanan kautta ensin henki-
olennot—enkelit kunkin yksitellen—hän loi miljoonia, ehkä 
jopa biljoonia! Nämä koostuivat yksinomaan hengestä. Heihin 
luotiin elämä itsenäinen elämä—kuolemattomuus. Jumala loi 
heihin myös mielen—kyvyn ajatteluun, järkeilyyn, valintojen 
ja päätösten tekoon!

Y L I N  L U OVA  S A AV U T U S

On yksi varsin tärkeä asia, jota ei edes Jumalan voima, ei edes 
Jumalan käsky pystynyt kerralla luomaan—Jumalan ja Sanan 
täydellistä, pyhää, vanhurskasta luonnetta!
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Tällaisen luonteen täytyy kehittyä vapaasta tahdosta ja 
sen omistajan tahdon voimalla.

Huomioi tämä erittäin tähdellinen tosiasia tarkasti–täydel-
linen, pyhä ja vanhurskas luonne on kaikkivaltiaan Luojajumalan 
suurin saavutus—se on keino hänen perimmäisen päämää-
ränsä saavuttamiseksi! Se on hänen lopullinen tavoitteensa!

Mutta kuinka se tapahtuu?
Toistan, että tällaisen täydellisen luonteen täytyy kehittyä. Se 

edellyttää sen omistajan vapaata valinnanmahdollisuutta ja pää-
töksentekovaltaa. Siitä huolimatta pelkästään pyhä Jumala voi 
lahjoittaa sen ihmiselle, koska ainoastaan Jumalalla on tällainen 
vanhurskas luonne. 

Täydellinen, pyhä, vanhurskas luonne kykenee erottamaan 
oikean ja toden väärästä sekä pystyy vapaaehtoisesti, täysin 
omasta tahdosta, antautumaan Jumalan täydellisen tahdon alai-
suuteen—se sallii Jumalan voittaa oman tahdon—kiusauksista 
ja omasta tahdosta huolimatta se pystyy päättämään, se haluaa 
noudattaa oikeanlaista elämäntapaa. Jopa silloinkin saavu-
tettu pyhä luonne on Jumalan lahja. Sen voi saada antautumalla 
Jumalan tahdon ja Jumalan lakien (Jumalan oikean elämän-
tavan) alaisuuteen astumalla. 

Tällainen täydellinen pyhä luonne voi tulla vain Jumalalta, 
osana hänen luomistyötänsä, vapaaehtoisesti, monien vaikeiden 
koettelemusten kautta.

Olen käsitellyt tätä asiaa useassa luvussa, koska Jumala saa-
vuttaa päämääräänsä ainoastaan sen välityksellä! 

Jumala loi enkelit esihistoriallisella aikakaudella. Hän 1) loi 
heihin ajattelemaan, järkeilemään ja itsenäisiä valintoja teke-
mään kykenevän mielen sekä 2) paljasti heille selvästi oikean ja 
vanhurskaan elämäntapansa.  Jumala katsoi tarpeelliseksi, 
että he saivat vapaasti valita moraalinsa ja päättää, halusivatko 
he noudattaa Jumalan oikeamielistä elämäntapaa vai toimia 
oman päänsä mukaan.

Mikä oli Jumalan perimmäinen suunnitelma enkeleitä 
varten? On sanomattakin selvää, että siitä tuli enkelien kapinan 
vuoksi ihmisen potentiaali! 

Jumala loi—hän saattoi alkuun—koko valtavan materiaa-
lisen maailmankaikkeuden, koekentäksi, jonka kautta opittai-
siin aktiivisesti luomaan hyvää.
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Jumala ei luonut ainoastaan materiaa vaan myös energian 
sekä fysiikan ja kemian lait. Jumala loi materian orgaanisessa ja 
epäorgaanisessa muodossa.

Nyt saavumme 1 Mooseksen kirjan 1:1 ilmoitukseen: ”[Fyysisen 
maailmankaikkeuden] Alussa loi Jumala taivaan ja maan.”

Kuten aikaisemmin totesimme, raamatunkäännökses-
sämme sana ”taivas” on yksikkömuodossa. Mooses kir-
joitti sen alun perin heprean kielellä, jossa se on monikossa—
”taivaat”—johon luetaan maapallomme lisäksi koko fyysinen 
maailmankaikkeus.

Se antaa ymmärtää, että siihen aikaan—enkeleiden luomisen 
jälkeen—koko maailmankaikkeus luotiin yhtä aikaa maapallon 
kanssa. Asian voi todeta myös muista Raamatun teksteistä.

T Ä Y D E L L I N E N  L U O M U S

Alkuperäiset (Mooseksen kirjoittamat) hepreankieliset 
sanat kuvaavat täydellistä luomistyötä. Jumala ilmoittaa ole-
vansa täydellisyyden, valon ja kauneuden Luoja. Joka kerran 
kun Jumala päätti työnsä osan, Raamattu sanoo, että se oli 
”hyvä”—täydellinen. 

Raamatun ensimmäinen jae kuvaa ehkä miljoonia vuosia 
sitten tapahtunutta alkuperäistä fyysistä luomistyötä—koko 
maailmankaikkeutta maa mukaan lukien—täydelliseksi, kau-
niiksi, valmiiksi luomukseksi. Jumala tavoittelee täydellisyyttä!

Jobin kirjan 38 luvun jakeissa 4 ja7 Jumala kuvaa erityisesti 
maan luomista. Hän sanoo, että enkelit (luodut ”Jumalan pojat”) 
riemuitsivat, kun maa luotiin. Ymmärrämme tästä, että enkelit 
luotiin ennen maan luomista—ja mahdollisesti ennen materiaa-
lista maailmankaikkeutta. Auringot, planeetat ja tähdet koos-
tuvat materiasta. Enkelit ovat yksilöllisesti luotuja, pelkästään 
hengestä koostuvia henkiolentoja.

Monet yllättynevät kuullessaan edellisten Jobin kirjan 
jakeista, että enkelit asuttivat maan ennen ihmisen luomista.

M A A N  E N K E L I T  L A N K E S I VA T  S Y N T I I N

Löytyy myös muita jakeita, jotka kertovat, että enkelit olivat 
maapallolla ennen ihmistä. 
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Huomaa 2 Pietarin kirjeen 2:4-6 aikajärjestys. Siinä kuva-
taan ensin ”enkeleitä, jotka syntiä tekivät”, sen jälkeen aikaa 
Aadamista vedenpaisumukseen ja viimeiseksi Sodomaa ja 
Gomorraa.

Raamattu, kirjojen kirja, sisältää Luojamme ilmoituksen, 
joka sanoo, että Jumala loi enkelit henkiolennoiksi. Mutta 
kuinka enkelit lankesivat syntiin? Enkeleille annettiin kyky aja-
tella, tehdä päätöksiä, valintoja—heidät luotiin yksilöllisiksi olen-
noiksi. Synti tarkoittaa Jumalan lain rikkomista eli enkelit kapi-
noivat Jumalan hallintoon perustuvaa Jumalan lakia vastaan.

Tarkkaa, mitä 2 Pietarin kirjeen 2:4-5 paljastaa: ”Sillä ei 
Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi 
heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuo-
miota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maa-
ilmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, 
ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla 
jumalattomain maailman päälle.” 

Nämä jakeet osoittavat, kuinka yleismaailmallinen synti 
tuo mukanaan fyysiseen maan yleismaailmallisen tuhon. 
Vedenpaisumukseen johtanut synti oli yleismaailmallinen. 
Huomaa: ”… maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen 
väkivaltaa… sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan 
päällä… sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa” (1 
Mooseksen kirja 6:11–13). ”Mutta Nooa sai armon Herran silmien 
edessä… Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuh-
teeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä” (jakeet 8-9). Kaikki 
ihmiset—koko maan asukkaat—olivat langenneet syntiin. 
Ainoastaan Nooa ”vaelsi Jumalan yhteydessä”. Vedenpaisumus 
tuhosi koko maan—vain Nooa perheineen jäi jäljelle.

Sodoman ja Gomorran homoseksuaalisuus ja muut 
synnit levisivät. Koko alue kärsi fyysisen tuhon seurauksista. 
Enkeleiden synti oli yleismaailmallinen ja siksi fyysisen maan 
tuho oli myös yleismaailmallinen.

Edelliset raamatunjakeet asettavat syntiä tehneet enkelit 
Aadamista vedenpaisumukseen päättynyttä ajanjaksoa sekä 
ihmisen luomista ennen. Tämä on yllättävä tiedosta puuttuva 
palanen! Enkelit asuttivat maapallon ennen ihmisen luomista.

Jumalan hallitus hallitsi maan päällä kunnes enkelit lanke-
sivat syntiin.
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Meille ei kerrota, kuinka kauan enkelit asuivat maapallolla 
ennen ihmisen luomista, ehkä miljoonien—jopa biljoonien vuo-
sien ajan. Palaamme asiaan tuonnempana. Nämä enkelit lan-
kesivat syntiin. Synti merkitsee Jumalan lain rikkomista (1 
Johanneksen kirja 3:4). Jumalan hallitus perustuu Jumalan 
lakiin. Tiedämme, että enkeleistä kolmannes (Johanneksen 
ilmestys 12:4) lankesi syntiin—että he kapinoivat Jumalan hal-
litusta vastaan. Synti tuo mukanaan rangaistuksen. Enkeleitä 
ei voitu rankaista kuolemalla, se on rangaistus ihmistä varten. 
Enkelit olivat kuolemattomia henkiolentoja, he eivät voineet 
kuolla. Näille hengille annettiin fyysisen maan hallitusvalta, 
heidät asutettiin tänne.

Enkeleiden yleismaailmallisesta synnistä seurasi maan 
pinnan fyysinen tuhoutuminen.

Jumala on Luoja ja hän hallitsee luomustaan. Hän ylläpitää 
luomaansa hallituksensa kautta. Jumalan luomistyöllä on tar-
koitus—sitä piti käyttää, säilyttää ja ylläpitää. Jumala hallitus 
säätää tästä kaikesta. Kun enkelit kapinoivat Jumalan hallitusta 
vastaan, kauniin fyysisen maan ylläpito lakkasi—maan pinta 
alkoi rappeutua!

Jumala on Luoja, Ylläpitäjä ja Hallitsija.
Saatana on tuhoaja!
Juudan kirjan luku 6-7 kertoo: ”Ja että hän ne enkelit, jotka 

eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuk-
sensa, 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 lihan-
himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaik-
kisen tulen rangaistusta.”

Palataan nyt 1 Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jakei-
siin 1-2. Totesimme, että ensimmäisen jakeen luomistyö oli täy-
dellinen. Jumala on elämän, kauneuden ja täydellisyyden lähde. 
Saatana saattoi aikaan pimeyden, rumuuden, epätäydellisyyden 
ja väkivallan. Ensimmäinen jae sanoo, että maa luotiin täydel-
liseksi, ihanaksi, kauniiksi. Toisessa jakeessa paljastuu enkelien 
synnin seuraamus.

”Ja maa oli [maasta tuli] autio ja tyhjä”. ”Autio ja tyhjä” on 
heprean alkukielellä tohu ja bohu, joka käännetään tarkemmin 
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”tuhoutunut ja tyhjä” tai ”kaoottinen ja sekasorrossa”. Sana ”oli” 
käännetään 1 Mooseksen kirjassa toisaalla ”tuli”, esimerkiksi 
1 Mooseksen kirjassa 19:26. Eli alun perin täydelliseksi ja kau-
niiksi luodusta maasta tuli sekava, tuhoutunut ja autio, nykyisen 
kuumme kaltainen (paitsi että maan pinta oli veden peitossa).

Daavid paljastaa Jumalan inspiroimana, kuinka Jumala 
uudisti maan pinnan: ”Sinä lähetät henkesi, ja ne luodaan; ja 
sinä uudistat maan muodon” (Psalmien kirja 104:30).

Paljastan nyt lukijalle toisen, yllättävän, Raamatun ilmoit-
taman tosiasian, tiedon, jota uskonnot, tiede eikä opetuslaitos 
ole tunnistanut. 

1 Mooseksen kirjan 1 luvun toisesta jakeesta eteenpäin ei enää 
kuvata alkuperäistä luomistyötä vaan maan pinnan uudista-
mista, joka oli tuhoutunut ja autio enkelien synnin seurauksena.

Tämän yleisesti ”luomiskertomukseksi” nimitetyn tekstin 
tapahtumat sijoittuvat Raamatun mukaan 6000 vuoden päähän. 
Ensimmäisessä jakeessa kuvatun alkuperäisen luomistyön ja 
maan pinnan uudistamisen välillä kului mahdollisesti mil-
joonia, jopa triljoonia vuosia!

Kommentoin myöhemmin, kuinka kauan kesti, ennen kuin 
maan enkelit kapinoivat. 

Maa tuli turmeltuneeksi ja autioksi. Mutta Jumala ei luonut 
maata turmeltuneeksi, autioksi ja sekavaksi. Jumala ole epäjärjes-
tyksen, vaan rauhan Jumala (1 Kirje korinttilaisille 14:33). Sama 
hepreankielen tohu—sana, joka tarkoittaa tuhoutunutta ja tyhjää, 
löytyy Jesajan kirjasta 45:18, jossa se käännetään ”autioiksi”, eng-
lanninkielinen King James kääntää sen ”turhaan”. ”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 autioksi [tohu] luonut, asuttavaksi hän sen valmisti.”

Lue 1 Mooseksen kirjan 1 jae 2 loppuun asti (kun maa oli 
sekava, tuhoutunut ja tyhjä): ”Ja pimeys oli syvyyden [valta-
meren, maan päällisen veden] 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 lähde. Enkelien kapina aiheutti pime-
yden. Jumala on valon ja totuuden lähde. Valo lisää kauneutta ja 
se paljastaa myös pahan. Pimeys peittää molemmat.
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Tätä seuraavat jakeet kuvaavat, kuinka maan pinta luo-
tiin uudelleen kauniine ruohokenttineen, puineen, pensaineen, 
kukkineen, kasvillisuuksineen—sen jälkeen kalat, linnut, muut 
eläimet ja vihdoin ihminen. 

S U U R I  L U C I F E R

Käsitellään esihistorialliset tapahtumat loppuun ennen ihmisen 
luomista.

Kuinka enkelien syntiinlankeemus tapahtui? Kuinka se 
alkoi?

Muista, että Jumala, Luoja, ylläpitää, parantaa ja edistää 
luomistyötään hallituksensa kautta. Hänen luo asiat käytettä-
viksi. Maa luotiin alun perin enkelien asuinpaikaksi, heidän 
käytettäväkseen.

Kun Jumala asetti enkelit—heistä kolmasosan (Johanneksen 
ilmestys 12:4)—vastaluodulle, täydellisen kauniille maapal-
lolle, hän asetti arkkienkeli Luciferin—suuren kerubin—maan 
valtaistuimelle Jumalan hallinnon toimeenpanijaksi. Korkean 
kerubin asemassa oli vain kaksi muuta, Miikael ja Gabriel. 

Ymmärrämme Raamatun kautta, että nämä olivat parhaita 
Jumalan luomia henkiolentoja. Lucifer oli mahtava, majesteet-
tinen, huimaavan kaunis, kirkas, viisas, voimakas olento—
täydellinen Jumalan luomus! Jumala antoi hänelle valinnan 
vapauden ja päätösvallan, muuten hän ei olisi ollut yksilöllisen 
luonteen omaava olento.

Haluan, että käsität täysin, kuinka mahtava tämä Jumalan 
luomistyön huippuluomus oli. Kahdessa eri Raamatun kohdassa 
kuvataan hänen alkuperäistä olemustaan.

Tarkastellaan ensin Jesajan kirjan 14 lukua. (Tämä kuuluisa luku 
kuvaa aluksi aikaa, jona ikuinen Jumala puuttuu maailman kul-
kuun, jona Jumala palauttaa vankiorjiksi otetut israelilaiset—ei vält-
tämättä Juudan kansalaiset—takaisin luvattuun kotimaahansa.) ”Ja 
sinä päivänä, jona Herra päästää sinut rauhaan vaivastasi, tuskas-
tasi ja siitä kovasta työstä, jota sinulla teetettiin, sinä virität tämän 
pilkkalaulun Baabelin kuninkaasta ja sanot: ”Kuinka on käskijästä 
tullut loppu, tullut loppu ahdistuksesta! Herra on murtanut juma-
lattomain sauvan, valtiaitten vitsan, joka kiukussa löi kansoja… 
vihassa vallitsi kansakuntia, vainosi säälimättä” (jakeet 3-6).
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Tässä ei puhuta Nebukadnessarista, muinaisesta Babylonin 
kuninkaasta.

Tässä puhutaan—pian—tulevasta ajasta. Tässä puhutaan 
muinaisen Nebukadnessarin modernista seuraajasta, henki-
löstä, josta tulee pian esiin nousevan ”Pyhän Rooman valta-
kunnan” johtaja—ns. ”Euroopan Yhdysvaltojen”—nykyisen 
Euroopan talousyhteisön kautta syntyvän kymmenen johtavan 
kansakunnan unioni. Britannia ei tule kuulumaan tähän tule-
vaan valtakuntaan.

Tämä yhdistynyt Eurooppa tulee voittamaan Israelin—jos 
tiedät, kuka Israel nykyään on, enkä tarkoita Juudaa, jonka kan-
salaisia pidetään tänään israelilaisina. Tämä kaikki käy selville 
lukuisten profetioiden kautta, joita on mahdotonta mahduttaa 
tähän yhteyteen.

Kristus kukistaa tämän ”Baabelin kuninkaan” kokonaan 
voimallaan ja kirkkaudellaan jakeen kuvaamalla hetkellä. 
Jatketaan: 

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

(Raamatussa kuuluisat Libanonin setripuut on hakattu 
lähes täysin maahan. Vain pieni puuryhmä säilyi korkeassa 
vuoristossa. Otin puista valokuvan. Kuitenkin ehkä kaik-
kein hienoimmat Libanonin setripuut löytyvät aikaisemmalta 
Ambassador Collegen kampukselta Englannista. Arvostimme 
niitä suuresti. On kiinnostavaa, että tämä profetia, joka kirjat-
tiin noin 500 vuotta eKr., kirjaa näiden kauniiden, arvokkaiden 
puiden suurilaajuisen hakkauttamisen.) 

Tämä Jesajan 14 luvun teksti kertoo, kuinka tämä tuleva 
kuningas tuhoutuu kaikkivoivan, kirkastetun Kristuksen käsien 
kautta. Se viittaa hänen olevan saatanan johtava poliittinen hal-
litsija ja sotapäällikkö, jonka saatana on täysin pettänyt täysin 
kohta tulevana hetkenä.

Sitten jakeessa 12, tämä saatanaa, paholaista ihmismuodossa 
edustava henkilö muuttuu yhtäkkiä itse saatanaksi—entiseksi 
arkkienkeli Luciferiksi:

”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti [Lucifer], 
aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kan-
sojen kukistaja!” Parempi käännös kuuluu: ”Kuinka sinut, joka 

Ihmisen uskomattoman suuri potentiaali42



kukistit kansoja, on maahan syösty!” RSV kääntää saman: 
”Kuinka sinut on syösty maahan, sinä joka alensit kansat!” 
Tämän entinen Lucifer teki vallassaan olevan poliittisen hen-
kilön kautta—jota ensimmäiset 11 jaetta kuvaavat.

”Lucifer”—nimi tarkoittaa ”aamuruskon tuikkivaa tähteä” 
tai ”valontuojaa”, joksi Jumala loi hänet. Jatka eteenpäin: ”Sinä 
sanoit sydämessäsi: ’Minä nousen taivaaseen, korkeammalle 
Jumalan tähtiä [enkeleitä] minä istuimeni korotan.”

Huomasitko, että Luciferillä oli valtaistuin; hän oli hallitsija. 
Hänen valtaistuimensa oli maan päällä, josta hän aikoi astua 
taivaaseen. Jatka vielä: ”Ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmai-
seen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni 
Korkeimman vertaiseksi” (jakeet 13–14). On selvää, että Lucifer 
aikoi syrjäyttää Luojan valtaistuimelta ja nousta itse sille. 

Hän aikoi astua Jumalan tilalle, koko maailmankaikkeutta 
hallitsemaan! 

Viimeiseksi sanotaan, juuri ennen kuin kertomus palaa 
taas ihmishenkilöön: ”Mutta sinut heitettiin (oikeammin tul-
laan heittämään) alas tuonelaan [hepr. sheol], pohjimmaiseen 
hautaan”(jae 15).

Tästä hetkestä eteenpäin aletaan käsitellä ihmiskuningasta. 
Lucifer oli yksilöllisesti luotu Jumalan mestariluomus, mutta 
nyt hän uhkasi Frankensteinin hirviön lailla tuhota tekijänsä—
ja ottaa koko maailmankaikkeuden valtaansa.

Hänen kapinajohtajuutensa ei perustunut rakkaudella hallit-
semiseen—antamiseen, toisten hyvinvoinnista huolehtimiseen, 
vaan itsekeskeisyyteen, turhamaisuuteen, himoon, ahneu-
teen, kateuteen, mustasukkaisuuteen, kilpailuhenkisyyteen, 
vihaan, väkivaltaan, tuhoon, valon ja totuuden sijasta pimeyteen 
ja vääryyteen, kauneuden sijasta rumuuteen.

Tarkastellaan myös toista raamatunjaetta, Hesekielin kirjan 
28 lukua, joka kuvaa tätä Jumalan ylintä enkeliluomusta. 

L U C I F E R  L U O T I I N

Kokonaisuudessaan luku 26 käsittelee Tyyroa, joka oli mui-
naisen maailman keskuskauppapaikka Baabelin, Babylonin, toi-
miessa poliittisena keskuksena. Tyyroa voitaisiin verrata nykyi-
seen New Yorkiin, Lontooseen, Tokioon tai Pariisiin. Se ylpeili 
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kauneudestaan, koska se oli suuri, kansainvälinen satamakeskus 
sekä kauppapaikka nykyisen Pariisin lailla.

Luku 27 viittaa Ilmestyskirjan 16 lukuun, joka kertoo tule-
vasta uskonnollispoliittisesta johtajasta (jakeet 9-19).

Teema keskittyy 28 luvussa kohta edessä olevaan, myös 
Jesajan kirjan 14 luvun kuvaamaan aikaan. Hesekielin 28 luku 
kertoo Tyyron ruhtinaasta, maallisesta hallitsijasta. Jumala 
lausuu profeetta Hesekielille: ”Ihmislapsi, sano Tyyron ruhti-
naalle [tässä viitataan itse asiassa voimalliseen, meidän aika-
namme pian nousevaan uskonnolliseen johtajaan]: Näin sanoo 
Herra, Herra: Koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: 
’Minä olen jumala, jumalain istuimella minä istun merten sydä-
messä’, ja olet kuitenkin ihminen, et jumala, vaikka omasta mie-
lestäsi olet jumalan vertainen—ja katso, viisaampi sinä oletkin 
kuin Daniel, ei mikään salaisuus ole sinulta pimitetty; viisaudes-
sasi ja ymmärtäväisyydessäsi olet hankkinut itsellesi rikkautta, 
hankkinut kultaa ja hopeata aarreaittoihisi, ja suuressa viisaudes-
sasi olet kaupankäynnillä kartuttanut rikkautesi, ja niin sinun 
sydämesi on ylpistynyt rikkaudestasi—sentähden, näin sanoo 
Herra, Herra: Koska omasta mielestäsi olet jumalan vertainen, 
sentähden, katso, minä tuon sinun kimppuusi muukalaiset, 
julmimmat pakanoista... He syöksevät sinut alas kuoppaan, ja 
sinä kuolet, niinkuin kaadetut kuolevat, merten sydämessä” 
(Hesekielin kirja 28:2-8). (Vertaa tätä 2 Tessalonikalaiskirjeeseen 
2:4, joka kertoo ”laittomuuden ihmisestä” ” joka korottaa itsensä 
yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että 
hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.”)

M A H T AVA  O L E N T O

Tässä vaiheessa, Jesajan 14 luvun tavoin, tämä ihmishahmo 
muuttuu suuremman henkihahmon edustajaksi. Tyyron ruhti-
naan (prinssin) sijasta se puhuu nyt Tyyron kuninkaasta, joka 
on Lucifer.

Profeetta Hesekiel jatkaa:
”Ja minulle tuli tämä Herran sana: Ihmislapsi, viritä itkuvirsi 

Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle: Näin sanoo Herra, Herra: 
Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen 
kauneudessa” (jakeet 11–12).
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Lue tämä uudemman kerran! Jumala ei puhuisi tällä tavalla 
kenestäkään ihmisestä. Tätä erinomaista henkiolentoa kuva-
taan viisauden, täydellisyyden ja kauneuden tiivistymänä. Hän 
oli Jumalan luomistyön kohokohta, Jumalan yksilöllisesti luoma 
olento, jota parempaa Jumala ei kyennyt luomaan! On traagista, 
että hän kapinoi Luojaansa vastaan! 

”Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit” (jae 13). Hän 
asui maan päällä. Hänen valtaistuimensa oli täällä. ”Peitteenäsi 
olivat kaikkinaiset kalliit kivet… upotus- ja syvennystyöt (alku-
peräinen käännös vaskirummut ja huilut) sinussa, valmistetut 
sinä päivänä, jona sinut luotiin” (jae 13). Hänet luotiin—hän ei 
syntynyt ihmiseksi. Hän oli henkiolento—ei ihmislihasta. Kun 
hänen ajatusmaailmansa, toimintansa ja olemuksensa vääristyi, 
hänestä tuli modernin vääristyneen musiikin—riitasointuisen 
valitusten, rääkäisyjen, ulinan—onnettoman, masentuneen 
mielentilan luoja. Muista, kuinka kyvykäs ja lahjakas hän oli. 
Ajattele, kuinka suuri hänen potentiaalinsa oli ja kuinka kaikki 
vääristyi! Kaikki meni pieleen—kaikki hävisi ja vaihtui vihaksi, 
tuhoksi ja epätoivoksi. 

Älä masennu tästä. Ihmisen valtava potentiaali on äärettö-
mästi suurempi kuin Luciferin potentiaali ennen hänen kapinoi-
mistaan ja syntiinlankeemustaan, jos ihminen vain halulla vas-
tustaa saatanan houkutuksia ja pahaa sekä kulkee sinnikkäästi 
Jumalan tavalla!

Jatketaan vielä tämän tähdellisen, puuttuvan, ilmoituksen 
parissa: ”Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin 
sinut”, lausuu Jumala Luciferista. Tässä viitataan 2 Mooseksen 
kirjan 25 lukuun, jossa Jumala antoi Moosekselle liiton arkin 
kaavan. Kuvaus alkaa jakeesta 10 ja jakeet 18–20 osoittavat, 
kuinka arkkiin tuli tehdä kaksi kerubia sen kummallakin puo-
lelle, kuten Jumalan valtaistuimella taivaassa—jossa Jumalan 
hallitus hallitsee koko maailmankaikkeutta. Näiden kahden 
kerubin siivet peittivät Jumalan valtaistuimen. 

M A A I L M A N K A I K E U D E N  
PÄ Ä M A J A S S A  K O U L U T E T T U

Lucifer toimi Jumalan valtaistuimen läheisyydessä. Hänet kou-
lutettiin siellä ja hän sai kokemusta Jumalan hallinnon toimeen-
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panossa. Jumala valitsi tämän kokeneen ja koulutetun olennon 
maan kuninkaaksi Jumalan hallituksen ja koko maan asuttavien 
enkeleiden johtoon.

Jatka: ”… minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit 
jumal’olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä.” Tämä 
ei puhu ihmisestä. Jatka vielä: ”Nuhteeton sinä olit vaelluk-
seltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes 
sinussa löydettiin vääryys [laittomuus]” (Hesekielin kirja 
28:15). Lucifer omisti täyden tiedon, ymmärryksen ja viisauden. 
Hänelle annettiin myös täysi kyky järkeilyyn, ajatteluun, pää-
tösten ja valintojen tekoon. Kaiken tämän tietämyksen turvin—
tämä ylin, paras, Jumalan kerralla luomaan kykenevä olento 
kääntyi Luojaansa vastaan—kaikkea hyvään johtavaa vastaan. 
Hänestä tuli laiton, vaikka hänet koulutettiin toimeenpane-
maan lakia ja järjestystä täydellisesti. Niin kauan kuin Lucifer 
jatkoi oikeaa, täydellistä, tietä, onni ja ylin riemu täyttivät maa-
pallon. Maapallolla vallitsi ihana rauha—yhteisymmärrys, täy-
dellinen rakkaus ja yhteistyö. Jumalan hallitus sai aikaan ihanan 
onnen—niin kauan kuin Lucifer pysyi uskollisena ja toimeen-
pani Jumalan hallitusta. 

M I K Ä  J O H T I  E N K E L I E N 
S Y N T I I N L A N K E E M U K S E E N ?

Mikä sai maan päällä olevat enkelit tekemään syntiä, käänty-
mään laittomuuteen? Varmasti tavalliset enkelit eivät saattaneet 
tätä erityisenkeliä petturiksi. Ei, hänessä löydettiin vääryys. 
Kuinka kauan aikaa tähän kului? Emme tiedä varmasti. Jumala 
ei paljasta tätä! Ehkä alle vuoden tai ehkä miljoona kertaa mil-
joonan vuoden ajan.

Meille ei sanota, kuinka kauan aikaa kului sen jälkeen, kun 
kapinamieli ja maailmankaikkeuden valloitus olivat nousseet 
Luciferin mieleen, ennen kuin hän sai alaisensa enkelit muuttu-
maan pettureiksi ja seuraamaan häntä.

Tiedän, mitä keinoa hän käytti. Hän käyttää samaa keinoa 
myös tänään, saattaessaan johtamansa petetyt ihmiset käyttäy-
tymään uskottomasti, kapinoimaan ja itsekeskeisesti vastusta-
maan Jumalan hallitusta. Ensiksi hän tekee yhden tai useamman 
kateelliseksi, mustasukkaiseksi ja kaunaiseksi kuvitellun vää-
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ryyden takia—sitten petollisiksi. Nämä levittävät sitten mätien 
omenien lailla katkeruutta, itsesäälin tunteita ja petollisuutta 
ympäröiviin ihmisiin. Mädät omenat mädännyttävät lähellä 
olevia omenoita, kunnes koko kori mätänee. Saatana toimii juuri 
tällä tavalla.

Jos maanpäällisen Jumalan hallituksen ”mätiä omenia” ei 
heitetä ajoissa ulos, ne tuhoavat koko hallinnon. Kun mädät 
poistetaan, ne eivät enää pilaa omenoita korissa. 

Mieti, kuinka kauan saattoi kestää, kunnes hapan, katke-
roitunut Lucifer sai miljoonat pyhät enkelit kaunaisiksi, katke-
roituneiksi, uskottomiksi ja lopulta avoimeen ja vihamieliseen 
kapinaan. Tämä saattoi kestää satoja, tuhansia, jopa miljoonia 
vuosia. Tämä kaikki tapahtui ennen ensimmäisen ihmisen 
luomista.

Kaikki tämä tapahtui 1 Mooseksen kirjan 1:1 kerrotun alku-
peräisen luomistyön jälkeen. Tämän ”luomiskertomuksen” 
toinen jae kuvaa, millaisen tilaan enkelien synti aiheutti. Tämän 
toisen jakeen tapahtumien ja alkuperäisen luomisen välissä 
saattoi olla ehkä miljoonia vuosia.

Ehkä maa luotiin jo miljoonia vuosia sitten. Jatketaan vielä 
Hesekielin kirjan 28 luvusta: ”Suuressa kaupankäynnissäsi tuli 
sydämesi täyteen väkivaltaa, ja sinä teit syntiä. Niin minä kar-
koitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut, suo-
jaava kerubi, pois säihkyväin kivien keskeltä. Sinun sydämesi 
ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit vii-
sautesi. Minä viskasin sinut maahan…” (jakeet 16–17). Sitten 
teksti siirtyy käsittelemään pian esiin astuvaa, uskonnollispo-
liittista johtajaa—jonka edeltäjä muinaisen Tyyron ruhtinas oli.

Kävimme luvun alussa läpi, kuinka fyysinen rappeutu-
minen, rumuus ja pimeys peittivät maan pinnan Luciferin (joka 
muuttui paholaiseksi) ja ”syntiin langenneitten enkeleitten” (nyt 
demonien) synnin seurauksena ja kuinka Jumala uudisti kuu-
dessa päivässä maan pinnan (1 Mooseksen kirja 1:2–25).

Miksi Jumala loi ihmisen maan päälle (1 Mooseksen kirja 
1:26)?

Katso tapahtumia Jumalan kannalta. Jumala loi ihmisiin 
itsensä kaltaisen mielen, kuitenkin alhaisemman sekä rajoi-
tetun. Jumala loi meidät kuvakseen, kaltaisekseen (muotoisek-
seen), kuitenkin materiasta, ei hengestä koostuvaksi. Jumala 
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sanoo: ”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella 
oli” (Kirje filippiläisille 2:5). Kykenemme jossain määrin ajatte-
lemaan Jumalan tavoin. Mitä Jumala mahtoikaan ajatella uudis-
taessaan maan pintaa—enkelien perustavanlaatuisen fiaskon 
jälkeen!

Hän loi maan kauniiksi, täydelliseksi. Hän asutti maan 
pyhillä enkeleillä—ehkä miljoonilla. Hän asetti maan valtais-
tuimelle heidän kuninkaakseen arkkienkeli—kerubi Luciferin—
joka oli Jumalan luomistyön huipentuma, yksilöllisesti luotu 
henkiolento. Hän oli mieleltään, tiedoltaan, järjeltään, viisaudel-
taan Jumalan kaikkein täydellisin, kaunein, voimakkain luomus. 
Jumala ei kyennyt luomaan määräysvaltansa kautta hetkellisesti 
mitään korkeampaa tai täydellisempää.

Kaikesta huolimatta tämä suurenmoinen, viisas, Jumalan 
valtaistuimella taivaassa Jumalan maailmankaikkeuden hal-
lituksen toimeenpanossa koulutettu ja kokenut olento hylkäsi 
Jumalan hallinnon, turmeltui ja kieltäytyi toimeenpanemasta 
ja tottelemasta sitä. Hän johti kaikki enkelit harhaan, syntiin, 
kapinoimaan, petollisiksi.  

Pohdi asiaa entistä syvemmin. Koko maailmankaikkeus luo-
tiin yhtä aikaa maan kanssa. Jumalan sanan ja tieteen mukaan 
miltään muulta loputtoman maailmankaikkeuden planeetalta ei 
löydy minkäänlaista elämää. Jumala ei luo mitään ilman tarkoi-
tusta, hänellä on kaikelle tarkoitus.

Ilmeisesti koko maailmankaikkeuden planeetat ovat nyt 
turmeltuneet, autioita—rappeutuneita (tohu ja bohu)—aivan 
kuin maapallo 1 Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jakeessa 
2. Jumala ei kuitenkaan luonut niitä tällaiseen tilaan—kuumme 
kaltaisiksi. Turmeltuneisuus ei ole luomisen alkuperäinen tila—
se on rappeutumisen tulos. Jos enkelit olisivat ylläpitäneet maan 
alkuperäistä kauneutta, kohentaneet maata Jumalan ohjeiden 
mukaan ja totelleet Jumalan hallitusta, heitä olisi epäilemättä 
ollut odottamassa valtava potentiaali koko maailmankaikke-
uden asuttamiseksi ja luomiseksi. Mutta kun he muuttuivat 
petollisiksi, heidän syntinsä saattoi samanaikaisen fyysisen 
tuhon myös muille planeetoille, koko maailmankaikkeuteen, 
joka oli ehdollisesti asetettu heidän määräysvaltansa alaiseksi. 

Kun Jumala tarkasteli näitä mullistavia, traagisia tapah-
tumia, hän totesi, että koska hänen kaikkein ylin, täydellisin 
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luomistyönsä kääntyi kapinoimaan, jäljelle jäi vain Jumala, joka 
ei halua eikä voi tehdä syntiä.  

Jumala on pyhän Jumalaperheen isä.
Huomaa Johanneksen evankeliumin 1:1-5, jossa ”lihaksi tul-

leen Sanan”(jae 14) sanottiin olevan aina—iankaikkisesti—
Jumalan kanssa. Isä Jumala loi kaiken—koko maailman-
kaikkeuden—hänen kauttaan, josta tuli Jeesus Kristus (Kirje 
efesolaisille 3:9, Kirje kolossalaisille 1:16–17).

Maan päällä ollessaan Jeesus rukoili Jumalaa, Isäänsä tai-
vaassa. Isä sanoi Jeesuksesta ”minun rakas Poikani, johon minä 
olen mielistynyt”. Jeesus eli maan päällä kuin ihmiset, kaikessa 
meidän laillamme kiusattuna, mutta syntiin lankeamatta. 

Raamatun ensimmäinen lause mainitsee ”Jumalan” (1 
Mooseksen kirja 1:1), joka on heprean alkuperäiskielellä 
”Elohim”, yksikkömuodossa oleva kollektiivinimisana, kuten 
perhe, seurakunta, ryhmä. Perhe on Jumala. On yksi Jumala—
yksi perhe, joka koostuu useammasta kuin yhdestä henkilöstä. 

Jumala tiesi, ettei voinut luottaa minkään häntä vähäi-
semmän olennon, ainoastaan Jumalan perheen jäsenen, var-
masti olevan lankeamatta—kuten Jumala—joka ei voi tehdä 
syntiä. Jumala tiesi, että hän ei voinut luottaa, että kukaan 
häntä (Jumalan perhettä) alempi olento voisi absoluuttisesti 
toteuttaa hänen ylimmän, maailmankaikkeutta koskevan 
suunnitelmansa.

Jumala päätti täten lisääntyä ihmisten kautta, jotka hän loi 
kuvakseen, kaltaisekseen, jotta he saattaisivat syntyä Jumalan 
pyhään perheeseen Jumalan siittämänä—toisaalta materiasta, 
lihasta ja verestä koostuviksi, jotta he voisivat kuolla, jos eivät 
tekisi parannusta synneistään. 

Jumala näki, kuinka tämä voitaisiin tehdä mahdolliseksi 
Kristuksen kautta, joka antoi itsensä tätä tarkoitusta varten. 

Juuri tämän takia Jumala asetti ihmisen maan päälle! Juuri 
tämän takia Jumala ryhtyi tähän kaikkein perustavimpaan, 
mahtavimpaan tekoonsa—hän aikoi lisääntyä! Seuraavassa 
luvussa käsittelemme asiaa perinpohjin.
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5
Mikä johti  
ihmisen luomiseen?

Luoja Jumalalla oli syynsä ihmisen maa—planeetalle 
luomiselle. Hyvin harvat tietävät, miksi hän toimi näin ja 
mikä on ihmiskunnan olemassaolon tarkoitus. Mihin 

matkaamme, mikä on oikea tie?
Nämä ovat elintärkeitä kysymyksiä. Kuitenkaan tieteellä tai 

uskonnoilla ei ole tarjota vastauksia, eivätkä yliopistojen tiede-
kunnat opeta näitä. 

I H M I N E N  E I  O L L U T  M A A N  
E N S I M M Ä I N E N  A S U K A S

Useimmat ihmiset eivät tiedä paljoakaan Jumalasta. Jotta voi 
ymmärtää ihmisyyden olemusta, on tähteellistä saada selville, 
miksi ihminen on olemassa, minne olemme matkalla, millä 
tavalla kuljemme eteenpäin—eli meidän täytyy ensin tutustua 
Luojaamme. 

Elämäämme voisi verrata matkalle lähtemiseen. Kuvittele, 
että olet voittanut—kaiken kattavan -matkan ulkomaille. Haluat 
varmaan ensiksi ottaa selville, mihin tulet matkustamaan, kuinka 
pääset perille sekä selvittää mahdollisimman monta matkaa kos-
kevaa yksityiskohtaa. Eikö luulisi, että mekin haluaisimme, edel-
listä suuremmalla innolla, saada selville tämän ainoan, suuren 
elämänmatkan yksityiskohdat? Ensin meidän täytyy tutustua 
kulut maksavaan Jumalaan, hän lähetti meidät matkalle.



On elintärkeää ymmärtää, että Raamatun ikuinen Jumala 
ei ole ainoastaan kaiken Luoja, vaan hän myös hallitsee ja 
opettaa—luoduilleen perustavaa tietoa. Hän ilmoittaa elin-
tärkeän, perimmäisen, tiedon—josta ihminen ei itse voi päästä 
perille. Kuitenkin koko ihmiskunta hylkäsi Jumalan ilmoi-
tuksen perustavan tiedon lähteenä.

Kun Jumala luo, hän myös ylläpitää luomustaan. Hän ei luo 
mitään ilman tarkoitusta. Hän käyttää luomaansa—ylläpitää 
ja kohentaa sitä. Jumalan hallitus kontrolloi näitä toimintoja.

Maapallo luotiin alun perin enkeleistä kolmasosan asuinpai-
kaksi. Kun enkelit näkivät valmiin maapallon, he riemuitsivat 
(Jobin kirja 38:4-7)! Se oli heitä varten. Heidän tehtävänään oli 
sen työstäminen, tuottoisaksi saattaminen ja sen kauneuden 
säilyttäminen.

Jumalan alkuperäistä luomistyötä voisi verrata viimeistele-
mättömään, viimeisteltyä edullisempaan huonekaluun, jonka 
kyvykäs omistaja voi maalata, pinta käsitellä tai muuten saattaa 
valmiiksi makunsa mukaan. Tällainen huonekalu voi olla erit-
täin korkealaatuinen—se on ainoastaan viimeistelemätön.

Sama pätee Jumalan luomistyöhön, joka on täydellinen, 
muttei viimeistelty. Jumala jätti maapallon viimeistelemisen 
enkelien tehtäväksi. Jumala saattoi yksin aikaan tämän ”loppusi-
lausta vailla olevan” luomuksen. Hän halusi, että ensin esihisto-
riallisella aikakaudella enkelit, ja nyt ihmiset käyttäisivät luovia 
kykyjään—ja viimeistelisivät Jumalan luomuksen—kaunistai-
sivat, hyödyntäisivät ja saattaisivat luomistyön valmiiksi!

Tämä oli silti suuri koetus, aikamoinen testi—huolimatta 
siitä, tiesivätkö enkelit asiasta vai eivät.  Se tarkoitettiin koetin-
kiveksi osoittamaan, tottelivatko enkelit Jumalan hallitusta 
ja kykenivätkö he saattamaan valmiiksi muut maailmankaikke-
uden miljoonat planeetat. Jumalan sanasta voimme ymmärtää, 
että Jumala loi koko fyysisen maailmankaikkeuden samaan 
aikaan maapallon kanssa. 1 Mooseksen kirjan ”taivaan” pitäisi 
lukea ”taivaat”. 

Radioaktiiviset alkuaineet, radioaktiivisuuden laki sinänsä 
todistaa, että materiaa ei ollut aina olemassa. Jumala on 
henki. Jumala koostuu hengestä. Jumala oli olemassa ennen 
kaikkea muuta—hän oli kaiken Luoja. Enkelit luotiin ennen 
maapalloa. Jumalan ilmoittama tieto viittaa siihen, että materiaa 
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ei ollut olemassa ennen alkuperäistä luomista—että koko fyy-
sinen maailmankaikkeus luotiin yhtä aikaa.

Enkeleillä oli mahdollisuus hallita koko maailmankaikke-
utta—kehittää ja viimeistellä biljoonat lukemattomat tähdet, 
monet varsinaisia aurinkoja, ympäröivät fyysiset planeetat. 
Aurinkokuntamme aurinko on keskikokoinen aurinkojen jou-
kossa. Osa suurikokoisista näyttää tähdiltä. Aurinkokuntamme, 
jonka suuruutta on vaikea kuvitella, on osa linnunrata—galak-
siamme, joka on yksi galaksi monien joukossa! Suuren Jumalan 
luoma fyysinen maailmankaikkeus on suurempi kuin mielemme 
pystyy käsittämään! Miten valtava suuri Jumalamme on!

Hän halusi antaa ensin enkeleille, sitten ihmiselle tärkeän 
osan loputtoman maailmankaikkeuden viimeistelytyössä!

(Jumala ei välttämättä paljastanut koko suurta suunnitel-
maansa enkeleille, sillä heistä kolmasosa yritti omia sen väkisin 
ennen valmistumistaan.)

Jumala asetti maan päälle hallituksensa tätä lopullista 
päämäärää varten. Maanpäällisen Jumalan hallituksen toi-
mivalta annettiin suurelle arkkienkeli—kerubi Luciferille. 

Lucifer oli Jumalan ylin luomus, hänen paras yksittäinen saa-
vutuksensa. Raamatussa mainitaan vain kaksi muuta kerubia—
Miikael ja Gabriel.

Pidä mielessäsi, että pyhille enkeleille ja arkkienkeleille—
Luciferille mukaan lukien—oli annettu kyky ajatella, järkeillä, 
muodostaa asenteita, tehdä valintoja ja päätöksiä.

Jumala saattoi Luciferin matkaan runsain eväin. Hän oli sopu-
suhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. 
Nuhteeton—täydellinen—sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, 
jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vää-
ryys (Hesekielin kirja 28:15), joka on kapinamieli ja laittomuus.

Hän sai koulutuksensa loputtoman maailmankaikkeuden 
valtaistuimella, jossa hän oppi Jumalan hallituksen toimeen-
panoa! Hän oli yksi kahdesta laajalti suojaavasta kerubista, jotka 
suojasivat siivillään Korkeimman armoistuinta. (Hesekielin 
kirja 28:14, 2 Mooseksen kirja 25:20).

Lucifer luotiin ihmeen kauniiksi—täydelliseksi kauneu-
dessa—mutta salli turhamaisuuden tarttua itseensä. Hän alkoi 
järkeillä virheellisesti. Jumalan laki—Jumalan hallituksen 
perusta—on rakkauden malli—lähimmäisistä huolehtimista, 
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Jumalan rakastamista tottelemalla, nöyrtymällä ja palvomalla—
omasta jakamalla, antamalla, auttamalla, yhteistyön turvin. 
Hän järkeili, että kilpailu toimi yhteistyötä paremmin, että se 
motivoi parempiin suorituksiin ja tekoihin, että oman itsen 
palvelu oli mielekkäämpää ja nautittavampaa. 

Lucifer kääntyi Jumalan rakkauden lakia vastaan. Hän 
muuttui mustasukkaiseksi, kateelliseksi sekä katkeraksi Jumalaa 
kohtaan. Hän salli himon ja ahneuden vallata itsensä, hän kat-
keroitui. Kehittyi väkivallan henki! Luciferista tuli vastustaja, 
Luojansa vihollinen. Hän valitsi tiensä itse—Jumala vain salli 
tapahtumaketjun!

Jumala muutti hänen nimensä—saatanaksi, paholai-
seksi—joka tarkoittaa hänestä tullutta vastustajaa, kilpailijaa, 
vihollista.

Saatana kohdisti yliluonnollisen voimansa kaikkeen 
pahaan. Hän ei ollut katkera ainoastaan Jumalaa vaan myös 
hänen lakiaan kohtaan. Hienovaraisin keinoin hän petti 
enkelit, saattoi nämä uskottomiksi ja kapinamielisiksi Luojaansa 
kohtaan, jotta nämä liittyisivät lopulta aggressiiviseen ja väki-
valtaiseen sotaan Jumalan syrjäyttämiseksi maailmankaik-
keuden valtaistuimelta.

Niin kauan kuin Lucifer oli uskollinen ja toimeenpani 
Jumalan hallitusta, maapallolla vallitsi ihana täydellinen 
rauha.  Enkelit riemuitsivat ja olivat suunnattoman onnel-
lisia! Jumalan hallituksen laki on elämäntapa, joka 
tuottaa rauhan, onnen, menestyksen ja hyvän olon. Synti on 
tie, joka aiheuttaa kaiken pahan. 

Enkeleiden syntiinlankeemuksen rangaistuksena ei ollut 
kuolema—heidät oli luotu kuolemattomiksi henkiolennoiksi. 
Jumala antoi heidän asuinpaikakseen tämän maan, jossa heillä 
oli mahdollisuus valmistautua koko maailmankaikkeuden 
omistamista ja kaunistamista varten.

Heidän rangaistuksensa (he odottavat edelleen lopul-
lista tuomiotaan) oli tämän mahdollisuuden menettäminen, 
mielen kieroutuminen ja perustavanlaatuinen, maan kattava 
MULLISTAVA tuho.

Tämän seurauksena maa muuttui 1 Mooseksen kirjan 1:2 
kuvaaman kaltaiseksi (heprean kielen ”tohu ja bohu” tarkoittaa 
tässä tuhoutunutta ja tyhjää, äärimmäisen sekavassa tilassa 
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olevaa) ja vesi peitti koko maan pinnan pimeyden keskellä. 
Lucifer oli luotu täydelliseksi valon tuojaksi. Nyt hänestä tuli 
pimeyden, vääryyden, sekasorron ja pahan lähde.

Enkelien syntienlankeaminen (2 Pietarin kirje 2:4-6; 
Juudaksen kirje 6-8; Jesajan kirja 14:12–15; Hesekielin kirja 28:12–
17) saattoi aikaan mullistavat tapahtumat maan päällä.

Luultavasti se aiheutti myös muuta! 
Kun Jumala luo, hänen luomuksensa on täydellinen. 

Planeettoja ei luotu kuolleiksi, autioiksi, rappeutuneiksi—kuten 
tämänhetkinen kuu ja Mars. Muista planeetoista hankkimamme 
tiedot viittaavat siihen, että ne kaikki ovat samassa tilassa.

Kävimme jo läpi ihmisen valtavan, uskomattoman suuren 
potentiaalin.  Enkelit omistivat alussa tämän maailman-
kaikkeuden potentiaalin, mutta menettivät sen. 

Jumala ei luonut kuuta sekä planeettoja rappeutuneiksi ja 
autioiksi. Jumalan ilmoittama tieto viittaa siihen, että maa ja 
koko maailmankaikkeus luotiin samanaikaisesti.  Jumala ei 
ole turhuuden, turmeluksen ja tuhon Jumala, saatana on. Nyt 
ilmoitetun perusteella näyttäisi siltä, että mullistava tuho kos-
ketti maapalloa, kuuta ja muita planeettoja samanaikaisesti! 
Seurauksena Luciferin ja enkelien kapinasta! Pane merkille, 
kuinka Jumala toimi seuraavaksi.

Psalmissa 104:39 sanotaan: ”Sinä lähetät henkesi, ja ne luo-
daan; ja sinä uudistat maan muodon”.

Palataan takaisin 1 Mooseksen kirjaan 1:2: ”Ja maa oli 
(maasta tuli) autio ja tyhjä [hepr. tohu ja bohu—sekasortoinen, 
sekava, tuhoutunut ja tyhjä] , ja pimeys oli syvyyden päällä, ja 
Jumalan Henki liikkui vetten päällä.”

Jumala uudisti maan muodon ja valmisti maan IHMISEN 
asuinsijaksi! 

MIKSI?

M I K S I  J U M A L A  L O I  I H M I S E N !

Kerron tässä totuuden, jota ihminen ei ole ehkä koskaan aikai-
semmin voinut ymmärtää!

Se on VALTAVA TOTUUS!
Tarkastele tapahtumia Jumalan kannalta. Jumala loi meihin 

kaltaisensa mielen—mutta alemman ja rajoittuneemman. 
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Jumala loi meidät kuvakseen, kaltaisekseen (muotoisekseen), 
ei hengestä vaan materiasta koostuvaksi. Jumala sanoo meille: 
”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli” 
(Kirje filippiläisille 2:5). Me voimme oppia ajattelemaan Jumalan 
tavalla. Jos hänen Henkensä asuu meissä, me pystymme rajoite-
tusti ajattelemaan hänen laillaan!

Mitä Jumala mahtoi ajatella Luciferin ja enkelien syntiinlan-
keemuksen, tämän valtavan fiaskon jälkeen?

Lucifer oli Jumalan luomisvoiman mestariluomus, yksilöl-
lisesti luotu henkiolento! Hänet luotiin mahdollisimman täydel-
lisen kauniiksi, hänelle annettiin mahdollisimman täydellinen 
luonne, tieto, voima, järki ja viisaus, hän sai kyvyn itsenäiseen 
ajatteluun, järkeilyyn, päätöksien ja valintojen tekoon. Jumala 
tiesi, ettei hän pystyisi luomaan kerralla tämän korkeampitasoi-
sempaa ja täydellisempää olentoa.

Kaikesta huolimatta tämä ylin olento, joka koulutettiin ja 
sai kokemusta Jumalan hallituksen koko maailmankaikke-
utta hallitsevalla valtaistuimella, alkoi järkeillä väärällä tavalla 
sekä tehdä vääristyneitä päätöksiä. Hän saattoi pikkuhiljaa joh-
tamansa enkelit kapinahenkisiksi. Tähän kului mahdollisesti 
miljoonia vuosia. Luultavasti hän kuiskutteli yhdelle kerral-
laan, yritti tehdä hänet tyytymättömäksi ja katkeraksi Jumalaa 
kohtaan.

Kun Lucifer salli ensin turhamaisuuden, mustasukkai-
suuden, kateuden, himon ja ahneuden, sitten katkeruuden ja 
kapinan tunteiden tunkeutua mieleensä, hänen mielensä 
muuttui! Hänen mielensä turmeltui, hänen mielensä vää-
ristyi!  Hänen ajatusmaailmansa kieroutui. Jumala oli antanut 
Luciferille sekä enkeleille kyvyn kontrolloida omia ajatuksia. 
Nyt he eivät pysty enää palauttamaan ajatuksiaan oikeamieli-
siksi—he eivät enää pysty ajattelemaan rationaalisesti, totuuden-
mukaisesti, oikealla tavalla.

Olen ollut henkilökohtaisesti tekemisissä demonien asutta-
mien ihmisten kanssa. Olen heittänyt demoneja ulos Kristuksen 
nimessä, Pyhän Hengen voimalla. Osa demoneista on typeriä, 
poispilattujen lasten kaltaisia. Osa saattaa olla juonikkaita, 
teräviä, ovelia tai salakavalia. Löytyy myös riitaisia, röyhkeitä, 
murjottavia ja yrmeitä demoneja. Kaikki ovat turmeltuneet, 
vääristyneet, kieroutuneet.
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Tarkastele Jumalan kokonaissuunnitelmaa, sen ylimmäistä 
PÄÄMÄÄRÄÄ. Jumalan päämääränä on kehittää jumalal-
linen, täydellinen, luonne miljooniin ihmisiin, koko 
ihmiskuntaan, joka tulee viimeistelemään Jumalan koko 
loputtoman maailmankaikkeuden luomistyön!

Tämä PÄÄMÄÄRÄ on VALTAVA!
Juuri tätä tarkoitusta varten Jumala loi miljoonat enkelit—

henkiolennot. Sen jälkeen hän loi fyysisen maailmankaikke-
uden ja maapallomme, ja asetti enkelit maan päälle kehittä-
mään sitä Jumalan hallituksen alaisuudessa.

Jumalan asettama kuningas—Lucifer—kuitenkin kapinoi ja 
johti kolmanneksen enkeleistä harhaan. Jumalan hallitus ei 
enää hallinnut maan päällä.

Lucifer oli ylimmäinen mestariluomus. Kun Lucifer ja hänen 
kanssaan kolmasosa enkeleistä kulki harhaan, loppujen enkelien 
kohtalosta ei voinut olla enää varma. 

Kun Jumala mietti näiden traagisten tapahtumien kulkua, 
hänen täytyi todeta olevansa itse ainoa olento, joka ei tekisi 
syntiä, joka EI VOI TEHDÄ SYNTIÄ! Ainoa tapa, jonka kautta 
hän saattoi varmasti saavuttaa suuren päämääränsä, oli itse 
lisääntymällä!

Etsitään vastaus vielä yhteen kysymykseen ennen kuin jatke-
taan eteenpäin:

MIKSI Jumalan on mahdotonta langeta syntiin? Häntä ei 
estä mikään häntä suurempi voima—Jumalan omassa, ylim-
mässä voimassaan—asetti itsensä siten, ettei hän tee syntiä!

Jumala totesi, ettei mikään häntä alempi olento voisi var-
masti pidättäytyä ikuisesti synnin teosta eikä koskaan kään-
tyisi Jumalan lakia eikä hänen päämääränsä mahdollistavaa 
hallitusta vastaan.  Jumala tiesi, ettei voisi absoluuttisesti luottaa 
minkään häntä itseään alempaan olentoon, joka ei omis-
taisi hänen pyhää, vanhurskasta ja täydellistä luonnettaan. 
Mikään alempi olento ei voisi toteuttaa koko maailmankaik-
keutta koskevaa perimmäistä tarkoitusta!

Herää kysymys: Olisiko Jumala saattanut etukäteen tietää, 
mitä Lucifer ja hänen alaisensa enkelit tulisivat tekemään? Eikö 
Jumala tiedä kaikkea? Hän ei tiedä. Jos Jumala olisi etukäteen 
tiennyt, mitä luulet, että hän olisi tehnyt? Jumalan olisi täytynyt 
pakottaa enkelit päätöksentekoon—täten hän olisi poistanut 
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heidän ajattelu-, järkeily- valinta- ja päätöksentekokykynsä. 
Jumala on päättänyt olla tietämättä etukäteen, mitä sinä tai 
minä ajattelemme, kuinka järkeilemme, mitä päätämme huo-
menna sekä tulevaisuudessa. Hän antoi näille henkiolennoille, ja 
myös meille, vallan ajatella, valita ja tehdä itsenäisesti päätöksiä. 
Muuten olisimme ohjelmoitujen robottien kaltaisia. Jumala 
päätti olla tietämättä. Hänen päämääräänsä on, että hänen 
luoduillensa kehittyy oikeanlainen luonne. 

Tapahtuneen takia Jumala päätti saattaa aikaan 
kaikkein suunnattomimman luomistyönsä—ITSE 
LISÄÄNTYMÄLLÄ! Jumala päätti luoda—enkeleitä korke-
ampia—jumalolentoja Jumalperheeseensä!

J U M A L A  L I S Ä Ä N T Y Y ? ?

Tässä oli Jumalan luomisvoiman HUIPENTUMA!  Jumalan 
tekojen kohokohta! Tämä projekti oli niin ennennäkemätön, 
niin uskomattoman mahtava, että ihmismielen on vaikea 
käsittää sitä kokonaisuudessaan.

Kuinka suuri JUMALA—itsessään elämän omistava, kaik-
kein ylin, kaiken Luoja—saattoi lisääntyä miljooniksi 
itsensä kaltaisiksi olennoiksi—jumalallisiksi, voimallisiksi, 
täydellisen luonteen omaaviksi—luoda jokaisen omasta tah-
dostaan täydellisesti Isän kanssa samaa mieltä olevaksi, saattaa 
jokaisen asettamaan itsensä niin, ettei voi tehdä syntiä?

Seuraava luku paljastaa, kuinka Jumala toteutti tämän val-
tavan hankkeen, kuinka hän lisääntyi.
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6
Kuinka Jumala 
suunnitteli 
lisääntyvänsä!

Tiedämme, MIKSI Jumala päätti luoda ihmisen ja minkä 
takia hän asetti ihmisperheen maan päälle. Mutta KUINKA 
Jumala aikoi toteuttaa valtavan suunnitelmansa?

Harvat ovat tietoisia tähän liittyvistä tapahtumista. Harvoilla 
on minkäänlaista käsitystä siitä, kuinka paljon ihmeitä Jumalan 
suunnitelma sisälsi hänen mahdollistaessaan ihmisen elämän.

Edellisessä luvussa esitimme kysymyksen: ”Olisiko Jumala 
saattanut etukäteen tietää, mitä Lucifer ja hänen alaisensa 
enkelit tulisivat tekemään?” Vastaus tähän kuuluu: ei! Kuitenkin 
Jumalan täytyi tietää, että Luciferin kapina ja maan päällisten 
enkelien syntiin lankeaminen olivat mahdollisia.

Odottiko Jumala maanlaajuiseen mullistukseen asti ennen 
ihmisen luomissuunnitelmiaan? Vastaus on tälläkin kertaa: ehdot-
tomasti EI odottanut! Hän ei odottanut tapahtumien traagista ete-
nemistä, ennen kuin alkoi suunnitella itsensä kaltaisien luomista.

Verrataan tätä Gulfstream-II suihkukoneeseen, jonka raken-
tajien täytyi huomioida koneen osasten heikentymisen mah-
dollisuus. Tätä varten heidän täytyi suunnitella ja rakentaa 
”varasysteemi”—joissakin tapauksissa vielä varasysteemin vara-
toiminto—siltä varalta että joku koneen osa lakkaisi toimimasta. 
Jos ihmisillä on suunnitelma mekaanisen laitteen vian varalta, 
kuinka paljon enemmän suuren Luojamme täytyi kehittää 
suunnitelma etukäteen siltä varalta, että Lucifer ja enkelit lanke-
aisivat syntiin!



Voimme olla varmoja, että Jumala teki suunnitelman tätä 
varten. Hän tiesi jo ennen maan luomista, että koska enkelit 
kykenivät ajattelemaan, järkeilemään, valitsemaan, muodosta-
maan mielipiteitä ja päätöksiä, he saattaisivat myös kapinoida ja 
tehdä syntiä. Jumalan täytyi sallia tämä mahdollisuus osaksi 
suurta suunnitelmaansa!

Ehkä juuri siitä syystä hän loi koko fyysisen maailman-
kaikkeuden juuri materiasta. Materian monet ominaisuudet—
orgaanisuus, epäorgaanisuus, voimat, energia, hitaus, vetovoima 
jne.—mahdollistivat fyysisen kuolevaisen ihmisen luomisen, 
jonka kautta Jumala pystyisi sitten lisääntymään.

Tässä vaiheessa meidän täytyy tutustua tarkemmin 
Luojaamme! Meidän täytyy ottaa myös selville, miksei lähes 
kukaan tiedä tämän suunnattoman, valtavan, projektin 
olemassaolosta.

VA I N  Y K S I  J U M A L A— U S E A M P I  
K U I N  Y K S I  P E R S O O N A !

Salli minun tehdä tämä kaikkein ihmeellisin totuus lukijalle 
päivänselväksi!

Luetaan vielä kerran Jumalan ilmoituksen ensimmäiset 
sanat: ”Alussa loi Jumala taivaan ja maan.”

Mooses kirjasi nämä sanat Jumalan inspiroimana hepreaksi, 
ei suomeksi, vaan heprean kielellä, jolla ”Jumala” on Elohim, 
yksikössä oleva monikkomuotoinen sana, kuten perhe, seura-
kunta, joukko tai joukkue. Kysymyksessä on yksi perhe, joka 
koostuu useammasta kuin yhdestä jäsenestä.  Yhtä ryhmää ei 
voi kutsua ryhmäksi, jos siinä on vain yksi jäsen. Yhdessä urhei-
lujoukkueessa voi olla kaksi, viisi, kuusi, yhdeksän, yksitoista tai 
sitäkin useampia pelaajia—ja lisäksi varapelaajia.

Saatanaksi muuttunut Lucifer PETTI niin taitavasti koko 
ihmiskuntaa, että tänä päivänä lähes kukaan ei ole tiedä 
Jumalan olevan pyhä PERHE. Yksi perhe. Jumala ON perhe. 
Tämä perhe on yksi Jumala.

Saatana petti ihmiset ja sai heidät omaksumaan lukuisia eri 
uskontoja. Ehkä kaikkein suurin osa ihmisistä petettiin usko-
maan, että Jumala on ”kolminaisuus”—kolme persoonaa—
mikä rajoittaa Jumalan kolmeksi persoonaksi ja tulkitsee 
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Pyhän Hengen, joka virtaa Jumalasta ja Kristuksesta, erheelli-
sesti persoonaksi.

Joittenkin mielestä Jumala on VAIN yksi persoona.
Huomaa, mitä Uuden Testamentin Johanneksen evankeliumi 

1:1–5,14 sanoo: ”Alussa oli Sana.” Eikö tämä kuulostakin samalta 
kuin 1 Mooseksen kirjan 1:1, joka kuuluu: ”Alussa loi Jumala.” 
Mutta 1 Mooseksen kirjassa 1:1 Jumala on hepreaksi Elohim ja 
käsittää useamman kuin yhden persoonan, jotka yhdessä muo-
dostavat YHDEN Jumalan. Johanneksen evankeliumin ”Sana” 
on kreikan kielen alkuperäistekstin mukaisesti logos, joka mer-
kitsee ”sanaa”, ”puhemiestä” tai ”paljastavaa ajatusta” ilmaisevaa 
olentoa tai henkilöä.

Seuraavaksi Johanneksen evankeliumissa sanotaan: ”… 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 syntynyt on” (jakeet 1-4).

Tämä ”Logos” oli henkilö. Hän oli olemassa ”alussa” aivan 
kuin Jumala. Hän oli AINA olemassa. Hän oli olemassa Jumalan 
kanssa. Myös hän oli Jumala. Hän oli ja on edelleen persoona. 
Myös Jumala, jonka kanssa hän oli, oli persoona. Molemmat 
olivat ikuisesti olemassa. ”Kaikki” (käännetty muualla ”maa-
ilmankaikkeus”) oli saanut syntynsä hänen—Sanan—pyhän 
Puhemiehen—kautta.

Huomaa jae 14: ”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskel-
lämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista 
kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä 
armoa ja totuutta” Tämä kuvaa tietysti Jeesusta Kristusta. Hän 
oli ihmislihassa Isän Jumalan siittämä, ainoa tällä tavalla siitetty 
(ennen ihmiseksi syntymistä).

Siittämisen ja ihmiseksi syntymisen kautta ”Sanasta” tuli 
Jumalan Poika.

Isä lausui taivaasta käsin Jeesuksesta: ”Sinä olet minun rakas 
Poikani; sinuun minä olen mielistynyt.” Kun Jeesus rukoili, hän 
kutsui Jumalaa ”Isäksi”—”Isä ja Poika”—tämä oli perhe suhde. 
Kun seurakunta herätetään kuolemattomaan henkielämään, se 
avioituu ylösnousseen, kirkastetun Kristuksen kanssa (Kirje 
efesolaisille 5:25–28). Tässä perhe suhteessa on—isä, poika, 
aviomies, aviovaimo. ”Vaimo” koostuu lapsista, jotka syntyvät 
Jumalasta.
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Minä olen perheen isä. Perheeni nimi on Armstrong. 
Sain elää 50 vuotta vaimoni kanssa ennen hänen kuole-
maansa. Poikani, Garner Ted, on myös Armstrong—samalla 
tavalla kuin Jeesus, Sana, oli Jumala ja oli silti Jumalan kanssa. 
Perheemme sukunimi on Armstrong. Kaikkien perheemme 
jäsenten nimi on Armstrong. Tyttäriemme avioituessa heistä 
jokainen muodosti oman perheensä ja otti aviomiehensä nimen, 
josta tuli tämän perheen isä. Jokainen muodosti vain yhden 
perheen.

Samalla lailla on vain YKSI Jumala—tämän perheen nimi 
on Jumala—tässä YHDESSÄ Perheessä on useampi kuin yksi 
persoona.

K R I S T U S  O N  T E H N Y T  K A I K K I

Jumala on Luoja. Jumala on pyhä perhe.  Kuinka perheen 
Isä voi olla Luoja, jos myös Kristus on Luoja? Efesolaiskirjeen 
3:9 mukaan Isä Jumala ”loi kaiken [maailmankaikkeuden] 
Jeesuksen Kristuksen kautta” (”kätkettynä Jumalassa, kaiken 
Luojassa”, on varsin epätarkka suomenkielinen käännös alku-
tekstistä). Kristus on ”Sana”—hän on Puhemies. Psalmi 33 
kertoo hänestä: ”Herran sanalla ovat taivaat [maailmankaik-
keus] tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä… 
Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty” 
(jakeet 6,9).

Koetan kuvata tätä esimerkin avulla. Tammikuussa 1914 kan-
sallinen lehti lähetti minut Detroitiin haastattelemaan Henry 
Fordia. Hän seisoi valtavan Ford—tehtaan ovella puku päällään, 
ei työhaalareissa. Hän on Ford autojen valmistaja, niiden tekijä. 
Hän valmistaa autot tuhansien työntekijöitten KAUTTA, jotka 
työskentelevät tehtaassa työhaalareissa. Työntekijät valmistavat 
autot koneiden ja sähkövoiman kautta. Isä Jumala on Luoja 
samalla tavalla.  Hän loi Jeesuksen Kristuksen—”työmiehen”—
KAUTTA, joka puheesta tapahtui Pyhän Hengen voimasta. 
Jeesus Kristus sanoi suoraan, että hänen ”puhui” ainoastaan 
Isän käskyjen mukaisesti. 

Huomaa, kuinka Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä 
luvussa sanotaan ”kiittäen Isää” (jae 12) ja ”rakkaan Poikansa” 
(jae 13), ”hän on näkymättömän Jumalan kuva… Sillä hänessä 
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[Kristuksessa] luotiin kaikki [maailmankaikkeus], mikä tai-
vaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, 
olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, 
kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen 
kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa”(jakeet 15–17).

Jeesus Kristus oli Isän kanssa, ennen ihmiseksi syntymis-
tään—aina, iankaikkisesti!

K U I N K A  J U M A L A  S U U N N I T T E L I 
L I S Ä Ä N T Y VÄ N S Ä ?

Isä ja Sana, joka tuli Jeesukseksi Kristukseksi, olivat iankaik-
kisesti yhdessä. He loivat enkelit—todennäköisesti miljoonia 
enkeleitä, joista kolmannes asetettiin Luciferin alaisiksi vasta-
luodulle maapallolle. Jumalan hallitus ohjasi heitä Luciferin 
johtamana. Kun Lucifer hylkäsi Jumalan hallituksen, hän sekä 
hänen alaisensa enkelit hylättiin toimesta—Jumalan halli-
tusta kun ei enää toimeenpantu maan päällä—ja maa muuttui 
tyhjäksi, autioksi, rappeutuneeksi ja pimeys peitti sen.

Oliko Jumalan perheessä aikaisemmin useampia jäseniä, 
vai vain nämä kaksi—Jumala sekä Sana? Jumala ei kerro asiasta 
sen enempää. Oliko ”Sana” alussa Jumalan Poika ja oliko Jumala 
hänen Isänsä? Heitä ei kutsuttu tähän aikaan tällaisilla nimillä.

Jos Sana oli Jumalan Poika jo alussa, Jumalan täytyi olla ole-
massa jo ennen hänen syntymistään. Eli Pojan olisi täytynyt 
tulla eläväksi hänen syntyhetkellään. Mutta ”Logos”—Sana—oli 
Jumalan tavoin ikuisesti, itsenäisesti olemassa.

Mieti, kuinka valtavan projektin Jumala saattoi alkuun—
Jumala aikoi itse lisääntyä!

On mahdollista, ettei mitään lisääntyvään kykenevää elä-
mänmuotoa ollut ennen tätä ajankohtaa. Luultavasti materia 
lisääntyi ensimmäistä kertaa kasvikunnan kautta—kun Jumala 
uudisti maan pinnan (1 Mooseksen kirja 1:11–12).

Jumala loi fyysisen maailmankaikkeuden ennen enkelien 
maan päälle asettamista. Jumala loi materiasta sellaisen, että 
saattoi sen kautta tehdä mahdollisimman monia valtavia luo-
mistöitä. Materia koostuu orgaanisesta (elävästä) sekä epä-
orgaanisesta (kuolleesta) aineesta. Materia sisältää energian, 
maan vetovoiman ja inertian. Se kykenee tuottamaan valtavia 
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voimia, mm. vetypommin. Materia oli se välikappale, jonka 
kautta Jumala pystyi lisääntymään. Luotuaan lisääntymisky-
kyisen kasvikunnan, Jumala loi lisääntymään pystyvän eläin-
maailman, jossa jokainen eläinlaji—karjaeläimet kukin lajinsa 
mukaan: hevoset kukin lajinsa mukaan—jokainen lisääntyi 
lajinsa mukaan.

Mutta nyt Jumala (Elohim) sanoi: ”Tehkäämme ihminen 
kuvaksemme ,  ka ltaiseksemme  [muotoiseksemme]…”(1 
Mooseksen kirja 1:26); toisin sanoen ihminen Jumalan lajin 
mukaan.

Jumala loi enkelit hengestä. Mutta hänen omaa lisäänty-
mistään varten tarvittiin materian ominaisuuksia.

Ja niin ”Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen”—mate-
riasta (1 Mooseksen kirja 2:7).

M I T Ä ,  J O S  J A  K U N  I H M I N E N 
 L A N K E A I S I  S Y N T I I N

Tässä vaiheessa on huomioitava Jumalan hallituksen perus-
periaate. Valtiolle täytyy olla johtaja. Jumala asetti Luciferin 
maan valtaistuimelle. Mutta Lucifer ei toimeenpannut enää 
Jumalan hallitusta—hän osoittautui epäpäteväksi—kui-
tenkin Lucifer (hänen nimensä muutettiin saatanaksi) täytyi 
jättää valtaistuimelle, kunnes hänen seuraajansa valmistuisi 
ja asetettaisiin virkaan. Se tosiseikka, että saatana oli paikalla 
ensimmäisiä ihmisiä houkuttelemassa—että hän oli ja on edel-
leen ”tämän maailman jumala” (2 Kirje korinttilaisille 4:4) sekä 
”ilmavallan hallitsija” (Kirje efesolaisille 2:2)—todistaa jo itses-
sään tämän Jumalan hallituksen periaatteen todeksi.

Maan asutti Jumalan hallitusta vastaan kapinoitsijat—
Jumalan hallitus lakkasi toimimasta—nyt jonkun toisen täytyi 
valmistua hallitsemaan Luciferin (nyt saatanan) sijasta, hylätä 
saatanan elämäntapa—palauttaa Jumalan hallitus ja Jumalan 
elämäntapa!

Kristuksen kanssa hallitsevien täytyy myös valmistua tehtä-
väänsä. Heidän täytyy hylätä saatanan elämäntapa, voittaa sekä 
elää Jumalan Lain mukaisella tavalla.

Jumala tiesi tämän sekä sen, että saatana tekisi kaikkensa, 
jotta ensimmäinen luotu ihminen epäilisi Jumalaa ja lanke-
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aisi syntiin. Tämä suurenmoinen arkkienkeli oli saanut kaikki 
alaisensa enkelit lankeamaan syntiin. Oli varsin todennäköistä, 
että ihminen, joka tehtiin enkeleitä alemmalle tasolle, lankeaisi 
hänkin syntiin!

Pystytkö kuvittelemaan, kuinka Jumala ja Sana (hänkin 
Jumala—Jumalaperheessä) yhdessä suunnittelivat tätä luomis-
voimansa kaikkein suurinta päämäärää? Sana ehdotti vapaaeh-
toisesti, että riisuisi hetkellisesti ikuisesti omistamansa suuren 
voiman ja kirkkauden (Evankeliumi Johanneksen mukaan 
17:5) ja tulisi Jumalasta siitetyksi, syntyisi ihmiseksi ja kuo-
lisi (Kirje heprealaisille 2:9). Koska Jumala valtuutti ihmisen 
tekemisen Sanalle, tämän fyysinen elämä, kuoleman kautta, 
mahdollistaisi elämän—olihan hänen elämällänsä heidän 
Tekijänänsä suurempi arvo kuin kaikkien ihmisten elämä 
yhteensä.  Koska hän oli Jumala, mutta samalla ihminen—
Jumala ja ihminen yhtä aikaa, hän Kristuksena voisi olla lanke-
amatta syntiin. Ja sitten hän, joka ei ollut koskaan tehnyt syntiä, 
vaikka kiusattu muiden ihmisten lailla, kuolemallaan voisi 
maksaa puolestamme meille kuuluvan rangaistuksen.

Ihminen koostui fyysisestä materiasta, hän oli kuolevainen, 
ihminen saattoi kuolla.  Eli ihmisen rangaistus oli kuolema. 
(”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armo-
lahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme”—Kirje roomalaisille 6:23).

Isä Jumala kykeni herättämään Kristuksen kuolleista ikuisen 
elämään—tämä mahdollisti ihmisten kuolemattomiksi henki-
olennoiksi tekemisen. 

Tämä mahdollisti Jumalan päämäärän. Jos ihmiset lankeai-
sivat syntiin—kaikki ihmiset Jeesusta lukuun ottamatta lanke-
sivat—he voisivat tehdä parannuksen—kääntyä pois synnistä 
ja palata Jumalan tykö ja elää Jumalan elämäntavan mukai-
sesti.  Eli ihminen voisi kääntyä Jumalan hallituksen puoleen, 
hyväksyä sen hallintovallan elämässään, hyväksyä Kristuksen 
pelastajanaan ja tulevana Kuninkaanaan. Kristus valmistuisi 
palauttamaan Jumalan hallinnon maan päälle!

Mutta entä jos syntiä tekevä ihminen kieltäytyy tekemästä 
parannusta—kääntymästä saatanan elämäntavasta eikä anna 
Jumalan hallituksen hallita elämässään? Sellaisia varten on 
toinen kuolema (Johanneksen ilmestys 20:14)—jolloin heidän 
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elämänsä lakkaa—ja he ovat niinkuin heitä ei olisi ollutkaan 
(Obadja 1:16). 

Oliko tässä kaikki Jumalan (Jumala sekä sanan) suunni-
telman osaset? Ei, oli vielä paljon muuta ajateltavaa!

Suunnitelmaan kuului ihmisen fyysisestä aineesta luominen. 
Kuinka Jumala itse lisääntyisi, kuinka hän saattaisi jopa bil-
joonia Jumalan perheen jäseniksi?

Suunnitelma vaati Jumalan oman elämän—jumalaisen 
elämän vaakalaudalle asettamista. Jumala ON henki—hän 
koostuu hengestä.

Suunnitelma voitaisiin saattaa päätökseen vain, jos jokai-
seen ihmiseen voitaisiin saattaa Jumalan oma pyhä, oikeamie-
linen, täydellinen luonne—parannuksenteon ja uskon kautta—
ihmisen kuolevaisen elämän aikana.

Kuinka verraton Jumalan suunnitelma oli. Hän muovaisi 
ihmisen fyysisestä materiasta—jos ihminen epäonnistuisi, 
hän voisi lakata olemasta, hänen olemassaolonsa voitaisiin 
pyyhkiä pois. Jumala muovasi ihmisen fyysisestä materiasta 
Jumalan kaltaiseksi, jotta ihminen voisi tehdä parannuksen—
jotta kuolleista herätettäessä hänet voitaisiin muuttaa materiasta 
hengeksi—hengestä koostuvaksi Jumalan perheen jäseneksi.

Pystytkö käsittämään, minkälaista viisautta ja voimaa vaa-
dittiin tällaisen suunnitelman kehittämiseksi ja ihmisen elämän 
potentiaalin mahdollistamiseksi?

Jumala muovasi ensimmäiseksi kasvimaailman—kasvi-
kunnan. Tämä elävä materiasta koostuva luomus oli lisääntymis-
kykyinen, mutta vailla tietoisuutta—vailla aivoja. Seuraavaksi 
Jumala loi eläimet—eläinkunnan—antoi eläimille aivot, rajoi-
tetun tietoisuuden vailla mahdollisuutta ajattelu-, järkeily- ja 
päätöstentekoprosesseihin. Mutta ihmiselle, jonka tarkoituk-
sena oli syntyä Jumalan Perheeseen, luotiin Jumalan kal-
tainen mieli, kyky ajatteluun, järkeilyyn, valintojen ja pää-
tösten tekoon—jumalallisen luonteen kehittämiseen.

Kuinka Jumala sai tämän kaiken aikaan? Elefantin, valaan ja 
delfiinin aivot ovat lähes yhtä monimutkaisia, ne ovat itse asiassa 
suurempia kuin ihmisen aivot.  Miksi ihmisen mieli on kuitenkin 
ylivoimainen, aivan toista luokkaa eläimen aivoihin verrattuna?

65Kuinka Jumala suunnitteli lisääntyvänsä!



7
Ihmisestä hengestä 
koostuvaksi Jumalan 
lapseksi

Laitteen valmistaja tarjoaa ostajalle yleensä ohje-
kirjasen, josta käy ilmi laitteen tarkoitus ja sen toiminta. 
Ihminen on kaikkein täydellisin mekaaninen laite. On luon-

nollista, että myös ihmisen Valmistaja lähetti ohjekirjan—josta 
käy ilmi, keitä olemme, miksi olemme olemassa ja mihin suun-
taan olemme matkalla.

Tämä ohjekirja on Pyhä Raamattu. Kuitenkin ihmisen vää-
risti sen sanoman, tulkitsi sitä väärin ja puhui siitä pahaa. 

Kaikesta tästä huolimatta se kertoo meille selvästi tiedosta 
muuten puuttuvan ulottuvuuden, ihmisen uskomattoman 
suuren potentiaalin—kun ihminen vain vaivautuisi lukemaan 
sen—ja uskoisi, mitä se sanoo!

Raamattu on lähdeteos meitä varten. Se kattaa esihistorial-
liset tapahtumat, käsittelee historian kohokohtia, antaa ohjeita 
nykyaikaa varten sekä ilmoittaa profetioittensa kautta tulevai-
suuden tapahtumat.

Se ilmaisee, aivan kuten edellisistä luvuista kävi jo ilmi, 
että Jumala ja ”Sana” olivat yhdessä ikuisesti ja että Sana oli 
hänkin Jumala. Jumala loi kaiken ”Sanan”, hänen kanssaan 
olevan henkiolennon, kautta (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 1:1-4).

1 Mooseksen kirjan 1:1 ”Jumala” on hepreaksi Elohim, joka on 
yksikössä oleva monikkoa ilmaiseva nimisana, eli sen mukaan 
Elohim on yksi Jumala, joka muodostuu useammasta kuin 



yhdestä henkilöstä. Se on toisin sanoen pyhä PERHE, jonka pää 
on Johanneksen evankeliumin 1:1 Jumala.

Olemme lukeneet Raamatusta, kuinka Jumala loi ensin 
enkelit—Jumalaa alemmalla tasolla olevat henkiolennot, joilta 
puuttui luomiskyky.

Seuraavaksi Jumala loi—teki—fyysisen maailmankaikke-
uden, ja sen osana maapallon. Maapallon valmistuttua Jumala 
asutti sille kolmasosan enkeleistä sekä suuren arkkienkelin, 
kerubi Luciferin , Jumalan hallituksen johtoon. Jumalan 
hallituksen alaisuudessa maassa vallitsi rauha, onni ja ilo. 
Viimein Lucifer sai enkelit kapinoimaan ja hylkäämään Jumalan 
hallituksen, jota ei enää toimeenpantu. Tämän seurauksena 
maa rappeutui ja autioitui. Siitä tuli sekasortoinen ja pimeä.

Jumala uudisti sitten kuudessa päivässä maan pinnan. Tänä 
1 Mooseksen kirjan 1 luvun ”luomisviikkona” Jumala saattoi 
ensimmäisen lisääntymiskykyisen luomistyönsä aikaan—kas-
viskunnan—joka ei kyennyt ajattelemaan, järkeilemään, teke-
mään moraalisia, eettisiä eikä hengellisiä päätöksiä. 

Lopulta seurasi ihmisen luominen.  Jumala loi ihmisen 
omaksi kuvakseen, kaltaisekseen—muotoisekseen—mutta 
eläimen tavoin fyysisestä maan materiasta koostuvaksi. 
Ihmiselle, jonka tarkoituksena oli syntyä Jumalan perheeseen, 
luotiin Jumalan kaltainen mieli, ajattelu- ja järkeilykyky, kyky 
tehdä valintoja ja päätöksiä, kyky muodostaa moraalisia, eettisiä 
ja hengellisiä asenteita.

Muista, että Jumalan päämääränä oli lisääntyminen 
ihmisen kautta—ihmisiin yksin Jumalalla olevan täydellisen 
luonteen luominen—jonka kautta Jumala voi päättää olla 
tekemättä syntiä, eikä siksi koskaan tee syntiä (1 Johanneksen 
kirje 3:9).

Tällaista täydellistä hengellistä, pyhää luonnetta ei pystytä 
luomaan kerralla. Sen täytyy kehittyä ja siksi se vaatii aikaa 
sekä kokemuksia.

Tällainen luonne—toistan vielä kerran—edellyttää, että 
yksilö kykenee ymmärtämään ja erottamaan todelliset arvot 
vääristä, oikean väärästä, kykenee valitsemaan tahdonvoiman 
avulla oikein, hylkää väärän, TEKEE oikein ja vastustaa pahaa.

Eläimillä on aivot ja vaisto. Kuitenkaan ne eivät ymmärrä 
moraalista tai hengellistä toimintaa, eivätkä pysty kehittämään 
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täydellistä hengellistä luonnetta.  Eläimillä on aivot, muttei 
älyä—vaisto, muttei kykyä pyhän, jumalallisen luonteen 
kehittämiseksi.

Tämä on eläimen aivojen ja ihmisen mielen välinen ero.
Mutta mikä saa tämän valtavan eron aikaan?
Molempien aivot ja rakenne ovat lähes toistensa kaltaisia. 

Norsun, valaan ja delfiinin aivot ovat suuremmat kuin ihmis-
aivot ja simpanssin aivot taas hiukkasen ihmistä pienemmät. 
Ihmisaivot ovat eläinaivoja vähän monimutkaisemmat, mutta 
tämä ei yksin selitä niiden laadullista ylivoimaisuutta. 

Mikä on aivojen suuren eroavaisuuden todellinen syy? Tiede 
ei ole löytänyt vastausta. Osa aivotutkijoista on päätellyt, että 
ihmisaivoilla täytyy olla eläinaivoilta puuttuva ei-fyysinen kom-
ponentti. Kaikki eivät kuitenkaan hyväksy tällaisen ei-fysikaa-
lisen komponentin mahdollisuutta.

Mikä muu selitys jää jäljelle? Hylättyään hengellisen kompo-
nentin mahdollisuuden tiede ei ole pystynyt esittämään mitään 
muuta selitystä ihmisaivojen hienovaraisen fyysisen parem-
muuden lisäksi. Kun ihminen kieltää Luojan olemassaolon, 
hän hylkää samalla perustavan tosi tiedon, faktat ja ymmär-
ryksen.  Hän on varsin tietämätön, vaikka luulee olevansa 
viisas, uskoessaan tarun totuuden sijasta.  Kun ihminen tie-
teen nimissä kieltää—tai välinpitämättömyydessään sivuuttaa—
Luojansa, hänen mielensä ei kykene näkemään, mikä ihminen 
todella on, miksi ihminen on olemassa, minne hän on matkalla 
ja mikä on ihmisen oikea tie! Ei ihme, että maailma on täynnä 
pahuutta! Kaikkeen löytyy syy!

Kun mielemme avataan ymmärtämään Jumalan ilmoitus 
ja päämäärä, pääsemme käsiksi tähän tiedosta puuttuvaan 
ulottuvuuteen: kuinka Jumala on pyhä Perhe—kuinka 
Jumala lisääntyy—materian kautta, ja kuinka hän antaa 
meidän ymmärryksellemme uutta tietoa.

Harkitse tätä: Jumala koostuu hengestä, hän on Luoja, 
suunnittelija, hallitsija ja kasvattaja. Jumalan mieli on 
ylivertainen.  Hänellä ON täydellinen, pyhä, oikeamie-
linen luonne!

Jumala käyttää maan fyysistä ainekoostumusta lisääntyäk-
seen. Hän muovasi ihmisen fyysisestä maasta kuvakseen, kal-
taisekseen (muotoisekseen).
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Mutta ennen kuin ihmisestä voi tulla Jumala, ennen 
kuin Jumala pystyy lisääntymään ihmisen kautta, ihmisen 
tulee hankkia Jumalan kaltainen luonne ja hengellinen 
elämä—Jumalalta.

Toisin sanoen Jumalan täytyi kehittää keino, jolla muuttaa 
materia (josta ihminen tällä hetkellä koostuu) hengeksi (josta 
Jumala koostuu ja joksi ihmisen täytyy muuttua).

Materia on ERI kuin henki—sitä ei voi muuttaa hengeksi. 
KUINKA Jumala pystyy muuttamaan kuolevaisen ihmisen kuo-
lemattomaksi, hengestä koostuvaksi Jumalaksi?

Ihminen koostuu täysin materiasta. Jumala sanoo: ”Silloin 
Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sie-
raimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu” (1 
Mooseksen kirja 2:7). Ihminen tehtiin maan tomusta. Hänen 
hetken kestävä ihmiselämänsä saa alkunsa hänen alkaessaan 
hengittää ilmaa sieraimiensa kautta. Hänen elämänsä on veressä 
(1 Mooseksen kirja 9:4,6). Elämän henki alkaa verien hapettu-
essa hengityksen avulla—kuin bensan kulkeutuessa auton kaa-
suttimeen. Henki on ”elämän henki”, koska elämä on veressä.

Huomioi tarkasti, kuinka ihmisestä, joka koostuu kokonaan 
materiasta, tuli elävä henki, heti kun henki välitti hänelle väli-
aikaisen fyysisen elämän. Raamattu ei mainitse ”kuolematonta” 
sielua. Ihmisellä ei ole ”kuolematonta” sielua. Hänestä TULEE 
sielu heti fyysisen elämän vastaanottaessaan.

Hepreankielinen ”sielua” vastaava sana on nephesh. 1 
Mooseksen kirjassa 1:20–24 käytetään kolme kertaa samaa 
nephesh—nimeä eläimistä—mutta kielenkääntäjät käänsivät sen 
tässä ensimmäisessä luvussa termillä ”eläviä olentoja”. Eläimet ja 
ihmiset omaavat yhtäläisen hetkellisen fyysis- kemiallinen ole-
massaolon ja molemmat kuolevat samalla tavalla (Saarnaajan 
kirja 3:19–20).

”Se sielu, joka syntiä tekee—sen on kuoltava” (Hesekielin 
kirja 18:4). Jumalan sanoo myös toisaalla: ”Se sielu, joka syntiä 
tekee—sen on kuoltava” (Hesekielin kirja 18:19). Jumala lausui 
Aadamille, joka oli sielu, hyvän- ja pahantiedon puusta: ”… sillä 
sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuo-
leman” (1 Mooseksen kirja 2:17). Saatana kielsi tämän totuuden, 
Aadam ja Eeva uskoivat häntä samoin kuin suurin osa ihmis-
kunnasta heidän jälkeensä. 
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Koetetaan ymmärtää tämä asia! Ihminen koostuu lihasta 
ja verestä—ei hengestä.

Kerroin jo ihmisaivojen ja eläinaivojen vastaavuudesta ja 
kuinka ihminen tehtiin Jumalan muotoiseksi, kuinka hänelle 
mahdollistettiin erityinen suhde Jumalaan—kuinka ihmisen 
potentiaalina oli syntyä Jumalan perheeseen.  Jumala on kui-
tenkin henki (Evankeliumi Johanneksen mukaan 4:24).

Tämän eron kuromiseksi—jotta materiaalinen ihmis-
kunta voisi muuttua henkiolennoiksi Jumalan valtakun-
taan—jotta ihminen voisi kehittää samalla Jumalan kaltaisen 
mielen—Jumala asetti jokaiseen ihmiseen hengen.

Jobin kirjan 32:8 sanoo: ”Mutta onhan ihmisissä henki, ja 
Kaikkivaltiaan henkäys antaa heille ymmärrystä.”

Tämä on suuri totuus, jonka vain hyvin harva ymmärtää.
Kutsun tässä henkeä ihmishengeksi, sillä se on jokaisessa 

ihmiseSSÄ, vaikka se koostuukin hengestä, eikä materiasta. 
Se ei ole henkiolento, se ei ole ihminen, vaan henki ihmiseSSÄ. 
Se ei ole sielu—fyysinen ihminen on sielu. Ihmishenki ei anna 
ihmiselle elämää—ihmisen elämä on fyysisessä veressä, jolle 
elämän henki tuo hapen.

Juuri tämä ei-fyysinen komponentti puuttuu eläimen 
aivoista. Se mahdollistaa ylösnousemuksessa ihmisen Jumalaksi 
muuttumisen ilman materian hengeksi muuttumista. Palaamme 
asiaan hetkisen kuluttua. 

Haluan selventää muutaman ihmisessä asuvaa henkeä kos-
kevan asian. Se on henkiainetta samalla tavalla kuin ilma ja vesi 
ovat aineita. Ihmishenki ei kykene näkemään. Fyysiset aivot 
kykenevät näkemään silmien välityksellä. Henki ihmisessä ei pysty 
kuulemaan. Aivot kuulevat korvien välityksellä. Tämä ihmishenki 
ei pysty ajattelemaan. Aivot ajattelevat, vaikka henki antaakin niille 
ajattelukyvyn. Eläinaivot eivät kykene tällaiseen ajatteluun ilman 
henkeä, ne kykenevät ainoastaan alkeistasoiseen ajatteluun.  

”Kuolemattomaan sieluun” uskovat käyttävät seuraavaa 
raamatunkohtaa. Se valaiseekin asiaa. 2 Korinttialaiskirjeen 2 
luvussa apostoli Paavali selittää korinttilaisille, ettei hän käytä 
heille puhuessaan monimutkaista kieltä, kuten monet maineen 
tavoittelijat, vaan puhuu heille nöyrästi ja yksinkertaisesti. Tästä 
huolimatta mikään maailman hallitsija—prinssi, eliitti tai kor-
keasti koulutetut—ei kyennyt ymmärtämään häntä.
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MIKSEIVÄT korkeasti koulutetut ihmiset ymmärtäneet 
häntä? Siksi, koska hän saarnasi Kristuksen viestiä Jumalan val-
takunnasta. Tämä oli hengellistä tietoa. Tällaista tietoa ei pys-
tytty fyysisesti näkemään tai kuulemaan. Ihmismieli ei kykene 
vastaanottamaan hengellistä tietoa luonnollisesti—sillä henkeä 
ei voi nähdä, kuulla, tuntea, maistaa eikä haistaa. 

Sitten Paavali kertoo, ettei kukaan ihminen voi tietää (jae 
11), mitä ihmisessä on paitsi ihmisen henki, ”joka hänessä 
on”. Eläimen aivot ovat ihmisen aivojen kaltaisia—joidenkin 
jopa ihmistä suurempia, mutta niiden aivot eivät tiedä—eivät 
ymmärrä—mitä ihminen ymmärtää. Ihminenkään ei kykene 
ymmärtämään ilman hänessä olevaa henkeä. Eli tämä henki tuo 
ihmisaivoille älyn.

Tämä ihmismieli rajoittuu kuitenkin vain fyysiseen tietoon. Se 
ei pysty tietämään—ymmärtämän—Jumalan hengellisiä asioita. 
Miksei?  Koska ihmismieli pystyy luonnollisesti käsittelemään 
vain aistien: näkö-, kuulo-, haju-, maku- ja tuntoaistien, välityk-
sellä tiedostamansa. Yksinkertainen eläin pystyy ihmisen lailla 
näkemään, kuulemaan, haistamaan, maistamaan ja tuntemaan ja 
on silti kykenemätön käyttämään aistien välityksellä saamaansa 
tietoa ja ajattelemaan ihmisen lailla. Palaan asiaan myöhemmin.

Luetaan nyt 1 Korinttolaiskirje 2:11 loppuun: ”Samoin” 
(samalla tavalla) ei myös kukaan tiedä—kellään ei voi olla tietoa, 
ymmärrystä, kukaan ei voi käsittää—mitä Jumalassa on, paitsi 
toisen hengen kautta, JUMALAN Pyhän Hengen kautta. 

Yksinkertainen eläin ei käsitä ihmismielen asioita, samoin ei 
ihminenkään yksin aivojensa turvin ymmärrä, mitä ihmisessä 
on—ainoastaan ihmishengen kautta. Samalla tavalla ihminen-
kään ei pysty tietämään—ymmärtämään—mitä Jumalassa on, 
ellei hänessä ole toista henkeä—JUMALAN Pyhää Henkeä.

Kaikilla ihmisillä on syntymästä itsessään ”ihmishenki”. 
Huomaa, että tämä henki ei ole sinänsä ihminen. Se on ihmisen 
SISÄLLÄ. Kun ihminen nielaisee lasikuulan, kuula on ihmisen 
sisällä, mutta se ei ole ihminen eikä osa ihmistä. Ihminen tehtiin 
maan tomusta—kuolevaksi. Tämä ihmishenki ei ole sielu vaan se 
on sieluun KUULUVA osa, sielun OLLESSA itse fyysinen ihminen.

Huomaa jae 14: ”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.”
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Jumala antaa meille syntymästämme yhden hengen, jota 
kutsun tässä ihmisen hengeksi. Se antaa ihmisen mielelle eläi-
meltä puuttuvan kyvyn. Tämän mielen kyky rajoittuu kui-
tenkin ainoastaan fyysiseen maailmankaikkeuteen. Miksi? Siksi, 
koska ihminen saa tietoa ainoastaan viiden fyysisen aistinsa 
kautta.

Huomaa, että ihmisen luominen ei ollut Aadamin ja Eevan 
myötä vielä valmis. Heidän fyysinen luomisensa oli täydellinen. 
Heissä oli luomishetkellä ”ihmisen henki”.

Tätä tuli seurata hengellinen luominen, joka vaati ihmiseen 
toisen hengen—Jumalan Pyhän Hengen.

”Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen… istutti 
paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän 
oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, 
ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, 
niin myös hyvän- ja pahantiedon puun” (1 Mooseksen kirja 
2:7-9).

Aadam ei ollut kirjaimellisesti ”täysin järjissään”. Hänessä 
oli ihmisen henki—muttei Jumalan Henkeä. Jumala salli hänen 
syödä vapaasti elämän puusta—joka symboloi Jumalan 
Pyhää Henkeä.  Tästä elämän puusta syöminen olisi saanut 
aikaan kaksi asiaa: (1) avannut hänen mielensä ymmärtä-
mään hengellistä tietoa, ja (2) antanut hänelle Jumalan Pyhän 
Hengen lahjan, joka johtaa ikuiseen elämään.  Mutta kun 
Jumala kertoi Aadamille Jumalan valtakunnasta, Aadam 
ei uskonut Jumalaa ja oli tottelematon—hän teki syntiä. Mitä 
tästä seurasi?

”Ja Herra Jumala sanoi… Kun ei hän nyt vain ojentaisi kät-
tänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikki-
sesti! Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista vil-
jelemään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkoitti ihmisen 
ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välk-
kyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä” (1 
Mooseksen kirja 3:22–24).

Käsitä tämä tapahtuma!
Älä unohda Jumalan suurta tarkoitusta! Jumala aikoi 

lisääntyä materiasta koostuvan ihmisen kautta—hän halusi 
lisää jäseniä omaan pyhään, vanhurskaaseen, synnittömään 
Perheeseensä.  Mutta Jumala koostuu hengestä. Kuinka hän 
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saisi kurotuksi umpeen kuolevaisen, fyysisen ihmisen ja kuole-
mattoman hengestä koostuvan Jumalan kuilun?

Ensimmäinen luotu ihminen valitsi väärin, valitsi synnin ja 
hylkäsi Jumalan hallituksen.  Jumala ajoi ihmisen pois 
Eedenistä ja esti pääsyn elämän puuhun. Tietysti Jumalan oli 
pitänyt varautua tätä varten. Jumalan suunnitelma jatkui! 
Mutta KUINKA?

Tähän vaadittiin ”toinen Aadam”—Jeesus Kristus, joka oli 
tarjoutunut tätä tarkoitusta varten ennen maailman luomista. 
Mutta hänen ei ollut määrä syntyä ja kuolla ihmisenä ennen 
kuin noin 4000 vuoden päästä.

Jumala asetti 7000 vuotta kestävän ajanjakson—jonka 
ensimmäisenä 6000 vuotena ihmiskunta sai elää erossa 
Jumalasta (muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta), se sai 
kulkea omaa tietänsä—se sai kirjoittaa oppiläksykappaleen 
ihmiskunnan kärsimyksestä ja ahdistuksesta eläessään vas-
toin Jumalan hallituksen osoittamaa elämäntapaa—jonka 
Aadam oli hylännyt.

Tätä 6000—vuotista ajanjaksoa, jona saatana olisi vielä kuvi-
oissa mukana, seuraisi 1000—vuotinen ajanjakso, jolloin tätä 
varten valmistunut Kristus hallitsisi maanpäällistä Jumalan 
valtakuntaa ja jolloin pidättäisi saatanan.

Tänä seitsemäntenä tuhatvuotisjaksona Jumalan valta-
kunta—Jumalan hallitseva Perhe—tultaisiin asettamaan 
maan päälle.

Ensimmäisen 6000 vuoden aikana ainoastaan harvoille 
tarjottiin henkisen luomistyön mahdollisuutta, joka alkaa 
ihmisen vastaanottaessa Jumalalta toisen hengen—Pyhän 
Hengen lahjan. Jumala päätti olla puuttumatta ihmisten asi-
oiden kulkuun näitä harvoja ihmisiä lukuun ottamatta. Aabel, 
Aadamin toinen poika, vaelsi Jumalan tiellä ja Kristus kutsui 
häntä ”vanhurskaaksi Abeliksi”. Myös Hanok ”vaelsi Jumalan 
yhteydessä”. Nooa sai armon Jumalan silmissä—mutta ensim-
mäisen 1900 vuoden aikana ei paljon sitä useampi.  

Vedenpaisumuksen jälkeen Aabraham, Iisak, Israel ja Joosef 
elivät Jumalan elämänmallin mukaisella tavalla. Jumala kutsui 
ja muodosti heistä Israelin kansan, mutta sille ei tarjottu hengel-
listä pelastusta eikä ikuista elämää—vain materiaalisia ja kan-
sallisia siunauksia. Jumala kutsui muutamia profeettoja ja toimi 
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heidän kauttaan. Kun Kristus saapui, hän mahdollisti hengel-
lisen pelastuksen kaikille ihmisille. Kuitenkin vain suhteellisen 
pieni hengellinen sato kutsuttiin hengelliseen pelastukseen noin 
2000 Kristusta seuraavan vuoden aikana.

I H M I S E N  L I S Ä Ä N T Y M I N E N  K U VA A 
J U M A L A N  L I S Ä Ä N T Y M I S T Ä

Harvat tajuavat, että ihmisen lisääntymisellä on pyhä, muista 
elämänmuodoista poikkeava jumalatasoinen tarkoitus. 

Ihmisen lisääntyminen kuvaa hengellistä pelastusta—se 
kuvaa Isän Jumalan lisääntymistä Jumala perheeksi.

Koeta havaita näiden hämmästyttävä samankaltaisuus!
Muista, että ihminen koostui täysin maan materiasta (1 

Mooseksen kirja 2:7 ja 3:19). Kuinka Jumala saattoi lisääntyä 
pelkästään fyysisen ihmisen kautta ja muuttaa hänet hengestä 
koostuvaksi Jumalan perheen jäseneksi?

Pelkästään fyysinen ihminen tarvitsee ensin itsellensä 
hengen (osan henkeä). Muista, että tämä henki ei ole sinänsä 
ihminen—ainoastaan osa ihmistä. Muista myös, ettei tämä 
henki kykene näkemään, kuulemaan eikä ajattelemaan. 
Ihminen näkee, kuulee ja ajattelee fyysisten aivojen kautta sekä 
näkö-, kuulo, maku-, haju- ja tuntoaistin—viiden aistin välityk-
sellä. Ihmisessä oleva henki tuo hänen fyysiselle aivolleen fyy-
sisen älyn ja mahdollistaa ihmisen mielen.

Henki toimii muiden toimintojen ohella tietokoneen 
tavoin. Se antaa aivoille sen psyykkiset ja älylliset kyvyt. Aivot 
vastaanottavat tietoa silmien, korvien sekä muiden aistien 
kautta, jonka hengen tietokone ”tallentaa”. Kaikki muisti varas-
toituu tähän henkitietokoneeseen. Tämä ”tietokone” antaa 
aivojen etsiä hetkessä päätöksen tekoon tarvittavan informaation 
miljoonien bittien joukosta. Eli muisti tallentuu ihmisen hen-
keen aivojen ”harmaasta aineesta” riippumatta, tai sen lisäksi.

Tämä ihmisen henki mahdollistaa eläimiltä puuttuvan hen-
gellisen ja moraalisen ulottuvuuden. 

Jumala loi ihmisen, Aadamin, tarvitsemaan myös toista 
henkeä—Pyhää Henkeä. Koska Aadam kapinoi ja söi kiel-
letyn hedelmän, Jumalan täytyi ajaa Aadam ulos ja sulkea pääsy 
elämän puuhun—joka symboloi Jumalan Pyhää Henkeä.
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Kristuksen kautta katuva ihmiskunta voi vastaanottaa 
Jumalan lahjan, hänen Pyhän Henkensä. Kristus sanoi 
Nikodeemukselle: ”Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei 
hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.” Nikodeemus ei 
tietenkään pystynyt ymmärtämään tätä, edes nykypäivänä 
tuskin kukaan ymmärtäisi sitä. Jeesus selitti hänelle: ”Mikä 
lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on 
henki” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:6). Ihminen muo-
dostettiin maan tomusta. Hän ON liha. Jeesus ei puhunut toi-
sesta fyysisestä syntymisestä eikä kääntymyksestä tämän elämän 
aikana—vaan hengellisestä syntymästä—kun ihmisestä TULEE 
henki, eikä hän enää kostu materiasta vaan täysin hengestä! 
Kyllä, kirjaimellisesti!  Vasta sitten hän syntyy Jumalasta. 
Jumala on henki (Evankeliumi Johanneksen mukaan 4:24).

Jokainen ihminen on ihmis-isänsä siittämä. Syntyäkseen 
uudelleen, Isän Jumalan hengestä, henkilön täytyy olla hen-
gellisen Isän—Jumalan—siittämä.

Tästä löytyy selitys Roomalaiskirjeestä 8:16–17: ”[Jumalan] 
Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme 
[siitettyjä] Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme 
myöskin perillisiä [mutta emme ole vielä vastaanottaneet 
perintöä], Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä…”

Jumalan Pyhä Henki, joka yhdistyy ihmisen mielessä 
ihmisen henkeen, saa aikaan kaksi asiaa: (1) se siittää ihmiseen 
Jumalan ikuisen elämän, jotta ihminen voi myöhemmin syntyä 
henkiolentona Jumalan perheen pyhäksi jäseneksi, (2) se antaa 
ihmisen mielelle kyvyn ymmärtää hengellistä tietoa—
ymmärtää Jumalan asioita (1 Kirje korinttilaisille 2:11). Lisäksi 
Jumalan Henki lahjoittaa Jumalalta kyvyn rakastaa sekä antaa 
uskon ja voiman saatanan ja synnin voittamiseksi.

Tällä hengestä siitetyllä kristityllä on nyt itsessään ehdol-
linen ikuinen elämä—Jumala-elämä, mutta hänestä ei ole 
tullut vielä kuolematon henkiolento—hän ei koostu vielä 
kokonaan hengestä.

Henkilö on nyt Jumalan perillinen, kuten rikkaan miehen 
poika—mutta hän ei ole vielä ”uudelleen syntynyt”—hän ei 
ole vielä perinyt isänsä omaisuutta. Mutta jos Jumalan Pyhä 
Henki asuu meissä, Jumala herättää meidän kuolevaiset ruu-
miimme meissä asuvan Henkensä KAUTTA kuolemattomuu-
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teen, kun Kristus palaa maan päälle kuninkaiden Kuninkaana 
(Kirje roomalaisille 8:11; 1 Kirje korinttilaisille 15:49–53).

Huomaa, kuinka tämä hämmästyttävä yhtäläisyys jatkuu:
Hedelmöitetty ihmisalkio, myöhemmin sikiö, ei ole vielä 

syntynyt vaan saa ravintonsa äitinsä kautta. Siitetty kristitty ei 
ole hänkään vielä syntynyt Jumalan perheeseen vaan Jumalan 
kaltainen elämä on vasta siitetty alkuun. 

Saatana petti fundamentalistisen kristinuskon ja sai sen 
jäsenet uskomaan, että vastaanotettuaan Kristuksen he ovat 
”uudelleen syntyneitä”.

Raskauden keston aikana ihmiselle kehittyy ihmisen tyy-
pilliset omaisuudet, muoto, ruumis ja aivot. Samalla tavalla 
myös Jumalan vanhurskas, pyhä luonne muodostuu ja 
kasvaa ihmisessä. 

Joskus tällainen Jumalan kaltainen luonne kehittyy niin 
pikkuhiljaa, että sitä on vaikea havaita ensimmäistä hengellisen 
tunteen ”romanssia”—kääntymystä seuraavaa ”ensirakkautta”—
lukuun ottamatta. Hengellinen tieto (2 Pietarin kirje 3:18) 
lisääntyy ja hengellinen luonne kehittyy ajan myötä.

Kääntymyksen jälkeen henkilö on vasta hengellinen ”alkio”, 
joka tarvitsee hengellistä ruokaa. Jeesus sanoi, että ihminen 
ei elä vaan leivästä (fyysisestä ravinnosta), vaan jokaisesta 
sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Raamattu on Jumalan 
Sana kirjoitusasussa, Kristus on Jumalan Sana henkilöhah-
mossa. Kasvu tarkoittaa henkilön luonteen kehittymistä, mikä 
vaatii oman aikansa ja saavutetaan suurelta osalta kokemuk-
sien kautta.

Luonteen kehitys vaatii jatkuvaa Raamatun opiskelua, 
koetukset kestäväksi osoittautumista sekä jatkuvaa syvällistä 
rukousta.  Kun tutkit Raamattua, Jumala puhuu sinulle.  
Kun rukoilet, sinä puhut Jumalalle. Keskustelun kautta opit 
tuntemaan ihmisiä sekä myös Jumalan. 

Hengellisen luonteen kehitys tapahtuu lisäksi yhteydessä 
muihin hengessä siitettyihin kristittyihin, kristillisessä yhtey-
dessä Jumalan seurakuntalaisten kanssa.

Fyysinen alkio saa ravintonsa äitinsä kautta, Jumalan seura-
kunta on samoin myös jäsentensä hengellinen äiti.  Jumalan 
seurakunnasta sanotaan: ”Jerusalem, joka ylhäällä on, meidän 
äitimme” (Kirje galatalaisille 4:26).
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Huomioi näiden kahden asian välinen yhteys. Jumala asetti 
itse kutsumansa, valitsemansa pastorit seurakuntaansa lampaita 
ruokkimaan ”tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen 
työhön [Kristuksen evankeliumia kaikkialle maailmaan julis-
tamaan], Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki 
pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään” 
(Kirje efesolaisille 4:12–13).

Kristuksen tosi (harvojen) pastorien velvollisuutena on suo-
jella siitettyjä syntymättömiä pyhiä erheellisiltä opeilta ja val-
heellisilta pastoreilta!

Ihmisen lisääntyminen kuvaa ihmeellisesti Jumalan 
lisääntymistä!

Muista, että Jumala halusi, että ihmisen lisääntyisi per-
heen sisällä. Lisääntyminen tuo lisää lapsia ihmisperhee-
seen. Ihmisperhe kuvaa tarkasti Jumalan perhettä. Jumala 
ei luonut avioliittoa eikä perhe-elämää millekään muulle elä-
mänmuodolle, ainoastaan ihmiselle, jonka potentiaalina on 
Jumalan perheeseen liittyminen! 

Jatka ajatussarjaa eteenpäin! Fyysisen sikiön tulee saavuttaa 
tietty koko fyysisesti, jotta se voi syntyä. Samoin myös siitetyn 
kristityn tulee kasvaa hengellisesti Kristuksen armossa ja tun-
temuksessa (2 Pietarin kirje 3:18), hänen täytyy voittaa ja hänen 
luonteensa täytyy kehittyä hänen elämänsä aikana, jotta hän voi 
syntyä Jumalan valtakuntaan! 

Tätä asiaa kuvaa vertaus leivisköistä (Evankeliumi Luukkaan 
mukaan 19:11–27), jossa Jeesus kuvaa itseään jalosukuisena mie-
henä, joka matkustaa kaukaiseen maahan (taivaaseen) ja joka 
vastaanottaa palatessaan valtakunnan. Alussa hän kutsuu luok-
seen kymmenen palvelijaansa ja antaa kullekin yhden talentin. 
Hänen poissa ollessaan yksi palvelijoista kasvattaa yhdestä 
kymmenen talenttia ja saa palkkioksi kymmenen kaupungin 
hallinnon Jumalan valtakunnassa. Toinen tuottaa vain viisi 
talenttia ja yhtäläisen taidon vastaanottaneena tämä saa viisi 
kaupunkia hallittavakseen. Kolmas ei tuota mitään—ja hänen 
saamansa talentti otetaan häneltä takaisin. 

Toisessa vertauksessa (Evankeliumi Matteuksen mukaan 
25:14–30) yksi sai viisi talenttia, toinen kaksi ja kolmas yhden 
talentin—jokainen lahjojensa mukaan (kuten golfin tasoitus-
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järjestelmässä). Kristuksen palatessa viisi talenttia saanut esitti 
toiset viisi (mikä esittää hengellistä kasvua ja voittamista elämän 
aikana) ja häntä kehutaan hyväksi ja uskolliseksi palvelijaksi ja 
hänelle annetaan sen mukainen vastuullinen asema Jumalan 
valtakunnassa. Palvelija, joka sai kaksi talenttia ja joka tuotti 
toiset kaksi, tuotti kykyjensä mukaan täsmälleen yhtä paljon ja 
sai yhtäläisen palkkion. Mutta yhden talentin saanut ei tehnyt 
talentillaan mitään. Hän ei voittanut, ei kasvanut hengelli-
sesti—hänen luonteensa ei kehittynyt lainkaan. Näissä kahdessa 
vertauksessa talentit edustavat henkilön parannuksen teon yhte-
ydessä saamaa Pyhän Hengen mittaa. Kun Pyhä Henki alkaa 
johtaa hengen siittämää henkilöä—tämä oppii Jumalan Hengen 
johtamana, kasvattaa hengellistä tietomääräänsä ja voittaa—ja 
Jumalan Hengen määrä kasvaa hänessä. Jeesus oli täynnä Pyhää 
Henkeä—hänelle ei annettu Henkeä mitalla (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 3:24). Vertaukset osoittavat meille, että 
parannuksen tehnyt, joka ei kasva Hengessä ja jonka luonne ei 
kehity, menettää kaiken! Tässä kuvataan henkilöä, joka ”vas-
taanottaa Kristuksen”, joka on mielestään jo ”uudelleen 
syntynyt”, eikä usko, että hänen tulee voittaa, kasvaa hengelli-
sesti ja kasvattaa luonnettaan, vaan luulee olevansa ”jo pelas-
tettu” eikä usko pelastukseen ”tekojen kautta”. Tämä henkilö ei 
ymmärrä, että vaikka pelastus on ilmainen lahja, meidät pal-
kitaan tekojemme mukaan (Evankeliumi Matteuksen mukaan 
16:27). Koska hän ei tee mitään, hän menettää palkkionsa sekä 
ilmaisen, ikuisen elämän lahjan.

Kristus vastaa näille henkilöille palatessaan Jumalan val-
takunnan kanssa: ”Sinä paha ja laiska palvelija… Ottakaa 
sentähden leiviskä häneltä pois… Ja heittäkää tuo kelvoton 
palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten 
kiristys.” Palvelija epäonnistui, hän ei saavuttanut Jumalan pää-
määrää—Jumalan pyhää, vanhurskasta luonnetta—jonka 
Jumala haluaa lahjoittaa meille. 

Monia on petetty ja he ovat vastaanottaneet erheellisen 
”pelastuksen”.

Yhtäläisyys täydentyy: Fyysiselle sikiölle kehittyy pikkuhiljaa 
yksittäiset fyysiset piirteet ja elimet. Siitettyyn kristittyyn täytyy 
kehittää elämänsä aikana yksi kerrallaan seuraavat hengelliset 
piirteet: rakkaus, usko, hengellinen tieto, pitkämielisyys, ystä-
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vällisyys, hyvyys, itsensähillitseminen. Hänen tulee olla sanan 
tekijä.  Sikiö, joka lakkaa kasvamasta, ei synny, vaan kuolee! 

K U I L U  S U L K E U T U U

Lopulta, kuinka Jumala suunnitteli muuttavansa fyysisen hen-
kiseksi—lisääntyvänsä fyysisten ihmisten kautta, jotka 
ovat muodostuneet fyysisestä maan mullasta?

Ensiksikin Jumala asetti fyysiseen ihmiseen ”ihmisen” 
hengen. Tämä ei ole kuitenkaan henki, joka kykenee pää-
tösten tekoon, tekee parannuksen tai kasvattaa luonnetta. Tämä 
henki ei tuo ihmiselle elämää, se ei kykene näkemään, kuule-
maan, tuntemaan tai ajattelemaan. Se antaa fyysisen ihmisen 
aivoille kyvyn näihin. Se tallentaa jokaisen ajatuksen—
jokaisen viiden aistin kautta saadun informaation—se tallentaa 
minkä tahansa ihmisen elämän aikana hankkiman luonteen 
laadun—niin hyvän kuin pahankin.

Ihminen on tehty kirjaimellisesti savesta. Jumalaa voisi 
verrata mestari savenvalajaan, joka muotoilee savesta astian. Jos 
savi on liian kova, se ei voi muotoutua halutulla tavalla. Jos se 
on liian pehmeä tai märkä, se ei pysy savenvalajan haluamassa 
”muodossa”.

Huomaa Jesajan kirjan 64:8: ”Mutta olethan sinä, Herra, 
meidän isämme; me olemme savi, ja sinä olet meidän vala-
jamme, kaikki me olemme sinun kättesi tekoa.”

Jumala on lahjoittanut meille vapaan tahdon.  Jos joku 
kieltäytyy tunnustamasta Jumalaa ja hänen teitään—jos 
henkilö kieltäytyy tekemästä parannusta ja kääntymästä vää-
rältä tieltä oikealle, Jumala ei voi luoda häneen oikeamielistä 
luonnetta. Ihmissaven täytyy muotoutua vapaaehtoisesti. Jos 
ihminen kovettuu ja hankaa vastaan, hän on kovan ja kuivan 
saven kaltainen, jota valaja ei kykene muovaamaan mieleisek-
seen. Toisaalta, jos ihmiseltä puuttuu tahdonvoima, määrätie-
toisuus ja päättäväisyys, hän ei silloinkaan pysy oikeassa ”muo-
dossa” Jumalan käsissä tahdotulla tavalla—tällainen ihminen 
on liian ylimalkainen, häneltä puuttuu luonteen voima eikä hän 
kestä loppuun asti vaan menettää kaiken.

Me olemme totisesti Jumalan kätten tekoa.  Meillä on 
kuitenkin oma osuutemme hengellisessä kehityksessämme. Jos 
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laiskuudessamme jätämme väliin Raamatun tutkistelun ja ruko-
uksen—tai annamme materiaalisten intressien tulla näitä tär-
keämmäksi, jos me emme välitä tuosta niin suuresta pelastuk-
sesta, menetämme kaiken.

Mutta jos voimalla ja luonteen vahvuudella antaudumme 
vapaaehtoisesti Jumalan käsiin, hän antaa meille Henkensä 
ja sen kautta vanhurskautensa—oman luonteensa—ja avaa mie-
lemme käsittämään hengellistä tietoa. Meidän täytyy haluta 
tätä!  Meidän täytyy tehdä työtä sen hyväksi! Meidän 
täytyy asettaa se ensimmäiselle sijalle, kaiken muun edelle.

Kyseessä täytyy olla Jumalan vanhurskaus, sillä meidän 
omamme on Jumalalle kuin likaiset hänelle. Hän antaa jat-
kuvasti tietonsa, vanhurskautensa, luonteensa meidän käyt-
töömme—jos me ahkerasti etsimme ja kaipaamme sitä.  Meillä 
on kuitenkin hyvin tärkeä osa asiassa. Kaikki kunnia 
kuuluu Jumalalle.

Kun saavutamme Pyhän Hengen kautta Jumalan luonteen, 
Jumala voi lisääntyä yhä enenevässä määrin kauttamme.

Lopulta meistä tulee Jumalan kaltaisia ylösnousemuksessa—
emmekä enää voi tehdä syntiä, koska asetamme itsemme tällai-
seksi, olemmehan kääntyneet pois synnistä ja taistellet jatku-
vasti syntiä vastaan ja voittaneet sen. 

Jumalan tarkoitus TULEE täyttymään!

M I K S I  I H M I N E N  T E H T I I N  M A T E R I A S T A ?

Pysähdy ja ajattele!
Miksi Jumala päätti tehdä ihmisen materiasta eikä hengestä? 

Hän teki enkelit hengestä koostuviksi.
Muista, että Jumala päämääränä oli lisääntyminen! 

Hänen pyhien lastensa täytyy olla Jumalasta siitettyjä ja 
syntyä Jumalan perheeseen. Kristus, edelläkävijämme, oli 
ainutlaatuisella tavalla Isän Pyhän Hengen kautta neitsyt 
Mariaan siittämä. Hänestä tuli Jumalan (ainoa tällä tavalla 
siitetty) Poika hedelmöityksen hetkestä ja ihmiseksi synnyt-
tyään. Hän on nyt esikoinen monien veljien joukossa (Kirje 
roomalaisille 8:29), hän syntyi Jumalan Pojaksi kuolleista nou-
semisen kautta (Kirje roomalaisille 1:4) kuten mekin tulevai-
suudessa saatamme syntyä.
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Jumala sanoi Kristuksen olevan enkeleitä ylempi, ja niin 
mekin tulemme olemaan, olemmehan hänen kanssaperillisiään: 
”Tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen peri-
mänsä 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?” (Kirje heprealaisille 1:4-5). Jobin 
kirjan luvuissa 1,2 ja 7 enkeleistä puhutaan Jumalan poikina, 
mutta pelkästään luotuina ”poikina”. Heprealaiskirjeen 1 luvussa 
Jumala ei sano kuitenkaan kenenkään heistä olevan ”omia syn-
nytettyjä (engl. begotten, siitettyjä) poikiaan”. Kun me ihmiset 
vastaanotamme Jumalan Pyhän Hengen, meistä tulee Jumalan 
siitettyjä lapsia ja hänen nimensä perillisiä—samalla tavalla 
kuin omat poikani, jotka perivät minun nimeni.

Meistä tulee henkiolentoja kun synnymme Jumalasta. 
Miksi Jumala loi ihmisen alun perin materiasta—maan 
tomusta?

Olen osittain jo vastannut tähän kysymykseen. Hengestä 
koostuvat enkelit ovat kuolemattomia. Enkelit, jotka tekivät 
syntiä, joutuvat kantamaan ikuisesti synnin rangaistuksen. 
Kuolema ei ole heidän rangaistuksensa. Heidän rangaistuk-
sensa on maanpäällä tarjotun mahdollisuuden menettäminen, 
ikuinen elämä kaunaisena, katkerana, kapinoivana, toivotto-
mana ja turhaantuneena heidän tekemänsä synnin seurauksena. 
Kun he olivat kerran turmelleet mielensä, he eivät enää pysty 
palauttamaan itseään oikealle kurssille. He eivät pysty enää kos-
kaan kokemaan onnea ja iloa.

Kun materiasta koostuvat ihmiset tekevät syntiä ja kiel-
täytyvät tekemästä parannusta ja kääntymästä synninteosta, 
he kokevat toisen kuoleman—he hukkuvat (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 3:16)—niinkuin ei heitä olisi ollutkaan 
(Obadjan kirja 16). Tässä käy esiin Jumalan armollisuus.

F Y Y S I N E N  V O I  M U U T T U A , 
H E N G E L L I N E N  E I  M U U T U

Tähän löytyy vielä toinen, erittäin tärkeä syy. Humanisti ja 
filosofi Elbert Hubbard sanoi: ”Ainoa pysyvä maailmassa on 
muutos.” Materia ei pysy ennallaan, pysyvästi muuttumatto-
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mana, vaan se muuttuu jatkuvasti. Jerusalemin jättiläismäiset 
kivimuurit ikääntyvät. Kaikki maan päällä oleva muuttuu.

Henki on kuitenkin muuttumaton—Jumala antoi enke-
leille voiman—ajatella, järkeillä, tehdä päätöksiä sekä tah-
donvoiman toteuttamaan tehdyt päätökset ja valinnat. Henki 
sinänsä, Jumalan ja henkiolentojen tahtoa lukuun ottamatta, on 
muuttumaton.  Kun saatana ja demonit tekivät päätöksensä, 
he eivät voineet henkiolentoina enää muuttua! 

Jumalan lisääntyminen vaatii vanhurskaan luonteen 
kehittymistä. Tämä puolestaan vaatii muuttumista.  Jos 
Jumala olisi tehnyt meistä henkiolentoja ja jos olisimme sitten 
hyljänneet Jumalan, emme olisi koskaan kyenneet tekemään 
parannusta—emme pystyneet muuttumaan, kääntymään saa-
tanan elämäntavasta Jumalan elämän tielle! Koska ihminen 
koostuu materiasta, hän voi muuttua. Kun Jumala kutsuu 
ihmistä, tämä ymmärtää, että on tehnyt syntiä ja voi tehdä 
parannuksen—muuttua, kääntyä pois synnistä—kääntyä 
Jumalan tielle.  Kun hän muuttaa kurssinsa, hän voi Jumalan 
avulla jatkaa sitä eteenpäin. Hän kasvaa ja omaksuu hengellistä 
tietoa, hänen luonteensa kehittyy, hän saa kuriin vääränlaiset 
tavat, heikkoudet ja viat.

Kaikki tämä on mahdollista fyysiselle ihmiselle, fyy-
sisten aivojen kautta.

Ihmisen henki antaa aivoille sen fyysisen älyn ja yhdistettynä 
Jumalan Henkeen antaa aivoille kyvyn ymmärtää hengellistä 
tietoa. Nämä henget tallentavat ihmisen tiedon ja luonteen 
ja säilyttävät ne yhdessä ihmisen fyysisen ulkomuodon kanssa. 
Nämä henget eivät saa aikaan vanhurskasta luonnetta, vaan 
Jumala antaa Pyhän Henkensä kautta meille hänen uskonsa 
ja hänen vanhurskautensa—niin kauan kuin totisesti tavoitte-
lemme sitä. Kun fyysiselle ihmiselle on sitten kehittynyt pyhä ja 
vanhurskas luonne, KUINKA Jumala tekee fyysisestä ihmisestä 
henkiolennon?

H E N G E N  M U O T T I

Raamatussa ihmisen sanotaan olevan saven kaltainen—hän 
kirjaimellisesti onkin—ja Jumalan puolestaan savenvalajan. 
Voimme kuvata Jumalaa myös kuvanveistäjäksi, sillä halusta, 
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vapaasta tahdostamme, olemme hengellisesti ja luonteemme 
kehityksessä hänen kättensä tekoa. Job sanoi: ”Kun mies 
kuolee, virkoaako hän jälleen henkiin? Minä vartoaisin kaikki 
sotapalvelukseni (myös, kaikkina minulle osoitettuina päivinä), 
kunnes pääsyvuoroni joutuisi (alkutekstin mukaan muutok-
seni tapahtuu). Sinä kutsuisit, ja minä vastaisin sinulle, sinä ikä-
vöitsisit kättesi tekoa” (Jobin kirja 14:14–15). 

Kuinka fyysinen ihminen kuolee, kuinka hän herää 
henkiin ja astuu Jumalan valtakuntaan—Job kutsuu tätä 
”muutokseksi”?

Huomaa Jesajan kirjan 64:8: ”Mutta olethan sinä, Herra, 
meidän isämme; me olemme savi, ja sinä olet meidän vala-
jamme, kaikki me olemme sinun kättesi tekoa.”

Jos Jumala olisi luonut meidät hengestä koostuviksi, hän ei 
olisi pystynyt muovaamaan, muuttamaan, kehittämään meissä 
kaltaistaan luonnetta enää sen jälkeen kuin olisimme—kaikki 
ovat—langenneet syntiin.

Huomaa myös: ”Sanooko savi valajallensa: Mitä sinä kelpaat 
tekemään? Sinun työsi on kädettömän työtä!”(Jesajan kirja 45:9).

Toinen usein väärin tulkattu raamatunjae sanoo: ”Sillä 
armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta—
se [usko]on Jumalan lahja—ette tekojen kautta, ettei kukaan 
kerskaisi” (Kirje efesolaisille 2:8-9). Emme ansaitse pelastusta 
hyvien töittemme takia tai niiden kautta—mutta kun saamme 
pelastuksen Jumalan lahjana, palkkiomme määräytyy ”teko-
jemme” mukaan (Evankeliumi Matteuksen mukaan 16:27)—sen 
mukaan, kuinka toimimme Jumalan elämänmallin mukai-
sesti—kuinka luonteemme kasvaa.

Lue tämä kappale loppuun asti, toisin kuin sen sanomasta 
erehtyneet: ”… ette tekojen kautta”… Miksemme?... ”ettei 
kukaan kerskaisi. Sillä me olemme HÄNEN TEKONSA, luodut 
Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on 
edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme” (Kirje efe-
solaisille 2:9–10).

Olen tässä esittänyt, kuinka meidän täytyy olla yhteydessä 
Jumalaan ja kuinka Jumala on valaja—tai kuvanveistäjä—
joka muotoilee ja muovaa elämämme ja luonteemme hänen 
vanhurskaan luonteensa kuvaksi, HALUTESSAMME JA 
ANTAUESSAMME hänen käsiinsä.
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Kuten totesin, Jumalan kaltaista luonnetta ei pystytä luomaan 
hetkessä. Sen täytyy kehittyä. Meidän tulee antautua Jumalalle, 
tavoitella ja etsiä häntä, koska luonne tulee Jumalalta.  Jumala 
voi muovata luonnettamme vain jos olemme joka päivä yhtey-
dessä Luojaamme hänen ja meidän henkemme kautta—muis-
tathan, että hänen Pyhä Henkensä ”todistaa meidän henkemme 
kanssa, että me olemme Jumalan lapsia” (Kirje roomalaisille 
8:16). Jos Jumala olisi luonut meidät henkiolennoiksi, hän ei olisi 
kyennyt muovaamaan meitä enää langettuamme syntiin.

Job kertoo, että kaikki kuolevat. Ylösnousemuksesta alkaa 
tuonpuoleinen elämä. Kuollessamme tietoisuutemme sammuu. 
Kirjan luku 12 käsittelee tätä asiaa tarkemmin. Kuolemassa 
ihmisen fyysisten aivojen tietoisuus lakkaa ja rappeutuu.

Minkälainen ruumis meillä on ylösnousemuksessa? Vastaus 
löytyy 1 Korinttolaiskirjeen 15 luvusta: ”Mutta joku ehkä kysyy: 
Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he 
tulevat?... Ja kun kylvät [haudatessasi maahan], et kylvä sitä 
vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai 
muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren, sellaisen 
kuin tahtoo…” (1 Kirje korinttilaisille 15:35–38). 

Kuoleva ruumis ei ole se sama ruumis, joka herää 
ylösnousemuksessa.

Nyt kerron kaikkein tärkeimmän ihmisen henkeä—jota 
kutsun ”ihmishengeksi”—koskevan asian. Se ei anna ihmiselle 
elämää. Se ei näe, kuule eikä ajattele.  Ihminen tekee päätökset, fyy-
sisen ihmisen luonteen täytyy kehittyä. Jumala muovaa ihmissaven 
luonteensa kaltaiseksi. Ihmisessä oleva henki tallentaa aivojen 
vastaanottamat tiedot, asenteet ja luonteen piirteet.  Lisäksi se tal-
lentaa koko ihmisen ruumiin, jopa hänen sormenjälkensä.

Vertaa tätä kuvanveistäjän muottiin. Kuvanveistäjä, joka 
haluaa tehdä pronssiveistoksen ihmisestä, tekee tätä tarkoitusta 
varten savi- tai laastimuotin. Sitten hän valuttaa pronssiliuoksen 
valmistamansa mallin muotoiseen onttoon muottiin, jossa se 
kiinteytyy. Kun muotti poistetaan, pronssipatsas on täsmäl-
leen alkuperäisen mallin mukainen.

Jokaisessa ihmisessä oleva henki on sekin muotti. Se tal-
lentaa ihmisen muistin, luonteen ja muodon.

En väitä, että henki olisi ontto sinänsä, vaan että se toimii 
kuvanveistäjän muotin tavoin. Kun ihminen vastaanottaa 
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Pyhän Hengen, Jumala antaa hänelle ylösnousemuksessa hen-
kiruumiin, joka on henkimuotin mukainen. Ylösnousemuksen 
jälkeen henkilö koostuu hengestä, ei enää materiasta, kuten 
ihmiselämänsä aikana. Hän herää ylösnousemuksessa yhtäkkiä 
henkiin henkiolentona.  Tämä on ihmisen kuoleman hetken 
tajunnan menetystä seuraava tajunnan hetki. Ihmisen kaikki 
muistot ovat tallella. Hän näyttää samalta kuin ihmiselämänsä 
aikana. Jopa hänen sormenjälkensä ovat samat. 

Luonne, jonka hän salli Jumalan kehittää itseensä, on tal-
lella. Hän tulee elämään ikuisesti!  Ja Isän Jumala tavoin, 
omasta tahdostaan, hänestä on tullut henkilö, joka ei voi tehdä 
syntiä (1 Johanneksen kirje 3:9).

Ylösnousemuksen ruumis ei ole sama kuin elinaikainen 
lihasta ja verestä koostunut ruumis. Jumala ei muuta materiaa-
lista lihaa ja verta hengeksi. Fyysinen lihasta ja verestä koostuva 
ruumis rappeutuu ja hajoaa kuoleman jälkeen, mutta ruumiissa 
oleva henki säilyttää ihmisen muodon, muistin ja luonnon 
ennallaan kuvanveistäjän muotin lailla.  Tämä hengestä koos-
tuva muotti ei muutu—vaikka ylösnousemus tapahtuu jopa 
tuhansia vuosia kuoleman jälkeen.

Huomaa, mitä kuolemassa tapahtuu. 
”Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki 

palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.” Huolimatta siitä, 
haudataanko ihminen arkussa tai ehkä polttohaudataan, hänen 
fyysinen ruumiinsa palaa kuoleman jälkeen maaksi. Mutta 
ihmisessä oleva henki, joka tallensi kaiken—ruumiin muodon, 
kasvojen piirteet, muistin ja luonteen—palaa Jumalan tykö. Se 
säilyy MUUTTUMATTOMANA.

Aabrahamin, Mooseksen, Daavidin ja Danielin kaltaiset 
pyhät kuolivat tuhansia vuosia sitten.  Pysähdy ja pohdi 
TÄTÄ! Jumalan täytyi kehittää keino, jolla pyhien muoto, 
ulkonäkö, mieli ja luonne voitiin säilyttää tuhansien vuosian 
ajan. He koostuvat katoavasta lihasta ja verestä ja ovat kauan 
sitten kokonaan (ihminen koostuu materiasta) mädäntyneet. 
Kuitenkin ylösnousemuksen hetki on heille kuin sekunti kuo-
leman jälkeen.

Kuollessasn he eivät ole mistään tietoisia. Jumalan Sanassa 
sanotaan: ”Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta 
kuolleet eivät tiedä mitään” (Saarnaajan kirja 9:5).
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Jumalan tykö palaava henki on ihmisessä koko ihmisen eli-
najan ollut henki. Se ei ole ”ikuinen sielu”, sillä sielu on kuole-
vainen ja katoava.

Jumalan Pyhän Hengen omaavat heräävät ensimmäisessä 
ylösnousemuksessa (Johanneksen ilmestys 20:4-5). He muut-
tuvat kuolemattomiksi, he saavat henkiruumiin ja heidän 
kasvonsa loistavat auringon lailla.

Ne ihmiset, joita ei kutsuttu ikuiseen pelastukseen ihmiselä-
mänsä aikana, herätetään henkiin Kristuksen Jumalan valta-
kunnan tuhatvuotisen hallituskauden jälkeen suuren, valkean 
valtaistuimen tuomioistuimelle (Johanneksen ilmestys 20:11–
12) . Heidät herätetään kuolevina, edellisen kaltaisiin lihasta ja 
verestä koostuviin fyysisiin ruumiisiin. Tällä suurella tuomiolla 
heidät ”kutsutaan”—heidän silmänsä avataan vastaanottamaan 
Jumalan totuus. Vasta sen jälkeen seuraa viimeinen ylösnou-
semus (Johanneksen ilmestys 20: 13–15), jolla ne ihmiset herä-
tetään, joita Jumala kutsui kuolevaisen elämän aikana, mutta 
jotka hylkäsivät Jumalan tai kääntyivät pois Jumalan totuu-
desta. Heidät heitetään tuliseen järveen yhdessä suuren, valkean 
valtaistuimen tuomioistuimella Jumalan hylänneiden ihmisten 
kanssa (2 Pietarin kirje 3:10–11). Tämä on toinen kuolema. He 
tulevat tomuksi kuolemattomien jalkapohjien alla Jumalan val-
takunnassa (Malakian kirja 4:3) ja ovat, niinkuin ei heitä olisi 
ollutkaan (Obadjan kirja 16). 

Nyt miljoonille kuolemattomille pelastetuille avautuu val-
tavan mahtava ihmisen potentiaali—Luoja Jumala asettaa 
koko maailmankaikkeuden valtamme alle (Kirje heprealai-
sille 2:7-8).

paljon on vielä paljastamatta.  Mistä maailman vaike-
udet, kärsimys, murheet ja kaikki paha tulivat viimeisten 6000 
vuoden aikana? Tapahtumille löytyy aina syy ja seuraus.

Jumalan koko suunnitelmasta on vielä runsaasti 
paljastettavaa!
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8
Miksi nykymaailman 
paha?

Pysähdytään hetkeksi. Maailman suurin ongelma 
on ihmisen tuhoutuminen!  Elämme moraalittomuuden, 
rikosten ja väkivallan maailmassa. Fyysinen ja henkinen 

kärsimys ovat saattaneet ihmiset turhautuneiksi ja toivottomiksi!
Miksi näin?  Miksi joka kuukausi joku kansa kukistuu? Mikä 

hallituksissa, uskonnoissa sekä ylemmän luokan opetuslaitok-
sissa on vialla?—Miksi maailman ihmisistä yli puolet on luku-
taidottomia ja elää köyhyydessä—monet kärsivät nälkää—ja 
elävät lian ja kurjuuden ympäröiminä?

Voitko kertoa, miksi?
Mainitsin aikaisemmin, että jos aloittaa elokuvan katsomisen 

sen puolivälin jälkeen, on mahdotonta ymmärtää sen juonta.
Jos nykypäivän tapahtumia tarkastelee vain nykyajan näkö-

kulmasta, näkymä jää kaoottiseksi!
Reaalista nykyelokuvaa täytyy tarkastella sen alkuhetkistä. 

Juuri sen takia lähdimme käsittelemään totuuden ilmoitusta 
sen esihistoriallisesta alusta.  

Kerroin, kuinka ennen materiaalisen maailmankaikkeuden 
luomista oli ainoastaan kaksi ylintä henkiolentoa—joista 
toinen, ”Sana”, oli Jumalan tykönä ja loi kaiken Jumalan ohja-
uksen alaisena!

Heidän ensimmäinen luomistyönsä oli enkelit—todennäköi-
sesti näitä yksilöllisesti luotuja henkiolentoja oli miljoonia. He 
elivät fyysisessä tyhjiössä.



Sen jälkeen he loivat maaplaneettamme ja koko fyysisen 
maailmankaikkeuden—todennäköisesti samanaikaisesti.

Kolmasosa enkeleistä asutti maapallon! Heidän oli määrä 
hyödyntää—tuottaa—hyväksikäyttää maapallon fyysisiä 
varoja—ja kaunistaa sitä. Toisin sanoen heidän oli määrä 
parantaa maapalloa ja täten saattaa sen luomistyö päätökseen.

Nyt kerron elintärkeän, uuden totuuden!
Jumalan luomistyö oli täydellisen—loppusilausta vailla 

olevan huonekalun kaltainen ja enkelien tuli täydentää tämä 
luomistyö. Eli enkelien oli tarkoitus ottaa osaa luomistyöhön!

Maapallo oli itse asiassa—myös ihmiselle—testipaikka, jossa 
enkelit valmistuivat saattamaan koko loppumattoman maail-
mankaikkeuden päätökseen! Tämä on nyt ihmisen potentiaali!

Oli tähteellistä, että kaikki enkelit työskentelivät rauhai-
sasti ja harmonisesti yhdessä. Tätä varten Jumala asetti halli-
tuksen—jonka perustana oli Jumalan hengellinen laki—rak-
kauden elämäntapa—Jumalan rakastaminen sekä muiden 
hyvinvoinnista huolehtiminen. Se perustui antamiseen—aut-
tamiseen, palvelemiseen, jakamiseen—hyväntahtoisuuteen, 
toisen huomioonottamiseen ja armollisuuteen. 

Jumala asetti hallituksen valtaistuimelle mestariluomuk-
sensa—suuren arkkienkeli Luciferin. Luciferilla oli muiden 
enkelien tavoin vapaa tahto—he saattoivat ajatella, järkeillä, 
tehdä itse valintoja ja päätöksiä. Jumalan päämääränä oli luoda 
pyhä ja vanhurskas luonteensa Luciferiin sekä enkeleihin, 
heidän tahdostaan. 

Mutta Lucifer johti alaisensa enkelit kapinaan. He eivät nou-
dattaneet enää Jumalan rakkauden—antamisen—elämän-
mallia, vaan halusivat saada itselleen—heistä tuli omahy-
väisiä, synti turmeli ja vääristi heidän mielensä.

Tässä on toinen uusi totuus! Oletko ihmetellyt, miksi saa-
tana on edelleen maan päällä ihmiskuntaa itselle ottamisen 
tielle salakavalasti houkuttelemassa, vääriin arvoihin kääntä-
mässä ja ihmisten mieliä vääristämässä?

Ajattele! Mieti, mitä Jumala ajatteli asiasta! Ainoastaan 
Jumalalla on pyhä ja vanhurskas luonne—käsittelimme tätä 
aikaisemmin—Jumala saattoi luottaa ainoastaan itseensä, hän 
oli ainoa elävä olento, joka ei koskaan poikkeaisi omalta rak-
kauden tieltään.
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Jumala tiesi myös, ettei hänen kaltaisiaan olentoja ollut tar-
peeksi! Hän tahtoi miljoonia—biljoonia—olentoja, joilla olisi 
hänen pyhä ja vanhurskas luonteensa!

Jumala päätti tämän vuoksi lisääntyä ihmisen kautta!
Jumala uudisti maan muodon kuudessa päivässä (Psalmien 

kirja 104:30)—se oli autioitunut ja rappeutunut syntiin langen-
neiden enkelien jäljiltä—Jumala kunnosti sen ja valmisti sen 
ihmiselle testipaikaksi, jotta ihminen kehittäisi sillä Jumalan 
vanhurskaan luonteen ja valmistuisi vastaanottamaan alkuperin 
enkeleiden potentiaalin! 

Luimme 1 Mooseksen kirjasta, kuinka kuudessa päivässä 
maan muoto uudistettiin, kuinka se valmistettiin ihmistä 
varten.

Luetaan nyt 1 Mooseksen kirjasta 1:25–26: 
”Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kar-

jaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan mate-
lijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 
Ja Jumala sanoi: Tehkäämme [ei: minä teen] ihminen kuvak-
semme, kaltaiseksemme [muotoiseksemme]…” Toisin sanoen, 
ihminen, Jumalan lajin mukaan!  Ihminen erityiseen suhtee-
seen Jumalan kanssa!

Mutta ”Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen…” 
(1 Mooseksen kirja 2:7)—ei hengestä kuten enkelit.

Mieti seuraavaa huolellisesti!
Ensimmäiselle ihmiselle, Aadamille, tarjottiin mahdollisuus 

pätevöityä syrjäyttämään Lucifer Jumalan hallituksen 
valtaistuimelta.

Mutta—huomaa tarkasti!—Aadamin tuli hyväksyä Jumalan 
hallitus ja elämäntapa—sen lisäksi hänen täytyi hylätä ja 
kääntyä pois saatanan tieltä.

Hänen tuli voittaa saatana, saatanan elämäntapa!
Haluan tässä vaiheessa muistuttaa lukijaa siitä, että 1 Mooseksen 

kirjan luvuissa 1-11 on varsin lyhyt yhteenveto ihmisen historiasta 
yli 2000 vuoden aikana maan päällä—aina Aabrahamin aikaan 
asti. Tapahtumien yksityiskohdat selviävät joko Raamatun tekstin 
viitteistä tai löytyvät muista Raamatun osista.

Jumala kertoi Aadamille ja Eevalle perin pohjin hallituk-
sestaan—hengellisestä laistaan ja elämäntavastaan—ja että 
Aadam, valitessaan oikein, saisi Jumalan Pyhän Hengen 
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ja siitettäisiin Jumalan lapseksi. Jumala kertoi Aadamille ja 
Eevalle myös, mitä seuraisi, jos he hylkäisivät Jumalan ja oli-
sivat tottelemattomia:

Hyvän- ja pahantiedon puu oli vertauskuvana tästä valin-
nasta. Jumala varoitti heitä: ”mutta hyvän- ja pahantiedon 
puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää 
sinun kuolemalla kuoleman” (1Mooseksen kirja 2:17).

Siten Jumala antoi saatanan koetella Aadamia ja Eevaa. Saatana 
oli salakavala. Hän pääsi käsiksi Aadamiin hänen vaimonsa Eevan 
kautta. Eevaa petettiin—Aadamia ei kuitenkaan petetty.

Eeva ”otti sen [hyvän- ja pahantiedon puun] hedelmästä 
ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja 
hänkin söi” (1 Mooseksen kirja 3:6).

Jumala sanoi: ”Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja 
ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti! 
Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljele-
mään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkoitti ihmisen ja 
asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, 
leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä”—ettei 
hän ja hänen lapsensa palaisi syömään puusta, joka on Jumalan 
Pyhän Hengen vertauskuva (1 Mooseksen kirja 3:22–24). 

Kun Aadam tarkoituksellisesti otti kielletystä puusta, hän 
sanoi nykykielellä: ”Luojani, hylkään sinut Jumalanani, hyl-
kään sinun elämäntapasi, hylkään hallituksesi. Haluan 
kulkea itse valitsemaani tietä, haluan, ettet puutu asioihini. 
Hylkään antamasi perustiedon—ja haluan itse ottaa selville, 
mikä on oikein ja mikä väärin.” 

Jumala vastasi hänelle: ”Olen näyttänyt sinulle totuuden tien 
selvästi. Sinä olet nyt tehnyt päätöksesi—siksi erotan 
sinut sekä jälkeesi tulevan maailman 6000 vuoden ajaksi 
minusta.  Mene ja muodosta omat hallituksesi. Muodosta omat 
uskontosi. Etsi oma tietosi ilmoittamastani totuudesta erossa ja 
muodosta oma väärä tietojärjestelmäsi ja elä omien vääristy-
neiden arvojesi mukaisesti. Tämän 6000 vuoden aikana minä 
aion kuitenkin kutsua palvelukseeni itse valitsemani henkilöt, 
oman päämääräni toteuttamiseksi.” 

Miksi saatana jätettiin maan päälle ja miksi hänen piti antaa 
vaikuttaa ihmiskuntaan ja johtaa ihmisiä harhaan 6000 vuoden 
ajan? Tähän löytyy kaksi syytä:
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1) Niiden, jotka Jumala kutsui palvelukseensa ja pelastukseen 
näiden 6000 vuoden aikana, tuli Aadamin lailla pystyä val-
mistumaan Jumalan hallituksen toimiin. Mutta kuinka? 
Saatanan voittamalla ja hänen tiensä hylkäämällä—sekä valitse-
malla vapaaehtoisesti Jumalan tie! 

2) Jumalan hallitus edellyttää, ettei valtaistuin ole kos-
kaan tyhjänä. Entisen Luciferin täytyy siis jäädä valtaistuimelle, 
kunnes löytyy seuraaja, joka pätevöityy tähän tehtävään ja ase-
tetaan virkaan.

Voimme lisätä vielä kolmannen syyn. Jumala halusi, että 
synnin täyttämä 6000 vuoden ajanjakso todistaisi lopulli-
sesti, että saatanan elämäntapa johtaa pahuuteen, kärsimyk-
seen, turhautumiseen, toivottomuuteen ja kuolemaan. Jumala 
salli saatanan pettää ja johdattaa ihmiskunnan harhaan 6000 
vuoden ajan todistaakseen tämän asian niin ihmiskunnalle 
kuin jäljelle jääneille kahdelle kolmasosalle enkeleistä. 

Nämä 6000 vuotta voidaan jakaa kolmeen aikakauteen, jotka 
ovat eri kuin kaksi ensimmäistä Nooan vedenpaisumuksen 
jakamaa ja nykyinen paha maailma, joka johtaa Kristuksen 
paluuseen ja huomisen maailmaan.

Nämä kolme aikakautta ovat: 1) ihmisen luominen 
Aadamista Siinailla Israelin kanssa tehtyyn vanhaan liittoon 
asti; 2) ”Vanhan Testamentin seurakunta” (Israelin kansa); 3) 
Uuden Testamentin seurakunta. Käsittelemme näitä luvussa 9.

Tässä vaiheessa pitäisi olla jo selvää, mikä aiheutti nyky-
maailman pahan. Saatanan läsnäolo ja hänen näkymätön, 
salakavala, erittäin voimallinen vaikutuksensa (luku 11 kuvaa 
ihmisluontoa) on tänä perustava syy.  Saatanan ihmismieliin 
lähettämä elämäntapa—turhamaisuus, himo, ahneus—musta-
sukkaisuus, kateus—kilpailu ja oman edun tavoittelu—kapina-
mielisyys ja vilppi—näitä kutsutaan yleisesti ”ihmisluonnoksi” 
ja ne ovat suorana varsinaisena syynä pahaan. Koko ihmiskunta 
on joutunut kärsimään näiden seurauksesta!

Muista, että Jumala salli poikkeuksen. Hän aikoi itse kutsua 
harvat valitut tehtäviänsä varten.

Noin 1900 vuoden aikana Jumala kutsui todennäköisesti 
Aadamin toisen pojan, Aabelin, kutsuihan Kristus häntä ”van-
hurskaaksi Aabeliksi” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 23:35). 
Myös Hanok ”vaelsi Jumalan yhteydessä.” Sitten Jumala kutsui 
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Nooan, joka periytyi täydellisestä fyysisestä sukupuusta ja vaelsi 
hänkin Jumalan yhteydessä. Jumala kutsui hänet pelastaakseen 
ihmiskunnan vedenpaisumukselta.

Jumala kutsui Aabrahamin pois Babylonin vaikutuspiiristä—
hänen käskettiin jättää saatanan sivilisaatio—ja kulkea Jumalan 
tietä. Aabraham ei itse etsinyt Jumalaa—hän poikkesi muista 
kutsutuista siinä, että totteli verukkeitta.

Jumala kutsui Mooseksen 430 vuotta Aabrahamista. Mooses sai 
prinssin kasvatuksen Faraon palatsissa, mikä valmisti häntä tehtä-
vään. Mooses protestoi kuullessaan Jumalan kutsun. Hän ei etsinyt 
Jumalaa eikä tavoitellut tehtävää Jumalalta. Hänen verukkeensa 
kuului: ”Jumala, minun puheeni on kankea—minä änkytän.” 
Jumala salli hänen veljensä Aaronin puhua hänen puolestaan. 

Jumalan vastasi Moosekselle: ”Sinä TEET käskyni mukai-
sesti!” Lopulta Mooses myöntyi.

Jumala halusi, että Mooses johtaisi Aabrahamin jälke-
läiset—niihin aikoihin 2-3 miljoonaa—pois Egyptin orjuu-
desta.  Jumalan ehdotus näille ”Israelin lapsille” Siinai—vuorella 
kuului: Jos israelilaiset suostuisivat olemaan hänen kansansa, 
olisivat hänen hallituksensa, lakiensa ja säädöksiensä alaisia, 
hän tekisi heistä johtavan—korkeimman valtion maan päällä—
ja he vastaanottaisivat huomattavat väliaikaiset (vain maan-
päällisen elämänsä aikaiset) kansalliset siunaukset ja heistä 
tulisi kaikkein varakkain, voimallisin ja rauhaisin kansaa maan 
päällä. Ihmiset myöntyivät tähän ehdotukseen.

Näin Jumala solmi heidän kanssaan Mooseksen välityk-
sellä liiton—jota kutsuttiin myöhemmin ”vanhaksi liitoksi”. Se 
oli avioliittosopimus, jonka mukaisesti Israel lupasi olla kuuli-
ainen aviomiehelleen (Jumalalle) ja Jumala lupasi tehdä heistä, 
heidän häntä totellessaan, maailman johtavan kansan. Saatana 
oli kuitenkin edelleen maan päällä ja alkoi toimia kiireisesti. 
Israelilaiset tekivät pian hengellisen aviorikoksen ja alkoivat 
käyttäytyä pahemmin kuin portto. 

Jumala kutsui Joonan, jotta tämä varottaisi Niiniven kau-
punkia tulevalta tuholta. Joona juoksi laivaan Jumalaa pakoon. 
Mutta kun Jumala kutsuu henkilön tiettyyn tehtävään, hän var-
mistaa, että tehtävä tulee suoritetuksi loppuun saakka!

Jumala kutsui profeetta Jesajan, joka alkoi väittää vastaan 
sanomalla, että hänellä oli saastaiset huulet. Jumala puhdisti 
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hänen huulensa, jonka jälkeen Jesaja vastasi: ” Katso, tässä minä 
olen, lähetä minut.”

Jumala kutsui profeetta Jeremian, joka pyhitettiin Jeesuksen 
lailla ennen kuin hän syntyi. Mutta Jeremia vastusti myös ja 
sanoi: ”Sillä minä olen liian nuori.” Jumalan vastasi ankarasti: 
”Mene, kunne ikinä minä sinut lähetän.” Niin Jeremia meni!

Apostoli Paavali, alkuperäiseltä nimeltään Saul, vainosi 
Jumalan seurakuntaa kiivaasti, mutta Jumala pysäytti hänetkin 
ja puhutteli häntä. Paavalista tuli yksi suurimmista Jumalan pal-
velijoista Aadamin päivistä lähtien.

Taatusti en minäkään etsinyt Jumalaa vaan valitsin amma-
tikseni mainosalan ja journalismin. Uunituoreen vaimoni 
unessa ilmestyvä enkeli ilmoitti, kun olin 25- vuotias, että 
Jumala kutsui minua palvelukseensa. Tällainen pelkästään 
nolostutti minua. Jeesuksen Kristuksen pastorina toimiminen 
oli vihoviimeinen toiveeni.

”En ole ollenkaan varma unesi merkityksestä”, vastasin. ”Mikset 
kerro siitä lähikirkon pastorille—ehkä hän voi kertoa, merkitseekö 
se mitään.” Joonan, Paavalin ja muiden lailla minun sallittiin viivy-
tellä jonkin aikaa ja pian unohdinkin tämän epätavallisen unen—
joksikin aikaa. Kului kymmenen vuotta, jonka jälkeen Jumala 
haastoi minut lähes ympärivuorokautiseen tutkimusprojektiin, 
kun turhamaisuuttani kolhaistiin kahden haasteen kautta.

Tämänkaltainen intensiivinen Raamatun tutkistelu pyyhkäisi 
mieleni puhtaaksi aikaisemmista uskonnollisista ennakkokäsityk-
sistä ja avasi mieleni ymmärtämään Jumalan Sanaa—ja johti todel-
liseen, katumuksen tekoon ilman ehtoja. Elävässä uskossa luo-
vutin nöyrästi mitättömän arvoiselta tuntuvana elämäni Jumalalle, 
jos hän löytäisi sille jotain käyttöä. Muiden kutsumiensa ihmisten 
tavoin Jumala on löytänyt elämälleni työtä jo 55 vuoden ajan.

Palataan nyt alkuperäiseen aiheeseen. Jumala lähetti aika-
naan ainoan Poikansa—aiemman ”Sanan”, joka oli ikuisesti 
Jumalan tykönä.

Hän oli ”toinen Aadam”.
Ensimmäisen Aadamin lailla hänen täytyi uskoa ja totella 

Jumalaa—ja lisäksi voittaa saatana ja hylätä hänen tiensä! 
Kyllä vain! Hän oli kiusattu kaikessa meidän muiden kuo-

levaisten ihmisten lailla—joista poiketen hän ei tehnyt kos-
kaan syntiä!
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Saatana oli edelleen kuvioissa. Hän oli selvästikin varsin jän-
nittynyt tämän toisen Aadamin tulosta. Jeesus oli uuden liiton 
sanansaattaja ja toi tätä koskevan viestin Jumalalta. Tämä viesti 
oli evankeliumi! Saatana päätti tehdä kaikkensa estääkseen 
tämän viestin julistamisen! Sehän kertoi, että saatana poistet-
taisiin maan päältä!

Saatana yritti tappaa pienen Kristus- lapsen, mutta Jumala 
pelasti poikansa Jeesuksen! Noin kolmenkymmenen vuoden 
ajan Jeesus kohtasi saatanan asettamat kiusaukset, mutta voitti 
vakaasti ne kaikki!

Sitten seurasi suurempi kuin ketään ihmistä aikaisemmin 
kohdannut, kaikkein suurin koettelemus. Jeesus paastosi 40 
päivää ja 40 yötä ilman ruokaa ja vettä lähentyäkseen mah-
dollisimman lähelle Isäänsä Jumalaa. Vaikka hän oli fyysi-
sesti heikko, hän oli hengellisesti voimissaan. Löydät kuva-
uksen tästä Matteuksen evankeliumin 4 luvun 11 ensimmäisestä 
jakeesta. 

Tämä oli jättiläismäisin taistelu tähän mennessä. Jeesusta 
koeteltiin kovemmin kuin ketään ihmistä aikaisemmin. Hän 
vastusti onnistuneesti, voitti saatanan ja pysyi uskollisena 
Jumalan elämäntavalle!  

Juuri Jeesuksen kukistamisyritys pätevöitti Jeesuksen syr-
jäyttämään saatanan, palauttamaan Jumalan hallituksen ja 
perustamaan Jumalan valtakunnan, joka on Jumalan hal-
lituksen kera hallitseva Jumalan perhe!

Jeesuksen täytyi voittaa saatana—vastustaa häntä, 
kukistaa hänet, jotta hän pätevöityisi istumaan koko maan 
valtaistuimella!

Mutta entä ne, jotka Jumala oli kutsunut Aabelista lähtien?
Huomioi tämä asia, jota seurakunnat, teologiset seminaarit 

eivätkä raamattua opiskelevat ole havainneet.
Huomaa, mitä Kristus itse lausui Ilmestyskirjan luvussa 3:21: 

”Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, 
niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen 
valtaistuimellensa.”

Joka voittaa—mitä? Voittaa ”niinkuin minäkin olen voit-
tanut.” Mitä Jeesuksen piti voittaa pätevöityäkseen astumaan 
nyt, ensiksi, Isänsä valtaistuimelle ja toiseksi hänen omalle val-
taistuimelleen—Daavidin valtaistuimelle Jerusalemissa!
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Ajattele! Mieti tätä! Jos Jeesuksen piti voittaa saatana—
entinen Lucifer—joka on edelleen Jumalan alun perin asetta-
malla valtaistuimella—pätevöityäkseen ottamaan asemas-
taan hyljätyn Luciferin paikan valtaistuimella—vaadittaisiinko 
meiltä ihmisiltä vähemmän, kun meidät hyväksytään astumaan 
valtaistuimelle Kristuksen kanssa?

Huomaa seuraava tosiasia! Jeesuksen lausunto koskee aino-
astaan niitä, jotka kutsutaan ENNEN Kristuksen paluuta voi-
massa ja kunniassa—nämä saavat istuutua yhdessä hänen 
kanssaan, sitten kun hän istuutuu valtaistuimelleen! 

Olen toistanut kerta toisen jälkeen, että maailma on koko-
naisuudessaan erotettu täysin Jumalasta—6000 vuoden 
ajan Aadamin ajasta lähtien! Jeesus sanoo suoraan: ”Ei kukaan 
voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä 
vedä” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:44).  Koko ihmis-
kunta on erotettu kokonaisuudessaan Jumalasta—ellei 
Isä Jumala—vedä—kutsu ihmistä!

Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Onko kaikki muut 
kadotettuja?—tuomittu toiseen kuolemaan ”tulisessa järvessä”?

EI tietenkään!
Todistan, ettei tässä vaiheessa vielä kutsumattomia tuo-

mita vielä. He eivät ole ”kadotettuja”—eivätkä myöskään ”pelas-
tettuja”. Kuinka traagista, että itseään kristityiksi nimittävät 
ovat erottaneet itsensä tästä totuudesta!

Katsotaan ensin, mitä Jeesus sanoi Ilmestyskirjassa 2:26–27: ”Ja joka 
voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan 
vallan hallita pakanoita, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla…”

Jumalan vetämien ja kutsumien täytyy voittaa jatkuvasti saa-
tana, aina elämän ”loppuun asti”! Tämän jälkeen he eivät ainoas-
taan istu Kristuksen kanssa hänen valtaistuimellaan—vaan hallit-
sevat kaikkia kansoja. Tämä on Danielin profetian 7:18 täyttymys. 

J U M A L A N  J U H L A T  K U VA AVA T  J U M A L A N 
S U U R E N  S U U N N I T E L M A N  T Ä Y T T Y M Y S T Ä

Nyt meille avautuu varsin paljastava ilmoitus!
Jumala antoi Mooseksen päivinä ”seurakunnalleen”—jota 

kutsuttiin Israelin seurakunnaksi—juhlapyhänsä, joihin sisältyi 
seitsemän vuotuista pyhää (sapattia)!
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Näiden päivien oli tarkoitus kerrata Jumalan omille joka 
vuosi, kuinka suunnattoman suuri ihmisen potentiaali savu-
tetaan Jumalan suuren pelastussuunnitelman kautta!

Nämä juhlapyhät säädettiin ikuisiksi! Jeesus, apostolit sekä 
Jumalan alkuseurakunta kaikki viettivät niitä!  Tietääkseni 
vain yksi seurakunta viettää edelleen niitä tänä päivänä—
Jumalan seurakunta (Church of God)! 

Juhlapyhät paljastavat muuten jäänyt ihmiseltä tietämättä 
peittoon jääneen hämmästyttävän totuuden!

Ihmisrotu sai alkunsa Aadamista, mutta hengellinen pelastus 
ja ihmisen potentiaalin saavuttaminen alkavat Kristuksesta. 
Fyysinen ihmisen luominen sai alkunsa Aadamista—mutta hen-
gellinen luomistyö alkaa toisesta Aadamista!

Hengellinen luomistyö alkaa, kun synnit annetaan 
anteeksi—tätä seuraa todellinen kääntymys—Jumalan tahdon 
alaiseksi asettuminen—ja elävä usko siihen, mitä Kristus sanoo!

Tämän takia juhlista ensimmäinen on pääsiäinen (pesha), 
joka kuvaa Jumalan omille kerran vuodessa Kristuksen veren 
vuodattamista—”Jumalan Lampaan”—joka uhrattiin, jotta 
rangaistus maksettaisiin ihmisten tekemien syntien puolesta.

Tätä seuraa happamattoman leivän juhla—jolloin hapa-
tetta ei syödä eikä sitä saa löytyä Jumalan omien asumuksista. 
Syntiä kuvaava hapate—nostattaa, kohottaa omahyväisyyden 
tavoin. Se on heti pääsiäisen jälkeen ja kestää seitsemän päivää. 
Sen ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat vuotuisia pyhäpäiviä 
(pyhiä kokouksia).

Nämä ensimmäiset juhlat ovat keväällä—Jumalan pyhän 
kalenterin ensimmäisen kuukauden 14. -21. päivinä. Yhdessä 
kevään ensihedelmien (Uudessa Testamentissa helluntai, 
pentekoste) juhlan kanssa ne kuvaavat ensimmäistä, aikai-
sinta, viljankorjuuta Jerusalemissa.  Ensihedelmien (pen-
tekoste) juhla muistuttaa joka vuosi Jumalan omille, että he 
ovat suhteellisen pieni, ensimmäinen hengellinen sato ennen 
Kristuksen paluuta—aikana, jona harvaa Jumalan kutsumaa 
poikkeustapausta lukuun ottamatta muut ihmiset ovat vielä 
Jumalasta ja hengellisestä pelastuksesta erotettuja.   

Loput neljä juhlaa ovat syksyisen sadonkorjuun aikaan—ne 
kuvaavat varsinaista hengellistä satoa. Niitä vietetään varsi-
naisen syyssadonkorjuun aikana.
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Neljäs juhla on yksittäinen pyhäpäivä. Se on pasuunansoiton 
päivä ja kuvaa Kristuksen paluuta voimalla ja kirkkaudella, 
kaikkia kansoja hallitsemaan—se avaa hengellisen pelas-
tuksen kaikille sillä hetkellä elossa oleville ihmisille!

Viides vuotuinen juhla on sekin yksittäinen pyhäpäivä—
paaston päivä. Raamattu kutsuu sitä sovituspäiväksi.  
Juutalaiset juhlivat sitä ”Yom Kippur” -nimellä. Tämä kaik-
kein juhlallisin päivä kuvaa, kuinka Kristus poistaa saatanan 
ja kuinka ihmiskunta ”sovitetaan”, yhdistetään, vihdoin 
Jumalan kanssa. Sen nimi on siksi englanniksi at-one-ment eli 
”Atonement”. Jumalasta erotettu ihmiskunta ei voi olla yhtä 
Jumalan kanssa—ennen saatanan poistamista. Saatanan pois-
tamisen jälkeen Jumala kutsuu, vetää, kaikkia ihmisiä—jos he 
tahtovat—Kristuksen kautta hengelliseen pelastukseen. 

Viisi päivää myöhemmin on lehtimajanjuhla, joka 
kestää seitsemän päivää. Tämä juhla kuvaa alkavaa hengel-
listä satoa—Kristuksen ja kansoja hallitsemaan pätevöityneiden 
ihmisten tuhatvuotisella hallintokaudella. Saatana heitetään—
Raamatun symboliseen ”syvyyden kaivoon” ja ihmisten ei tar-
vitse kyetä enää voittamaanhäntä. Näiden seitsemän juhla-
päivän ensimmäinen päivä on vuotuinen sapatti. 

Heti seitsemää päivää seuraa juhla, päivän kestävä vuotui-
sista sapateista seitsemäs.

Se kuvaa aikaisemmin kutsua saamattomien—kaikkien 
tähän asti eläneiden ihmisten—herättämistä tuomiolle.  Nämä 
biljoonat, jotka elivät saatanan vaikutuksen alaisina ja kuo-
livat ilman Jumalan kutsua—eivät ole hengellisesti ”kadotet-
tuja” eivätkä ”pelastettuja”. Nämä biljoonat ihmiset herätetään 
kuolevaisina—lihasta ja verestä koostuvina ihmisinä. Nyt he 
voivat katsoa taaksepäin ja todeta saatanan 6000—vuotiskauden 
tapahtumat—ihmisen väärän toiminnan sekä siitä aiheutuneen 
kärsimyksen, ahdistuksen ja kuoleman. Jumala kutsuu näitä 
ihmisiä nyt ensimmäisen kerran. Saatana on poistettu ikuiseksi! 
Kuitenkin ihmisten täytyy edelleen tehdä omat päätöksensä!

Nyt nämä ihmiset voivat verrata saatanan aikakautta tuhat-
vuotiseen Kristuksen ja kuolemattomien pyhien opetuskauteen.

Voi vain toivoa, että lähes jokainen ihminen, jos ei kaikki, 
vastaa Jumalan kutsuun ja vastaanottaa hengellisen pelastuksen 
ja ikuisen elämän!
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Mutta vielä lisää!
Tämän jälkeen seuraa (Ilmestyskirja 20:13) vihdoin niiden 

ihmisten herättäminen, jotka kutsuttiin 7000 vuoden aikana 
hengelliseen pelastukseen, mutta jotka kapinoivat ja hylkäsivät 
Jumalan rakkauden armon, vaikka tunsivat totuuden! Heille 
selvitetään, minkä he hylkäsivät ja mitä vastaan he kapinoivat. 
Nämä ihmiset kuolivat aikanaan—mutta kuolevat nyt ikui-
sesti toisen, viimeisen kerran, tulisessa järvessä—2 Pietarin kirje 
3:7,10 puhuu tästä. 

Heidän kärsimyksensä aika on ohi, Malakian kirja 4:1-3 
kertoo tästä. Se jätä heistä juurta eikä oksaa—he tulevat tomuksi 
elävien jalkapohjien alle ja ovat, niinkuin ei heitä olisi ollutkaan 
(Obadjan kirja 16–17).

Mutta pelastetuista kuolemattomista sanotaan ”…eikä kuo-
lemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua 
ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt” (Johanneksen 
ilmestys 21:4).
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9
Miksi seurakunta?

Seurakunnan todellisen merkityksen ja toiminnan 
ymmärtäminen edellyttää Vanhan Testamentin Israelin 
olemuksen ymmärtämistä.

Muinainen Israel oli yhtä aikaa seurakunta sekä valtio. Se 
tunnettiin valtiona nimellä Israelin kuningaskunta, mutta se oli 
myös Israelin seurakunta tai ”seurakunta erämaassa ”Apostolien 
tekojen 7:38 mukaan.

On mahdotonta käsittää, mikä Vanhan tai Uuden 
Testamentin seurakunta on, ellei pidä mielessä, mitä tarkoi-
tusta varten Jumala asetti ihmiskunnan maan päälle.

Jumala aikoi lisääntyä! Hänen päätarkoituksenaan oli pyhän, 
vanhurskaan, hengellisen luonteen luominen ihmiselle. Pidä 
tämä tarkoitusperä jatkuvasti mielessäsi verratessamme tai rin-
nastaessamme Vanhan Testamentin ”seurakuntaa erämaassa” 
Uuden Testamentin Jumalan seurakuntaan. Tällaisen vanhurs-
kaan luonteen luominen valmistaa ihmistä kaikkein ylintä tar-
koitusperää varten.

Käsittelimme ihmisluontoa—ja kuinka se eroaa eläimen 
aivoista. Ihmisessä on henki. Tämä henki on erillinen—se ei 
ole sielu eikä se oli henkilö itse. Henki lahjoittaa ihmisaivoille 
älyn—kyvyn ajatella, järkeillä, tehdä päätöksiä. Käsittelimme 
tätä yksityiskohtaisesti luvussa 7.

Tämä mieli, jonka jokainen ihminen saa syntymässä, on 
ihmisen luonnollinen, lihallinen ihmisluonto. Ja ”lihan mieli 



on vihollisuus [vihamielisyys] Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu 
Jumalan lain alle, eikä se voikaan (Kirje roomalaisille 8:7). Tämä 
mieli on rajoittunut, se pystyy hankkimaan vain fyysistä tietoa.

On mahdotonta ymmärtää Jumalaa koskevaa—hengellistä 
tietoa—ellei vastaanota jokaisella ihmisellä syntymästä olevan 
”ihmis”hengen lisäksi—lahjana toista henkeä, Jumalan Pyhää 
Henkeä.

Jumalan ihmisen luomistyö oli fyysisesti täydellinen, ihminen 
ei ollut kuitenkaan kokonaan täydellinen! Fyysinen luomistyö 
sai alkunsa Aadamista, mutta hengellinen luomistyö alkaa toi-
sesta Aadamista—Jeesuksesta Kristuksesta. 

Kun Jumala tuomitsi Aadamin sekä ihmiskunnan, hän 
erotti heidät 6000 vuoden ajaksi itsestään. Jumala salli 
kuitenkin itselleen poikkeuksen, etuoikeuden kutsua pal-
velukseensa henkilöt, joidenka avulla hän aikoi toteuttaa 
suunnitelmansa!

Jumala kutsui Aabrahamin. Jumala kutsui 430 vuotta myö-
hemmin Iisakin ja Israelin kautta Aabrahamin jälkeläiset, senai-
kaisen ”Israelin kansan”.  Hän johdatti heidät Mooseksen avulla 
pois Egyptin orjuudesta, jotta he perisivät luvatun maan. 

Jumala ehdotti Siinai—vuorella heille liiton solmimista kans-
saan. Tätä liittoa alettiin myöhemmin kutsua ”vanhaksi liitoksi”. 
Liiton mukaan Jumala tekisi heistä kaikkein kukoistavimman, 
kaikkein voimakkaimman maanpäällisen valtion, jos he tot-
telisivat Jumalan hallitusta. Jumala tarjosi heille vain väli-
aikaisia materiaalisia ja kansallisia siunauksia—ei kuitenkaan 
Pyhää Henkeään, ei ikuista elämää.

Saatana sujutti huomaamatta ihmishengen kautta ihmisen 
mieleen vihamielisen, vastasyntyneeltä vielä puuttuvan, 
Jumalaa vastustavan mielen, jota käsittelemme lisää luvussa 10. 
”Ilmavallan hallitsija” (Kirje efesolaisille 2:2) alkaa sen istutta-
misen heti kun ihmismieli alkaa toimia ja omaksua tietoa.

Nykypäivän intellektuellit väittävät, että ”ihmisen mieli 
pystyy ratkaisemaan tarvittavan tiedon avulla kaikki ongelmat”.

Vanhan liiton Israel oli olemassa mm. siksi, että se todis-
taisi useiden sukupolvien kautta, että lihallinen mieli ei voi—ei 
pysty—ratkaisemaan ongelmiaan, elämään rauhassa, onnelli-
sena, iloisena eikä saavuttamaan ikuista pelastusta, vaikka sillä 
olisi tarvittava Jumalan hallitusta ja elämäntapaa koskeva tieto.    
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Ihmiset eivät voi totella Jumalan rauhan, onnen ja ikuisen 
ilon elämäntapaa ilman ”ihmis”hengen lisäksi tarvittavaa 
toista henkeä.

Tämä Israelien lukuisten sukupolven kautta hankittu tieto 
todistaa, että ihmisluonto on vihamielinen Jumalaa vastaan—
eikä voi alistua Jumalan lain alle, joka on tie rauhaan, onneen 
ja yltäkylläisyyteen.

Jumala opetti Aadamille ja Eevalle oman elämäntapansa. 
He kuitenkin hylkäsivät sen ja kääntyivät itsekeskeisyyden—
turhamaisuuden, himon, ahneuden tielle—muuttuivat musta-
sukkaisiksi ja kateellisiksi—alkoivat kilpailla, taistella, aiheut-
tivat väkivaltaa ja tuhoa.

Jumala ilmoitti vanhan liiton Israelille tiensä, he saivat 
Mooseksen ja profeettojen kautta tarvittavan tiedon.

Miksi vanhan liiton Israel? 
Asiasta ei tarvinnut enää kiistellä. He eivät olleet hengel-

lisiä luomuksia, jonka Kristus, ”toinen Aadam”, saa aikaan, 
vaan olivat Aadamin lailla fyysisiä luomuksia—eivätkä pysty-
neet elämään rauhaa ja maailmanlaajuista hyvinvointia tuotta-
valla tavalla. 

Asiasta ei tarvitse enää kiistellä! Ensimmäinen Aadam—
ihminen—luuli, että elämä olisi onnellisempaa ilman Jumalan 
henkeä, jota hän ylenkatsoi.

Jumala lähetti vanhan liiton Israelille profeettansa, joidenka 
kautta hän kehotti, joidenka kautta hän vetosi heihin, mutta 
nämä kivittivät monet profeetat kuoliaiksi! 

Jumala anoi profeetta Jeremian kautta: ”Palaja, sinä luopio-
vaimo Israel, sanoo Herra; minä en enää synkistä teille kasvo-
jani, sillä minä olen armollinen… Ainoastaan tunne rikoksesi, 
että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja juossut sinne ja tänne 
vieraitten [pakanakansojen] jumalain tykö, kaikkien viheriäin 
puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra.”

Jumala jatkaa: ”Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, 
sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni (engl. for 
I am married to you, olen naimisissa kanssanne)… (Jeremian 
kirja 3:12–14).

Vanhan liiton israelilaiset olivat lihallisia, heidän mielensä 
olivat vihamielisiä Jumalaa kohtaan eivätkä he alistuneet nou-
dattamaan Jumalan lakeja ja Jumalan teitä!
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N Y T  U U D E N  T E S T A M E N T I N  S E U R A K U N T A

Muista, että vanhan liiton Israel eli ensimmäisen Aadamin 
päivinä, saatanan, ”ilmavallan hallisijan” hallitessa koko maa-
ilmaa. Hän istutti vihamielisen asenteensa ”ihmis”hengen 
kautta ihmisiin. Hän hallitsee edelleen kaikkia paitsi Jumalan 
seurakuntalaisia!

Muista, että Israelin kansaa lukuun ottamatta, kaikki kansat 
olivat erotettuja Jumalasta ja Jumalan tietoa vailla. Maailman 
ihmiset koettivat muodostaa itse parhaaksi katsomansa hal-
litusmuodot eivätkä ymmärtäneet olevansa saatanan vaiku-
tuksen alaisia. He muodostivat omat uskontonsa—itse keksi-
mänsä jumalat. He kokosivat materiaa koskevaa tietoa—tästä 
huolimatta yli puolet ihmisistä on lukutaidottomia ja elää köy-
hyydessä ja kurjuudessa. He kärsivät saatanan elämäntavan 
seurauksista!

Maailma on tänäkin päivänä vailla toivoa. Vain Jumalan 
seurakunta levittää toivon sanomaa!

Mutta Jeesus Kristus, toinen Aadam, toi Jumalan asettamana 
aikana Jumalalalta todellisen toivon sanoman—joka on ihmisen 
ymmärrystä ylempi! 

Huomaa kaksi Jumalan inspiroimaa Vanhan Testamentin 
profeettojen kirjaamaa profetiaa: ”Sillä lapsi on meille [Israelin 
kansalle] syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on 
herraus (hallitus), ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neu-
vonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. 
Herraus on oleva suuri ja rauha (oikeammin: hallitus ja 
rauha on) loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen val-
takunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja van-
hurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on 
sen tekevä” (Jesajan kirja 9:6-7).

Tässä kerrotaan, kuinka Kristus palaa kuninkaana—hal-
litsijana—ja palauttaa Jumalan hallituksen maan päälle.

Sitten kerrotaan, kuinka Kristus palaa ihmiskunnan pelas-
tajana: ”Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt 
tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen 
Immanuel” (Jesajan kirja 7:14).

Katso, kuinka tämä profetia täyttyy Uudessa Testamentissa: 
Enkeli ilmestyy Joosefille, Jeesuksen äidin Marian kihlatulle:
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”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, [kih-
lattua] vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä 
Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava 
hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän 
synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, 
minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: Katso, 
neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava 
nimi Immanuel, mikä käännettynä on: Jumala meidän kans-
samme” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 1:20–23).

Tämä profetia ilmoittaa, että Kristus on pelastajamme.
Syntyessään Jeesus oli—toinen Aadam!   Jumala siitti 

hänet ennen hänen ihmiseksi syntymistään—kaikista muista 
poiketen. Hän oli sekä Jumala että ihminen—Jumala meidän 
kanssamme—Jumala teki hänet ihmiseksi, jotta hän voisi 
kuolla ihmisenä (Kirje heprealaiselle 2:9) kaikkien ihmisten 
puolesta! Kyllä, hän oli Jumala ihmislihassa, joka voitti saa-
tanan, entisen kuningas Luciferin, ja pätevöityi palauttamaan 
Jumalan hallituksen maan päälle!

Saatana päätti tuhota Jeesuksen pian hänen syntymänsä 
jälkeen—ennen kuin hän ehtisi kasvaa, pätevöityä ja julistaa 
Jumalan valtakuntaa! Jumala suojeli kuitenkin Jeesus—lasta 
ja lähetti hänet Joosefin ja Marian kanssa pakoon Egyptiin—
Herodeksen, Rooman Juudean lääninherran kuolemaan saakka.

”Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella…” 
(Evankeliumi Luukkaan mukaan 2:40). Jeesuksella oli Pyhän 
Hengen lahja syntymästä asti. 

Kerroin jo, kuinka saatana, ”ilmavallan hallitsija”, lähettää 
salakavalasti näkymättömällä tavalla ”ihmis”hengen kautta 
asenteitaan ja vihamielisen kapinahenkensä ihmisten mieliin. 
Saatana alkaa istuttaa lihallisia asenteitaan heti kun lapsi alkaa 
ajatella ja omaksua tietoa. Kasvava Jeesus—lapsi oli kuitenkin 
täynnä Jumalan Henkeä ja vastusti lapsuudesta alkaen saa-
tanan magneettista ”vedon”, jota kutsumme ihmisluonteeksi. 

Jeesuksella ei ollut koskaan lihallista, Jumalaa vastustavaa 
mieltä. Hänen mielensä oli lapsuudesta lähtien Jumalan lain 
alainen. Hän vastusti jatkuvasti saatanaa ja voitti tämän, mitä 
kukaan toinen ihminen ei ollut pystynyt tekemään!

Luetaan nyt Markuksen evankeliumista: ”Ja niinä päi-
vinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet 
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Jordanissa. Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten 
aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. Ja 
taivaista tuli ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä 
olen mielistynyt.” 

”Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan. Ja hän oli 
erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä...” 
(Evankeliumi Markuksen mukaan 1:9–13).

Kun Jeesus oli ollut neljäkymmentä päivää täysin ilman 
ruokaa ja vettä, hän oli fyysisesti heikko, mutta hengellisesti 
vahva. Nyt seurasi kaikkein jättiläismäisin taistelu—pelissä oli 
koko maailmankaikkeus!

Matteuksen evankeliumin 4 luvun ensimmäisestä jakeesta 
eteenpäin löytyy yksityiskohtainen kuvaus tästä suuresta 
kamppailusta.

Tuntematta paastoa usea lääkäri väittänee, ettei kukaan voi 
säilyä hengissä 40 päivää ilman ruokaa. Jeesus oli nälkäkuo-
leman partaalla. Hänellä oli sanoinkuvaamaton nälkä. 

Saatana iski tässä suurimmassa kamppailussa suoraan 
Jeesuksen heikoimpaan senhetkiseen kohtaan. Hän kohdisti 
iskunsa koko ihmiskunnan henkisesti ja fyysisesti heikoimpaan 
kohtaan—omahyväisyyteen ja nälkään: 

”Jos”, saatanan olettaisi herjanneen ivallisesti, ”Jos Jos sinä 
olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.”

Hengellisesti heikko henkilö olisi varmaan kiukustunut 
ja vastannut hänelle vihaisesti: ”Jos olen Jumalan Poika—
mitä oikein tarkoitat jossittelemalla? Näytän sinulle, että 
olen Jumalan Poika! Näytän, että pystyn tekemään ihmeitä!” 
Tyydyttääkseen karmean nälkänsä ihminen olisi varmaan lan-
gennut saatanan salakavalaan ansaan!

Mutta Jeesus totteli Jumalaa! Hän vastasi: ”Kirjoitettu on”. 
Hän vetosi heti Jumalan kirjoituksiin: ”Ei ihminen elä ainoastaan 
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee!”

Saatana menetti kaikkein mestarillisimman kiusauksensa. 
Mutta saatana ei luovuta helpolla! Kuinka hyvin tiedän tämän 
kokemuksen kautta! Hän iski uudelleen.

”Jos sinä olet Jumalan Poika”—saatana toisti uudelleen iskunsa 
ihmiskunnan heikoimpaan kohtaan—omahyväisyyteen—mutta 
tällä kertaa eri suunnasta. Hän vei Jeesuksen temppelin harjalle: 
”heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on”—nyt saatanakin lainasi 
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kirjoituksia, hän vain vääristi niiden merkityksen—”sillä kirjoi-
tettu on: Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja: He kantavat 
sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi”—tai ainakaan 
eivät antaisi sinun pudota maan vetovoiman lakien mukai-
sesti. Hän koetteli Jeesuksen uskoa Jumalaan sekä toistamiseen 
ihmisen omahyväisyyttä. Saatanan pastorit osaavat hekin toistaa 
Raamatun kirjoituksia—mutta he vääntävät ja vääristävät ne 
irralleen alkuperäisestä asiayhteydestä.

Jeesus vastasi heti saatanalle.
Hän sanoi: ”Taas on kirjoitettu: Älä kiusaa Herraa, sinun 

Jumalaasi.”
Raamatunkohta enkelien pelastusvalmiudesta koskee aino-

astaan vahingossa putomista. Tahallaan alas hyppääminen on 
”Jumalan kiusaamista”. Toisin sanoen, Jumalan Sanan merki-
tyksen epäileminen ja Jumalan koetteleminen—Jumalan tes-
taaminen—tarkoittaa, että epäilee Jumalan tekoja!

Saatanalla oli vielä metku ”hihansa liepeessä”. Hän kes-
kittyi himoon ja ahneuteen—itselle omimiseen—voiman 
tavoitteluun!

Saatana vei Jeesuksen korkealle vuorelle ja näytti hänelle 
kaikki maailman valtakunnat ja sanoi: ”Tämän kaiken minä 
annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua.”

Tässä saatana ja Jeesus tiesivät, että Jeesuksen pätevöity-
essä hänelle annettaisiin hallintovalta yli kaikkien maa-
ilman maiden hallituksien.  He tiesivät myös, että Jumala oli 
tuominnut ihmiskunnan 6000 vuoden ajaksi—ja että Jeesuksen 
täytyisi odottaa lähes 2000 vuotta ennen kuin hänelle annettai-
siin voima ja kunnia hallita maailmaa.

Jeesus ei kieltänyt saatanan hallintovaltaa eikä hänen sala-
kavalaa petoskykyään. Hän tiesi, että saatana oli valhette-
lija—joka ei pitäisi sanaansa—ja jos hän pitäisikin, Jeesuksen 
tulisi silti hallita maailmaa saatanan alaisena.  Jeesus tiesi, 
että valta oli Jumalan käsissä—ja hän halusi odottaa Jumalan 
aikaa—6000 vuotta ihmisen rankaisukauden loppuun asti, jol-
loin Jumala kruunaisi hänet ja lähettäisi hänet takaisin maan 
päälle ylimmässä loistossa, voimalla ja kirkkaudella!

Tällä kertaa Jeesus päätti lopettaa mahtavan kamppailun 
maailmanvallasta. ”Mene pois, saatana!”, hän kivahti käskyn 
auktoriteetilla! Saatana ei yrityksistään huolimatta pys-
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tynyt pitämään kiinni maailman valtuudesta ja jätti hänet 
(Evankeliumi Matteuksen mukaan 4:10–11).

Älä luule, että saatana luovutti! Hän ei luovuttanut vielä! 
Hän yritti syrjäyttää Jumalan apostolit ja Jumalan seurakunnan 
sekä tukahduttaa Kristuksen toivon evankeliumin sanoman 
maailmalle! Hän sotii edelleen armottomasti Jumalan seura-
kuntaa ja apostoleja vastaan, aina tämän pahan maailman lopul-
lisen sukupolven aikaan asti! 

Mutta Jeesus Kristus elää! Jumala on valtaistuimella 
Ja Jeesus hänen oikealla puolellaan. Saatan pystyy tekemään 
vain sen, minkä Jumala hänelle sallii!

Palataan takaisin Markuksen evankeliumiin 1:14: ”Mutta sit-
tenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan 
ja saarnasi Jumalan (valtakunnan) evankeliumia ja sanoi: 
Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; 
tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” Tässä käsketään 
uskomaan Jeesuksen julistama sanoma, joka ilmoittaa, että 
Jumalan koko maailmaa hallitseva valtakunta on tulossa!

Aika täyttyi. Jeesus pätevöityi siinä, missä ensimmäinen 
Aadam epäonnistui, hän väänsi maailman hallinnon saatanan 
käsistä—palauttaakseen Jumalan valtakunnan maan päälle—
perustaakseen hengestä syntyneen Jumalan perheen, joka tulee 
hallitsemaan Jumalan valtakuntaa!

Jeesus lähti Nasaretista ja muutti Galilean järven pohjoisran-
nikolla olevaan Kapernaumiin. Jeesus ei ollut kiertolainen vaan 
asui omassa kodissaan tänä päivänä vallitsevan yleisen usko-
muksen vastaisesti. 

Jeesus kutsui heti opetuslapsensa luokseen—opettaakseen 
ja harjaannuttaakseen heitä apostoleiksi, jotta Jeesuksen hen-
kilökohtaisen tehtävän päättyessä nämä voisivat viedä hänen 
Jumalan valtakuntaa koskevan viestinsä eteenpäin.  

Jeesus käveli Galilean järven rantaviivaa pitkin ja käski 
Pietarin ja Andreaan seurata itseään. Nämä kaksi veljestä eivät 
etsineet Jeesusta, he eivät olleet koskaan ajatelleet pyrkiä aposto-
leiksi—he halusivat olla kalastajia. Mutta Jeesuksen kutsusta he 
jättivät kaiken taakseen ja seurasivat häntä! 

Seuraavaksi Jeesus kutsui Jaakobin ja Johanneksen, toisen 
veljesparin opetuslapsikseen. Hekin halusivat olla kalastajia—ei 
apostoleja (Evankeliumi Matteuksen mukaan 4:18–22).
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Matteus oli puolestaan verojenkerääjä. Jeesus lausui myö-
hemmin näille kahdelletoista: ”Te ette valinneet minua, vaan 
minä valitsin teidät.”

Markuksen evankeliumissa 1:14–15 sanotaan samalla tavalla 
kuin Matteuksen evankeliumissa: ”Ja hän kierteli kautta koko 
Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valta-
kunnan evankeliumia” (jae 23).

Niin kauan kuin Jeesus valmistui palauttamaan Jumalan 
valtakunnan, voittamaan saatanan, ei ollut varmaa, ellei yksin 
Jumalan mielessä ja tarkoitusperissä, että saatanan hylkäämä 
hallitus tultaisiin palauttamaan.

Jeesus kierteli kolmen ja puolen vuoden ajan Israelin alueella 
ja saarnasi synagogissa hyvää uutista maailman tulevasta 
toivosta sekä opetti ja valmensi opetuslapsiaan apostoleiksi.

Lopulta hänet ruoskittiin, jotta hänen seurakuntansa saisi 
osuuden fyysisen parantumisen lahjasta, ja hänet ristiinnau-
littiin—jotta syntimme voitaisiin antaa anteeksi vuodatetun 
veren kautta—hän maksoi meille kuuluvan rangaistuksen 
puolestamme.

S E U R A K U N T A  S Y N T Y Y

Kun Jeesus oli viettänyt kolme päivää ja kolme yötä haudassa, 
hänet herätettiin. Kuolleista ylösnousemisen kautta hänestä tuli 
esikoinen, ensiksi SYNTYNYT Jumalan Poika (Kirje roomalaisille 
1:4). Hän oli nyt Jumala—näin syntynyt veljistä ensimmäinen, 
jotka seuraisivat häntä myöhemmin, kun heidätkin herättäisiin.  

Jeesus vietti ylösnousemisensa jälkeen neljäkymmentä 
päivää apostolien kanssa ”puhuen Jumalan valtakunnasta” 
(Apostolien teot 1:3).

Sitten hän nousi ylös taivaaseen ja istui Jumalan valtais-
tuimen oikealle puolelle (Kirje heprealaisille 12:2; Johanneksen 
ilmestys 3:21).

Kymmenen päivän kuluttua (vuonna 31 jKr.) oli vuotuinen 
pyhäpäivä nimeltä ”ensihedelmien juhla” eli Uuden Testamentin 
”Pentekoste”.

Tuhannet kuulivat 3½ vuoden aikana, kuinka Jeesus julisti 
Jumalan valtakuntaa, mutta ainoastaan 120 uskoi häntä 
(Apostolien teot 1:15)!
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Juhlapyhänä 120 opetuslapsen lisäksi paikalle oli kokoon-
tunut hartaita juutalaisia eri osista maailmaa.

Nähtiin ennennäkemätön, hämmästyttävä ilmestys: Jumalan 
Pyhä Henki laskeutui ja täytti seurakunnan! Vastaavaa ilmiötä 
ei ole nähty toistamiseen! 

Se tapahtui yhtäkkiä! ”Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, 
niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, 
jossa he [120 opetuslasta] istuivat” (Apostolien teot 2:2). Tuuli 
kykenee aiheuttamaan suuren äänen. Jumalan Pyhää Henkeä 
verrataan myös muualla tuuleen (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 3:8). Huomaa, ettei tällaista tuulen ääntä kuulla enää 
nykyisten ”helluntailaisten” kokouksissa!

Mutta opetuslapset eivät ainoastaan kuulleet—he myös 
näkivät tämän yliluonnollisen esityksen. ”Ja he näkivät ikään-
kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse-
kunkin päälle”—jokaisen 120 päälle (Apostolien teot 2:3). Ja 
nämä 120 ”tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat 
puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhutta-
vaksi antoi” (jae 4).

Uutinen yliluonnollisesta ihmeteosta levisi nopeasti ja pian 
erimaalaisia hartaita juutalaisia tulvi paikan päälle—”ja he 
tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän [näiden 120] puhuvan 
hänen omaa kieltänsä.” Huomasitko tämän? Jokainen yksit-
täinen henkilö kuuli näiden—120—puhuvan hänen omalla, 
vieraalla, kielellään. Jokainen kuulija ymmärsi selvästi, omalla 
kielellään, mitä nämä 120 sanoivat. Tämä oli enemmän kuule-
misen kuin puhumisen ihmeteko!

Sitten pääapostoli Pietari, joka oli ensimmäisen kerran 
Jumalan Pyhän Hengen inspiroima, saarnasi liikuttavasti, 
kuinka Jeesus oli sekä Herra (kuningas-hallitsija) että Kristus 
(pelastaja).

Tänä samana päivänä ”heitä lisääntyi sinä päivänä noin 
kolmetuhatta sielua” ja heidät kastettiin samana päivänä 
(Apostolien teot 2:41).

Ja näin syntyi Jumalan seurakunta—sama, joka tunnetaan 
nykyään maailmanlaajuisen Jumalan seurakunnan (Worldwide 
Church of God) nimellä. Esitän myöhemmin seurakunnan aika-
kausien linjan, josta käy ilmi, että Worldwide Church of God 
jatkaa tätä samaa seurakuntaa. [Tilaa ilmaiseksi Malakian 
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viesti, josta käy ilmi, mitä Worldwide Church of God—seura-
kunnalle tapahtui H. Armstrongin kuoleman jälkeen.]

M I K S I  S E U R A K U N T A  O N  O L E M A S S A ? 
M I K Ä  O N  S E N  T A R K O I T U S

Kun Jeesus Kristus palaa maan päälle yliluonnollisessa loistossa, 
voimalla ja kirkkaudella, hän saapuu temppeliinsä.  Mutta 
missä tämä temppeli on—ja koska se rakennetaan?

Monet Raamattua tutkineet ovat ihmetelleet—ovat 
spekuloineet asiasta. Tulevatko israelilaiset tuhoamaan 
”Kalliomoskeijan”—muslimitemppelin, joka on nykyään 
Salomonin temppelin sekä sen temppelin paikalla, johon Jeesus 
tuli toimiessaan maan päällä.

Malakian profetian mukaan: ”Katso, minä lähetän sanan-
saattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on 
tuleva temppeliinsä Herra [Kristus], jota te etsitte, ja liiton enkeli 
(sanansaattaja), jota te halajatte...” (Malakian kirja 3:1).

Johannes Kastaja valmisti tien—mutta hän teki sen ennen 
Jeesuksen ensimmäistä tulemista. Kun luemme jakeet 2-6, 
käy selväksi, että tämä Malakian profetia puhuu Kristuksen 
toisesta tulemisesta voimalla ja kunnialla, kuinka hän tulee 
hallitsemaan.

Kuka on sitten tämä ihmissanansaattaja (hän, joka tuo 
viestin), jonka tuli valmistaa tie ennen Kristuksen toista tule-
mista? Entä temppeli, johonka hänen tulee saapua?

Käännytään pikaisesti Haggain profetiaan, joka kertoo 
Jerusalemiin palaavasta juutalaisjoukosta. Tämä joukko palasi 
seitsemänkymmentä vuotta Salomonin temppelin tuhoutu-
misen jälkeen rakentaakseen uuden, toisen, temppelin sen enti-
selle paikalle.

Tämä profetia kertoo Serubbaabelista, joukon käskynhalti-
jasta, toisen temppelin rakentajasta. Tämä oli juuri se temppeli, 
johon Jeesus saapui—Rooman kuningas Herodes laajensi, entisti 
ja kaunisti sitä myöhemmin.

Serubbaabel on pelkästään esikuva.  Kyseinen profetia käsit-
telee tuhatvuotista valtakuntaa. Se alkaa toisen luvun jakeesta 6.

”Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä 
liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan. 
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Ja minä liikutan kaikki pakanakansat, ja kaikkien paka-
nakansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin 
kunnialla, sanoo Herra Sebaot. Tämän temppelin myöhempi 
kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra 
Sebaot…” (jakeet 6-7,9).

Tässä puhutaan lopun ajasta—Kristuksen toisesta 
tulemisesta. 

Mitä tarkoittaa ”tämän temppelin myöhempi (tai myö-
hemmän päivän) kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi”—
suurempi kuin Salomon temppelin, joka oli loistavin rakennus 
maailmassa? Varmaankaan Serubbaabelin rakentamaa temp-
peliä ei voitu verrata Salomon temppelin loistoon?

Jumala puhui temppelistä, johon Kristus palaa, kun hän 
tulee toisen kerran loistossa Kuningasten Kuninkaana ja her-
rain Herrana!

Jeesus Kristus tuli ensimmäisen kerran vanhan liiton Israelin 
aikana—joka oli mieleltään lihallinen, kapinamielinen kansa. 
Kyseessä oli materiaalinen temppeli, hän tuli fyysisten, lihal-
listen ihmisten tykö!

Mutta tullessaan toisen kerran suurella voimalla ja kunnialla 
tähän kirkkauden temppeliin, hän saapuu—hengelliseen, ei 
materiaaliseen temppeliin!

Hän puhuu Efesolaiskirjeen toisessa luvussa Jumalan seu-
rakunnasta seuraavasti: ”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä 
muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan per-
hettä [seurakunta], apostolien ja profeettain perustuk-
selle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko 
rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa” 
(oma painotukseni, Kirje efesolaisille 2:19–22). 

Kirkastettu Kristus saapuu kirkastettuun temppeliin—suu-
remmalla kirkkaudella kuin Salomon temppeli!

Huomaa, että Kristus ei saavu materiaaliseen temppeliin 
vaan seurakuntaansa, joka kirkastetaan hänen kanssansa!

Huomaa edelleen Efesolaiskirjeen 4 luku: ”josta koko ruumis 
[Kristuksen ruumis- seurakunta!], yhteen liitettynä ja koossa 
pysyen jokaisen jänteensä avulla…” (jae 16).

Koetetaan ymmärtää tämä asia!
Vanhan Testamentin Israel, seurakunta ja valtio, eli ensim-

mäisen Aadamin aikakaudella. Sen kansalaisilla oli yksi henki, 
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”ihmis”henki—he olivat lihallisia mieleltään, vihamielisiä 
Jumalaa kohtaan eivätkä alistuneet Jumalan lakien alaisuuteen. 
Jumala antoi heille kuitenkin lakinsa (hengellisen, uhritoimi-
tuksellisen, seremoniallisen ja lakisääteisen). Israelin kautta näy-
tettiin toteen, että ilman toista henkeä—ilman Jumalan Pyhää 
Henkeä, ihmiset eivät voi kääntyä oikealle tielle—siitä huo-
limatta, että Jumala oli ilmoittanut heille kaiken tarvittavan 
tiedon—ei vain itseään—vaan myös hallitustaan koskevan 
tiedon!

Uuden Testamentin Jumalan seurakunta sai puolestaan 
alkunsa, kun Jumalan Pyhä Henki liittyi ”ihmis”henkeen.

Vanhan Testamentin uhri- sekä seremonialliset lait olivat 
vain väliaikaisia korvikkeita Kristukselle ja Pyhälle Hengelle. 
Näiden saapuessa todellisina korvikkeet lakkautettiin—mutta 
perustava hengellinen laki—kymmenen käskyn rakkauden 
laki jatkui. Koska seurakunta oli saanut Pyhän Hengen, 
sen tuli totella—ei pelkästään lain kirjaimen mukaan—vaan 
toteuttaa hengellisesti lain tarkoitusta (2 Kirje korinttilaisille 
3:6).

Nyt käsittelemme Jumalan seurakunnan tarkoitusta ja 
toimintaa.

Heti seurakunnan perustamisen jälkeen apostoli Pietari ja 
Johannes paransivat sensaatiomaisesti tunnetun ramman—
jonka jälkeen Pietari saarnasi kerääntyneelle joukolle 
(Apostolien teot 3:1–26). Tämän johdosta temppelin papit ja 
saddukeukset vangitsivat heidät yöksi (Apostolien teot 4:1-3). 
Seuraavana aamuna apostolit tuotiin ylipapin, tämän perheen 
ja muiden johtajien ja arvohenkilöiden eteen. Heitä uhkailtiin, 
heitä varoitettiin vakavasti saarnaamasta Kristuksen nimessä.

Apostolit olivat ihmisiä muiden lailla. Tällainen hermostutti 
heitä! He palasivat heti seurakunnan pariin rukoilemaan, 
rohkaisua ja moraalista vahvistusta varten (Apostolien teot 4:23).

Nämä uskolliset seurakunnan jäsenet ”korottivat äänensä 
Jumalan puoleen” (Apostolien teot 4:31), rukoilivat yksimielisesti 
ja pyysivät Jumalalta inspiraatiota ja voimaa, jotta apostolit voi-
sivat jatkaa viestin julistamista urhoollisesti.

Tästä käy ilmi seurakunnan tärkeä tehtävä. Seurakunnan 
maallikkojäsenet eivät levittäneet viestiä—he tukivat yksimieli-
sesti apostoleja, joidenka vastuulle suuri tehtävä oli annettu. 
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Huomaa: ”Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he 
olivat koolla” (Apostolien teot 4:31).

Nämä seurakunnan jäsenet olivat vakaana tukena, he tukivat 
uskollisesti apostoleja, koska heillä oli yksi sydän ja yksi sielu” 
(jae 32). 

Myöhemmin seurasi muita julmia vainoja, apostoli Jaakob 
kuoli marttyyrinä, ja myös Pietari heitettiin vankilaan kuningas 
Herodeksen toimesta, joka aikoi luultavimmin tappaa hänet 
(Apostolien teot 12:1-4). 

Jae 5 kertoo: ”Mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa 
hänen edestänsä.”

Mitä tästä seurasi? Jumala lähetti enkelin, joka avasi Pietarin 
kahleet ja johti tämän salaa vankilasta ulos. Pietari pakeni 
Kesareaan.

VA L L I T S E VA  VÄ Ä R Ä  O P P I

Tässä vaiheessa on hyvä selvittää kaikkein yleisin, laajalle 
levinnyt erheellinen oppi. Se on olettamus, jonka mukaan 
Jumala kamppailee epätoivoisesti saatanaa vastaan ja koettaa 
”pelastaa” nyt jokaisen elossa olevan ihmisen! Tällaisen oletta-
muksen mukaan saatana on kilpailussa ylivoimaisesti voitolla! 
Mutta mitään kilpailua ei ole olemassa. Saatana voi toimia 
ainoastaan Jumalan sallimalla tavalla!

Tällaisen olettamuksen kautta on levinnyt sitäkin traa-
gisempi yleinen uskomus, jonka mukaan nyt ”pelastumatta 
jäänyt” on ”kadotettu”—hänet on tuomittu ikuiseen helvetin 
tuleen—joka on sekin myytti. Näitä ihmisiä ei ole tuomittu 
vielä! 

Ensimmäinen ihminen teki oman päätöksensä.  Jumala 
hyväksyi tämän päätöksen ja tuomitsi Aadamin maailman 
6000 vuoden ajaksi—lukuun ottamatta erityistä tarkoitusta 
varten itse kutsumiaan henkilöitä. Tämä 6000 vuotta kestävä 
rangaistus on lopuillaan—onnen ja ilon täyttämä rauhan maa-
ilma, jossa ikuinen elämä on tarjolla jokaiselle, on aivan nurkan 
takana!

Jeesus Kristus vahvisti Jumalan tuomion olemassaolon. 
Hän sanoi selvästi: ”EI KUKAAN VOI tulla minun tyköni, 
ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä” (Evankeliumi 
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Johanneksen mukaan 6:44). Ihminen voi tulla Jumalan tykö 
ainoastaan Jeesuksen kautta!

Toistan nyt viimeisen kerran, selvästi, että seurakunnan teh-
tävä ei missään tapauksessa ole saarnaaminen eikä koko maa-
ilman hengelliseen pelastukseen suostutteleminen—ennen 
Kristuksen toista tulemista!

Jotkut ovat lähteneet vakuuttamaan, että seurakunnan suuri 
toimeksianto on nyt—evankeliointityö ja ”koko maailman 
pelastaminen”! Perinteisen kristinuskon lähetystyöntekijät poh-
jautuvat tällaiseen käsitykseen.

Tarkastellaan nyt kolmea kohtaa, josta käy ilmi tämä suuri 
toimeksianto.

Tämä suuri tehtävä löytyy ensin Matteuksen evanke-
liumin 28 luvusta:

”Ja ne yksitoista opetuslasta”, (Juudas oli erkaantunut 
heistä), ”vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käs-
kenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumar-
taen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli 
heidän tykönsä ja puhui heille…” Kenelle hän puhui? Ei koko 
seurakunnalle! Ainoastaan opetuslapsilleen, joista tuli myöhem-
mille alkuperäisiä apostoleja! ”…Minulle on annettu kaikki 
valta taivaassa ja maan päällä. MENKÄÄ siis ja tehkää kaikki 
kansat minun opetuslapsikseni [oppilaiksi], kastamalla heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitä-
mään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” 
(Evankeliumi Matteuksen mukaan 28:16–20).

Huomioi tarkasti, kuinka suuri tehtävä, Kristuksen evan-
keliumin vieminen, annettiin ainoastaan apostoleille, ”apos-
toli”—sana tarkoittaa viestiä viemään ”lähetettyä”!

Yllä olevaa raamatunjaetta on tulkittu väärin, kun on ole-
tettu tarkoittavan, että kaikkien kansojen ihmiset tuli kään-
nyttää juuri sinä aikana.

Raamatussa lukee: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni” (King James käännös: opettakaa 
kaikkia kansoja kastamalla) Asian ydin on: opettakaa kansojen 
sisäisesti—ei niiden jokaista ihmistä erikseen. RSV- käännös 
sanoo samalla tavalla: ”Tehkää opetuslapsia—oppilaita—jotta 
viesti kuullaan kaikissa kasoissa.” Ja ”kastamalla heitä” voi vii-
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tata yksinomaan Jumalan erikseen kutsumiin, koska Kristus 
sanoi suoraan: ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, 
joka on minut lähettänyt, häntä vedä.”

Tarkastellaan nyt Markuksen suuren tehtävän selostusta 
(luku 16). Useimmat alkuperäistä kreikankielisestä käännöstä 
käyttävät englanninkieliset versiot jättävät jakeet 9-20 pois, 
koska ne eivät ole vakuuttuneita jakeiden alkuperäisyydestä, 
vaan katsovat, että ne lisättiin myöhemmin. Nämä jakeet on 
painettu RSV—käännökseen ohuemmin. Jakeesta 15: ”Ja hän 
sanoi heille”—11 apostolille—”Menkää kaikkeen maailmaan 
ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” Eli ilmoittakaa 
hyvä uutinen tulevasta Jumalan valtakunnasta. Jatka: ”Joka 
uskoo ja kastetaan, se pelastuu…” Jeesus oli suoraan sanonut, 
ettei kukaan voi tulla hänen tykönsä—ettei kukaan voi uskoa—
paitsi Isän erikseen kutsumat ihmiset!

”Vihdoin hän [Jeesus] ilmestyi myöskin niille yhdelle-
toista heidän ollessaan aterialla… Ja hän sanoi heille: Menkää 
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luo-
duille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu…” (Evankeliumi 
Markuksen mukaan 16:14–16). Tietenkään kukaan muu ei 
uskoisi eikä heitä kastettaisi, paitsi ne, joita Isä Jumala erikseen 
kutsuisi. Tässä ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Suuri toi-
meksianto annettiin apostoleille—he olivat viestiä viemään 
”lähetetyt”—eivät seurakunnan maallikkojäsenet.

Kuinka sitten? Eikö maallikoilla ollut mitään osuutta evan-
keliumin eteenpäin saattamisessa? Näimme aiemmin, kuinka 
heillä oli heidän oma osuutensa. Heidän tehtävänsä oli aposto-
lien tukeminen—heidän puolestaan rukoileminen, heidän kan-
nustamisensa, kymmenysten ja lahjoitusten avulla auttaminen. 
Kaikilla on oma osansa tässä järjestäytyneessä tiimissä.  
Palaan käsittelemään asiaa vielä yksityiskohtaisemmin.

Matteuksen ja Markuksen kirjoista ei löydy todisteita 
siitä, että muita ihmisiä, paitsi Isän Jumalan erityistä tehtävää 
varten kutsumia ihmisiä, tulisi kastaa.

Mikään ei ole ristiriidassa sen kanssa, että Jumala eväsi 
Pyhän Henkensä kaikilta muilta paitsi erikseen itse kutsu-
miltaan ihmisiltä. 

Tarkastellaan nyt Matteuksen 24 lukua, jonka selostuksessa 
on profetia nykyiselle sukupolvelle:

Ihmisen uskomattoman suuri potentiaali114



”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kai-
kessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee 
[aikamme] loppu” (Matteuksen evankeliumi 24:14).

RSV kääntää tämän samalla tavalla: ”Ja tämä valtakunnan 
evankeliumi pitää saarnattaman kaikkeen maailmaan, todistuk-
seksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”

S E U R A K U N T A  O N  J Ä R J E S T Ä Y T Y N Y T  R U U M I S

Onko Jumalan seurakunta pelkästään hajanainen, eristäytynyt, 
kristityiksi itseään kutsuvien lauma, jossa jokainen kulkee omaa 
tietään evankeliumia julistaen—ja monien käsityksen mukaan 
yrittää saavuttaa henkilökohtaisen pelastuksen ja ikuisen 
elämän itselleen? 

Jeesus Kristus kutsui opetuslapsensa erityistä tehtävää varten 
ja koulutti heidät apostoleiksi. Hän antoi apostoleille—
”lähetetyille”—suuren tehtävän. Hän ei antanut sitä maallik-
kojäsenille eikä myöskään koko seurakunnalle.

Entä Jumalan seurakunta? Kuinka  järjestynyt se on? 
Se on fyysisesti järjestetty hengellinen organisaatio, kuten 
kohta näemme.

Seurakunta on siitetty perhe—Jumalan perhettä (Kirje efe-
solaisille 2:19). ”Apostolien ja profeettain perustukselle raken-
nettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus” (Kirje efesolaisille 
2:20).

”Jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temp-
peliksi Herrassa”, jae 21.

Seurakunta on temppeli, johon Kristus palaa kirkka-
udella toisessa tulemuksessaan! Se on Kristuksen ruumis, 
Kristuksen morsian, joka avioituu Kristuksen kanssa (vanha 
liitto oli myös avioliitto) hänen palatessaan. 

Efesolaiskirjeessä sanotaan: ”Kristuskin rakasti seurakuntaa 
ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä saadakseen asetetuksi eteensä 
kirkastettuna seurakunnan”(Kirje efesolaisille 5:25–27) 
ylösnousemuksessa!

Ilmestyskirja puhuu tästä samasta avioliitosta: ”Halleluja! 
Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut halli-
tuksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia 
hänelle, sillä Karitsan [Kristuksen] häät ovat tulleet, ja hänen 

Miksi seurakunta? 115



vaimonsa [herätetty kirkastettu seurakunta] on itsensä valmis-
tanut” (Johanneksen ilmestys 19:6-7).

Se ei ole ainoastaan hengellinen ruumis—se on erit-
täin järjestelmällinen, fyysinen organisaatio! Lue 1 
Korinttolaiskirjeen 12 luvusta: ”… niin en tahdo, veljet, pitää teitä 
niistä tietämättöminä” (1 Kirje korinttilaisille 12:1). ”Mutta nytpä 
onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis” (jae 20).

Ruumis on varsin järjestäytynyt (jakeet 4-6,11–12): 
”Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seura-
kuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavai-
kutukset (toiminnat) ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki 
kaikissa vaikuttaa, on sama… Mutta kaiken tämän vaikuttaa 
yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. 
Sillä niinkuin ruumis on yksi”—yksimielinen, hyvin yhteis-
työssä toistensa kanssa toimivista yksiköistä koostuva—se ei 
koostu hajallaan olevista yksityisistä ihmisistä, joista jokainen 
väittää palvelevansa Jumalaa omalla tavallaan!

Jatketaan: ”Ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruu-
miin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on 
Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut 
yhdeksi ruumiiksi… ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta [jakau-
tuneisuutta], vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta [välit-
täisivät rakkaudella toistensa hyvinvoinnista] toinen toisestaan” 
(jakeet 12–13,25).

Jatketaan vielä: ”Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi 
muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, 
sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa 
tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.” 

Palataan vielä Efesolaiskirjeeseen. Entä jäsen, joka jättää 
seurakunnan ja halua yksityisen suhteen Kristuksen kanssa—
joka haluaa SAADA pelastuksen itselleen? Tällainen henkilö jää 
Kristuksen ruumiin ulkopuolelle! 

Huomaa, että ”Jumalan perhe”—seurakunta—rakennettiin 
perustukselle.  Rakentaako joku rakennuksen juoksuhie-
kalle? Jumalan seurakunta on rakennettu ”[Uuden Testamentin] 
apostolien ja [Vanhan Testamentin, jonka profetiat on tarkoi-
tettu meille tänään (1 Kirje korinttilaisille 10:11)] profeettain 
perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus” 
(Kirje efesolaisille 2:19–20).
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Se on varsin laadukas organisaatio! 
”Jossa koko rakennus [seurakunta] liittyy yhteen ja kasvaa 

pyhäksi temppeliksi Herrassa” (jae 21).
Vielä: ”Josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen 

jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa 
sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on” (Kirje 
efesolaisille 4:16).

Kyllä näin oli, Kristus organisoi seurakuntansa.
”Ja hänen lahjansa oli, että muutamat olisivat apostoleja, 

toiset profeettoja, toiset evankelistoja, toiset paimenia ja opet-
tajia” (Kirje efesolaisille RSV—käännös 4:11). ”Tehdäkseen 
pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja 
Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen 
täyteyden täyden iän määrään” (Kirje efesolaisille 4:12–13).

Entä yksin oleva jäsen, ”osanen”, joka lähtee matkaan omin 
voimin—tai joka haluaa seurata ihmistä Jumalan seura-
kunnan sijasta, joka on Kristuksen jKr. 30 perustamaan apos-
tolisen seurakunnan jatke? Tällainen ihminen on kuin erilleen 
joutunut puun tai kiven pala, joka ei kuulu Kristuksen ruu-
miiseen, joka avioituu Kristuksen kanssa!

Olemme nähneet, kuinka Kristus antoi seurakunnan maal-
likkojäsenille erityisen tehtävän. Hän halusi heidän tukevan 
apostolejaan, jotka hän lähetti viemään evankeliumia maa-
ilmaan—rukouksilla, kannustamalla, kymmenyksillä sekä 
lahjoituksilla.

Rukousten, kannustuksen ja rahallisen avustuksen välityk-
sellä antaminen oli Jumalan heille antama tehtävä, jonka 
kautta heille saattoi kehittyä Jumalan kaltainen pyhä, van-
hurskas luonne—jotta he valmistuisivat yhdessä apostolien ja 
evankelistojen kanssa, jotta he olisivat valmiita hallitsemaan 
Kristuksen kanssa hänen alaisinaan Jumalan valtakunnassa. 
Tällä keinolla maallikkojäsenet saattoivat kehittää luonnettaan, 
koska se oli ANTAMISEN–ei saatanan itselle haalimisen—elä-
mäntavan mukaisesti elämistä. 

Jumalan tie—hänen lakinsa mukainen elämäntapa—on 
antamista ja ulossuuntautuvaa rakkautta. Se on antamisen 
elämäntapa. Jos joku haluaa olla yksittäinen, erillinen kristitty 
ja yrittää tavoitella, saada, itselleen pelastusta—tämä on saa-
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tanan tie. Itse en yrittäisi tavoitella Jumalan valtakuntaa saa-
tanan tavalla.

Huomaa, miksi Jumala asetti apostoleja, evankelistoja, pas-
toreita sekä muita seurakunnan vanhimpia seurakuntaansa. Ei 
vain palveluksen työhön, lähteäkseen kaikkialle maailmaan 
Kristuksen toivon viestiä julistamaan. Lue se (Kirje efesolai-
sille 4:12–13) uudelleen: ”tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi pal-
veluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen [valista-
maan—opettamaan], kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen 
uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa (tiedossa), täyteen 
(täydelliseksi) miehuuteen…”

Voiko yksin oleva henkilö rakentua seurakunnan ulkopuo-
lella? Tämä ei ole todennäköistä—eikä se ole Jumalan tie.

Kuinka Jumala saattaa totuutensa seurakunnalle? Hän ei 
saata sitä useiden yksittäisten ihmisten kautta—vaan apostolien 
sekä heidän alaistensa pastorien kautta.

Raamattu ei ollut vielä valmis ensimmäisten apostolien 
aikana—ensimmäisellä vuosisadalla. Jumala kommunikoi har-
vassa olevien profeettojen kautta, jotka välittivät viesti aposto-
lille. Nyt Raamattu on valmis.

Ensimmäisen vuosisadan maallikkojäsenet saivat opetuksen 
apostoleilta. Kristus opetti henkilökohtaisesti alkuperäistä 12 
apostolia—sekä myös Paavalia. Jeesus Kristus oli ruumiillis-
tunut Jumalan Sana. Raamattu on kirjoitusasuinen Jumalan 
sana. Raamatun sisältämä totuus ja opetus ovat täsmäl-
leen samoja kuin Jeesuksen maanpäällinen henkilökohtainen 
opetus sekä kirjattu Jumalan sana—nämä ovat identtisiä 
opetuksia! 

Mutta entä erillään oleva yksittäinen uskova, joka yrittää 
saada pelastusta itselleen—tai joka seuraa jotakuta ihmistä 
tai yhtä sadoista ns. kristityistä uskontokunnista? Tällainen 
ihminen on erossa Kristuksen apostolin kautta välittävästä 
tosi opetuksesta!

Entä jos joku on eri mieltä seurakunnan opista? Tämä hen-
kilö ei ole sopusoinnussa Jumalan seurakunnan opin kanssa. 
Jumalalla on vain YKSI ainoa seurakunta. 

Seurakunnan jäsenten käsketään olla puheessa yksimie-
lisiä—ja puheen täytyy olla, mitä Kristus opetti joko henkilö-
kohtaisesti tai kirjoitusasuisen Sanansa kautta apostolilleen. 
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Apostoli Paavali kirjoitti Korintin seurakunnalle seuraavasti: 
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset…” 
(1 Kirje korinttilaisille 1:10). Jotkut halusivat seurata Pietaria, 
toiset Apollosta, toiset taas Paavalia. Mutta Paavali oli heidän 
apostolinsa ja Kristus opetti heitä Paavalin kautta.

Erilleen jättäytyvä uskova seuraa omia käsityksiään 
Jumalan totuudesta.  Tällainen ei ole Jumalan tahdon 
mukaista.

Jumala perusti seurakunnan viisaudessaan. Se oli Jumalan 
keino yhtäläisen totuuden opettamiseksi—että kaikki 
olisivat puheessa yksimielisiä!  Ei jokainen yksilö omalla 
tavallaan!

Jumala ei perustanut seurakuntaa ainoastaan siksi, että 
lähettäisi apostolit ja evankelistat julistamaan hyvää uutista 
kaikkialle maailmaan tulevasta Jumalan valtakunnasta, vaan 
myös juuri siksi keinoksi, jonka avulla maallikkojäsenet kas-
vattaisivat Jumalan pyhää, vanhurskasta luonnetta—jotta he 
oppivat jatkuvasti ANTAMAAN—antamaan rukoilemalla apos-
tolien puolesta, kannustamalla, kymmenyksillä ja lahjoituksilla!    

Kuinka käy sille ihmiselle, joka seuraa toista ihmistä seu-
rakunnan ulkopuolelle—tai joka koettaa saada pelastuksen 
itselleen—eikä halua muiden lailla antaa panostaan työn 
hyväksi? Muista Jeesuksen Luukkaan evankeliumin luvun 19 
vertaus leivisköistä. Leiviskä-käännös tarkoittaa tässä talenttia, 
raha- tai mittayksikköä. Jeesus kuvaa, kuinka hän antaa käänty-
myksen hetkellä ”yhden leiviskän”—joka edustaa Pyhää Henkeä. 
Kristityn täytyy kasvaa armossa ja Kristuksen tuntemuk-
sessa. Kasvaessaan, antamalla panoksensa seurakunnassa, 
hän vastaanottaa enenevän määrän Jumalan Henkeä. Yksinään 
oleva jäsen tulee todennäköisesti menettämään kaiken (ks. 
Evankeliumi Luukkaan mukaan 19:20–24). 

LY H Y E S T I :  M I K S I  S E U R A K U N T A  
O N  O L E M A S S A ?

Vihdoin viimein, miksi seurakunta on olemassa?  Miksei 
Kristus ”pelasta” vain yksittäisiä henkilöitä? Mikä on seura-
kunnan todellinen tarkoitus? 
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Koko Raamatun, myös seurakunnan, tarkoitus ja toiminta 
on ymmärretty täysin väärin. Saatana on pettänyt koko maa-
ilmaa (Johanneksen ilmestys 12:9).

Jeesus ei tullut ”ristiretkelle sielujen puolesta”. Kaikkein 
yleisin harhakäsitys on Kristuksen kilpa saatanaa vastaan ja 
yritys ”saattaa kaikki nyt pelastetuiksi”! Tähän liittyvän toisen 
virheellisen uskomuksen mukaan kaikki pelastumattomat ovat 
”kadotettuja”—tuomittuja”! Kumpikin käsitys on väärä. 
Näitä ihmisiä ei ole vielä tuomittu!

Aadamin päätöksen myötä koko ihmiskunta tuomittiin, 
se erotettiin Jumalasta 6000 vuoden ajaksi! Poikkeuksiksi 
jäivät suhteellisen harvat, jotka Jumala kutsui erityistehtäviä 
suorittamaan. 

Jeesus Kristus, toistan tämän, vahvisti tämän 6000-vuotisen 
tuomion (Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:44). Mikään raa-
matunkohta ei kumoa tätä Jeesuksen suorasanaista lausumaa.

Jeesus kutsui ja valmisti apostolejaan 3½ vuoden ajan, jonka 
jälkeen heistä tuli yhdessä Kristuksen ja profeettojen kanssa se 
perustus, jolle seurakunta rakennettiin. Jeesus julisti (kuulutti) 
noiden 3½ vuoden aikana tulevaa Jumalan valtakuntaa toi-
mien esimerkkinä apostoleilleen. Sen jälkeen hän kuoli ihmis-
kunnan syntien puolesta, hänet herätettiin kuolleista ja hän 
nousi ylös taivaaseen Jumalan valtaistuimelle.

Hän perusti seurakuntansa vuoden 31 jKr. helluntaina 
ja lähetti Pyhän Hengen nähtävissä ja kuultavissa olevassa 
ilmestyksessä. 

Johtava apostoli Pietari julisti evankeliumin viestin tänä 
kyseisenä helluntaina—ja Jumala lisäsi kyseisenä päivänä 
kolme tuhatta kastettua jäsentä seurakuntaan. 

Mahdollisesti jo seuraavana päivänä—Pietari ja Johannes 
paransivat ramman ja Pietari julisti taas evankeliumin sanoman. 
Jumala lisäsi toiset kaksi tuhatta seurakuntaan.

On tärkeää ymmärtää, ettei Jeesus eivätkä apostolit lähte-
neet modernin protestanttisen tradition mukaisesti ”ristiretkelle 
sielujen puolesta”. Tämä on merkittävä tosiasia, jota ei ole ylei-
sesti ymmärretty. Apostolit julistivat Jeesuksen tavoin evankeli-
umia—hyvää uutista tulevasta, paremmasta maailmasta.  
He eivät tunteellisesti pyytäneet ihmisiä ”antamaan sydämensä 
Herralle”.
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Koska epäileväiset juutalaiset eivät hyväksyneet Jeesusta 
luvattuna Messiaana, apostolien täytyi aluksi painottaa, että he 
olivat omin silmin todistaneet Jeesuksen messiaanisuuden ja 
ylösnousemisen. He olivat olleet Jeesuksen seurassa 3½ vuotta 
ennen ristiinnaulitsemista ja neljäkymmentä päivää kuolleista 
nousemisen jälkeen.

Opetuslapset julistivat Jeesuksen opettamaa viestiä—viestiä 
tulevasta Jumalan valtakunnasta. He eivät anoneet ”sielujen” 
pelastuksen puolesta. ”… Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka 
päivä niitä, jotka saivat pelastuksen” (Apostolien teot 2:47). 

Apostoleja kohtasi kova vaino, heitä vangittiin ja uhkail-
tiin, mutta seurakunnan maallikkojäsenet kannustivat heitä, 
rukoilivat sydämensä pohjasta heidän puolestaan sekä tukivat 
heitä rahallisesti.

Toistettakoon tämä totuus selvästi vielä viimeisen kerran: 
seurakunnan tarkoitus ei ollut ”nyt maailman pelastaminen”!

Jumala perusti seurakunnan hänestä erotettuun maail-
maan kahdesta syystä. Hänen päämääränsä oli:

1) Luoda Hengen johtamista uskovista koostuva ruumis, joka 
tukisi apostoleja (sekä evankelistoja), jotka koulutettaisiin vie-
mään Kristuksen evankeliumin viesti kaikkeen maailmaan. 
Tämä oli seurakunnan osuus tässä suuressa tehtävässä.  Sen 
tehtävänä oli työ, joka oli ANTAMISTA—rukouksen kautta 
antamista—kannustuksen ja rahallisen avun antamista järjes-
tetyn evankeliumin työn tukemiseksi. Tämä oli JUMALAN 
keino ja harjoituskenttä, 

2) saatanan voittamiseksi, vakaan pyhän vanhurskaan luon-
teen kehittämiseksi sekä seurakuntalaisten valmistamiseksi 
toimimaan yhdessä Kristuksen kanssa maanlaajuisen halli-
tuksen valtaistuimella.

Jumala aikoi kehittää kaltaisensa pyhän luonteen 
ANTAMISEN mallin kautta.  Jumalan elämäntapa on ulos-
päin suuntautuvaa rakkaudella antamista. Saatanan tie on 
oman edun tavoittelua—se on vihamielinen Jumalan elämän-
tapaa ja hänen seurakuntaansa kohtaan.

Jos ihminen sallii vihamielisyyden ja kapinan asenteen val-
lita Jumalan seurakuntaa—ja Jumalan seurakunnan halli-
tusta kohtaan—ja jättää tämän seurauksena seurakunnan ja 
päättää ”kulkea omin voimin” tai lähtee seuraamaan jotain 
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toista ihmistä, tällöin henkilö tavoittelee pelastusta vain 
itselleen!  Tämä ei ole Jumalan menettelytapa!

E D E S S Ä  O L E VA  K I R K A S T U N U T  I L O !

Onneksi Aadamin kautta maailmalle langetetun 6000—vuo-
tisen tuomion—Jumalasta erottamisen—on määrä päättyä 
meidän sukupolvemme aikana. Tämä nykyinen maailma on 
edelleen saatanan vallassa—Jumalan seurakuntaa lukuun 
ottamatta—ja lähestyy kaikkein suurinta kriisiä, suurta ahdis-
tusta. Sanonnan mukaan ”ennen aamunkoittoa on kaikkein 
pimeintä”!

Sitten, yhtäkkiä, Jeesus Kristus palaa ”erotetun maailman” 
aavistamatta suurena yliluonnollisen voiman ja kirkkauden 
saattamana! 

Tämä on Jeesuksen mainitsema ”sillä sinä hetkenä, jona ette 
luule”—paluun hetki.

Hänen seurakuntansa on valmis!
”Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka 

olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme 
suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet [kuolleet]. 
Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin 
äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet 
nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka 
olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pil-
vissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla 
Herran kanssa” (1 Kirje tessalonikalaisille 4:15–17). Hän palaa ja 
hallitsee koko maata!

Tällöin täyttyy Ilmestyskirjan 19:6-7: ylienkelin mahtava 
ääni huutaa ”Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, 
Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuit-
kaamme!…” Kirkkauteen herätetty seurakunta tulee hallitse-
maan Kristuksen kanssa tuhat vuotta!

Saatana poistetaan! Jumala kutsuu kaikkia elossa olevia. 
Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen seuraa suuren, valkean 
valtaistuimen tuomioistuin (Johanneksen ilmestys 20:11–12), 
jolloin kaikki Jumalasta 6000 vuoden aikana erotetut herätetään 
kuolevaisiksi—ja Jumala kutsuu heitä pelastukseen ja ikuiseen 
elämään!
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Lopulta, kaikki kuolemattomat pyhät perivät ihmiselle tar-
koitetun potentiaalin— heitä odottaa loistokas ikuisuus! He 
uudistavat kaikki rappeutuneet planeetat ja saattavat 
valmiiksi loputtoman maailmankaikkeuden loistok-
kaan ihanan luomistyön—ja riemuitsevat kirkastuneella 
ilolla!
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Mitä tarkoittaa …  
kääntymys?

Kuinka monta kertaa olet todennut ei-kristityn 
sanovan kristitylle tuomitsevasti: ”Jos kristinusko on tuol-
laista, en halua olla missään tekemisissä sen kanssa!” 

Kuinka moni tuomitsee Jumalan kristittyjen elämän perus-
teella? Kuinka moni olettaa, että täytyy elää täydellisesti ennen 
kristityksi tuloa?

Kuinka moni sanoo: ”Ryhtyisin kristityksi jos vain pystyisin 
lopettamaan tupakanpolton.”

Kuinka moni luulee, että kristityn on oltava täydellinen ja 
että hän ei saa koskaan toimia väärin? Kun näet kristityn toi-
mivan väärin, pidätkö häntä tekopyhänä—mietitkö, onko hän 
tosiaan aito kristitty?   

Onko mahdollista, että kristitty tekee syntiä ja tästä huoli-
matta jatkaa kääntymyksen tehneenä kristittynä?

Hämmästyttävä totuus on, että varsin harva tietää, mikä 
kristitty todella on. Harvat osaavat sanoa, kuinka kääntymys 
tapahtuu—tapahtuuko se yhtäkkiä, kerralla vai pikkuhiljaa. 
Tapahtuuko kääntymys hetkessä vai kehittyykö ihminen? On 
korkea aika ymmärtää, mitä todelliseen kääntymykseen 
kuuluu. 

Tekevätkö kristityt syntiä? Johtaako se ”kadotukseen”?
Haluan esittää ja käsitellä ensin kysymystä—”Mikä on kris-

tityn todellinen kääntymys?” ”Kuka on Jumalan mielestä todel-
linen kristitty?” Kun liittyy kirkon jäseneksi, tuleeko kristityksi? 



Onko ihminen kristitty, jos hän sanoo: ”Hyväksyn Herran 
Jeesuksen pelastajakseni”?

Mitä Raamattu sanoo asiasta? Roomalaiskirjeessä 8:6-9 
sanotaan: ”Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on 
elämä ja rauha; sentähden että lihan mieli on vihollisuus [viha-
mielisyys] Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, 
eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa [lihallismielisiä] ovat, ne 
eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, 
vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla 
ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.”

Kristitty on siis ihminen, joka vastaanottaa Jumalan Pyhän 
Hengen ja jonka mielessä Henki asuu. Jos näin ei tapahdu, hän 
ei ole Kristuksen oma—EI ole kristitty.

VÄ Ä R Ä  K Ä Ä N T Y M Y S

Miljoonat ihmiset tunnustautuvat kristityiksi. He eivät ole kui-
tenkaan kristittyjä, jollei heillä ole Jumalan armolahjana 
Jumalan Pyhää Henkeä ja jollei Henki asu heissä.  Miljoonat eri 
kirkkokuntiin kuuluvat eivätkä ole ”hänen omiansa”- eivät ole 
lainkaan kristittyjä!  Miljoonia ihmisiä on totisesti petetty 
(Johanneksen ilmestys 12:9, villitsijän oikeampi käännös on 
pettäjä).

Ymmärrä tämä asia! Henkilö on—Jumalan silmissä—kris-
titty vain Jumalan Pyhän Hengen asuessa ihmisessä. Ei tätä 
ennen! Ei sen jälkeen!

Todellisen kääntymyksen tehnyt henkilö on vastaanottanut 
Jumalan Pyhä Hengen (jonka täytyy asua ihmisessä sillä het-
kellä). Kääntymykseen sisältyy vielä monia muita seikkoja.

T O D E L L I N E N  K Ä Ä N T Y M Y S

Toisaalta tosi kääntymys tapahtuu tiettynä ajankohtana—tie-
tyllä hetkellä, toisaalta se työstetään ajan kanssa—eli kasvun ja 
kehittymisen prosessissa.

Huomaa seuraava asia!
Milloin henkilöstä tulee kristitty? Hänen vastaanottaessaan 

Pyhän Hengen. Luimme Roomalaiskirjeestä 8:9, että jolla ei ole 
Pyhää Henkeä, se ei ole Kristuksen oma—se ei ole kristitty.
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Jumalan Henki tulee ihmiseen tietyllä hetkellä. Heti 
kun ihminen saa Pyhän Hengen, hän on ensimmäisessä mie-
lessä kääntymyksen tehnyt. Juuri tällä hetkellä! Jos ihmisellä on 
Kristuksen Henki, ihminen on Kristuksen oma—hän on kris-
titty! Jumalan antama elämä astuu (hedelmöittää) ihmiseen. 
Henkilö on täten siitetty Jumalan lapseksi.

Tarkoittaako tämä, että ihmisen pelastus on jo valmis? Onko 
ihminen tässä vaiheessa kokonaan varmasti ”pelastettu”? Eikö 
vaadita mitään muuta? Onko ihminen yhtäkkiä täydellinen? 
Eikö ihminen toimi enää koskaan väärin? 

Ei suinkaan! Kaukana siitä?  Mikä on totuus? Miksi asia 
on yleisesti ymmärretty väärin?

Miksei lähes kukaan ymmärrä kristityn elämän todellista 
tarkoitusta?

K R I S T I T Y N  E L Ä M Ä N  TA R KO I T U S

Mikseivät ihmiset ymmärrä Jeesuksen Kristuksen opettamaa 
evankeliumia? Hän opetti Jumalan valtakunnasta. Apostolit 
sekä Paavali toimivat samoin. Jeesus puhui useimmiten verta-
uksia käyttäen. Tarkastellaan nopeasti muutamaa. Huomaa, 
mitä Jeesus ilmoitti vertausten kautta. Huomaa niiden kautta 
välittyvä hämmästyttävä, valtava ihmisen potentiaali.

Luukaan evankeliumissa 19:11–27 on kertomus jalosukuisesta 
miehestä, joka lähti kaukaiseen maahan ja aikoi palata myö-
hemmin. Jeesus on tämä jalosukuinen mies. Hän meni kau-
kaiseen maahan—taivaaseen Jumalan valtaistuimelle, joka on 
koko maailmankaikkeuden hallintokeskus. Hän esitti tämän 
vertauksen, koska hänen opetuslapsensa luulivat Jumalan valta-
kunnan saapuvan välittömästi. Kului 1900 vuotta, eikä Jumalan 
valtakunta vieläkään ilmestynyt.

Vertauksessa Jeesus kutsui kymmenen palvelijaansa, joille 
hän jakoi kymmenen leiviskää—kullekin yhden leiviskän, 
talentin, joka on vanha paino- ja rahayksikkö ja symboloi tässä 
yhtä hengellistä mittayksikköä. Eli se on alkuperäisen käänty-
misen yhteydessä jokaisen vastaanottama Pyhän Hengen määrä. 
Mutta jalosukuisen miehen kansalaiset vihasivat häntä. He hyl-
käsivät hänen hallintonsa.  He puhuivat keskenään: ”Emme 
hyväksy tätä miestä hallitsijaksemme.”  Jumalan valtakunta 
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on hallitus, joka hallitsee.  Nämä ihmiset eivät olleet kään-
tymyksen tehneitä—he eivät olleet vastaanottaneet ”leivisköitä”. 
(Tulevaisuudessa heillä on monien raamatunkohtien perusteella 
mahdollisuus kääntymyksen tekoon.)

Jeesus meni taivaaseen ”saadakseen itsellensä kuninkuuden 
(valtakunnan, engl. kingdom) ja sitten palatakseen”. Eli hän 
matkusti koko maailmankaikkeuden valtaistuimelle, jossa 
Jumala Kaikkivaltias istuu, jotta hänelle myönnettäisiin koko 
maailman kuninkuus. Kun hänen palatessaan hänet kruuna-
taan monilla kruunuilla (Johanneksen ilmestys 19:12). Hän 
saapuu kaitsemaan, hallitsemaan, kaikkia kansoja kaikki-
valtiaan voimalla (jae 15).

Luukkaan 19 luvun kertomuksessa Jeesuksen palatessa ne 
palvelijat, joille hän antoi rahan—eli kääntymyksen hetkellä 
Jumalan Hengen mittayksikön—kutsutaan tilintekoon, jotta 
Jeesus saisi ”tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut” 
hänen poissa ollessaan. Tämän esimerkin mukaisesti jokaisen 
kristityn täytyy kasvaa hengellisesti—armossa ja tuntemuk-
sessa (tiedossa) (ks. 2 Pietarin kirje 3:18). Kristityn elämä on 
hengellistä koulun käyntiä—harjoitusta tulevaa Jumalan 
valtakunnan virkaa varten aikana, jolloin ihminen muu-
tetaan kuolevaisesta kuolemattomaksi—kun emme ole enää 
lihaa ja verta vaan koostumme hengestä ja omaamme elämän 
itsessämme.

Vertauksessa ensimmäinen palvelija kymmenkertaisti saa-
mansa rahan. Jumalan Henki on Jumalan lahja—Jumalaa 
antaa sen—armostaan. Sitä ei voi ansaita.  Uusi Testamentti 
tekee selväksi, että kukin palkitaan tekojensa mukaan. Meitä 
ei kuitenkaan pelasteta tekojemme vuoksi. Tämä palvelija 
kymmenkertaisti hengellisen lahjansa—yhdestä leiviskästä tuli 
kymmenen leiviskää. Hän sai suuremman palkkion kuin lei-
viskän viisinkertaistanut.

Jalosukuinen mies (Kristus) sanoi palvelijalle: ”Hyvä on, sinä 
hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat 
vallita kymmentä kaupunkia”. 

Palvelija oli valmistautunut hallitsemaan.  Hän oli 
totellut Jumalan käskyjä—ja Jumalan hallitusta. Meidän täytyy 
oppia toimimaan hallituksen alaisina jotta kykenemme 
hallitsemaan.
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Toinen palvelija viisinkertaisti hengellisen talenttinsa. Hän 
oli elämänsä aikana valmistunut ensimmäiseen palvelijaan ver-
rattuna puoli määrää ja sai siksi puolet tämän palkkiosta.

J U M A L A N  VA LT A K U N T A

Vertaus leivisköistä osoittaa, että kristityt tulevat hallitsemaan 
Kristuksen alaisina, kun Jumalan valtakunta perustetaan. Jeesus 
puhui hallituksesta—maailman hallituksesta. Vertauksen oli 
määrä osoittaa, ettei Jumalan valtakunta ilmestyisi opetuslasten 
aikana. Valtakunta ei ole eteerinen, sentimentaalinen eikä se 
löydy ”sydämistämme”. Valtakunta ei ole seurakunta.

Danielin profetia osoittaa, että pyhät tulevat hallitse-
maan Kristuksen, Messiaan, alaisina kun hän palaa ja perustaa 
kirjaimellisesti maailman hallituksen.  Lue Danielin 
kirjan toinen luku kokonaisuudessaan ja huomioi siitä jae 44. 
Kristuksen valtakunta on musertava kaikki toiset valtakunnat—
kaiken ihmisen vallan—ja on pysyvä ikuisesti. Huomaa erityi-
sesti Danielin kirjan 7 luvun jakeet 18 ja 22, joidenka mukaan 
siitä tulee maanpäällinen valtakunta—se ei ole taivaassa vaan 
”kaiken taivaan alla”, jae 27. 

Jeesus sanoi: ”Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun 
teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, ja 
hän on kaitseva heitä (engl. rule them, hallitseva) rautaisella 
valtikalla” (Johanneksen ilmestys 2:26–27).

Hän sanoi: ”Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani val-
taistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni 
kanssa hänen valtaistuimellensa” (Johanneksen ilmestys 3:21). 
Jeesus oli taivaassa Isänsä valtaistuimella, josta koko maailman-
kaikkeutta hallittiin, ilmoittaessaan tämän

Johanneksen kautta noin 90 jKr.
Jeesus tulee istumaan omalle maanpäälliselle valtaistuimel-

leen, joka on Daavidin valtaistuin Jerusalemissa. Huomaa, 
kuinka Jeesusta kuvataan: ”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 (myös, hallitsee) iankaikkisesti, 
ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman” (Evankeliumi 
Luukkaan mukaan 1:32–22).
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Jeesus ei aikonut perustaa tätä Jumalan valtakunnan maa-
ilman hallitusta kuitenkaan vielä.  Raamattu puhuu kolmesta 
maailmasta—kolmesta aikakaudesta—kolmesta aikajärjestyk-
sestä. Ensimmäinen on silloinen maailma, joka hukkui veden-
paisumukseen—eli vedenpaisumusta edeltävä ajanjakso—toinen 
on nykyinen paha maailmanaika ja kolmas on tuleva maa-
ilma. Kun Jeesus tuotiin Pilatuksen eteen kuulusteltavaksi, hän 
myönsi syntyneensä kuninkaaksi (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 18:37), ”mutta ettei hänen kuninkuutensa ollut tästä 
maailmasta”. Jeesus hallitsee huomisen maailmassa (jae 36).

Pyhät (hengen johtamat kristityt) tulevat hallitsemaan 
Kristuksen alaisina ”maan päällä” (Johanneksen ilmestys 5:10) 
tuhannen vuotta (Johanneksen ilmestys 20:4,6).

Miksi koko maailmaa on petetty väärällä evankeliumilla 
(Johanneksen ilmestys 12:9, villitsijä käännetään oikeammin 
sanalla pettäjä)?  Miksi ihmisiä harhautettiin uskomaan vää-
rennetty Jumalan valtakunnan sanoma? (Tilaa ilmainen kirja-
semme Ikuisten aikojen salaisuus?)

Palataan takaisin Jeesuksen vertauksiin, joissa opetetaan 
Jumalan valtakunnasta. Niiden kautta käy selväksi, että Jumalan 
valtakunta on nyt kohta kaikella voimalla ja kunnialla 
tuleva Jeesuksen perustama maailman valtakunta, joka tuo 
maailman rauhan, yltäkylläisyyden, onnen ja ilon. 

Kristittyjen elämän tarkoitus on kouluttautua tuleviksi 
kuninkaiksi, hallita Kristuksen kanssa hänen alaisinaan. 
Kuinka voi sitten tulla kristityksi? Koska?  Miksi pelastus on 
kristillisen elämän alkuhetken aikainen tapahtuma ja samalla 
kuitenkin prosessi?

Tässä on tarvitsemasi selvä totuus asiasta. 

T O D E L L I N E N  PA R A N N U K S E N T E K O

Sanon toistamiseen: ” Kristitty [todellisen kääntymyksen tehnyt 
ihminen] on henkilö, joka on vastaanottanut Jumalan Pyhän 
Hengen ja jonka mielessä Jumalan Pyhä Henki asuu.”

Mutta kuinka Jumalan Hengen voi vastaanottaa?
Samana päivänä, jona Jumalan seurakunta perustettiin, 

apostoli Pietari sanoi: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin 
teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteek-
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sisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan” (Apostolien 
teot 2:38).

Tehkää parannus mistä? Synnistä. Ja mikä synti on? ”Synti 
on laittomuus ” (engl. transgression of law, lain rikkomus) (1 
Johanneksen kirje 3.4). Minkä lain rikkomus? Lihan mieli on 
vihollinen Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu—Jumalan lain alle 
(Kirje roomalaisille 8:7). luemme myös: ”Pyhä Henki, jonka Jumala 
on antanut niille, jotka häntä tottelevat” (Apostolien teot 5:32).

Jumalan Pyhän Hengen lahjan vastaanottamiselle on kaksi 
ehtoa: parannuksen teko ja usko. Kaste on ulkoinen osoitus sisäi-
sestä uskosta Kristukseen. Parannuksen teko ei ole pelkästään 
pahoillaan oloa tekojensa—tai syntiensä vuoksi. Todellinen 
parannuksen teko kattaa koko ihmisen olemuksen—myös 
vanhat asenteet Jumalasta erossa olon ajalta. Se on täydellinen 
mielenmuutos, elämän suunnan muuttuminen. Se tarkoittaa 
muuttumista, uutta elämäntapaa.  Se tarkoittaa, että ei ole 
enää itsekeskeisen omahyväinen, itsekäs, ahne, vihamielinen 
auktoriteetteja kohtaan, kateellinen ja mustasukkainen, että 
siirtyy muiden hyvinvoinnista piittaamattomuudesta jumala-
keskeisyyden ja tottelevaisuuden tielle, hyväksyy auktoriteet-
tien olemassaolon, rakastaa Jumalaa enemmän kuin itseään ja 
välittää toisista ihmisistä samoin kuin itsestään. 

Rakkaus on Jumalan lain täyttymys (Kirje roomalaisille 
13:10)—mutta Jumalan laki on hengellinen (Kirje roomalaisille 
7:14) ja sen voi täyttää vain, kun ”Jumalan rakkaus on vuoda-
tettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille 
annettu” (Kirje roomalaisille 5:5).

Pyhä Henki avaa ihmisen mielen ymmärtämään Jumalan 
opastuksen oikeasta elämäntavasta, se ei kuitenkaan pakota 
ihmistä elämään Jumalan tavalla—se ei työnnä ihmistä vas-
toin ihmisen tahtoa. Kristityn täytyy tehdä ensin aloite, sitten 
Jumalan Henki auttaa ihmistä uskossa ja antaa hänelle voimaa. 
Raamattu vakuuttaa: ”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kul-
jettaa, ovat Jumalan lapsia” (Kirje roomalaisille 8:14).

K R I S T I T Y N  T O D E L L I N E N  K Ä Ä N T Y M Y S

Kristityn täytyy itse täyttää nämä kaksi edellä mainittua ehtoa—
tehdä parannus ja uskoa.  Ne eivät kuitenkaan tee meistä 
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kristittyjä—ne eivät käännytä meitä. Kääntymykseen vaadi-
taan teko Jumalalta—Jumala antaa Pyhän Hengen armostaan 
ilmaisena lahjana. 

Parannuksen teko ja usko eivät ansaitse Jumalan Henkeä. 
Jumala ei anna meille Henkeään, koska teemme parannuksen 
ja uskomme. Hän antaa Henkensä, koska haluaa antaa sen. Hän 
haluaa antaa meille Henkensä lahjaksi jo ennen parannuksen 
tekoa. Parannuksen teko ja usko ovat pelkästään vaaditut ehdot.

Silti kukaan ei voi sanoa: ”Ymmärrän nyt—minun tulee 
tehdä parannus. Selvä. Teen nyt parannuksen.” Parannuksen 
tekoa ei voi päättää rutiininomaisesti.  Miksi ei voi?

Jeesus Kristus sanoi, ettei kukaan voi tulla hänen tykönsä, 
ellei Isän Henki vedä häntä (Evankeliumi Johanneksen mukaan 
6:44,65). Jumala suo parannuksen (Kirje roomalaisille 2:4). 
Kun Jumala kutsuu ihmistä, hän tuomitsee ihmisen mielen 
ja omantunnon ulkoapäin Henkensä kautta. Tämä aiheuttaa 
yleensä sisäisen kamppailun, jonka aikana ihmistä ravistel-
laan, jotta hän oppisi tietämään, että on tehnyt väärin—että hän 
on väärässä—että hän on tehnyt syntiä—että hän on syntinen 
ihminen! Jumala johtaa henkilön todelliseen parannuk-
seen, ei vain tekojensa vuoksi vaan jotta ihminen näkisi, mil-
lainen hän todella on. Tämä ei ole helppoa. Itse ei halua kuolla. 
Parannuksessa ihminen antautuu ehdoitta Jumalalle—ja tottelee 
Jumalan lakia! 

Henkilön täytyy tehdä tämä päätös itse. Jos hän tekee paran-
nuksen, antautuu Jumalalle ja uskossa hyväksyy Jeesuksen 
Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseen, Jumala lupaa 
henkilölle Pyhän Hengen lahjan nyt näiden kahden ehdon 
täytyttyä.  Tämä on Jumalan tosi elämä—henkielämä, joka 
antaa ihmiselle Jumalan kaltaisen luonteen!

Mitä tässä vaiheessa tapahtui? 
Tämä vastakääntynyt on vasta Jumalan siittämä—hän ei ole 

vielä syntynyt.  Monet, uskovat, että he ”syntyvät uudelleen” 
vastaanottaessaan Pyhän Hengen. Heidän käyttämänsä ter-
minologia on täysin väärä. (Kattava selitys aiheesta löytyy kirja-
sestamme Just What Do You Mean –Born Again?)

Vastakääntynyt ihminen ei vastaanota samaa täyttä Jumalan 
Hengen määrää kuin Kristus vaan on vasta hengellinen lapsi 
Kristuksessa. Samalla tavalla kuin alkio kasvaa äidin kohdussa 
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ja kasvaa fyysisesti tietyn kokoiseksi voidakseen syntyä ihmi-
seksi, myös ihmisen tulee kasvaa hengellisesti.

Vastakääntynyt henkilö tekee vilpittömästi paran-
nuksen koko sydämestään!  Hän kääntyy ja kulkee toiseen 
suuntaan niin hyvin kuin kykenee—ja elää uudenlaista elämää. 
Hän on nyt kristitty—hän on vastaanottanut Jumalan Pyhän 
Hengen. Hän on tehnyt kääntymyksen. Hän on kristitty. Hän 
haluaa toimia oikein—totella totisesti Jumalaa—elää Jumalan 
tavalla.

M I T Ä  J O S  K R I S T I T T Y  L A N K E A A  S Y N T I I N ?

Eli kääntymyksen tehnyt kristitty on vastaanottanut Jumalan 
Hengen, joka asuu hänessä ja johtaa häntä. Henkilö noudattaa 
Jumalan elämäntapaa.  Kääntymyksen tehnyt kristitty 
hylkää aiemman—itsekkään, Jumalasta piittaamattoman elä-
mäntapansa. Hän elää nyt Jumalan Sanan mukaan—Jumalan 
Sanan valossa. 

”Kävellessään” tällä uudella tavalla, hän kompastuu, 
tekee syntiä ja ”kaatuu maahan” kymmenkuisen kävelemään 
oppivan lapsen tavoin. Tarkoittaako tämä sitä, että kristitty 
on nyt tuomittu—että hän on kadotettu—eikä enää lainakaan 
kristitty?

Haluan, että kiinnität huomiota ja ymmärrät, mitä Jumala 
kirjoitti apostoli Johanneksen kautta 1 Johanneksen kirjeeseen 
meitä vasten:

Kirjeen tervehdys puhuu Kristuksesta: ”Mikä on alusta 
ollut… joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille—minkä olemme 
nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teil-
läkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja 
hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa” (1 Johanneksen 
kirje 1:1-3).

Tosi kristitty sovitetaan Jumalan yhteyteen Kristuksen 
kautta. Koska hänessä on Jumalan Henki, hänellä on yhteys Isän 
ja Pojan, Jeesuksen Kristuksen kanssa. Yhteys muihin kristit-
tyihin tapahtuu myös Jumalan ja Kristuksen kautta. Kristitty 
yhdistyy heihin samalla tavalla kuin oksat liittyvät viinipuuhun. 
Vertaa tätä vertausta Johanneksen evankeliumin kohtaan 15:1-7. 
Kristityt siten itse asiassa kulkevat Kristuksen kanssa—eikä 
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kaksi voi kulkea yhdessä, elleivät he keskenänsä sovi (Aamoksen 
kirja 3:3).

Jatketaan nyt 1 Johanneksen kirjeestä: ”Ja tämä on se 
sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julis-
tamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pime-
yttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta 
vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee 
totuutta” (jakeet 5-6). Elävä Kristus kulkee valkeudessa—kuin 
kirkkaasti valaistulla polulla. Mutta jos kuljemme pimeydessä, 
kuljemme täysin eri polulla, emmekä kulje hänen kanssaan. 
Valhettelemme, jos väittämme toisin.

Entä jos joku Kristuksen kanssa valossa kulkeva kompastuu 
ja kaatuu maahan. Tämä ei tarkoita suinkaan, että hän kääntyy 
pois Kristuksesta pois pimeälle polulle. Jos pyydämme anteeksi, 
eikö hän ojenna kättään ja auta meitä palaamaan takaisin kirk-
kaalle polulle kanssaan? Vai luuletko hänen vihastuvan ja 
sanovan: ”Pois polultani, siirry pimeälle polulle”?

Tosi kristitty on toisin sanoen jättänyt aikaisemman synnin 
täyttämän elämänsä—aikaisemman itsekkään omia tarkoitus-
periään tavoittelevan tiensä, jolloin hän ei pyrkinyt noudat-
tamaan Jumalan elämäntapaa. Mutta hän on nyt kääntynyt 
entiseltä tieltään ja hänen elämänsä on muuttunut kristityn 
elämäntavaksi. 

Ihminen ei ole kuitenkaan täydellinen heti kääntymyksensä 
ja Jumalan Hengen vastaanottamisen jälkeen. Hänen täytyy 
kasvaa hengellisesti Kristuksen armossa ja totuudessa, kuten 
2 Pietarin kirjeessä 3:18. Ihminen on tapojensa orja eikä auto-
maattisesti unohda entisiä tottumuksiaan vaan ihmisen täytyy 
aktiivisesti pyrkiä vankoista tavoistaan eroon. Ihmisen täytyy 
oppia voittamaan synti. Ihminen tekee jossain vaiheessa väistä-
mättä huomaamattaan virheen. Jatketaan 1 Johanneksen kirjeen 
ensimmäisestä luvusta:

”Mutta jos me valkeudessa vaellamme”—eli vaikka silloin 
tällöin kompastumme—emme tästä huolimatta käänny pois 
jumalan tieltä—emme palaa takaisin emmekä jatka jatku-
vassa synnissä.

Alatko käsittää eron? Tosi kristitty pyrkii elämään Jumalan 
tavalla kunnes se muuttuu hänen uudeksi elämäntavakseen. 
Muutama erehdys tai synti ei tarkoita sitä, että on sydämessään 
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ja mielessään hylännyt Jumalan sekä Jumalan elämäntavan. 
Jatka:

”Niinkuin hän on valkeudessa”—tämä on nyt päämää-
rämme, tavoitteemme ja uusi elämäntapamme—”niin meillä on 
yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, 
veri puhdistaa meidät [jotka olemme nyt kristittyjä] kaikesta 
synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksy-
tämme itsemme, ja totuus ei ole meissä” (jakeet 7-8).

Jos me, jotka olemme nyt kristittyjä, sanomme, että olemme 
jo täydellisiä—ettemme koskaan lipeä tieltä, emme koskaan 
tee virheitä emmekä lankea syntiin, eksytämme itsemme. 
Tiedossani on nainen, joka eksytti itsensä tällä tavalla. Hän 
väitti olevansa synnin ulottumattomissa—hän väitti, ettei kos-
kaan tehnyt syntiä. Vaikka hän oli useiden mielestä hyvä hen-
kilö, hän itse asiassa teki kaikista suurimman synnin—hen-
gellisen ylpeyden ja omahyväisyyden synnin! Hän ylpeili 
”synnittömyydestään”. Häneltä puuttui kristityn nöyryys.

Mitä jos kulkee Jumalan kanssa kirkkaalla polulla ja sattuu 
kompastumaan, sysääkö Jumala pois polulta?

Jae 9: ”Jos me [kristityt—tässä ei puhuta kääntymättömistä] 
tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin 
että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kai-
kesta vääryydestä.”

Huomaa, että tässä sanotaan ”JOS”. ”Jos me tunnustamme 
syntimme.” Kun kompastumme, meidän on tunnustettava 
syntimme—meidän on tehtävä parannus—meidän täytyy 
pyytää anteeksi. Jos kiellämme syntimme tai jos syytämme 
jotain muuta, me emme saa anteeksi. Meidän täytyy tunnustaa 
syntimme—Jumalalle!

Jos sanomme, ettemme ole [kristittyinä] syntiä tehneet, 
niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole 
meissä.” Asia jatkuu aina toiseen lukuun asti: ”Lapsukaiseni, 
tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi.” Eli meidän 
ei tule tehdä syntiä—meidän täytyy pyrkiä välttämään syntiä. 
Jumala ei anna lupaa synnintekoon. Mutta ”jos joku syntiä 
tekeekin, niin meillä [kristityillä] on puolustaja Isän tykönä, 
Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän [kristit-
tyjen] syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös 
koko maailman syntien” (luku 2:1-3). Hän on tietenkin koko 
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kääntymättömän maailman syntien sovitus vasta sitten, kun sen 
ihmiset tekevät parannuksen ja uskovat Kristukseen.

T O D E L L I N E N  K Ä Ä N T Y M Y S — P R O S E S S I

Monet lannistuvat, koska eivät ymmärrä yllä olevaa prosessia. 
Jotkut eivät edes halua yrittää elää kristittyinä.  Miksi eivät? 
Sen väärän käsityksen takia, että kristitty on henkilö, joka 
muuttuu yhdessä hetkessä täydelliseksi, tai ettei ihmisestä ei 
voi tulla kristittyä, ellei hän ensin pääse eroon kaikista pahoista 
tavoistaan ja tee itseään vanhurskaaksi. 

On elintärkeää ymmärtää, kuinka todellinen kristinusko 
todella toimii!

Uudelleensyntyneen kristityn täytyy kasvaa hengellisesti. 
Mitä jos ihmislapsi olisi heti syntymästään 180-senttinen eikä 
kehittyisi enää sen jälkeen? Kasvaminen vaatii aikaa. Ihminen 
siitetään ja hän vastaanottaa Jumalan Pyhän Hengen ja näin 
ihmisestä tulee tietyllä hetkellä kristitty. Hän on kuitenkin vasta 
hengellinen pikkulapsi. Hänen täytyy kasvaa hengellisesti. 

Hiljattain kääntynyt henkilö tekee sydämessään ja mie-
lessään vilpittömän täysikäännöksen! Hänellä on yhteys 
Jumalaan ja hän vastaanottaa Jumalan Pyhän Hengen. Jumalan 
oma luonne on siitetty häneen.  Mutta ei sen enempää: se 
on vasta siitetty—ei vielä kehittynyt täysin! Henkilö on edelleen 
kuolevainen—lihasta ja verestä koostuva ihminen. Hän koostuu 
edelleen materiasta, ei hengestä.

Ymmärrä tämä asia!
Ihmiskunta on elänyt lähes 6000 vuoden ajan ylpeyden, 

omahyväisyyden, itsekkyyden, ahneuden, toisesta piittaamat-
tomuuden—kilpailun, vastustuksen, konfliktin, itselle hankki-
misen ja itsensä korostamisen tavalla. Ihmiset haluavat saa-
vuttaa omat päämääränsä, he ovat mustasukkaisia, kateellisia 
ja kaunaisia toisiaan kohtaan, he kapinoivat auktoriteetteja vas-
taan, he ovat vihamielisiä Jumalaa ja Jumalan lakia kohtaan. 

Kristityn täytyy kyetä voittamaan tällaiset impulssit.
Kristityn täytyy kehittää oikeamielinen luonne, kyetä valit-

semaan oikea tie ja pystyä vastustamaan kaikkea väärää—oman 
tahdon ja omahyväisyyden sijasta kristitty kurittaa itsen oike-
alle tielle.
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T Ä Y D E L L I N E N  L U O N N E

Jumala loi ihmiskunnan—hän loi sinut—koska hänen pää-
määränään oli lisääntyminen (Tilaa ilmaiskirjamme God Is a 
Family, Jumala on perhe.)

Jumalan luonne on ennen kaikkea täydellinen ja oikea-
mielinen! Jumala kykenee luomaan meihin luonteensa, mutta 
vain vapaan tahtomme kautta. Meillä on yksilöinä oma osuu-
temme asiassa.

Mikä on täydellinen luonne? Se on itsenäisen, vapaan tahdon 
omaavan yksilön kyky erottaa oikea väärästä—kyky valita 
oikein ja omasta tahdosta toimia oikein ja vastustaa väärää. 

Luonne kehittyy harjoituksen kautta lihaksen lailla. Nimeni 
on Armstrong (arm = käsivarsi, strong = vahva). Jos taivutan 
käsivarttani jatkuvasti, se varmaan vahvistuu ajan myötä. 
Mutta jos vedän sekä työnnän painavaa vastusta vastaan, 
lihakseni kehittyvät paljon nopeammin. Meissä jokaisessa on 
luonto, joka vastustaa täydellistä oikeamielistä luonnetta—
se auttaa meitä vahvistumaan ja kehittämään oikeaa 
luonnetta!

Jumalan luonne noudattaa hänen lakiaan—joka on rak-
kaus.  Se on ulospäin suuntautuva huolenpito meitä ihmisiä 
kohtaan. Jumala antoi ainoan Poikansa sovittaakseen meidät 
hänen kanssaan ja mahdollistaakseen luonteensa tuoman 
ilon ja iankaikkisen elämän meille kaikille (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 3:16). Hän lahjoittaa meille avokätisesti 
kaikenlaisia suuria, kalliita lahjoja. Hän lahjoittaa meille jopa 
jumalallisen luontonsa (2 Pietarin kirje 1:4)—kun teemme 
parannuksen ja käännymme tämän maailman vääriltä 
teiltä, vastustamme ja käännymme hänen puoleensa uskomalla 
Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisena pelastajanamme!

Jumalan pyhä luonne on rakkaus—johon kuuluu antaminen, 
palveleminen, auttaminen—ulossuuntautuva toisista välittä-
minen. Siihen kuuluu myös nöyryys. 

Vaikka ihminen kääntyy—tekee parannuksen ja jättää 
maailman väärän tien—ja sillä hetkellä vastaanottaa Jumalan 
Pyhän Hengen—hänen ihmisyytensä—hänen ihmisluontonsa 
ei pakene. Saatana, ilmavallan hallitsija, on saattanut (varmaan 
ihmisen tiedostamatta) luontonsa meihin. Hän vetää edelleen 
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ihmistä puoleensa. Jumala sallii saatanan olemassaolon. Hän on 
edelleen paikan päällä! 

Eli ihmisen täytyy vastustaa—voittaa—kolme vastus-
tavaa voimaa! Meidän täytyy kyetä voittamaan nämä kolme: 
saatana, tämä maailma ja oma itsemme.  Kehitämme oikean 
luonteen näitä kolmea vastaan taistellessamme. Jumala sanoo 
selvästi, että vain voittajat pelastuvat—ja hallitsevat 
Kristuksen kanssa (Johanneksen ilmestys 2:26–27; 3:21; 21:7). 

J U M A L A N  A P U

Kukaan ihminen ei pysty suorittamaan tällaista itse!  Ihmisen 
täytyy etsiä ja uskossa vastaanottaa Jumalan apu ja voima. 
Ihminen ei pysty edes Jumalan avulla helposti voittamaan täl-
laisia voimia hetkessä.  Se ei ole helppoa!  Kristus sanoi sel-
västi, että pelastuksen tie on vaikea (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 7:13,14). Se on jatkuvaa taistelua—kamppailua itseä, 
maailmaa ja paholaista vastaan.  Luonne kehittyy kokemuksen 
kautta. Siihen tarvitaan aikaa!

Luonteen kehittyminen on prosessi.  Se on kasvamista—
kehittymistä. Täydelliseksi kehittyminen vaatii Jumalan 
Sanan täyttä, oikeaa tuntemusta: Jeesus itse opetti, että meidän 
täytyy elää jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta 
lähtee (Evankeliumi Matteuksen mukaan 4:4; Evankeliumi 
Luukkaan mukaan 4:4).

Luonnollinen, kääntymätön mieli ei voi ymmärtää Jumalan 
kirjoituksia täysin. Pyhä Henki avaa ihmisen mielen ymmär-
tämään tätä hengellistä tietoa. Jumalan tiedon omaksuminen 
on jo sinänsä aikaa vaativa prosessi. Sanan tekijät, eivät sen 
kuulijat, pelastetaan (Kirje roomalaisille 2:13). Mutta kyke-
neekö kukaan ihminen kulkemaan hetkessä, yhtäkkiä tätä 
uutta, juuri oppimaansa tietä? Pystyykö kukaan muuttamaan 
kerralla kaikki omaksumansa, nyt väärinä pitämänsä, entiset 
tavat? Ei tietenkään, henkilö huomaa, että hänen täytyy tais-
tella aikaisemmin oppimiaan tapoja vastaan.

Ihmisen täytyy voittaa saatanan näkymätön vetovoima. 
Tästä saatanan, paholaisen, ilmavallan hallitsijan, jatkuvasti 
lähettämästä vetovoimasta on pikkuhiljaa muodostunut laki, 
joka työskentelee ihmisessä. Koko maailmamme on samalla aal-
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topituudella paholaisen kanssa (Johanneksen ilmestys 12:9, vil-
litsijän oikeampi käännös on pettäjä).  

Apostoli Paavali kutsuu tätä vetovoimaa ihmisluonnoksi—
synnin ja kuoleman laiksi.

Paavali teki kääntymyksen. Paavali oli tosi kristitty. Hän teki 
parannuksen, vastaanotti Kristuksen ja sai Pyhän Hengen. Hän 
halusi kaikesta sydämestään, mielestään, kaikella voimallaan 
vilpittömästi toimia Jumalan tavalla!  Mutta toimiko Paavali 
täydellisesti?

Annetaan hänen itsensä kertoa.  Kuuntele, mitä hän kertoo!

PA AVA L I N  K O K E M U S

Paavali sanoi: ”Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, 
mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä 
minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta 
sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen… Niin 
en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.” Paavali 
puhuu ihmisessä asuvasta ihmisluonnosta. Hän jatkaa: ”Tahto 
minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; sillä 
sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä 
en tahdo, minä teen… sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä 
ilolla yhdyn Jumalan lakiin, 

mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun 
mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, 
joka minun jäsenissäni on” (Kirje roomalaisille 7:14–23).

Hänen mielessään on Jumalan laki—kymmenen käskyä. 
Hänen ”jäsenissään” oleva laki on saatanan istuttama ihmis-
luonto. Paavali huudahtaa: ”Minä viheliäinen ihminen, kuka 
pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?” Sen jälkeen hän 
kiittää Jumalaa—siitä, että Jumala pelastaa—Jeesuksen 
Kristuksen ja hänen Pyhän Henkensä kautta.  Tähän tarvi-
taan kuitenkin aikaa!

Totisesti kääntymyksen tehnyt kristitty huomaa kompas-
tuvansa kiusauksissa usein—kävelemään oppivan lapsen lailla. 
Yksivuotias lapsi ei kuitenkaan lannistu eikä lopeta kävelynyri-
tyksiään. Hän nousee ylös ja yrittää uudemman kerran. 

Totisesti kääntymyksen tehnyt ihminen ei ole vielä 
täydellinen!
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Jumala katsoo sydämeen—motiiveihin—syvimpiin 
tarkoitusperiin! Jos ihminen yrittää—jos hän nousee kompas-
tuttuaan ylös ja katuen pyytää Jumalalta anteeksi ja yrittää 
tehdä parhaansa ettei toistaisi samaa virhettä uudel-
leen—yrittää entistä enemmän voittaa, Jumala on hänelle 
armollinen.

Nyt pitäisi olla sanomattakin selvää, että vastakääntynyt 
kristitty ei ole hetkessä täydellinen. Hän ei tee—ei saa tehdä—
syntiä kapinamielisenä ja tieten tahtoen. Hän on tehnyt paran-
nuksen tällaisesta! Hän haluaa elää synnittä. Mutta täydelliseen 
elämään vaaditaan hengellistä tietoa.  Hänen täytyisi kyetä elä-
mään Raamatun jokaisen sanan mukaisesti. Pyhä Henki mah-
dollistaa hengellisen ymmärryskyvyn, jotta voimme ymmärtää 
Raamattua. Raamatun ymmärtämiseen vaaditaan aikaa. 
Meidän tulee kasvaa tiedossa, oppia kuinka elää täydellisesti 
ilman syntiä.

Kristitty saattaa tehdä syntiä tottumuksesta tai kiusauksen 
heikentämänä. Mutta jos hän on tosi kristitty, hän tekee heti 
parannuksen ja Kristuksen veri puhdistaa hänet synnistä (1 
Johanneksen kirje 1:7-9).

Kääntymyksen tehneet henkilöt kohtaavat usein entistä 
suurempia kiusauksia kääntymyksensä jälkeen. Saatana koh-
distaa heihin vetovoimansa entistä kovemmin. He kamppai-
levat syntiä vastaan, kamppailevat voittaakseen, mutta eivät 
ole vielä täydellisiä. Kun he eivät pidä varaansa, he lankeavat 
syntiin, mutta kun herätessään tajuavat, mitä ovat tehneet, 
tekevät parannuksen.  He katuvat ja ovat täynnä todellista 
itseinhoa. He lähestyvät Jumalaa ja huutavat apua—anovat 
Jumalalta lisää voimaa voittaakseen (Kirje heprealaisille 4:16).

Tämä on kristityn toimintatapa!
Se on ainaista taistelua—syntiä vastaan—totista rukousta, 

Jumalan avuksi huutamista, Jumalan hengellisen voiman pyy-
tämistä synnin voittamiseksi. Ahkerasti kamppaillessaan kris-
titty edistyy jatkuvasti sekä kasvaa Jumalan tuntemisessa 
Raamatun kautta. Hän koettaa jatkuvasti kitkeä vääriä tapo-
jaan ja etsiä oikeita tapoja. Hän kasvaa lähemmäksi Jumalaa 
Raamatun luvun ja rukouksen kautta. Hänen luonteensa, 
vaikkei se ole vielä täydellinen, kasvaa jatkuvasti täydellisyyttä 
kohti.
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E N T Ä  J O S  K U O L E E ?

Entä jos kuolee ennenaikaisesti, ennen kuin on ehtinyt saa-
vuttaa täydellisyyden? Onko tällöin pelastettu vai kadotettu? 
Tosiasia on, ettemme saavuta tämän elämämme aikana koskaan 
täydellisyyttä.

Kerroin jo aikaisemmin, että kääntymyksen tehnyt henkilö 
vastaanottaa Pyhän Hengen tiettynä ajankohtana—yhdellä het-
kellä! Hän ei saa kuitenkaan Kristuksen täyttä mittaa—eikä 
tämän vuoksi ole vielä hengellisesti aikuinen—vaan vasta lapsi 
Kristuksessa. Kun kääntyy, hänen—mielensä, asenteensa ja elä-
mänsä suunta—muuttuu. Vaikka hän ei ole vielä saavuttanut 
täydellisyyttä—vaikka hän kiusauksen tullessa kompastuu ja 
kaatuu hengellisesti—hän on siitetty Jumalan lapsi niin kauan 
kuin hän sydämessään ja mielessään koettaa vakavasti kulkea 
Jumalan tietä, voittaa ja kasvaa hengellisesti—niin kauan 
kuin Jumalan Henki on hänessä, häntä johtamassa.  

Vaikka elämä jää elämän matkalla lyhyeksi, henkilö heräte-
tään—pelastetaan—kuolemattomana Jumalan valtakuntaan. 

Ä L Ä  A N N A  K O S K A A N  
P E R I K S I  Ä L Ä K Ä  L U O V U T A

Vain henkilö, joka luovuttaa ja antaa periksi (Kirje heprea-
laisille 10:38)—joka hylkää Jumalan, Jumalan elämäntavan ja 
Kristuksen vapahtajanaan—joka laiminlyö kutsun tai kääntyy pois 
Jumalan tieltä, sydämessään ja mielessään (syvimmästä aiko-
muksestaan) tieten tahtoen, määrätietoisesti—tai jatkuvan laimin-
lyönnin tuloksena—kääntyy pois Kristuksesta—on kadotettu.

Jos kääntymyksen jälkeen, vastaanotettuaan Jumalan 
Hengen ja koettuaan Jumalan elämäntavan tuoman ilon, 
ihminen tarkoituksellisesti hylkää tämän tien ja päättää, ei 
vaikeuksissa eikä kiusauksissa tarkoituksellisesti ja pysyvästi, 
ettei halua kulkea Jumalan tietä, Jumala sanoo, että sellaisen 
on mahdotonta tehdä parannusta. Tällaisen ihmisen tulisi 
kyetä tekemään parannus päätöksestään. Mutta jos hän teki 
päätöksensä tieten tahtoen, ei kiusauksissa vaan tyynesti 
ehdoin tahdoin, tämä henkilö ei tule koskaan tekemään paran-
nusta päätöksestään. 
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Jos henkilö taas murehtii, onko mahdollisesti tehnyt ”anteek-
siantamattoman” synnin—on huolestunut asiasta ja toivoo, 
ettei olisi tehnyt tällaista syntiä ja haluaa edelleen Jumalalta 
pelastusta—hän ei ole tehnyt tällaista syntiä—hän voi tehdä 
parannuksen ja halutessaan jatkaa pelastuksen tiellä! 

M I T E N  O N  T O I M I T T AVA ?

Jos näet kristityn, joka toimii väärällä tavalla, älä tuomitse 
häntä—vain Jumala pystyy tuomitsemaan! Yritetään tämän 
sijasta olla myötätuntoisia ja armollisia—koska me emme 
tunne toisten ihmisen sydämen sopukoita—ainoastaan Jumala 
tuntee!

Jos itse kompastut rähmällesi, älä lannistu! Nouse ylös ja 
jatka matkaa!

Jumala katsoo ihmisen sydämeen—asenteeseen—aikeisiin.
Niin kauan kuin yksilö sydämessään haluaa kulkea Jumalan 

yhteydessä Jumalan tietä—on syvästi pahoillaan ja tekee 
parannuksen satunnaiseen syntiin langettuaan—yrittää voittaa 
kyseisen synnin ja yrittää noudattaa Jumalan tietä elämäs-
sään, hänelle annetaan synnit anteeksi, vaikka hän tilapäisesti 
kompastuu, mutta tunnustaa syntinsä ja tekee parannuksen. 
Ahkeran vaelluksen myötä tällainen tilapäinen kompastelu kui-
tenkin vähenee—voittaminen helpottuu, henkilö kasvaa hen-
gellisesti ja Jumalan kaltainen luonne lisääntyy. 

Minkälainen on oma asenteesi? Kun teet syntiä, sysäätkö 
asian syrjään? Tällainen on varsin vaarallista. Yritätkö puolus-
tella syntiäsi, tuntuuko sinusta, että vika on toisten? Et voi kos-
kaan oikeuttaa tekemääsi syntiä tällä tavalla. Tahdotko edelleen 
kulkea Jumalan tiellä? Vielä ei ole liian myöhäistä. Käänny syn-
neistäsi, tunnusta syntisi—Jumalalle.  Tee parannus! Nouse 
Kristuksen avulla, voita ja kasva hengellisesti. 

Muista, että todellisen parannuksen tehtyäsi syntisi on 
anteeksiannettu, älä toista syntiä enää vaan unohda se. Apostoli 
Paavali kirjoitti: ”Unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottau-
tuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti pää-
määrää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella 
kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa” (Kirje filippi-
läisille 3:13–14).

Mitä tarkoittaa … kääntymys? 141



11
Ihmisluonto—koko 
maailmaa on petetty sen 
alkuperästä

Kuulin kerran ohimennen seuraavan kommentin: 
”Katso, kuinka kaunis ja suloinen pikkuvauva—ja kui-
tenkin pahan, iljettävän ihmisluonnon täyttämä!”

Onko tämä totta?
Kuinka tällainen ristiriita voidaan selittää? Ihmisellä on 

ihmeellinen mieli. Olemme lähettäneet ihmisen useita kertoja 
kuun pinnalle ja palauttaneet hänet takaisin maan ilmakehän 
läpi. Nämä ihmeelliset ihmismielet eivät kykene kuitenkaan rat-
kaisemaan maan päällisiä ongelmia—eivätkä saa aikaan maa-
ilman rauhaa! MIKSEIVÄT? Voimme syyttää ihmisluontoa 
kaikesta väkivallasta sekä sodista, rikollisuudesta, korruptiosta, 
epärehellisyydestä ja moraalittomuudesta. 

Kuinka ihmisluonto sai alkunsa? Saimmeko sen luomi-
semme hetkellä Luojalta? Synnyimmekö sen omaten? Ymmärrä, 
että puhun ihmishengen hengellisestä pahasta—omahyväisyy-
destä, himosta, ahneudesta, kateudesta, mustasukkaisuudesta, 
kilpailusta, konflikteista, kapinasta auktoriteetteja kohtaan, 
kaunasta sekä vihasta.

Vastaus vaatii ihmismielen rakenteen sekä luonteen tunte-
mista—mikä käy ilmi vain Jumalan ilmoituksesta. Käsittelimme 
jo ihmisen ja eläimen aivojen rakenteellista eroa.  Mutta MIKSI 
ihmeellinen ihmisen mieli on kykeneväinen moneen pahaan?

Päättikö rakastava, armollinen, kaikkivaltias Jumala piinata 
tarkoituksella luomaansa ihmisrotua omahyväisyydellä, himolla 



ja ahneudella—ja Jumalaa kohtaan vihamielisellä, valheellisella, 
kateellisella, mustasukkaisella ja vihan täyttämällä sydämellä? 

M I L L A I N E N  A A D A M  O L I  
H E T I  L U O M I S E N  J Ä L K E E N ?

Katsotaan ensin, mitä Raamattu ilmoittaa meille ensimmäisen 
luodun ihmisen, Aadamin, luonnosta hänen luomisensa hetkellä.

Raamattu käsittelee vain lyhyesti ensimmäisen 2000 vuoden 
aikaisia ihmiskunnan historian suuria tapahtumia—tämä luo-
misesta nykyaikaan ulottuva ajanjakso käsittää ihmiskunnan 
historiasta kolmanneksen! Koko tämä ajanjakso löytyy tiivistet-
tynä Raamatun 11 ensimmäisessä luvussa. Ensiksi luotua paris-
kuntaa kuvataan lyhyimmällä mahdollisella tavalla.

Ensimmäiset ihmiset luotiin 1 Mooseksen kirjan ensimmäi-
sessä luvussa kuvatun ns. ”luomisviikon” kuudennen päivän 
loppuhetkillä.

Jumala loi kasvikunnan—flooran—viikon kolmantena päi-
vänä ja eläinkunnan—faunan—viikon viidentenä ja kuuden-
tena päivänä. Jokaisen eläimen sanottiin lisääntyvän ”lajinsa 
mukaan”. Karjaeläimet tuottivat karjaeläimiä (jae 25), leijonat 
leijonia, hevoset hevosia jne.

Sitten Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, 
kaltaiseksemme.” Eli Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen 
JUMALA -lajin mukaan!” Jumala lisääntyi!

Kiinnitä huomiosi Jumalan nimeen—joka on 1 Mooseksen 
kirjan 1 luvussa alkuperäisellä heprean kielellä Elohim, yksikössä 
oleva useaa tarkoittava nimisana, kuten esim. perhe, ryhmä, seu-
rakunta. Se on yksi perhe, joka koostuu useammasta kuin yhdestä 
jäsenestä. Sitä vastaa useista jäsenistä koostuva yksi joukkue tai 
seurakunta. Jeesus rukoili Jumalaa, joka on Jumalaperheen Isä.  
Jumala ON perhe—yksi perhe, YKSI Jumala.

”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi 
hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.”  Miksi?  
Koska ihmisen lisääntyminen kuvasi Jumalan lisääntymistä. 
Fyysiseen lisääntymiseen vaaditaan sekä mies että nainen.

”Ja Jumala siunasi heidät…” Siunasiko hän heidät luomalla 
heihin pahan, syntisen luonnon, joka oli täysin kykenemätön 
alistumaan Jumalan oikean elämän tielle? Jatka lukemista: ”… 
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ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyt-
täkää maa” (1 Mooseksen kirja 1:28).

”Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli 
sangen hyvää” (jae 31). Jos ensimmäiset ihmiset olivat—sangen 
hyviä—Jumalan luomuksia, saattoiko heillä olla vihamielinen 
ja varsin paha luonto?

Jokainen lukija ajatelkoon tätä!
Mitä ensimmäisten ihmisten luominen kertoo Aadamin 

luonteesta luomishetkellä? Muista, että meille ilmoitetaan vain 
kaikkein tärkeimmät asiat. 

”Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki 
taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän 
ne nimittäisi…” (1 Mooseksen kirja 2:19).

Tästä varsin lyhyestä yhteenvedosta pitäisi käydä selvästi 
ilmi, oliko Aadamilla kapinallinen, tottelematon vai myöntyvä, 
tottelevainen mieli.

Tässä ei puhuta minkäänlaisesta kapinamielisyy-
destä. Aadam nimittää karjaeläimet, linnuston ja koko maan 
eläimistön.

Tämä kuvaus kertoo meille Aadamin asenteesta ja luonteesta 
luomishetkellä, ennen saatanan viettely-yritystä (jota kuvataan 
3 luvussa). Huomaa, ettei tästä kiusausta edeltävästä kuvauksesta 
käy millään tavalla ilmi, että Aadamilla olisi paha, vihamie-
linen tai kapinoiva asenne tai luonto. Siinä ei sanota, että petol-
linen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen 
tuntea (Jeremian kirja 17.9), eikä, että lihan mieli on vihollisuus 
(vihamielinen) Jumalaa vastaan, ”sillä se ei alistu Jumalan lain 
alle, eikä se voikaan” (Kirje roomalaisille 8:7).

Se ei puhu myöskään Aadamin mielestä täynnä Jumalan 
Henkeä. Saatana ei ollut vielä tässä vaiheessa lähestynyt 
Aadamia, Aadam ei ollut ehtinyt olla vielä tottelematon, hän 
ei ollut ottanut ”elämän puusta” eikä vastaanottanut Jumalan 
Pyhän Hengen rakkautta ja voimaa, jonka kautta hän olisi 
saattanut tulla jumalallisesta luonnosta osalliseksi (2 
Pietarin kirje 1:4).

Eli tiedämme, ettei Jumala luonnut Aadamiin ennen 
saatanan lähestymistä pahaa eikä vihamielistä luontoa. 
Aadamilla saattoi olla fyysinen ja henkinen itsesäilytysvaisto 
muun muassa, mutta EI itsekeskeistä, pahaa luonnetta.
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Ymmärrä, että Jumala loi Aadamin ja ihmiskunnan tiettyä 
tarkoitusta varten. On tärkeää, että tiedämme, mikä tämä 
tarkoitusperä oli.

Enkelit asuttivat maa-planeetan ennen ihmisen luomista 
(2 Pietarin kirja 2:4-6). Nämä enkelit tekivät syntiä.  Jumala 
asetti heidän johtajakseen kuninkaan—mahtavan arkkienkeli 
Luciferin—heitä Jumalan hallituksen avulla hallitsemaan 
(Jesajan kirja 14:12–15, Hesekielin kirja 28:11–17), mitä käsiteltiin 
jo edellisissä luvuissa.

Tämä mahtava Lucifer -kuningas oli täydellinen kauneudessa 
(Hesekielin kirja 28:12,15). Muista, ettei pyhää ja vanhurskasta 
luonnetta pystytä luomaan hetkessä.  Sen täytyy kehittyä. 
Ihmisen tulee kyetä erottamaan oikea väärästä, kyetä valitse-
maan oikea ja hylätä väärä oman tahtonsa vastaisesti. 

Suuri Lucifer sekä häntä seuraavat enkelit (todennäköisesti 
kolmas heistä) luotiin alun perin kuolemattomiksi henkiolen-
noiksi. Yksilöllisen luonteen mahdollistamiseksi he tarvitsivat 
oppimis-, ajattelu- ja järkeilykyvyn, jotta he voisivat tehdä itse-
näisiä päätöksiä ja valintoja. 

Nämä enkelit seurasivat Lucifer—kuninkaansa mallia, hyl-
käsivät ja kapinoivat Jumalan hallitusta—Jumalan elä-
mäntapaa vastaan, joka on RAKKAUDEN tie. Se on muiden 
hyvinvoinnista huolehtimista—kuuliaisuutta nöyryydellä ja 
rakkaudella Luojaa kohtaan, antamista, palvelemista, yhteis-
työtä ja jakamista. He kääntyivät omahyväisyyden, himon, 
ahneuden, kapinan, mustasukkaisuuden, kateuden, kilpailun, 
taistelun, väkivallan, katkeruuden ja tuhon tielle. Jäljelle jäävät 
kaksi kolmannesta enkeleistä ja arkkienkeleistä säilyi pyhinä, 
uskollisina ja kuuliaisina Jumalan hallitukselle. 

Jumalan suunnitelma maapallon ihmisiä varten käy toteen, 
Jumala toteuttaa suuren, upean, ensin Luciferille ja enkeleille 
tarjotun suunnitelmansa maailmankaikkeudessa lisäänty-
mällä ihmisten kautta!

Mahtava arkkienkeli Lucifer oli Jumalan luomisvoiman ylin 
saavutus. Kun Lucifer kapinoi, jäljelle jäi vain Jumala, joka ei 
pysyisi poikkeamaan, joka ei koskaan poikkeaisi pois tiel-
tään—Jumalan hallituksen tieltä. Jumala ei pysty tekemään 
syntiä—päätöksensä vuoksi! Jumalan tarkoitusperäksi tuli nyt 
lisääntyminen ihmisten kautta.
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Tätä tarkoitusta varten ihmisen piti pystyä kehittämään 
Jumalan kaltainen pyhä, vanhurskas luonne. Tämän vuoksi 
ihmisen piti koostua fyysisestä materiasta, hänen tuli valita 
Jumalan valtakunta, hylätä Luciferin (nyt saatanan) itsekes-
keisen kapinallinen tie ja voittaa se.  Jotta Jumala voisi saavuttaa 
tarkoitusperänsä maan päällä, ihmisen oli kyettävä valitse-
maan Jumalan hallitus Jumalan elämäntapana—hylkäämään 
lopullisesti saatanan tie ja voittamaan se kokonaan.

Jumala teki siis ihmisen fyysisestä materiasta koostuvaksi. 
Jumala loi ihmiselle mielen, joka oli Jumalan kaltainen, mutta 
fyysisenä alempitasoisen. Ihmisen fyysiset aivot omasivat kui-
tenkin ihmisen henki (aineen) mukana älyn.

Ihmisen pyhä ja vanhurskas luonne tulee itse asiassa 
Jumalalta, mutta jokaisen ihmisen täytyy tehdä omat päätök-
sensä. Hänen täytyy omasta tahdostaan hylätä saatanan tie, 
taistella sitä vastaan ja olla kuuliainen Jumalan hallitukselle.

Myös Aadamin piti tehdä päätös. Jumala varasi tarkoituksel-
lisesti saatanalle mahdollisuuden esittää Aadamille kapinallisen 
elämäntapansa. Jumala ei kuitenkaan sallinut saatanan lähestyä 
Aadamia ensimmäisenä. Jumala itse opetti Aadamille tiensä—
Jumalan hallituksen—Jumalan lain. Myös Luciferille ja 
enkeleille oli opetettu Jumalan hallituksesta.

Jumala salli sitten saatanan lähestyä Aadamia. Saatana pääsi 
Adamiin käsiksi hänen vaimonsa kautta. Saatana petti Eevan 
kavalasti ja sai tämän epäilemään Jumalan opetusta. Aadam 
seurasi Eevaa ja päätti hänkin kapinoida ja hylätä Jumalan 
hallinnon ja hallituksen. He päättivät itse, mikä oli hyvää ja 
pahaa—oikein ja väärin.

Aadamin ja Eevan mieli muuttui—heidän molempain silmät 
aukenivat (1 Mooseksen kirja 3:7). Heihin astui kapinan henki ja 
asenne. Heidän mielensä (sydämensä) tulivat kieroutuneiksi—
petollisiksi ja pahanilkisiksi.

Tämä paha tuli heihin saatanasta, se EI tullut 
Jumalasta!  Heihin ei luotu tätä pahaa luontoa.

Kuinka ihmiskuntaan tuli ”ihmisluonnoksi” kutsuma paha 
asenne? Saivatko Aadamin ja Eevan lapset sen vanhemmiltaan? 
Vai muuttuiko se osaksi ihmisen perimää?

Jumala vaivutti Aadamin uneen ja poisti yhden hänen kylki-
luistaan ja teki siitä Eevan. Puuttuuko kaikilta miehiltä nykyään 

Ihmisen uskomattoman suuri potentiaali146



yksi kylkiluu perimän seurauksena? Ei tietenkään. Hankitut 
luonteenpiirteet eivät periydy perimän kautta.

Aadam ja Eeva valitsivat ja omaksuivat saatanalle ominaisen 
synnillisen asenteen tai ”luonnon”. Se ei kulkeutunut perimän 
mukana. Jeesus Kristus kutsui heidän toista poikaansa ”van-
hurskaaksi Aabeliksi”.

Kuinka me ihmiset omaksuimme (yleispätevän) pahan asen-
teen, jota kutsutaan tänä päivänä yleisesti ihmisluonnoksi?

Apostoli Paavalin toinen kirje Korintin seurakunnalle sel-
vittää asian osittain. Paavali halusi asettaa seurakunnan 
”Kristuksen eteen puhtaana neitsyenä. ”Mutta minä pelkään, 
että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän 
mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, 
joka teissä on Kristusta kohtaan” (2 Kirje korinttilaisille 11:2-3). 

Saatana oli kuvioissa vielä Paavalin aikana. (Tämän syy pal-
jastetaan muualla). Korinttolaiset eivät olleet saaneet pahaa 
luonnetta perimän kautta. Apostoli epäili, että heidät petettäi-
siin (tänä Uuden Testamentin aikana) omaksumaan pahoja 
asenteita ennemmin alkuperäisen äiti Eevan tavoin—suoraan 
saatanalta.

Eevalla ei ollut pahaa mieltä ennen saatanan tapaamista. 
Saatana petti Eevan salakavalasti. Eevan lapsilla ei ollut tätä 
pahaa luonnetta syntyessä. Ei myöskään Korintin seurakunnan 
jäsenillä. Paavali pelkäsi, että saatana, joka oli vielä 4000 vuoden 
jälkeen maisemissa, vääristäisi korinttolaisten mielet samoin 
kuin oli tehnyt Eevalle.

Saatana oli paikalla Kristuksen syntyessä. Hän yritti mur-
hauttaa Kristus-lapsen. Kun Jeesus kastettiin 30-vuotiaana, saa-
tana oli taaskin paikalla. Hän yritti tuhota Jeesuksen kiusausten 
kautta. Saatana yritti tuhota Aadamin (hengellisesti) sekä myös 
”toisen Aadamin”. Saatana on luonamme myös TÄNÄÄN! 

Juonikas saatana on pettänyt monia, ehkä useimpia, terävä-
älyisiä. He eivät usko saatanan olemassaoloon vaan luulevat, 
että hän on pelkästään myytti. Terävimpiä mieliä on petetty 
(Johanneksen ilmestys 12:9, villitsijä on alkutekstissä pettäjä) 
heidän tietämättään.

Lukija, sinun täytyy ymmärtää tämä totuus!
Jumala sanoi Efeson seurakunnalle apostoli Paavalin kautta 

(Kirje efesolaisille 2:1-2): ”… te ennen vaelsitte tämän maailman 
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menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, 
mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa…”

Käsitä tämä!  Saatanaa kutsutaan tässä ”ILMA-vallan hal-
litsijaksi”. En olisi kyennyt ymmärtämään tällaista käsitettä 
kuusikymmentä vuotta sitten. En tiedostanut silloin, kuinka 
ääni ja kuva voitaisiin lähettää hetkellisesti ilman välityksellä.

Aiemmissa luvuissa painotin, kuinka saatana, aikaisempi suuri 
kerubi Lucifer, oli kaikkein täydellisin ja voimallisin Jumalan 
luoma yksittäinen olento, kuinka hän oli täydellinen luomus, 
koostui hengestä ja oli siksi ihmissilmän näkymättömissä.

Tämä suuri, voimallinen, paha olento kykenee varaamaan 
maan ilman. Hän lähettää viestejä viestivälineiden tavoin!

Näitä sanoja lukiessasi kuulet ehkä samaan aikaan ilman 
välityksellä eri ääniä tai musiikkia. Oikealle aaltopituudelle viri-
tetty radio tai televisio pystyy lähettämään ääniä sekä kuvia 
tajuntaasi.

Ihmisen henki on automaattisesti virittynyt saatanan aalto-
pituudelle. Et kuule mitään, koska hän ei lähetä sanoja—ei ääniä 
eikä musiikkia. Hän lähettää asenteita.  Hän lähettää itse-
keskeisyyden, himon, ahneuden, omahyväisyyden, mustasuk-
kaisuuden, kateuden, katkeruuden, kilpailun, taistelun, katke-
ruuden ja vihan asenteita. 

Itsekkyys, vihamielisyys, petollisuus, pahuus, kapinamie-
lisyys jne., joita kutsumme ”ihmisluonnoksi”, kuuluvat itse 
asiassa saatanan luontoon, saatanan asenteisiin.  Saatana 
työstää ja lähettää juuri nyt tällaisia asenteitaan tietämättö-
miin mieliin kaikkialla maailmassa! TÄLLÄ TAVALLA saatana 
pettää koko maailmaa tänäkin päivänä (Johanneksen ilmestys 
ja 20:3, villitsijä on alkutekstissä pettäjä). Koska hän on näky-
mätön, ihmiset eivät pysty näkemään tai kuulemaan häntä.

Tämä ilmavallan hallitsija—tämän maailman jumala—on 
kutsumamme todellisen ”ihmisluonnon” alkuunpanija!

Hän on varsinainen syy kaikkeen maailman pahaan! 
Kukaan ihminen ei näytä ymmärtävän asian laitaa, maailma 

ei ole tietoinen siitä—ihmiset syyttävät ihmisluontoa ja olet-
tavat, että Jumala loi meihin omistamamme pahan luonteen, 
vaikka se oli saatanan tekoja.

Esitän nyt esimerkin avulla, kuinka saatanan ilman välityk-
sellä tapahtuva lähetys vaikuttaa meihin ja johtaa meitä. Kun 
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Jumala halusi lähettää muinaisen Babylonin juutalaisvangit 
Jerusalemiin temppeliä toiseen kertaan rakentamaan, hän asetti 
asian Kyyroksen (Kooreksen), Persian kuninkaan, mieleen. 
Persian valtakunta oli valloittanut Babylonian valtakunnan. 
Kerron nyt, kuinka Jumala sai Kyyroksen toimimaan tahtonsa 
mukaisesti. 

”Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuo-
tena herätti Herra… Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, 
niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käs-
kykirjassa julistutti…” (Esran kirja 1:1) että ryhmä juutalaisia 
palaisi Jerusalemiin.

Jumala ei puhunut Kyyrokselle suoraan, kuten hän puhui 
Moosekselle tai profeetoilleen. Jumala saavutti Kyyroksen 
Kyyroksen hengen kautta. Jumala vaikutti hänen tahtoonsa 
hänen henkensä kautta. Hän saattoi kuningas Kyyroksen tietoi-
suuteen, että käsky oli Jumalan tahdon mukainen.

Saatana, ilmavallan hallitsija, vaikuttaa ihmishenkiin 
saman periaatteen mukaisesti lähettämällä itsekkyyden, oma-
hyväisyyden, himon ja ahneuden asenteita, tunteita sekä impuls-
seja, vastustusta auktoriteetteja kohtaan, mustasukkaisuutta, 
kateutta, kilpailuhenkeä, taistelumielisyyttä, katkeruutta, väki-
valtaa sekä murhan ja sodan hengen. Ihmiset eivät tunnista 
näiden asenteiden, tunteiden, motiivien ja impulssien alku-
perää, koska eivät pysty näkemään näkymätöntä saatanaa. He 
eivät kuule hänen ääntänsä. He eivät tiedosta, että asenteet ovat 
peräisin saatanalta (Johanneksen ilmestys 12:9). He tuntevat 
nämä asenteet, impulssit ja halut. Juuri näin saatana pystyy pet-
tämään koko maailmaa.

Ihmiset kärsivät depressiosta ymmärtämättä sen syytä. Kun 
ihmiset vastaanottavat lapsesta asti tiedostamattaan itsekeskei-
syyden asenteita, tästä muodostuu pysyvä, totunnainen mie-
lentila. Se ei vaikuta tietenkään samassa määrin joka ikiseen 
ihmismieleen—kaikki ihmiset eivät muutu yhtä pahoiksi. Mutta 
jokaisella ihmisellä on luonnollinen alttius, jokainen vastaan-
ottaa asenteet luonnollisesti. Tästä muodostuu ihmisen luonto, 
kutsumamme ”ihmisluonto”. 

Kaikki tämä osoittaa, kuinka viekas saatana on! Hän on pet-
tänyt kaikkein terävimmät ja älykkäimmät ihmismielet. Saatana 
on saanut koko maailman omaksumaan ”itselle ottamisen” 
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elämäntavan—josta on muodostunut totunnainen, luonnol-
linen ”ihmisluonto”.

Harva on huomannut, kuinka moni Uuden Testamentin luku 
varoittaa meitä viekkaasta saatanasta. Ennen kuin paneudumme 
asiaan syvemmin, käsitellään ensin Efesolaiskirjeen toinen luku 
loppuun.

Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa apostoli Paavali 
kiitti ja ylisti Jumalaa, joka oli siunannut ”meitä”(Efeson kään-
nynnäisiä ja Paavalia—sekä kaikki kristittyjä) kaikenlaisilla tai-
vaallisilla hengellisillä siunauksilla. Jumalan aivoitus oli ennen 
syntymäämme—ennen maailman perustamista—että hän edel-
täpäin määräisi hengelliseen pelastukseen kutsutut. Jumala antoi 
meille ylenpalttisesti armonsa ja osoitti, että me—tällä Uuden 
Testamentin ”seurakunnan aikakaudella” kutsutut—olemme 
ensimmäiset kunniakkaaseen armoon kutsutut (painottaen, 
että Jumala ei yritä pelastaa koko maailmaa tällä aikakaudella, 
vaan ainoastaan nyt edeltäpäin määrättyinä kutsuttuja). Paavali 
kuuli efesolaisten uskosta ja rukoili, että heidän silmänsä valais-
tuisivat näkemään ihmisen mahtavan potentiaalin—ylimmän 
Jumalan ihmisille tarkoittaman perintöosan. 

Kehotan lukijaa lukemaan ensimmäisen Efesolaiskirjeen 
Moffattin käännöstä käyttäen, joka on mielestäni yksi kaik-
kein kauneimmista, mieltä ylentävimmistä, kiehtovimmista 
kirjoituksista.

Käsitellään nyt toisen luvun kohokohtia: Te Efeson kristityt 
olitte hengellisesti kuolleita, mutta Kristus on siittänyt teidät 
ikuiseen elämään. Olette nyt hengellisesti eläviä, vaikka ennen 
elitte ympäröivän maailman tavalla (itsekeskeisesti) ilma-
vallan hallitsijan tavalla. 2 Korinttolaiskirjeessä 4:4 saatanaa 
kutsutaan tämän maailman jumalaksi, joka on sokaissut niiden 
mielet, jotka eivät usko Kristukseen eivätkä hänen totuuteensa. 
He eivät perineet tätä hengellistä sokeutta—itse saatana sokaisi 
nämä ihmiset.

Efesolaiskirjeen toisessa luvussa saatanaa kutsutaan ilma-
vallan hallitsijaksi.  Huomaa sana VALTA—ilmavalta.  Sen 
jälkeen häntä kutsutaan hengen hallitsijaksi, joka nyt—heidän 
aikanansa—teki työtään maailman tottelemattomissa—maa-
ilman ihmisissä. Phillipsin moderni englanninkielinen käännös 
kääntää seuraavasti: ”Te kulkeuduitte tämän maailman ideoiden 
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mukana ja tottelitte sen näkymätöntä hallitsijaa [joka tekee edel-
leen työtään niissä, jotka eivät ota vastaan Jumalan totuutta].” 

Tästä käy painokkaasti ilmi, että saatana on näkymätön 
olento, joka ihmisten tiedostamatta vaikuttaa heidän mieliinsä 
ja johtaa heidät ”itselle ottamisen” tielle.

Phillipsin käännös jatkaa (jakeesta 3): ”Joiden joukossa mekin 
kaikki ennen vaelsimme noudattaen pahaa luontoamme… niin-
kuin kaikki muutkin.” Tämä ”luonto” saadaan siis saatanalta. 
Emme peri sitä vanhemmiltamme. Jumala ei asettanut sitä meihin. 
Se on muuttunut luonnolliseksi tavaksi eli luonnoksemme.

Tällainen luonto ei ole periytyvä vaan se on hankittu omi-
naisuus. Tästä luvusta käy ilmi, että tällainen ”luonto” tulee 
saatanalta, ei Jumalalta. Phillipsin käännös jatkaa vielä: ”Ja 
olimme luonnostamme Jumalan vihan alaisia.”Miksi olisimme 
Jumalan vihan alaisia Jumalan meihin laittaman luonnon 
takia?  Aadamiin ei luotu tätä ”pahaa luontoa”. Aadam sai sen 
saatanalta. Lucifer (saatana) luotiin täydelliseksi.  Hän sai 
luontonsa vääränlaisen järkeilyn tuloksena. Kyseinen Efeson 
sukupolvi sai luontonsa saatanalta. Mutta nyt Kristuksen armon 
kautta, Kristuksessa, he, jotka olivat hankkimansa pahan 
luontonsa takia hengellisesti kuolleita, saivat elämän.

Entä kääntymyksen tehnyt kristitty, jonka henki (mieli) on 
kaikkien muiden ihmisten tavoin virittynyt saatanan aalto-
pituudelle. Hänellä on muiden ihmisten kaltainen taipumus 
pahaan, aivan kuin tämä paha luonto olisi hänessä syntymästä, 
koska saatana lähettää viestejään lapsesta lähtien. Tosi kristitty 
on tehnyt parannuksen pahoista taipumuksistaan. Hän on 
hylännyt, hän on kääntynyt pois tältä tieltä. Hän on myön-
tynyt ja kääntynyt Jumalan puoleen, Jumalan tielle—Jumalan 
hallituksen tielle!

Efesolaiskirjeen toinen luku kertoo tästä. Maailman ihmiset 
ovat yleisesti hengellisesti kuolleita. He kulkevat maailman 
mukana itsekeskeisyyden tietä. Phillipsin mukaan he ovat ”kul-
keutuneet tämän maailman ideoiden mukana”. He ovat ”totel-
leet sen näkymätöntä hallitsijaa [joka tekee edelleen työtään 
niissä, jotka eivät ota vastaan Jumalan totuutta].”

Phillipsin käännös ei ole muita käännöksiä tarkempi, mutta 
juuri tässä yhteydessä se tuo esiin jakeiden tarkoituksen muita 
selvemmin.
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Kääntymyksen teko ei poista ihmistä saatanan aaltopituu-
delta. Ihmisellä on edelleen taipumus katkeroitua todellisten 
tai kuviteltujen vääryyksien ja epäoikeudenmukaisuuksien joh-
dosta eikä taipumus hyötyä muiden kustannuksella häviä het-
kessä. Kääntymyksen tehneen kristityn tulee pyrkiä voittamaan 
juuri tällaiset taipumukset!

Kun Jeesus puhui voittamisesta, hän puhui saatanan 
tien voittamisesta, joka on Jumalan tien vastainen. Kristityn 
täytyy Pietarin kirjeen mukaisesti kasvaa meidän Herramme ja 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.

Jaakobin kirjeen 4 luvusta luemme: ”Olkaa siis Jumalalle ala-
maiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.” 
Tämä tarkoittaa näiden itsekeskeisten ajatusten, asenteiden ja 
taipumusten vastustamista, jotka saatana lapsuudesta asti on 
ihmisen hengen kautta istuttanut meihin ja joita hän jatkuvasti 
lähettää hänestä tietämättömiin mieliin.

Kenenkään ihmisen ei ole pakko myöntyä ja noudattaa saa-
tanan lähettämiä impulsseja. Saatanalla ei ole valtaa pakottaa 
ketään ajattelemaan tai tekemään väärin. Tietämätön ihminen 
kuitenkin automaattisesti toimii saatanan mukaisesti taju-
amatta, mitä hänen mielessään tapahtuu. Ihmiset ”kulkeutuvat 
virran mukana”.

Toisen Korinttolaiskirjeen 4 luvun jae 4 tukee tätä teoriaa, 
jonka mukaisesti jokainen yksilö hankkii pahan luontonsa 
saatanalta.

Ennen radion tuloa en olisi kyennyt ymmärtämään, kuinka 
saatana saattaa pahan asenteensa ihmisiin. Hän on erittäin 
voimallinen henkiolento. Hänet asetettiin maan valtaistuimen 
kuninkaaksi. Hänen hankki pahan luontonsa oman järkeilynsä 
tuloksena. Jumala ei luonut sitä häneen (Hesekielin kirja 28:15). 
Hän epäonnistui maanpäällisen Jumalan hallituksen joh-
dossa, mutta hänen tulee jatkaa virassaan siihen asti, KUNNES 
uusi viranhaltija pätevöityy JA asetetaan virkaan. Kristus ei 
ole vielä ottanut tätä virkaa hallintaansa, poistanut saatanaa ja 
palauttanut Jumalan hallitusta tietystä syystä.

Jeesus Kristus pätevöityi palauttamaan Jumalan hal-
lituksen ja hallitsemaan kaikkia kansoja vastustamalla 
saatanan suuria kiusauksia. Voit lukea tästä Matteuksen 
evankeliumin neljännestä luvusta. Jeesuksen tuli kyetä—ihmisli-
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hassa—hylkäämään saatanan tie, opettaa sekä osoittautua kuu-
liaiseksi Jumalan hallitukselle—voidakseen palauttaa 
sen maan päälle!

Heti tämän saavutettuaan—kun Kristus oli pätevöitynyt 
palauttamaan Jumalan hallituksen maan päälle—hän saapui 
Galileaan ja julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia 
sanoen: ”Aika on täyttynyt” (Evankeliumi Markuksen mukaan 
1:1,14–15). Aika ei täyttynyt ennen tätä jättiläismäistä kamp-
pailua, jossa Jeesus vastusti saatanaa, voitti hänet ja osoitti mää-
räysvallan kuuluvan Jeesukselle. 

Huomaa seuraava, sinulta varmaan aikaisemmin huomaa-
matta jäänyt asia:

Muistathan, ETTEI Jumala yritä käännyttää tällä 
ajanjaksolla koko maailmaa vaan kutsuu ainoastaan 
HYVIN HARVOJA ihmisiä.

MIKSI? Miksei Jumala kutsu NYT kaikkia maailman 
ihmisiä?

Suositaanko tällä hetkellä kutsutuita erikoistavalla?
Ajattele seuraavasti: Meidän nyt kutsuttujen täytyy kyetä 

vastustamaan saatanaa, joka hyökkää kaikin keinoin tuho-
takseen nyt kutsutut!

Kaikki muut ajelehtivat JOKA TAPAUKSESSA saatanan 
tiellä. Hän lähettää Jumalan elämäntavan vastaista itse-
keskeistä elämäntapansa viestiään jokaiseen ihmiseen, mutta 
maailman ihmiset kulkevat jo hänen haluamaansa suuntaan. 
Ne ihmiset, jotka ovat kääntyneet hänen tieltään, joutuvat tais-
telemaan ja voittamaan hänen elämäntapansa kulkeakseen 
Jumalan tietä—Jumalan hallituksen tietä—ja siksi saa-
tana vihaa näitä ihmisiä. Saatana koettaa tuhota meidät erityi-
sesti! Emme pystyisi koskaan voittamaan, ellei Jumala varjelisi 
ja pidättäisi saatanaa!

Harvat kääntymyksen tehneet kristityt tajuavat, kuinka elin-
tärkeää on olla jatkuvasti varuillaan ja tiedostaa keinot, joidenka 
avulla saatana yrittää päästä käsiksi meihin, jotka olemme 
kääntyneet saatanan tieltä Jumalan hallituksen tielle. Juuri 
tästä syystä saatana on saanut vieteltyä useita, voittanut luopu-
neet (2 Kirje tessalonikalaisille 2:3).

Harvat ottavat korviinsa, mitä Jumala sanoo myöhemmin 
Paavalin kautta efesolaisille: ”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja 
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hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko 
sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä 
meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vas-
taan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman-
valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 
avaruuksissa” (Kirje efesolaisille 6:10–12).

Jumalalla on syynsä, miksi hän kutsuu ennalta määrätyt nyt 
ja miksi heidän on kyettävä vastustamaan saatanan lietsomaa 
Jumalan hallituksen vastaista kapinaa.  

Pätevöityäksemme—(Kristuksen alaisiksi) hallitsijoiksi 
Jumalan valtakunnassa—on tähteellistä, ettemme aino-
astaan hylkää saatanan väärän elämäntavan vaan että myös 
taistelemme sitä vastaan ja voitamme sen Jumalan voimaan 
turvautuen. 

Olemme pikkulapsesta asti oppineet ja hankkineet saatanan 
luonnon, kääntymyksen ja taistelun kautta voitamme sen ja 
pääsemme siitä eroon. Me hankimme sitten Jumalan luonnon. 
Pietari kirjoitti, että tulemme ”jumalallisesta luonnosta 
osallisiksi” (2 Pietarin kirje 1:4). Meillä ei ole syntyessämme 
Jumalan luontoa.

Lucifer hankki tämän ”saatanallisen” luonnon oman järkei-
lynsä ja valintansa tuloksena. Ihmiset ovat hankkineet saa-
tanan luonnon lapsuudesta lähtien ja kutsuvat sitä ”ihmisluon-
noksi”. Mutta kääntymyksen tehneet kristityt, jotka hylkäävät 
saatanan tien, voittavat sen ja kääntyvät Jumalan tielle, 
tulevat tästä osallisiksi—he hankkivat—Jumalan 
luonnon.  Jumalan tarkoitusperän mukaan on kuitenkin täh-
teellistä, että tulemme ensin tuntemaan ja sitten hylkäämme 
kokonaan saatanan tien ja omaksuimme sen sijaan Jumalan 
hallituksen.

Aikana, jona Jumala kutsuu jokaisen maanpäällisen 
ihmisen hengelliseen pelastukseen, saatana on sidottuna 
tuhannen vuoden ajan, eikä kykene lähettämään impuls-
sejaan eikä asenteitaan. Maailmaan tulee vihdoin RAUHA! 
Tänä aikana kutsuttujen ihmisten ei tarvitse taistella meidän 
laillamme.

Mutta MIKSI? Tähän täytyy löytyä syy! 
Jeesus sanoi nyt kutsutuille: ”Ja joka voittaa [saatanan ja 

itsensä] ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä 
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annan vallan hallita pakanoita, ja hän on kaitseva heitä rautai-
sella valtikalla…” (Johanneksen ilmestys 2:26–27).

Kun Kristus saapuu hallitsemaan kuningasten 
Kuninkaana ja herrain Herrana, me nyt kutsutut hallit-
semme myös hänen alaisuudessaan, kun hän palauttaa Jumalan 
hallituksen maan päälle.

Huomaa myös: ”Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani 
valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut 
Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa” (Johanneksen ilmestys 
3:21). Kun Kristus palaa palauttamaan Jumalan hallituksen, 
hänen kanssaan hallitsevien täytyy voittaa (saatana mukaan 
lukien) samoin kuin Jeesuskin voitti!

Päteekö tämä myös niihin, jotka käännytetään Kristuksen 
paluun jälkeen tuhatvuotisessa valtakunnassa?

EI päde! Edellä olevat raamatunkohdat kuuluvat Jeesuksen 
viestiin seitsemälle seurakunnalle, jotka kattavat yhdessä 
koko seurakunnan aikakauden! Jakeet eivät koske myö-
hemmin kutsuttuja! Koskevatko ne ainoastaan Tyatiran ja 
Laodikean aikakausia? Ei, vaan ne on tarkoitettu kaikille seu-
rakunnan aikakausille. Nämä seitsemän viestiä ovat seitse-
mälle toistaan seuraavalle seurakunnan aikakaudelle. Mutta 
ne koskevat myös koko seurakuntaa sen kaikilla aikakau-
silla. Eli Efeson aikakauden seurakunnalle tyypilliset piirteet 
dominoivat ensimmäisellä aikakaudella ja Laodikean piirteet 
puolestaan viimeisellä, mutta jotkut piirteet ovat löydettävissä 
jokaiselta aikakaudelta. Nämä viestit koskevat koko seura-
kuntaa (kuten olen puheeni ja kirjoituksieni välityksellä jo yli 
viidenkymmenen vuoden ajan ilmoittanut), mutta tietyt omi-
naisuudet ovat tietyille aikakausille tyypillisiä. 

Ymmärrä asian ydin! Jeesuksen täytyi pätevöityä hal-
litsemaan maata. Jumalan päämääränä on Jumalan hal-
lituksen palauttaminen ja Jumalan valtakunnan maan 
päälle asettaminen. Jeesuksen piti kyetä vastustamaan ja 
voittamaan—saatanan asettamat—erityiset—kiusaukset. 
Saatammeko me hallita ilman, että pätevöidymme samalla 
tavalla? Emme tietenkään! Niiden, jotka tulevat hallitsemaan 
Kristuksen alaisina, kun hän palaa ja palauttaa Jumalan hal-
lituksen maan päälle, täytyy olla päteviä—heidän täytyy 
pystyä kääntymään pois saatanan tieltä Jumalan tielle, 
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Jumalan hallituksen alaisiksi.  Meidän tulee kiskoa juuri-
neen—kaikki saatanan asenteiden ja tien juuret—niin perin 
pohjin, että emme enää koskaan voi kääntyä saatanan tielle—
emme saata tehdä syntiä (1 Johanneksen kirje 3:9). 

Niiden ihmisten, jotka kutsutaan hengelliseen pelastuk-
seen Kristuksen paluun jälkeen, ei tarvitse taistella saatanaa 
vastaan. 

Huomaa Matteuksen evankeliumin 25 luvusta sekä 
Ilmestyskirjan 20 luvusta:

Aloitetaan Matteuksen evankeliumin 25 luvun jakeesta 
31: ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki 
enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtais-
tuimelle.” Kristus saapuu Luoja Jumalan ylimmällä voimalla 
ja kirkkaudella!  Hän saapuu ja palauttaa Jumalan val-
takunnan maapallolle—sen kaikille kansoille!  Maahan 
muodostetaan yksi ylin maailmanhallitus! Hän palauttaa 
Daavidin valtaistuimen Jerusalemiin. Worldwide Church 
of God—seurakunnan suojeluksessa toiminut Ambassador 
International Cultural Foundation—säätiö on vuodesta 
1968 lähtien toiminut yhteistyössä Hebrew—yliopiston sekä 
Israel Archeological Society—järjestön kanssa kaivaustyössä 
Jerusalemissa sekä viimeaikoina raivannut noin viidentoista 
metrin syvyisen pintakerroksen noin 2500 vuotta sitten sijain-
neen muinaisen Daavidin valtaistuimen yltä.

Jatka: ”Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat” (jae 32). 
Hän hallitsee koko maailmaa—ja palauttaa Jumalan 
hallituksen!

Jokaisen hallituksen perustana on sen peruslaki. Jumalan 
laki poikkeaa ihmisen luomien hallitusten laista. Jumalan laki 
on hengellinen (Kirje roomalaisille 7:14). Se on pyhä (Kirje 
roomalaisille 7:12). Se on elämäntapa—Jumalan elämäntapa! 
Kun ihmisiä hallitaan tällä tavalla, rauha, ilo, onni ja yltä-
kylläisyys vallitsevat kaikkialla!

Mutta Jumalan hallituksen peruslaki on lisäksi kris-
tityn elämän tapa. Synti tarkoittaa tämän lain rikkomista (1 
Johanneksen kirje 3:4). Kun Kristus palaa, hän kutsuu kaikki 
ihmiset hengelliseen pelastukseen ja ikuiseen elämään. Jumala 
haluaa tällöin pelastaa hengellisesti koko maailman—ei tätä 
ennen!
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Jatka: ”Ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa 
lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, 
mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puo-
lellaan oleville: Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se 
valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perusta-
misesta asti” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:32–34).

Tämän maailman kansat tulevat seisomaan Kuninkaan val-
taistuimen edessä. Seurakunnan aikakaudella ja ennen sitä 
(mm. profeetat) pelastukseen kutsutut ja pätevöityneet on herä-
tetty ja he ovat kohdanneet maan päälle palaavan Kristuksen 
pilvissä (1 Kirje tessalonikalaisille 4:16–17).  He ovat muuttu-
neet kuolemattomiksi henkiolennoiksi ja hallitsevat Kristuksen 
kanssa (Johanneksen ilmestys 2:26–27; 3:21).  Kristuksen kanssa 
he muodostavat Jumalan valtakunnan. 

On tähteellistä tehdä ero Jumalan hallituksen ja 
Jumalan valtakunnan välillä.  Jumalan hallitus perus-
tettiin maan päälle esihistoriallisena aikana enkeleitä 
hallitsemaan.

Jumalan valtakunta puolestaan käsittää sekä Jumalan 
hallituksen että Jumalan perheen. Tällä hetkellä hen-
gellisesti pelastuvat perivät ylösnousemuksessa Jumalan 
valtakunnan.  He syntyvät Jumalasta—he synty vät 
Jumalaperheeseen.  He avioituvat Kristuksen kanssa. Kun 
Kristus palaa maan päälle Kuninkaana, sitä seuraavan 
tuhannen vuoden aikana tämä jumalallinen, hengellinen avio-
liitto tuottaa syntyy Jumalan lapsia.  

Huomaa Ilmestyskirjan 20 luku: 
Apostoli Johannes kirjasi näkynsä: ”Ja minä näin tulevan 

taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet 
kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käär-
meen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuo-
deksi (Johanneksen ilmestys 20:1-2).

Kun Kristus palaa maan päälle suurella voimalla ja 
kirkkaudella, hänet on jo kruunattu monilla kruunuilla. 
Kruunauksen juhlamenot ovat taivaassa (Isän Jumalan valtais-
tuimella) ennen hänen paluutaan. Kristus on pätevä JA asete-
taan virkaan. Aikaisemmin sanotusti saatanan oli pysyttävä 
maan päällä ja hän vaikutti kansoihin kunnes Kristus, hänen 
seuraajansa, oli pätevöitynyt sekä asetettu virkaansa.
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Saatana sidotaan välittömästi Kristuksen paluun jälkeen.
Jatka vielä: ”Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen 

sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi (pet-
täisi), siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; 
sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa” (jae 3).

Herätetyt hallitsevat sitten Kristuksen kanssa kaikkia kan-
soja—ja maassa vallitsee rauha tuhannen vuoden ajan.  

Kuvittele, millaiseksi maailma muuttuu, kun Kristus muo-
dostaa herätettyjen pyhiensä kanssa Jumalan valtakunnan, 
joka hallitsee Jumalan hallituksen kanssa eloonjääneitä 
ihmisiä. Saatana ei saa lähettää enää viestejään. Kristuksen hal-
linto on Jumalan elämäntavan mukainen.

Huomaa seuraava! Lue jakeesta 7: ”Ja kun ne tuhat vuotta 
ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan ja 
hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja… 
kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka” 
(jakeet 7-8).

Käsitä, mistä tässä on kysymys! Nämä ihmiset asuvat rau-
hassa! Heillä ei ole saatanallista, kutsumaamme ”ihmisluontoa”. 
Nämä ihmiset ovat saaneet asua täydellisen rauhan valli-
tessa.  Nyt saatana saa vielä yhden mahdollisuuden lähettää 
viestejään. Muista, että näiden kansojen asukkaat ovat ihmisiä. 
He eivät kykene näkemään saatanaa. Mutta huomaa, kuinka 
he muuttuvat, heti kun saatana päästetään vapaaksi ja saa vai-
kuttaa jälleen ihmiskuntaan.

Jae 9: ”Ja he [ihmiskansat] nousevat yli maan avaruuden 
ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin…” 
”Ihmisluonto” astuu heihin yhdessä hetkessä! He täyttyvät 
kateudella, mustasukkaisuudella, vihalla ja väkivaltaisuudella 
Jumalan pyhiä kohtaan! Mutta Jumala ei anna heidän lähteä 
tuhoamaan. Heille on kerrottu—heitä on varoitettu saatanasta. 
”…mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele, 
heidän villitsijänsä, heitetään tuli—ja tulikivijärveen…, jossa ja 
heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.”

Tämän jälkeen tulee suuren valkean valtaistuimen tuomio—
nyt herätetään koko ihmiskunta Aadamista Kristuksen toiseen 
tulemiseen, ihmiset, joita Jumala ei kutsunut, jotka eivät olleet 
osallisina ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Tässä tuomiossa 
avataan ”elämän kirja”. Tämä tarkoittaa, että monet, luultavasti 
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suurin osa löytää hengellisen pelastuksen ja ikuisen elämän. 
Kun heidät tuomitaan, saatana on jo poistettu!

Tähän mennessä Jumala on kutsunut vastoin vallit-
sevaa ”kristillistä” käsitystä varsin harvoja hengelliseen 
pelastukseen! 

Aadamista Nooaan—noin 1900 vuoden ajanjakson aikana—
Raamattu nimeää vain Aabelin, Eenokin (Hanokin) ja Nooan! 
Nooasta Kristukseen ennen Israelin kansan kutsumista pois 
Egyptistä se mainitsee Aabrahamin, Lootin, Iisakin, Jaakobin 
ja Joosefin. Jumala ei koskaan tarjonnut hengellistä pelastusta 
(ikuista elämää) Vanhan Testamentin Israelin kansalle, vaan 
ainoastaan sen profeetoille ja erityistehtäviä suorittamaan 
kutsutuille ihmisille. 

Aadamista Kristukseen hengelliseen pelastukseen kutsuttiin 
ainoastaan ne ihmiset, jotka kutsuttiin ERITYISIÄ TEHTÄVIÄ 
suorittamaan. 

Kristuksen ajasta nykyhetkeen vain erittäin pieni osa 
ihmiskuntaa on vastaanottanut kutsun ja hekin vain suurta 
toimeksiantoa varten—”Menkää kaikkeen maailmaan ja saar-
natkaa (Jumalan valtakunnan) evankeliumia.” 

Tällä ”seurakunnan aikakaudella” kutsuttujen on tarkoitus 
pätevöityä Kristuksen alaisiksi Jumalan valtakunnan hallit-
sijoiksi, jotka palauttavat Jumalan hallituksen. Heidän 
tulee kehittää tätä varten pyhä, vanhurskas Jumalan kaltainen 
luonne. Osuutemme Jumalan suuressa toimeksiannossa 
on keino, jolla valmistumme hallitsemaan Kristuksen alaisuu-
dessa, kun hän palaa—mikä tapahtuu pian!

Luvun alussa kysyimme, omistammeko tämän pahan 
”ihmisluonteen” jo syntyessämme, pikkuvauvasta. Haluan 
esittää kolme tätä käsittelevää raamatunkohtaa.

”Ja he toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että hän koskisi 
heihin… Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: Sallikaa lasten tulla 
minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan 
valtakunta” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 18:15–16). Tämä paha 
luonne, jonka jotkut ovat erheellisesti luulleet olevan pikkuvauvassa 
syntymästä asti, on saatanan valtakunnan luonne. Jumalan valta-
kunta on puolestaan ”senkaltaisten”—näiden vauvojen kaltainen.

”Sillä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: Kuka on 
suurin taivasten valtakunnassa? Niin hän kutsui tykönsä lapsen, 
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asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: Totisesti minä sanon teille: 
ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valta-
kuntaan” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:1-3).

”Niin Jeesus sanoi: Antakaa pikkulasten (alkuperäisessä 
käännöksessä) olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun 
tyköni, sillä senkaltaisten on taivasten valtakunta” (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 19:14).

Ihmisten elämä alkaa hyvin syntymästä. Ihmiselämän alussa 
meillä ei ole saatanan ”ihmisluontoa”, eikä meillä ole Jumalan 
Pyhän Hengen kautta saavutettavaa jumalallista luontoa. 
Alamme kuitenkin pian omaksua, hankkia, saatanan lähet-
tämiä itsekkäitä, itsekeskeisiä asenteita. Saatanan enkelivalta-
kunta—nyt demonivaltakunta—hylkäsi aikoinaan Jumalan 
valtakunnan ja poistettiin tämän takia asuttamasta maata.

Jumalan päämäärän mukaisesti ihmiset luotiin ja ase-
tettiin asumaan maan päälle, jotta he kehittäisivät Jumalan 
oman pyhän, vanhurskaan luonteen. Jumala haluaa kansan, joka 
hylkää ja voittaa saatanan elämäntavan ja kääntyy Jumalan 
hallituksen puoleen—joka on Jumalan elämäntapa.

Tämä Jumalan hallitus toimii maan päällä vain ihmisten 
kautta, joita Jumalan Henki johtaa Jumalan seurakunnassa. 
Saatana on vihainen. Hän vihaa Jumalan hallitusta! Hän yrittää 
salakavalasti saattaa Jumalan rakkauden hallinnon alaisiin 
vihamielisiä erheellisiä Jumalan hallituksen vastaisia asen-
teita, jotta he näkisivät sen kovaksi ja julmaksi, millainen saa-
tanan hallitus on.

Toistan vielä. Jumala loi Luciferin ”nuhteettomaksi (täy-
delliseksi) vaellukseltaan, kunnes hänessä löydettiin vääryys”. 
Hän hankki kapinallisen, pahan luonnon väärän järkeilyn 
kautta. Aadam hankki luontonsa saatanalta. Efesolaiset (Kirje 
efesolaisille 2:1) hankkivat luontonsa saatanalta—samoin koko 
ihmiskunta, Jeesusta Kristusta lukuun ottamatta. Mutta nyt, 
Kristuksessa, hänen armostaan, me voimme hankkia, tulla 
jumalallisesta luonnosta osalliseksi (2 Pietarin kirje 1:4).

Jumalan suurena tarkoitusperänä on palauttaa 
Jumalan hallitus maan päälle Jumalan valtakunnan kautta!

Kristuksen armosta voimme muuttaa ”ihmisluontomme”. 
Voimme kokonaan poistaa sen ja korvata sen jumalallisella 
luonnolla!
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12
Onko kuolemanjälkeistä 
elämää?

Miksi kuolemanjälkeinen elämä on salaisuus? 
Miksi eri uskonnoilla on siitä varsin erilaisia käsityksiä? 
Kuinka voimme tietää? Voimmeko uskoa Jumalaa? 

Aadam ja Eeva eivät uskoneet. Harva uskoi Kristusta—uskoi, 
mitä hän sanoi!  Uskoisimmeko me Jumalaa—jos hän paljas-
taisi asian meille?

Yli viisikymmentä vuotta sitten esitin vaimolleni seuraavan 
väittämän: ”Tiedän, että Raamatussa sanotaan, että meidän 
tulee viettää sunnuntaita.” ”Mistä tiedät, luitko itse sen?”, hän 
vastasi.

”En lukenut, mutta tiedän, että sen täytyy löytyä Raamatusta, 
koska kaikki kristilliset kirkot perustuvat Raamattuun ja viet-
tävät sunnuntaita.”

”Voitko etsiä ja näyttää sen minulle?”, vaimoni vastasi 
haastavasti.

Mutta en löytänyt sunnuntaita Raamatusta.
Roomalaiskirjeen 6 luvun jakeesta 23 luin: ”Sillä synnin 

palkka on kuolema…” Tämä yllätti minut: ”Hetki vain! 
Pyhäkoulussa minulle opetettiin, että synnistä seuraa kuole-
maton elämä, ei kuolema—vaan ikuinen elämä tulijärvessä.” 
Mutta sitten jatkoin lausetta ”… mutta Jumalan armolahja on 
iankaikkinen elämä…”

Ajattelin itsekseni: ”Mikä yllätys! Luulin, että omistin jo 
ikuisen elämän, kuolemattoman sielun.”



Kahdeksantoista ikävuoden jälkeen lopetin kirkossa ja pyhä-
koulussa käynnin. Minut oli kuitenkin kasvatettu vakaassa, 
arvostetussa kristillisessä uskontokunnassa. Olin nyt utelias. 
Muistin papin saarnan: ”Raamatussa sanotaan, että kun kaikki 
pääsemme taivaaseen…” Sitten luin Jeesuksen sanat: ”Ei 
kukaan ole noussut ylös taivaaseen.” Luettuani yhä useampia 
selviä Raamatun väittämiä, vakuutuin, etteivät nykypäivän 
kirkot usko Jeesuksen sanoihin!

Mieleni tyhjennettiin yli viisikymmentä vuotta sitten edeltä-
vistä opeista, uskomuksista ja Jumalaa koskevista käsityksistä. 
Todistin Raamatun alkutekstin erehtymättömyyden itselleni.

Uskoin oikeutetusti Jumalan Sanaan.
Mitä Raamattu todella sanoo kuolemanjälkeisestä elämästä? 

Onko kukaan kuollut ja omakätisesti kokenut kuolemanjälkeistä 
elämää—ja saattaisi todistaa sen todeksi ja kertoisi, millaista 
tuonpuoleinen elämä on?

Kyllä.  Jeesus Kristus kuoli. Hän oli kuolleena, mutta 
nousi kuolleista ja monet näkivät hänet—muiden muassa hänen 
opetuslapsensa, jotka viettivät hänen kanssaan 3½ vuotta ennen 
hänen kuolemaansa sekä 40 päivää hänen ylösnousemuksensa 
jälkeen. Nämä julistivat suurella äänellä, että olivat omin silmin 
nähneet Jeesuksen elossa kuoleman jälkeen.

Voit lukea 1 Korinttolaiskirjeestä 15:22–23: ”Sillä niinkuin 
kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi 
[kuoleman jälkeen] Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan…”

1 Korinttilaiskirjeen 15 lukua kutsutaan ns. ”ylösnousemus-
luvuksi”. Se puhuu kuoleman jälkeisestä ylösnousemusta elä-
mään! Jumalan mestarillisessa suunnitelmassa ylösnou-
semukset ovat järjestyksessä—aikajärjestyksessä.

Jatka lukemista: ”Esikoisena Kristus”—tämä tapahtui yli 
1900 vuotta sitten—”sitten Kristuksen omat hänen tulemukses-
saan; sitten tulee loppu…” (jakeet 23–24).

Myöhemmin puhutaan lisää ”Kristuksessa olevien”—Hengen 
siittämien kristittyjen—kuolleista herättämisestä. Mutta mitä 
muille ihmisille tapahtuu?

Kaikki Aadamissa kuolevat, heidät ”tehdään eläviksi 
Kristuksessa”—kuolleista herättämisen kautta. Jae 23 sanoo: ”…
sitten Kristuksen omat [herätetään kuolleista] hänen [toisessa] 
tulemuksessaan”, joka tapahtuu pian—meidän sukupolvemme 
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aikana. ”Sitten tulee loppu” (jae 24)—muiden—suurimman 
osan—kuolleista herättämistä kuvataan toisaalla.

Ilmestyskirjan 20 luvusta löytyy vielä kaksi muuta 
ylösnousemusta.

Jakeessa 4 Kristuksen pyhät virkoavat ensin eloon ja hallit-
sevat maan päällä Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Saatana 
sidotaan (jakeet 1-2), mutta muut kuolleet eivät virkoa eloon, 
ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet (jae 5). 
Jatketaan sitten jakeesta 11:

”Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istu-
vaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa 
löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa val-
taistuimen edessä” (toinen ylösnousemus) ”Ja kirjat avattiin; ja 
avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin 
sen perusteella… tekojensa mukaan.”

Tämä on määrällisesti kaikkein suuriluokkaisin ylösnou-
semus. Se sisältää biljoonat Jumalasta erotettuina eläneet—
joita ei tuomittu elämänsä aikana. 

Raamattu on ensisijaisesti Israelin kansaa koskeva kirja. 
Hesekielin kirjan 37 luku kertoo kaikkien näiden aikaisemmin 
hengelliseen pelastukseen kutsumattomien ylösnousemuksesta.

Profeetta Hesekieliä kuljetettiin näyssä ja hänet laskettiin 
keskelle laaksoa, joka oli täynnä erittäin kuivia luita. Jakeessa 11 
Jumala ilmoittaa Hesekielille luiden olevan koko Israelin heimo. 
Nämä kuivat luurangot sanoivat: ”Meidän luumme ovat kuivet-
tuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa.”

Mutta profeetan käskettiin vastata näille kuiville luuran-
goille: ”Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hau-
tanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien 
teidät Israelin maahan.” 

Ennen kuin Jumala selitti profeetalle, mitä suuri luuranko-
laakso näyssä edusti, profeetan käskettiin lausua kuiville luille: 
”Näin sanoo Herra, Herra näille luille: Katso, minä annan tulla 
teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kas-
vatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen, ja 
te tulette eläviksi” (jakeet 5-6). Siirrytään nyt jakeeseen 13: ”Ja siitä 
te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän 
hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne. Ja 
minä annan teihin henkeni, niin että te tulette eläviksi, ja sijoitan 
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teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen 
Herra: minä olen puhunut, ja minä sen teen, sanoo Herra.”

Tämä profetia kuvaa kuolleista herättämistä elämään, jälleen 
lihasta ja verestä koostuvaksi kuolevaiseksi—toisin kuin pyhien 
ylösnousemuksessa Kristuksen toisessa tulemuksessa, jossa 
pyhät herätetään kuolemattomiksi, itsessään elämän omaaviksi 
henkiolennoiksi.  

Jumala ei tarjonnut Vanhan Testamentin Israelille Henkeään, 
hän ei tarjonnut heille hengellistä pelastusta vaan pelkäs-
tään materiaaliset ja kansalliset lupaukset—kun he tottelisivat, 
eivätkä he totelleet.

Nämä israelilaiset (sekä ne, joita ei kutsuttu Kristuksen jäl-
keen) herätetään yhdessä kaikkien muiden Jumalasta erotet-
tujen ihmisten kanssa suuren valkean valtaistuimen ylösnou-
semuksessa hengittävinä, lihasta ja verestä koostuvina, jälleen 
kuolevaiseen elämään. Kaikki saavat totisesti tietää, että Herra 
on Jumala ja että hän antaa heille kääntymyksen jälkeen Pyhän 
Henkensä. He saavat elää tässä ylösnousemuksessa fyysisissä 
ruumiissa—kansojen kanssa, joita ei myöskään ollut kutsuttu 
ennen tuhatvuotista valtakuntaa. Kun nämä ihmiset kasvavat ja 
voittavat, myös he saavuttavat hengellisen pelastuksen—ilman 
pettävän saatanan läsnäoloa!  

Palataan Ilmestyskirjan 20 luvun jakeisiin 13 ja 15, jotka antavat 
ymmärtää, että tämän jälkeen seuraa parannuksen tekemättö-
mien ihmisten viimeinen ylösnousemus. Nämä ihmiset hylkäsivät 
heille tarjotun ikuisen pelastuksen. He kuolevat yhdessä tuhat-
vuotisella aikakaudella parannuksen tekemättömien kanssa toisen 
kuoleman—heidät hävitetään kokonaan—tulijärvessä. Pietari 
kuvaa, kuinka maan pinta muuttuu tällöin sulaksi massaksi.

Malakia lisää: ”Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa 
kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä 
jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka 
tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä 
oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava 
vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te 
käytte ulos… ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi 
teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo 
Herra Sebaot” (Malakian kirja 4:1-3). ”… ja ovat, niinkuin ei 
heitä olisi ollutkaan” (Obadjan kirja 16).
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Mutta mitä tällä välillä—mitä kuoleman ja ylösnousemuksen 
välillä tapahtuu? Raamattu opettaa—Jumalan Sana opettaa—
uskonnollisesta opetuksesta poikkeavasti—että kuolleet ovat 
kuolleita—täysin tajuttomia.  

Huomaa Salomon inspiroitu viisaus: ”Sillä elävät tietävät, 
että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään…” 
(Sananlaskujen kirja 9:5).

Kuulin viimeaikoina Worldwide Church of God—seu-
rakunnan pastorilta kolmesta itsemurhayrityksestä. Hän 
sanoi jokaiselle kandidaatille: ”Tee, mitä tahdot—mutta 
kerron sinulle ensin, mitä kuoleman hetkellä tapahtuu. 
Tajuttomuutta seuraavana tietoisuuden hetkenä tulet herää-
mään ylösnousemuksessa—ja jos tapat itsesi, joudut koh-
taamaan kaikki ongelmasi uudestaan ja lisäksi tämän itse-
murharikoksen. Miksi et sen sijaan ratkaise ongelmiasi nyt, 
ennen itsemurhaa?” Kukaan kolmesta kandidaatista ei tehnyt 
itsemurhaa!

”Elämän lopettaminen” ei ole helppo ulospääsytie. Kuoleman 
jälkeen seuraava tapahtuma on heti ylösnousemuksessa herää-
minen. Kuoleman aikana et tiedosta mitään, vaan vasta herä-
tessäsi ylösnousemuksessa. Nämä kolme ihmistä kuvittelivat, 
että itsemurha päättäisi heidän koko elämänsä, että heidän 
huolensa olisivat mennyttä. Mutta kun he kuulivat, että heidän 
huolensa eivät katoaisi minnekään ja että heitä kohtaisi huolien 
lisäksi vielä tuomio murhateosta, itsemurha ei näyttänyt enää 
”nopealta ulospääsykeinolta.” 

Ei, kuolema ei ole ystävämme vaan vihollinen!  Kristus 
tuli, jotta hän tuhoaisi kuoleman—mahdollistaisi onnellisen, 
rauhaisan ja yltäkylläisen elämän kaikille—jokaiselle ihmiselle 
yksilöllisesti tarkoitetulla ajalla. Kristus tuli, että meillä olisi 
elämä ”ja olisi yltäkylläisyys.”

Kuolemanjälkeinen elämä on aivan varmasti olemassa—
Kristus mahdollisti ihmisen täysin uskomattomalta kuulostavan 
suunnattoman potentiaalin. Hän tuli kuolemaan meidän puo-
lestamme—maksamaan meille kuuluvan rangaistuksen ja anta-
maan meille elämän!

Kristus itse opetti kuolemanjälkeisestä elämästä.
Hän opetti fariseus Nikodeemusta, mutta tämä ei uskonut 

häntä! Jeesus sanoi hänelle: ”Jos ette usko, kun minä puhun 
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teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille tai-
vaallisista?” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:12).

Miksei fariseus Nikodeemus ymmärtänyt Jeesuksen lau-
sumaa: ”joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan 
valtakuntaa”?

Mikseivät ihmiset usko samoja sanoja tänä päivänä? Kuinka 
moni on tietoinen siitä, että Jeesuksen evankeliumi oli sensaa-
tiomainen, aikaisemmin julistamaton uutisilmoitus?

 J E E S U S  O L I  U U T I S A N K K U R I

Juudeassa asuvat tiesivät—heidän olisi ainakin pitänyt tietää—
asiaa koskeva Malakian profetia. Se oli Jumalan evankeliumi—
”evankeliumi” tarkoittaa hyvää uutista!

Jeesus oli uutisankkuri.  Hänen uutisensa oli aivan uusi—
sitä ei ollut koskaan ennen julistettu ihmiskunnalle. Viesti 
sisälsi kaikkein ihanimman tähänastisen uutisen, lähes liian 
ihanan ihmisten uskottavaksi. Uutinen koski ihmisen ylintä 
potentiaalia.

Jeesuksen tuoma viesti ei käsitellyt menneitä tapahtumia. 
Se sisälsi edeltävän uutisen melkein uskomattomasta ihan-
teellisesta huomisen maailmasta! Se oli uutinen kuoleman-
jälkeisestä elämästä. Tämän uutisen mukaisesti me saatamme 
syntyä uudelleen!  Mutta kukaan ei tunnu ymmärtävän sitä!

Miksei maailma ole koskaan tunnustanut tätä suunnatonta 
uutista todeksi?

Sen vuoksi, että ensimmäisen vuosisadan evankeliumin vas-
tustajat tukahduttivat uutisen!

Jumalan seurakunta perustettiin alkuperäisten apostolien 
ja Kristuksen perustukselle helluntaina 31 jKr. Kun apostoli 
Paavalin kirjoitti kirjeensä Galatian seurakunnille noin kak-
sikymmentä vuotta myöhemmin, evankeliumi oli jo tukahdu-
tettu ja väärät pastorit olivat kääntäneet ihmiset seuraamaan 
eri evankeliumia.  Paavali kirjoitti: ”Minua kummastuttaa, 
että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät 
Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kui-
tenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmen-
tävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.” 
(Kirje galatalaisille 1:6-7). Ja Roomalaiskirjeessä: ”Sillä Jumalan 
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viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja 
vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden val-
lassa.” 2 Korinttolaiskirjeen 11 luvussa Paavali puhuu saatanan 
valheapostoleista (jakeet 13–15), jotka tulevat ja saarnaavat 
”toista evankeliumia” (jakeet 4,13,15).

Kun Jeesus saarnasi, aika oli lähellä tämän viestin ilmoittaa! 
Aika on tänään lähellä tehdä evankeliumin tosi tarkoitus niin 
selväksi, että ihmiset voivat ymmärtää sen (Evankeliumi 
Matteuksen mukaan 24:14)!

Evankeliumi tehdään tässä luvussa selväksi. Se on lukijalle 
ratkaiseva haaste! Jos et ymmärrä, mikä ilmoitettu uutinen 
oli, et pysty koskaan ymmärtämään, mitä Jeesus tarkoitti sano-
essaan, että ihmisen tulee ”syntyä uudelleen”. 

M I K Ä  O L I  U U T I N E N ?

Huomioi ensin pikaisesti, mikä tämä hämmästyttävä uutis-
viesti oli! Malakian profetia ilmoitti edeltä käsin seuraavasti: 
”Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava 
tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota 
te etsitte [Messias], ja liiton enkeli (sanansaattaja)…” (Malakian 
kirja 3:1).

Huomaa sanansaattajan viestin alku. Se löytyy 
Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta: ”Jeesuksen 
Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku. Niinkuin on 
kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa (alkuteksti: profee-
toissa).” Sitä seuraa yllä oleva lainaus Malakian kirjasta, ja sen 
jälkeen kerrotaan Johannes Kastajasta, joka valmistaa tien 
sanansaattajalle.

Tämän jälkeen jakeet 14–15 kertovat: ”Mutta sittenkuin 
Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi 
Jumalan evankeliumia ja sanoi: Aika on täyttynyt, ja Jumalan 
valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evan-
keliumi”—tämä tarkoittaa, uskokaa hyvä uutinen! 

M I K Ä  O N  J U M A L A N  VA LT A K U N T A ?

Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän puhui—Jumalan valtakunnasta? 
Jeesuksen koko viesti—hänen evankeliuminsa—koski Jumalan 
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valtakuntaa!  Kuitenkin viesti on vain harvojen tiedossa 
nykyään.

Valtakunta on (a) ihmisistä koostuva kansa, valtio, sekä (b) 
sen hallitus.  Luvusta 13 löydät selvän selityksen asiasta.

Joskus valtion kansalaiset ovat yhden miehen—perillisiä—
lapsia. Turkki koostuu muinaisen Eesaun jälkeläisistä. Eesau ja 
Jaakob olivat kaksosia. Jaakobin nimi muutettiin Israeliksi. Hän 
on Israelin valtion isä. Jumala kertoi ennen kaksoispoikien syn-
tymistä Rebekkalle: ”Kaksi kansaa on sinun kohdussasi…” (1 
Mooseksen kirja 25:23).

Nyt Jeesuksen, Messiaan, tuli tulla ”liiton sanansaattajana”. 
”Vanhan liiton” kautta Israelin lapsista muodostui valtio tai 
ihmisistä koostuva valtakunta, jota kutsuttiin Israelin val-
takunnaksi.  Jeesus saapui sanansaattajana—hän toi viestin 
uudesta liitosta, joka tulee muodostumaan Jumalan valta-
kunnan hengestä koostuvista Jumalan lapsista!

Muinainen Israelin valtakunta koostui siis Israel—nimisen 
miehen ihmisperheestä, Jumalan valtakunta tulee puolestaan 
koostumaan Jumalan jumalallisesta perheestä!

Miten tämä kaikki liittyy kuolemanjälkeiseen elämään? 
Kaikella mahdollisella tavalla!

M I K S I  J U U T A L A I S E T  H A L L I T S I J A T 
H Y L K Ä S I VÄ T  V I E S T I N ?

Jeesuksen päivän juutalaiset johtajat luulivat Jeesuksen julis-
tavan saman tien perustettavaa uutta hallitusta—joka kumoaisi 
hallitsevan Rooman valtakunnan, jonka vasallivaltio Juudea oli.

Yksi näistä huomattavista juutalaisista oli edellä mainittu 
fariseus Nikodeemus. Fariseukset olivat vihamielisiä Jeesusta 
kohtaan tämän uuden evankeliumin takia. Nikodeemus tahtoi 
kuitenkin tavata tällaisen hämmästyttävän sanansaattajan ja 
keskustella asiasta tämän kanssa. Kollegoittensa vuoksi hän 
meni Jeesuksen luo yömyöhällä.  

”Me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on 
Jumalasta”, Nikodeemus sanoi.

”Me” antaa ymmärtää, että fariseukset tunsivat sanansaat-
tajan jumalallisuuden ja tiesivät, keneltä hänen viestinsä oli läh-
töisin. Mutta heitä huolestutti enemmän ”nykypäivä”.  He halu-
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sivat suojella Rooman hallituksen alaiset johtovirkansa, eivätkä 
välittäneet Jumalan ilmoituksesta.

Jeesus oivalsi Nikodeemuksen ensimmäisten sanojen mer-
kityksen. Jeesuksen viesti oli hyvä uutinen tulevasta maa-
ilman hallituksesta, joka tulisi hallitsemaan kaikkia kansoja 
Jumalan hallituksen kautta.

Juutalaiset johtajat pelkäsivät tällaista viestiä. Jeesus oli 
heidän heimoaan—juutalainen. He pelkäsivät, että he menettäi-
sivät valta-asemansa ja saisivat Rooman valtakuntaa vastusta-
vina kapinallisina jopa kuolemantuomion, jolleivät vastustaisi 
Jeesusta. Fariseukset luulivat, että Jeesus julisti, että vallankaap-
paus tapahtuisi heti!

E I  N Y K Y A I K A N A

Tämän takia Jeesus ei tuhlannut sanojaan. Hän meni suoraan 
asian ytimeen—Jumalan valtakunta ei ole tämän maailman—
tämän aikakauden—valtakunta—vaan erillinen, nykyistä seu-
raavan huomisen maailman aikakauden valtakunta, joka ei 
tulisi koostumaan ihmisistä vaan kuolemattomasta—Jumalan 
perheestä!

Jeesus sanoi: ”Joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä 
Jumalan valtakuntaa” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:3).

Tarkkaa, että ”uudestisyntyminen” liittyy kiinteästi Jumalan 
valtakuntaan—se todistaa, ettei se ole tätä aikaa—tätä aika-
kautta varten.

Jeesuksen äkkinäinen lausuma saattoi Nikodeemuksen 
ymmälleen. Myös nykypäivän uskonnolliset kristityt johtajat, 
sadat eri uskontokunnat sekä lahkot ovat ymmällään ja petet-
tyjä! Nykypäivän uskonnonharjoittajilla on asiasta kuitenkin 
erilainen käsitys kuin Nikodeemuksella.

Nikodeemus ymmärsi varsin selvästi, mitä syntyminen 
tarkoittaa. Hän tiesi, että ihminen syntyy äitinsä kohdusta. 
Näin synnytään maailmaan! Nykyiset uskonnolliset johtajat 
käsittävät tämän kuitenkin eri lailla! Nikodeemus ei voinut 
ymmärtää, kuinka—millä tavalla—kukaan saattaisi syntyä 
uudelleen! Koska hänen mielensä oli lihallinen, hän saattoi 
ainoastaan kuvitella Jeesuksen tarkoittavan toista, fyysistä, syn-
tymistä. Hän tiesi, mitä varsinainen syntyminen tarkoitti! 
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S Y N N Y M M E K Ö  I H M I S E K S I  T O I S E N  K E R R A N ?

Nikodeemus kysyi hämillään: ”Kuinka voi ihminen vanhana 
syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä? 
Hän ei epäillyt syntymistä. Hän ei vain kyennyt ymmärtä-
mään toista syntymää. Hän luuli Jeesuksen puhuvan uudelleen 
ihmiseksi syntymisestä. 

Nikodeemus ei tajunnut, ettei kysymyksessä ollut uusi, fyy-
sinen syntymä. Hänen mielensä ei kyennyt ymmärtämään hen-
gellisiä asioita.

Jeesus teki selväksi, että Jumalan valtakunnan oli nähtä-
vissä—mutta vasta” uudestisyntymisen” jälkeen. Tämä ei kui-
tenkaan tapahtuisi ihmisen fyysisenä elinaikana! Jakeessa 5 
sanotaan, että Jumalan valtakuntaan päästään sisälle—ei kui-
tenkaan ennen uudelleen syntymistä—mikä on täysin eri-
lainen syntymä.

Asian ydin on: Jeesus sanoi: ”Mikä lihasta on syntynyt, on 
liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.”

Ihminen on nyt lihallinen. Ihminen koostuu materiasta, 
aineesta. Jumala sanoi Aadamille: ”Sillä maasta sinä olet, 
ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.” Raamattu sanoo myös: 
”Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi 
hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä 
sielu” (1 Mooseksen kirja 3:19; 2:7).

U U D E S T I S Y N T Y N E E T  OVA T 
H E N K I O L E N T O J A

Jeesus sanoi selvästi, että hengestä syntynyt syntyy henkiolen-
noksi!  Katso itse! Lue omasta Raamatustasi.

Jumalan valtakunta tulee koostumaan henkiolennoista—
ei ihmisistä!

Kun synnymme ihmislihaksi, meidät autetaan äitimme koh-
dusta tähän maailmaan. Kun synnymme hengestä, meidät aute-
taan (fyysisestä) Jumalan seurakunnasta—joka on siitettyjen 
kristittyjen äiti—Jumalan valtakuntaan (henkiolentojen 
valtakuntaan).

Ihminen muodostuu nyt lihasta—materiaalisesta aineesta—
materiasta. Kun ihminen syntyy uudelleen, hänestä TULEE 
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henki—henkiolento, eikä hän ole enää ihminen vaan 
koostuu tällöin hengestä—henkiaineesta—omaten itse-
näisen elämän—eikä ole enää riippuvainen hengityksestä ja 
verenkierrosta.

Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta tulee hallitsemaan 
maailmaa seuraavalla aikakaudella—kuolemanjälkeisessä elä-
mässä—seuraavassa elämässä. ”Sillä ylösnousemuksessa ei 
naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit tai-
vaassa…” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 22:30). Avioliitto 
on fyysinen, lihallinen liitto. Jumalan valtakunnan aikakau-
della, ”uudestisyntyessämme” meistä tulee henkiolentoja, 
emmekä ole enää lihallisia. Synnymme Jumalasta henkiolen-
noiksi. Enkelit ovat henkiä—ne koostuvat hengestä (Kirje hep-
realaisille 1:7). Jeesus ei sanonut, että meistä tulee enkeleitä—
vaan niin kuin enkeleitä—sukupuolettomia henkiolentoja. 
Enkelit ovat henkiolentoja—heidät luotiin sellaiseksi—mutta he 
eivät syntyneet Jumalasta Jumalan omiksi lapsiksi. Eli meistä 
tulee enkeleitä suurempia!

Jeesus selitti edelleen Nikodeemukselle: ”Tuuli puhaltaa, 
missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä 
se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä 
syntynyt” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:8).

Et pysty näkemään tuulta. Tässä näkymätöntä tuulta verra-
taan henkeen.  Siksi kuolevainen liha, jossa nyt olemme, ei voi 
nähdä Jumalan valtakuntaa. Sen perivien täytyy olla—ihmissil-
mälle näkymättömiä henkiä. 

E I  V I E L Ä  L I H A S S A  J A  V E R E S S Ä

Apostoli Paavali teki selväksi, että ihminen voi periä Jumalan 
valtakunnan, muttei vielä tänä aikakautena—jona ihminen 
koostuu vielä lihasta, materiasta.

”Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen [ihminen], 
toinen ihminen on taivaasta [jumalallinen jumalaolento]” (1 
Kirje korinttilaisille 15:47).

Jeesus sanoi, että Nikodeemus oli maasta, maallinen—
ihminen. Hän oli liha, ei henki. Koska hän oli syntynyt lihasta, 
hän oli liha.  Kun ihminen syntyy hengestä, hänestä tulee 
henki. Paavali selittää tässä saman totuuden.
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Meistä ei voi tulla henkiä tällä nykyisellä aikakaudella.
Jumalan valtakuntaan syntyminen tapahtuu tie-

tyllä aikakaudella.
Jatketaan nyt 1 Korinttolaiskirjeestä 15:49: ”Ja niinkuin 

meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva [tule-
vaisuudessa—ylösnousemuksessa] taivaallisen kuva” (jae 49). 
Samalla tavalla kuin olemme nyt liha, tulemme olemaan myös 
henki. Tämä tapahtuu ylösnousemuksessa, kun ”uudestisyn-
tymässä”—kun näemme, kun pääsemme sisälle Jumalan valta-
kuntaan—kun muutumme hengiksi—ylösnousemuksessa!

”Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä 
Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 
Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan 
nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyk-
sessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet 
nousevat katoamattomina, ja me [tällöin elossa olevat] muu-
tumme” (jakeet 50–52). Kun ” uudesti synnymme”, voimme 
nähdä, päästä sisään ja periä valtakunnan—emme kuitenkaan 
TÄTÄ aikaa AIEMMIN! 

Kuinka muutumme? Jae paljastaa sen! ”Sillä tämän kato-
avaisen [nykyisen lihan] pitää pukeutuman katoamattomuu-
teen [henkeen—sillä mikä Jumalasta on syntynyt, on henki], ja 
tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen”—se 
muutetaan fyysisestä lihasta hengeksi!

Jollei synny uudesti, ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valta-
kuntaa—Jeesuksen sanat Nikodeemukselle, Johanneksen evan-
keliumi 3:3. 

Jollei synny vedestä ja Hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan 
valtakuntaan—Jeesuksen sanat Nikodeemukselle, Johanneksen 
evankeliumi 3:5. 

Jollei ole muuteta lihasta Hengeksi, ei voi päästä sisälle 
Jumalan valtakuntaan—Jeesuksen sanat Nikodeemukselle, 
Johanneksen evankeliumi 3:6-8. 

Ollessamme vielä liha ja veri (kuten Nikodeemus oli ja me 
olemme), emme voi periä Jumalan valtakuntaa—Paavalin sanat 
korinttilaisille, 1 Korinttolaiskirje 15:50.

Ennen kuin ylösnousemuksessa, Kristuksen tulemuksessa, ei 
katoavainen liha peri katoamatonta henkeä—Paavalin sanat, 1 
Korinttolaiskirje 15:50 ja jakeet 22–23.
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Ennen ylösnousemusta emme voi nähdä, päästä sisälle, 
emmekä periä Jumalan valtakuntaa. Me emme voi syntyä 
uudelleen ennen ylösnousemusta!

N Y T  P E R I L L I S I Ä— M U T T A  E M M E  V I E L Ä 
P E R I N N Ö N  S A A N E I T A

Nykyisessä olotilassamme, lihasta syntyneinä ja lihasta koos-
tuvina, emme voi nähdä, päästä sisään emmekä periä Jumalan 
valtakuntaa. Huomaa nyt, mikä todella kääntymyksen tehneen 
kristityn status on tässä elämässä—tässä maailmassa: 

”Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen 
omansa” (Kirje roomalaisille 8:9). Ellei henkilö vastaanota 
Pyhää Henkeä ja ellei tämä Henki asu hänessä, henkilö ei ole 
kristitty. Seurakuntaan liittyminen ei tee henkilöstä kristittyä. 
Jumalan Hengen vastaanottaminen ja seuraaminen tekevät hen-
kilön kristityksi!

H E N G E L L I N E N  S Y N T Y M Ä  VA S T A A  F Y Y S I S T Ä

Tarkastellaan nyt Jumalan Hengen vastaanottamisen, ihmisessä 
asumisen sekä fyysisen siittiön hedelmöittämän munasolun 
yhtäläisyyttä, ikuisen henkielämän alkamista ja myöhemmin 
henkiolennon muodostumista! Hedelmöitetty munasolu—
alkio—ei ole vielä syntynyt ihmisolennoksi. Isä on siittänyt sille 
elämän, mutta alkio ja sikiö eivät ole vielä syntyneet ihmiseksi. 
Hengellisesti siitetty henkilö ei ole sekään vielä muuttunut 
Jeesuksen kuvaamaksi uudestisyntyneeksi henkiolennoksi!

Jatka: ”Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti 
Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista 
Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset 
ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu” (jae 11).

Ymmärrä!  Fyysisesti lihaksi syntymisen ja Jumalasta 
uudesti syntymisen välillä on suora yhteys. Jeesus sanoi, että 
lihasta syntynyt on liha—lihaksi syntynyt ihminen. (Jumalan) 
Hengestä syntynyt on Henki—hengeksi syntynyt henkiolento!

Kuolevainen ihmiselämä alkaa, kun isän ruumis hedel-
möittää—tuo fyysisen elämän alkiolle (munasolulle) äidin ruu-
miissa. Tässä vaiheessa isä siittää, muttei vielä ”kanna hedelmää”. 
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Äiti tekee sen myöhemmin. Isän osa syntymään johtavassa pro-
sessissa on suoritettu.  Lisäksi tarvitaan aikaa.  Siittämisen 
hetkellä ei ole vielä tapahtunut varsinaista syntymää.

Tämän prosessin läpikäyminen on tähteellistä, koska suo-
sittu, perinteinen, petetty ”kristillisyys” väittää, että kun 
ihminen ”vastaanottaa Kristuksen”, ”tunnustaa Kristuksen”, 
tai ensi kertaa vastaanottaa Pyhän Hengen, hän on tällöin 
”uudestisyntynyt”.

Huomaa tapahtumaprosessin fyysinen yhtäläisyys.

A I K A

Ihmisen f y ysiseen l isääntymiseen tar v itaan aikaa. 
Hedelmöityksestä—isän taholta siittämisestä—äidin hedelmöi-
tykseen—syntymään, äidin kohdusta ulossaattamiseen kestää 
yhdeksän kuukautta.

Näitä yhdeksää kuukautta kutsutaan gestaatioksi, eli ras-
kauden kestoksi. Siitettyä, hedelmöittynyttä munasolua kut-
sutaan alkioksi. Muutaman kuukauden kuluttua sitä aletaan 
kutsua sikiöksi. Raskauden yhdeksän kuukauden aikana emme 
kutsu alkio-sikiötä syntyneeksi. Se on ”syntymä prosessissa”. Se 
on vanhempiensa syntymätön lapsi. Isä on siittänyt sen, mutta 
äiti ei ole vielä synnyttänyt sitä. Kuitenkin se on raskauskauden 
aikana vanhempiensa syntymätön lapsi.

”Uudestisyntymisen” prosessi alkaa, kun Jumala asettaa 
oman henkielämänsä Pyhän Hengen kautta ihmiseen. Kuten 
Roomalaiskirjeestä luimme: ”Jos nyt hänen Henkensä, hänen, 
joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka 
herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä 
[muuttaa kuolemattomaksi hengeksi] myös teidän kuolevaiset 
ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu” (jae 11). Tässä 
kuvataan ylösnousemusta 1 Korinttolaiskirjeen 15:50–53 tavalla.

Haluan tehdä tämän asian päivänselväksi. Miljoonat vilpit-
tömät kristityiksi tunnustautuvat uskovat, että kun he tunnus-
tavat Kristuksen (tai vastaanottavat hänen Pyhän Henkensä), he 
ovat ”uudestisyntyneitä”. Tosiasia on kuitenkin:

Kun henkilö katumuksen tehtyään, uskon ja kasteen jälkeen 
vastaanottaa Pyhän Hengen, Jumalan Henki asettaa hänet—kastaa 
hänet—Jumalan seurakuntaan. Seurakuntaa kutsutaan Kristuksen 
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ruumiiksi. Raamatusta luemme: ”Olemme kaikki yhdessä 
Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi” (1 Kirje korinttilaisille 12:13).

S E U R A K U N T A ,  Ä I T I M M E

Seurakuntaa kutsutaan ”Jerusalem, joka ylhäällä on” tai ”taivaal-
liseksi Jerusalemiksi” (Kirje heprealaisille 12:22–23). Huomaa 
Galatalaiskirjeen 4:26: ”Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on 
vapaa, ja se on meidän äitimme.”

Asian yhtäläisyys: Kun Isä Jumala siittää meidät, saamme 
Pyhän Hengen ja meidät asetetaan seurakuntaan, joka on tällä 
”raskausjaksolla” äitimme.

Kohdussa oleva sikiö saa fyysisen ravinnon ihmisäidiltään. 
Saamansa ravinnon avulla se kehittyy ja kasvaa fyysisesti. Äiti 
kanta sikiötä parhaiten fyysisesti suojellussa paikassa aina syn-
tymähetkeen saakka, kunnes lapsi autetaan ulos kohdusta.

Henkisen äitimme—seurakunnan—tehtävä on Jumalan 
lauman kaitseminen (alkukäännös tarkoittaa myös lauman 
ruokkimista)” (1 Pietarin kirje 5:2) Jumalan seurakuntaansa 
asettamien pastorien kautta ”tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi 
palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes 
me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tun-
temisessa, täyteen miehuuteen…” (Kirje efesolaisille 4:11–13).  
Ihmissikiö kehittyy ja kasvaa fyysisesti raskauskaudella ennen 
syntymää, myös me alamme kasvaa hengellisesti Jumalan 
Hengen siittämisen jälkeen ennen syntymäämme. 

Raamatun terminologian mukaan ihmiselämä lähtee 
alkuun ”katoavasta siemenestä”—fyysisestä miehen siitti-
östä. Jumalallinen elämä saatetaan alkuun katoamattomasta—
kun Jumalan Pyhä Henki astuu ihmiseen. Ihmisalkion täytyy 
kasvaa sikiöksi ja sikiön täytyy kasvaa syntymään kykene-
väksi ihmisperheen jäseneksi. Samoin täytyy kristityn, jonka 
jumalallinen elämä saa alkunsa Jumalan katoamattomasta 
Hengestä, kasvaa miehuuteen, täydellisyyttä kohden, jotta hän 
voi syntyä Jumalan perheeseen. Tällöin hänestä tulee täydel-
linen, eikä hän enää voi tehdä syntiä. 

Tällaisen täydellisen, pyhän, vanhurskaan luonteen täytyy 
kehittyä ajan myötä (Jumalan ja hänen Henkensä kautta ihmis-
elämän aikana—hengellisellä ”raskaudenajalla”).
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Seurakunnan tulee ruokkia jäseniään Jumalan Sanalla—hen-
gellisellä ravinnolla—lisäksi sen tulee suojella hedelmöitettyjä, 
syntymättömiä Jumalan lapsia hengelliseltä vahingolta, seuraavan 
raamatunjakeen mukaisesti: ”Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka 
ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpa-
pelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa…” (Kirje efesolaisille 4:14).

Ylösnousemuksessa seurakunnassa—hengellisessä äidis-
sämme—olevat synnytetään hänestä, he syntyvät—heidät ase-
tetaan—valtakuntaan, joka on hengestä koostuva Jumalan perhe.

N Y T  J U M A L A N  L A P S I A

Jatketaan: ”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat 
Jumalan lapsia” (Kirje roomalaisille 8:14). Äitinsä kohdussa 
oleva lapsi on vielä isänsä ja äitinsä kohdusta syntymätön lapsi. 
Mekin olemme Jumalan lapsia—jos Jumalan Henki asuu meissä. 
Olemme kuitenkin nyt, tällä hetkellä, vielä raskausvaiheessa, 
emme ole vielä syntyneet. Olemme perillisiä, mutta emme 
vielä perinnön vastaanottaneita! 

Jatka: ”Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin peril-
lisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran 
yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös [tule-
vaisuudessa] kirkastuisimme” (jae 17).

Katso, kuinka nämä jakeet kertovat ylösnousemuksen 
K i r k k au de sta,  k u n m u u t u m m e sy n t y e s sä m m e 
henkiolennoiksi!

”Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan 
lasten ilmestymistä.”—tämä tapahtuu, kun Kristus tulee hal-
litsemaan ja hengeksi muuttamisen ajankohtana—”…koska 
itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi [syntyy] turmeluksen 
orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tie-
dämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytys-
tuskissa hamaan tähän asti” (jakeet 19–22).

Tässä on toinen yhtäläisyys. Meidät vapautetaan, synnyte-
tään, tästä maailmasta (seurakunta on tässä maailmassa, muttei 
tästä maailmasta) kirkkauden huomisen maailmaan sekä tätä 
maailmaa hallitsevaan valtakuntaan.

Luomakunta odottaa Kristuksen tulemusta, ylösnousemusta 
sekä Jumalan valtakuntaa, koska se tullaan VAPAUTTAMAAN 
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turmeluksen orjuuden rappeutuneesta tilasta. Se vapautetaan. 
Näin tapahtuu—ylösnousemuksessa. Tässä ei viitata suoraan 
meidän uudestisyntymiseemme, joka on verrattavissa vauvan 
vapauttamiseen, syntymiseen äitinsä kohdusta.

Ylösnousemus—aika, jolloin meidät muutetaan hengeksi, 
jolloin perimme valtakunnan, on turmeluksen lihasta ja synti-
sestä maailmasta vapauttamisen aika—todellinen syntymä!

K R I S T U S  S Y N T Y I  T O I S E N  K E R R A N 
Y L Ö S N O U S E M U K S E S S A

Jatketaan Roomalaiskirjeen 8 luvusta: ”Sillä ne, jotka hän on 
edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan 
kaltaisiksi, että hän [Jeesus] olisi esikoinen (ensiksisyntynyt) 
monien veljien joukossa” (jae 29).

Vertaa tätä ja Roomalaiskirjeen 1:3-4: ”Hänen Pojastansa—
joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä... kuolleis-
tanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi.”  

Jeesus oli ensimmäisen kerran syntyessään—ihmislihassa—
Daavidin sukua. Mutta kuolleista ylösnousemuksen (uudes-
tisyntymisen) kautta Jeesus syntyi Jumalan Pojaksi, eikä ole 
enää ihminen vaan koostuu hengestä—on henkiolento. Eli 
hänestä tuli ensimmäinen tällä tavalla syntynyt niiden 
Kristuksessa olevien veljien joukossa, jotka tulevat uudestisyn-
tymään ylösnousemuksessa.

Ymmärrämme yhdessä Paavalin kanssa, että Jeesus oli 
ihmislihassa ollessaan myös Jumalan Poika. Hän oli Jumalan 
siittämä, vaikka hän syntyi ihmisestä, ihmisäidistään Mariasta 
ja oli ihmisen, Daavidin jälkeläinen sekä myös kirkkauteen ylös-
nousemisen kautta Jumalan Poika. 

Tämä ei tarkoita, että Jeesus oli syntinen ihminen, joka tar-
vitsi pelastusta. Hän oli edelläkävijä, hän osoitti meille esimer-
killään, että mekin voisimme syntyä Jumalasta.

M I L L A I S I A  M E I S T Ä  T U L E E , 
K U N  S Y N N Y M M E  U U D E S T I ?

Millaisiksi muutumme syntyessämme uudelleen? Raamatusta 
löytyy vastaus tähän: ”Mutta meillä on yhdyskuntamme [kan-
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salaisuutemme] taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa 
Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alen-
nustilamme [lihamme] ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltai-
seksi…” (Kirje filippiläisille 20–21).

Huomaa, kuinka 1 Johanneksen kirjeen kolmannen luvun 
ensimmäinen jae sanoo selvästi, että ”me”—siitetyt, käänty-
myksen tehneet kristityt—olemme jo nyt Jumalan lapsia, kuten 
aikaisemmin jo kävimme läpi. Sitten se sanoo: ”Eikä ole vielä 
käynyt ilmi, mitä meistä tulee.” Me tulemme muuttumaan 
myöhemmin joksikin muuksi. Jeesus selitti Nikodeemukselle, 
että me tulemme koostumaan kuolemattomasta hengestä. 
Meistä tulee henkiolentoja.

Jatka, lue itse jakeen paljastama ihana totuus—”Me tie-
dämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän [Kristus] 
ilmestyy [toisessa tulemuksessaan maan päälle]…” Meistä tulee 
Kristuksen kaltaisia!

Millaiselta kirkastettu Kristus näyttää? Hänen silmänsä 
ovat niinkuin tulen liekki! Hänen jalkansa olivat ahjossa heh-
kuvan, kiiltävän vasken kaltaiset. Hänen kasvonsa ovat niinkuin 
aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa—jos voisit nähdä 
hänet, silmäsi sokaistuisivat hänen kirkkaudestaan (Johanneksen 
ilmestys 1:14–16; 19:12–13; Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:2)! 

Juuri tällaiselta sinä ja minä tulemme näyttämään, kun 
vihdoin synnymme Jumalasta!

T U O N P U O L E I N E N  P O T E N T I A A L I M M E

Myös toinen Raamatun totuus kertoo hämmästyttävästä tuon-
puoleisesta potentiaalistamme, joka on jäänyt lähes kaikilta 
ihmisiltä ymmärtämättä! Se löytyy Heprealaiskirjeestä 2:6: 
”Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat?”

Vaikka käsittelimme asiaa jo kirjan kolmannessa luvussa, on 
tähdellistä kerrata se lyhyesti myös tämän luvun—kuolemaa ja 
elämää käsittelevän luvun yhteydessä.

Aivan, miksi suuri Jumala huolehtisi meistä kuolevai-
sista?  Miksi hän päätti asettaa meidät tälle maapallolle? Mikä 
on elämän tarkoitus? Millainen on ihmisen tuonpuolinen 
potentiaali? Se on suurempi kuin hurjimmat ajatuksesi ja kun 
ymmärrät sen, se on tyrmistyttävän uskomaton!
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Pystytkö uskomaan sen? Oletko valmis uskomaan Raamatun 
suoran ilmoituksen? Voit lukea jakeesta 7 lähtien:

”Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirk-
kaudella ja kunnialla [kuninkuudella] sinä hänet seppelöitsit, 
ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja…”—Jumalan 
luomistyötä.

E I  V I E L Ä  M A A I L M A N K A I K K E U T T A !

”Asetit kaikki [Moffatt—käännöksessä sanotaan: maailman-
kaikkeuden] hänen jalkojensa alle. Sillä, asettaessaan kaikki 
hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alis-
tamatta...” Käsitätkö tämän lauseen merkityksen? Se sisältää 
koko valtavan, loputtoman maailmankaikkeuden!  Tämä on 
Jumalasta syntyneitä lapsia varten. Kukaan ihminen ei ole 
vielä syntynyt—paitsi Kristus! Jatka: nyt saat vastauksen:

”Mutta nyt [tämän nykyisen raskauden keston aikana] emme 
vielä näe kaikkea [maailmankaikkeutta] hänen valtansa alle 
asetetuksi” (jae 8).

Mitä voimme nyt nähdä?
”Jeesuksen, me näemme… kirkkaudella ja kunnialla sep-

pelöidyksi” (jae 9). Kyllä, Jeesukselle on jo annettu Jumalan 
hallituksen—Jumalan valtakunnan—koko maailman-
kaikkeuden—johtava toimeenpanovalta! Jumala antaa saa-
tanan pettää ihmisiä maan päällä Kristuksen paluuseen asti, 
kunnes tulee meidän aikamme periä ja omistaa maan hallinto. 
Jatketaan vielä:

”Sillä hänen [Jeesuksen], jonka tähden kaikki on ja jonka 
kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, 
kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies [joh-
taja, edelläkävijä tai pioneeri] täydelliseksi. Sillä sekä hän, joka 
pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki (alkuisin) yhdestä. 
Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi” (jakeet 10–11).

K R I S T U S  O N  I S OV E L J E M M E

Olemme edellä ilmoitetun mukaisesti Jumalan perillisiä ja vel-
jinä—Kristuksen kanssaperillisiä. Hän on mennyt edeltä, ylös-
nousemuksessa, pioneerina kirkkauteen!

Onko kuolemanjälkeistä elämää? 179



Hän on esikoinen monien veljien joukossa. Hän on perinyt 
”kaikki”—koko maailmankaikkeuden!  Me olemme edel-
leen perillisiä—elämme edelleen raskausajalla, joka on pro-
sessi Jumalasta syntymiseksi. Jeesus on nyt isoveljemme sekä 
ylin pappi, joka valvoo hengellistä kehitystämme—ja valmistaa 
meidät kuninkaiksi ja papeiksi, jotka tulevat hallitsemaan hänen 
kanssaan!

Tulemme hallitsemaan ensimmäiset tuhat vuotta maan 
päällä. ”Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskun-
naksi (myös kuninkaiksi) ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan 
maan päällä” (Johanneksen ilmestys 5:10).

J O H T AVA T  K R I S T U K S E N  K A N S S A

Jeesus hallitse ensimmäiset tuhat vuotta maallisen esi-isänsä 
Daavidin valtaistuimella Jerusalemissa (Jesajan kirja 9:6-7). ”Ja 
joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille 
minä annan vallan hallita pakanoita, ja hän on kaitseva heitä 
rautaisella valtikalla…” (Johanneksen ilmestys 2:26–27). Mutta 
kuinka ja mistä käsin tulemme hallitsemaan?

Jeesus sanoi taas: ”Joka voittaa, sen minä annan istua kans-
sani valtaistuimellani [Jerusalemissa], niinkuin minäkin olen 
voittanut ja istunut [nyt] Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa” 
(Johanneksen ilmestys 3:21).

Kun synnymme Jumalasta, emme koostu enää ihmislihasta 
ja verestä vaan meistä tulee henkiolentoja ja meille annetaan 
voima!

Danielin ilmoituksen mukaisesti kaikkien valtakuntien 
voima siirtyy pyhille, ja he tulevat hallitsemaan niitä tuhannen 
vuotta Kristuksen alaisina—pyhät tuovat maailman rauhan 
sekä perustavat Jumalan hallituksen.

Mitä tämän jälkeen tapahtuu? Heprealaiskirjeen toinen 
luku ilmoittaa, että meille annetaan Kristuksen alaisina koko 
maailmankaikkeuden—kirjaimellisesti kaiken—hallitusvalta. 
Kristukselle on annettu kaikki valta ja me olemme hänen 
kanssaperillisiään! 

Kyllä, kuolemanjälkeinen elämä odottaa Jumalalle kuu-
liaisia—edessämme on suunnaton, villeimpiä unelmiamme 
suurempi potentiaali henkiolentoina! Voimmeko me ihmiset 
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käsittää tämän suunnattoman totuuden merkityksen tulevaisuu-
dellemme? Kuolemattomuuden saavuttamisen pitäisi olla kaik-
kein tärkein tavoitteemme. Armollinen Isämme ja hänen poi-
kansa Jeesus Kristus tahtovat lahjoittaa meille ikuisen elämän. 
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13
Maailmanrauha—kuin-
ka se saadaan aikaan

Olen matkustanut kaikkialle maailmaan maailman 
rauhan (ei-poliittisena) lähettiläänä. Olen pyrkinyt kes-
kustelemaan hallitusten johtajien—kuninkaiden, presi-

denttien, pääministerien sekä hallitusten johtavien tieteen, kou-
lutuksen, talouden ja teollisuuden henkilöiden—kanssa maailmaa 
kohtaavista ongelmista, pahasta sekä maailman rauhasta. Minun 
kutsumukseni ei ole maailmanrauhan saattaminen, enkä siksi 
pyri siihen—toimin sen sijaan sen voiman lähettiläänä, joka tuo 
rauhan aikanamme!

Monet valtioiden johtajat ovat varsin kyvykkäitä yksilöitä. 
He eivät kuitenkaan kykene poistamaan pahaa maailmasta 
eivätkä saattamaan rauhaa maailmaan.

Useiden tiedemiesten ja johtohenkilöiden mielestä ainoas-
taan maailmanhallitus voi tuoda rauhan maailmaan ja val-
vomaan maailman sotavoimia. Samaan hengenvetoon heidän 
täytyy kuitenkin myöntää, että tällainen on mahdotonta ja että 
yksi ihmisten käsissä oleva maailmanhallitus orjuuttaisi meidät 
kaikki!

H Ä M M Ä S T Y T T ÄVÄ  E N N U S T U S

Harva on perillä, että kuuluisa henkilö ilmoitti edeltä käsin, 
vuosisatoja aikaisemmin, ratkaisun rauhan kysymykseen. Hän 
oli satoja vuosia aikaansa edellä ja hänen aikalaisensa hylkäsivät 



ja tukahduttivat hänen ilmoituksensa. Hänen ennustuksensa 
unohtui pikaisesti.

Tämä hämmästyttävä ennustus olisi suuri apu nykyisille 
maailman johtajille, etenkin nykyisessä maailmantilassa. 

Minulla on ollut kunnia ilmoittaa monille maailman johto-
henkilöille tämä maailman ainoa toivo—varma toivosta—
meidän aikamme tuleva tapahtuma!

Harvat ovat perillä siitä, ettei Jeesus ollut hengellinen johtaja 
”sielujen ristiretkellä” vaan pioneeriuutistoimittaja.  Ketään 
toista historian henkilöä ole esitetty yhtä väärässä valossa—
ketään toista ei ole ymmärretty yhtä väärin!

Jeesus oli lähettiläs, hän toimitti ihmiskunnalle viestin kaikki-
valtiaalta Jumalalta. Hänen viestinsä oli suuri uutinen—elintärkeä, 
sensaatiomainen, tulevaisuutta koskeva uutisjulistus, joka kertoi 
tulevasta maailmanrauhasta. Viesti oli hyvä uutinen, ennuste, 
ilmoitus siitä, että maailman rauha tultaisiin varmasti 
aikaansaamaan meidän aikanamme.  Tämä oli Kristuksen 
evankeliumi! ”Evankeliumi” tarkoittaa ”hyvää uutista”.  

Mikä oli se meidän aikaamme varten oleva uutisjulistus, 
jonka ensimmäisen vuosisadan viholliset tukahduttivat? He 
eivät kyenneet kuitenkaan tukahduttamaan yhtä virallista asia-
kirjaa—pyhää Raamattua—joka sisältää virallisen vastauksen!

”Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku… 
meni Jeesus Galileaan ja saarnasi 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).

Uskokaa mikä evankeliumi—mikä hyvä uutinen? Uskokaa 
hyvä uutinen Jumalan valtakunnan tulosta.

Mutta mitä hän tarkoitti—Jumalan valtakunnalla?  Mistä 
tiedämme, että tämä sanoma tukahdutettiin? Ja jos Jeesuksen 
Kristuksen alkuperäinen, tosi evankeliumi tukahdutettiin, mitä 
evankeliumia tai evankeliumeja maailmassa julistettiin sen sijaan?

K I R J A T T U  A S I A K I R J A

Tällainen väittämä—Kristuksen julistaman tosi evankeliumin 
tukahduttaminen—ettei sitä julistettu vuoden 70 jKr. lähes 1900 
vuoteen maailmalle—on järkyttävä, hämmästyttävä.
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Asiakirja, jota nämä vehkeilijät eivät kyenneet tuhoamaan, 
todistaa väittämän todenperäisyyden. Jumalan seurakunta sai 
alkunsa helluntaina 31 jKr. (Apostolien tekojen 2 luku). Apostoli 
Paavali kirjoitti noin kaksikymmentä vuotta myöhemmin 
Galatian seurakunnille Hengen inspiroimana seuraavasti: ”Minua 
kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kut-
sunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, 
joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka häm-
mentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin 
(Kirje galatalaisille 1:6-7). Seuraavat jakeet lausuvat kaksinker-
taisen kirouksen sille, joka julistaa tämän vastaista evankeliumia.

Apostoli Paavali kirjoitti Korintin seurakunnalle: ”Mutta 
minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, 
niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja 
puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku 
tulee [toinen väärä pastori] ja saarnaa jotakin toista Jeesusta… 
tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet…” (2 
Kirje korinttilaisille 11:3-4).

Ja edelleen—jakeet 13–15: ”Sillä semmoiset ovat valheaposto-
leja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apos-
toleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enke-
liksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin (alkutekstissä 
myös pastoritkin) tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta 
heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen…”

Paavali kirjoitti Roomassa asuville alkukristityille: ”Sillä 
Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalatto-
muutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät [pidättävät] 
totuutta vääryyden vallassa” (Kirje roomalaisille 1:18).  Revised 
Standard Version kääntää saman: ”jotka pahuudellaan tukah-
duttavat totuutta”. Jumalan Jeesuksen Kristuksen kautta lähet-
tämä viesti pidätettiin—se tukahdutettiin.

Myös Jeesus Kristus teki selväksi, että hänen evanke-
liuminsa—Jumalan valtakunta—tultaisiin tukahduttamaan 
meidän aikakauteemme asti.

Jeesuksen opetuslapset kysyivät, mistä ennusmerkistä he tie-
täisivät, että tämän maailman (aikakauden) loppu tulisi juuri 
ennen Kristuksen paluuta maan päälle.

Jeesus varotti ensiksi, ettei heitä petettäisi. Hän sanoi, että 
monet tulisivat hänen nimessään ja tunnustaisivat hänet—
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Jeesukseksi—Kristukseksi ja väittäisivät olevansa Kristuksen 
pastoreita, mutta pettäisivät monia. Mutta ”… tämä valtakunnan 
evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistuk-
seksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matteuksen evan-
keliumi 24:14).

Jos Jumalan valtakuntaa olisi saarnattu kaikkina aikoina, 
se ei voisi olla lopun ajan ennusmerkki!

Kristuksen suoran ennustuksen mukaisesti monet julis-
tivat viestiä Jeesuksen persoonasta, he sanoivat, että Jeesus oli 
Kristus—he julistivat viestin sanansaattajasta, mutta samalla 
tukahduttivat hänen sanomansa!

Nyt on lopun aika. Lähes 1900 vuoden tauon jälkeen 
Worldwide Church of God—seurakunta lähettää tätä sanomaa 
nyt maailmanlaajuisesti! 

Jotkut ovat saarnanneet ”pelastuksen evankeliumia” (itse asi-
assa väärää pelastusta), toiset ”armon evankeliumia”—muuttaen 
armon luvalliseksi synninteoksi. Muutamat taas julistavat ns. 
”sosiaalista evankeliumia”.

Jeesus toi Isältä Jumalalta elintärkeän sanoman, viestin 
Jumalan valtakunnan tulosta! Mitä hän tarkoitti—Jumalan 
valtakunnalla?  Eikö olekin hämmästyttävää, ettei lähes 
kukaan maailman ihminen tunne tätä?

H A L L I T U K S E N  S A N O M A

Harva nykyihminen tietää, että Jeesuksen viesti koski hal-
litusta!  Harvat ymmärtävät, että Jumala ei yritä tällä aika-
kaudella (hengellisesti) pelastaa maailmaa. Harva tietää, että 
Jeesus kertoi hallituksesta.

Jeesus syntyi kuninkaaksi! Huomaa vielä kerran, profeetta 
Jesajan ennustus Kristuksesta: ”Sillä lapsi on meille syntynyt, 
poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus (oikeampi 
käännös: hallitus), ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neu-
vonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. 
Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton (oikeampi 
käännös: jonka aina suurenevasta hallituksesta ja rauhasta 
ei tule loppua) Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnal-
lansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskau-
della nyt ja iankaikkisesti” (Jesajan kirja 9:6-7).

Maailmanrauha—kuinka se saadaan aikaan 185



Huomaa, mitä Jeesuksen äidille, Marialle, sanottiin: ”…
Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi 
on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle mie-
helle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tulles-
saan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: Terve, armoitettu… Ja 
katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annet-
tava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kut-
suttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle 
Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin 
huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa 
ei pidä loppua oleman” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 1:26–33).

Kun Jeesus tuotiin Pilatuksen eteen kuulusteltavaksi, häneltä 
kysyttiin: ”Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä 
varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut.” 
Hän sanoi myös: ”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta” 
(Evankeliumi Johanneksen mukaan 18:37,36).

Miksi koko maailmaa on petetty? Kukaan ei tiedä, MIKSI 
ihmiskunta luotiin elämään maapallolle!

Kysyn jälleen, MIKSI olemme TÄÄLLÄ? MINNE OLEMME 
MATKALLA? MIKÄ on oikea TIE—rauhaan, hyvinvointiin, 
onneen ja yltäkylläisyyteen?  

MIKSI maailma ei voi elää rauhassa?  Miksi maailmassa on 
pahuutta? MIKSEI tiede pysty tarjoamaan vastauksia näihin 
kysymyksiin? Nämä ovat ihmiselämän tärkeimpiä kysy-
myksiä.  Miksi ihmiset eivät ole huolestuneita niistä?

Krist inusko on kannat tajamäärä ltään maai lman 
suurin uskonto. Ihmiset olettavat, että kristinusko 
perustuu—Raamattuun.

MIKSEIVÄT perinteisen kristinuskon eri lahkot ja kirkkokunnat 
kerro meille Raamatun todellisesta aiheesta? Mikseivät 
ne tunne Jeesuksen julistamaa todellista evankeliumia?  Se 
LÖYTYY RAAMATUSTA—tukahduttamattomana! Varsin selvästi!

On aika, että joku huutaa ja HERÄTTÄÄ uneliaan, välinpi-
tämättömän, nukkuvan ihmiskunnan!

O N K O  K U O L E M A N J Ä L K E I S T Ä  E L Ä M Ä Ä ?

Jotkut fundamentalistiset kristityt kirkkokunnat saarnaavat 
hengellistä pelastusta—tuonpuoleista elämää.
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ONKO tuonpuoleista elämää?  Raamattu esittää tämän 
totuuden varsin selvästi. Käsittelimme asiaa jo 12 luvussa.

Jeesuksen evankeliumi oli Jumalan valtakunta.  Onko 
sillä mitään tekemistä tuonpuoleisen elämän—hengellisen pelas-
tuksen—kanssa? Evankeliumi on suorassa yhteydessä tuon-
puoleiseen elämään.  Mutta koko maailmaa on PETETTY, 
maailma NUKKUU!  Jumalan valtakunnan evankeliumi 
käsittelee pohjimmiltaan kahta aihetta—hallitusta sekä hen-
gellistä pelastusta (jota jotkut kutsuvat ”uudestisyntymiseksi”). 
Käsittelimme edellisessä luvussa jo ”uudestisyntymistä”, tämä 
luku käsittelee taas hallitusta.

Mitä Jeesus tarkoitti Jumalan valtakunnalla?
Totuus ei ainoastaan yllätä—se järkyttää—se ällistyttää! Se 

on totinen hyvä uutinen—kaikkein mahtavin ihmisen tietoi-
suutta koskaan koskettanut hyvä uutinen!

K R I S T U K S E N  E VA N K E L I U M I

Jeesus kulki kaikkialle ja julisti Jumalan valtakunnan hyvää 
uutista.  Hän opetti vertauksiensa kautta Jumalan valtakun-
nasta.  Hän lähetti seitsemänkymmentä miestä saarnaamaan 
Jumalan valtakuntaa (Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:9). 
Hän lähetti apostolit, joiden perustukselle Jumalan seurakunta 
rakentuu, julistamaan ainoastaan Jumalan valtakuntaa 
(Evankeliumi Luukkaan mukaan 9:1-2).

Eikö olekin hämmästyttävää, että maailma kadotti tiedon 
evankeliumista?

Apostoli Paavali saarnasi Jumalan valtakuntaa 
(Apostolien teot 19:8; 20:25; 28:23,31).

Olet varmaan kuullut ihmisten puhuvan Jumalan valta-
kunnasta tähän tapaan: ”Kun kaikki kristityt työskentelevät 
yhdessä maailmanrauhan, suvaitsevaisuuden ja veljellisen rak-
kauden puolesta, Jumalan valtakunta saapuu lopulta ihmisten 
sydämiin”.

Koska maailma hylkäsi 1900 vuotta sitten Kristuksen evan-
keliumin, sen täytyi asettaa joku toinen sen tilalle. Sen piti 
kehittää väärennös.

Olemme kuulleet Jumalan valtakunnasta pelkkiä latte-
uksia—että se on sentimentaalisuus ihmisten sydämissä—
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siitä on tullut eteerinen, epätodellinen mitäänsanomatto-
muus! Jotkut ovat tulkinneet ”seurakunnan” valtakunnaksi. 
Toiset ovat sekoittaneet sen taas ”tuhatvuotiseen valtakuntaan”. 
Vuosisatamme alussa jotkut väittivät jopa Brittein kansainyh-
teisöä Jumalan valtakunnaksi.  Kuinka petetty tämä maa-
ilma voi olla?

D A N I E L  T I E S I !

Profeetta Daniel, joka eli 600 vuotta ennen Kristusta, tiesi, että 
Jumalan valtakunta oli todellinen valtakunta—todellisia maan-
päällisiä ihmisiä johtava hallitus.

Daniel oli yksi neljästä älykkäästä, viisaasta, erityi-
sestä Juudean orjuudessa olevasta juutalaisnuorukaisesta. 
Nämä neljä miestä asetettiin Kaldean valtakunnan kuningas 
Nebukadnessarin palatsiin, erityiskoulutukseen Babylonian hal-
lituksen tehtäviä varten. Daniel oli profeetta, jolle oli annettu 
erityiskyky ymmärtää näkyjä ja unia (Danielin kirja 1:17). 

Nebukadnessar oli ensimmäinen varsinainen maailmanhal-
litsija. Hän valloitti laajan valtakunnan itselleen, johon kuului 
myös Juudan valtio. Tämä kuningas näki unen, joka vaivasi—
huolestutti—häntä suuresti. Hän kutsutti tietäjät, noidat ja 
velhot paljastamaan, mitä hän oli uneksunut sekä mitä hänen 
unensa merkitsi, mutta he eivät kyenneet tähän. He olivat 
ymmällään. Sitten Daniel saatettiin kuninkaan eteen.

Daniel sanoi, ettei hänellä ollut ihmisenä suurempaa vii-
sautta kuin Kaldean maagikoilla unen selittämiseksi, ”mutta 
on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa 
kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa” 
(Danielin kirja 2:28). 

Jumalan tarkoitus oli ensinnä ilmoittaa tälle maailman 
ihmisjohtajalle, että Jumala on taivaassa—että Jumala on kan-
sojen, hallitusten ja kuninkaiden ylin johtaja—että Jumala 
hallitsee maailmankaikkeutta!  Tämä Kaldean kuningas 
tunsi ainoastaan monet pakanalliset demonijumalat. Hänellä 
ei ollut mitään tietoa elävästä, kaikkivaltiaasta Jumalasta. 
Nykyihmisten ja hallitsijoiden tavoin hänkään ei tiennyt, että 
Jumala on elävä, todellinen, aktiivinen hallitsija, joka kir-
jaimellisesti hallitsee koko maailmankaikkeutta!
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Tämän unen todellinen tarkoitus oli ilmoittaa Jumalan hal-
lituksen olemassaolosta—tosiasia, että Jumala hallitsee—
totuus Jumalan valtakunnasta—sama kuin Jeesuksen 
Kristuksen tosi evankeliumi! Lisäksi unen tarkoituksena oli 
ilmoittaa—tallentaa kirjoitusasuisena meille, tänään—mitä 
”aikojen lopussa” tapahtuu.

M E I L L E ,  T Ä N Ä Ä N !

Tämä ei ole mikään tylsä, kuollut, 2500 vuotta vanha kirjoitus. 
Se on elävä, SUUNNATTOMAN SUURI UUTINEN MEIDÄN 
PÄIVÄÄMME VARTEN! Se kertoo meille ennenaikaisesti, 
NYT, etukäteen—kaikkein monumentaalisimman historiallisen 
tapahtuman maapallolla, joka tapahtuu varmasti sinun elinaika-
nasi—aivan lähivuosina!

Tämä on tosi evankeliumi!  Se on Kristuksen totinen evan-
keliumi! Se on tarkoitettu sinulle ja minulle, tänään!  On erit-
täin tärkeää, että ymmärrät sen sanoman!

Lue Raamatustasi jakeet 28–35. Kuningas näki unessaan 
suuren patsaan—suuremman kuin mikään ihmisen rakentama 
patsas—se oli niin valtava, että se pelotti jopa unessa. Patsaan 
pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeaa, sen vatsa 
ja lanteet vaskea, sen sääret olivat rautaa, sen jalat olivat osaksi 
rautaa, osaksi savea.

Ajan kuluessa tapahtumat etenivät. Nebukadnessar katsoi 
patsasta, kunnes yliluonnollinen kivilohkare irtautui tai-
vaasta ja iski murskaten kivipatsaan jalat. Koko patsas mureni 
palasiksi, tuuli vei ne—patsas katosi! Tämän jälkeen kiviloh-
kareesta muodostui suuri vuori—ja se täytti koko maan!

Mitä tämä uni tarkoitti? Tarkoittiko se jotain? Kyllä, olihan 
se Jumalan lähettämä. Tämä ei ollut mikään tavallinen uni 
vaan Jumalan aikaansaama. Jumala välitti unen kautta olevansa 
kaiken hallitsija Nebukadnessarille—ja, koska uni kirjattiin 
Jumalan Sanaan—myös meille tänään—hän ilmoitti sen kautta 
tärkeitä asioita tosi evankeliumista!

Daniel sanoi (jakeessa 36): ”Tämä oli se uni, ja nyt sanomme 
kuninkaalle sen selityksen”.

Eli tämä on Jumalan tulkinta. Se ei ole ainakaan Herbert 
W. Armstrongin tulkinta. Ihmisten ei tule koskaan tulkita 
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Raamattua. Raamattu esittää meille Jumalan oman tul-
kinnan!  Tässä se on:

”Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas”—hän oli 
maallisen valtakunnan todellinen ensimmäinen maailman 
hallitsija!—”jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, 
väkevyyden ja kunnian.” Jumala ilmoitti tälle maailmanvalta-
kunnan ihmisdiktaattorille olevansa kaikkein ylin, kaiken ole-
massa olevan Hallitsija. 

Nykyihmisetkään eivät ajattele tämän Kaldean kuninkaan 
lailla Jumalan olevan hallitsija—ylin hallitseva persoona—
hallituksen johtaja. Iankaikkinen Jumala ilmoitti itsensä 
Danielin kautta Nebukadnessarille—sekä Raamatun kautta 
tänään sinulle ja minulle—että hän on kaikkivaltias hal-
litsijajumala, jota kaikkien on toteltava! 

Danielin sanoma tälle ihmisvaltiaalle jatkui seuraavasti: ”Sinä 
olet se kultainen pää. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valta-
kunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, 
joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata” (jakeet 37–39).

M I K Ä  O N  VA LT A K U N T A ?

Huomaa! Tässä puhutaan valtakunnista.  Nämä valtakunnat 
hallitsevat maapallon ihmisiä. Tässä puhutaan hallituksista! 
Tässä ei puhuta eteerisestä, sentimentaalisesta ”paikasta ihmisen 
sydämessä”. Tässä ei puhuta seurakunnista. Tässä puhutan tie-
tyistä hallituksista, jotka hallitsevat auktoriteettiase-
massa, kirjaimellisesti maapallon ihmiskansoja. Tässä esiinty-
västä ”valtakunta” -sanasta ei voi erehtyä.  

Unen tulkinnasta ei voi siitäkään erehtyä.  Jumala esittää 
oman tulkintansa profeetta Danielin kautta. Suuri metallipatsas 
esitti kansallisia ja kansainvälisiä hallituksia—todellisia, kir-
jaimellisia valtakuntia.

Patsas esitti nämä maailmanhallitukset aikajärjestyksessä. 
Ensimmäisenä oli kultainen pää, joka esitti Nebukadnessaria 
ja hänen valtakuntaansa—Kaldean valtakuntaa. Hänen jäl-
keensä—myöhemmin—seurasi toinen ja sen jälkeen kolmas 
valtakunta ”joka hallitsee kaikkea maata”—maailmanvalta!

Jakeessa 40 kuvataan rautaisia jalkoja, neljättä maailmanval-
takuntaa, joka oli luja, raudanluja—jonka armeija oli vahvempi 
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kuin sitä edeltävien valtakuntien. Hopea on kultaa halvempiar-
voisempi. Vaski on hopeaa halvempiarvoisempi. Rauta on vaskea 
halvempiarvoisempi. Jokainen metalli oli edellistä lujempi, vah-
vempi, mutta toisiaan seuraavat valtakunnat heikkenivät moraa-
lisesti ja hengellisesti. Patsaan kaksi jalkaa esitti neljännen valta-
kunnan jakaantumista kahtia.

Kaldean valtakunnan jälkeen seurasi sitä laajempi Persian 
valtakunta, jota taas seurasi kreikkalais-makedonialainen ja nel-
jäntenä kahteen jakautunut saksalais-roomalainen valtakunta, 
jonka pääkaupungit olivat Rooma ja Konstantinopoli.

Lue nyt—jae 44! Ota Raamattusi esiin. Totea omilla silmil-
läsi tämä asia Raamattusi lehdiltä. Löydät selvällä kielellä 
Jumalan määritelmän Jumalan valtakunnasta:

”Mutta niiden kuningasten päivinä…”, tässä puhu-
taan patsaan kymmenestä varpaasta, jotka olivat osaksi 
rautaa, osaksi savea. Tämä yhdessä Danielin 7 luvun profe-
tian ja Ilmestyskirjan 13 ja 17 lukujen kanssa viittaa uuteen 
Euroopan Yhdysvaltoihin, joka muodostuu nyt silmiesi 
edessä Euroopan talousyhteisöstä! Ilmestyskirjan 17:12 
tekee selväksi, että se on kymmenen kuninkaan tai kunin-
gaskunnan unioni, joka (Johanneksen ilmestys 17:8) nostattaa 
uudelleen esiin keskiaikaisen ”pyhän” saksalais-roomalaisen 
valtakunnan.

Huomioi, mitä ajan myötä tapahtuu! ”Mutta niiden kunin-
gasten päivinä”—näiden kymmenen kansan tai valtioryhmän 
aikana, MEIDÄN AIKANAMME, Rooman valtakunta nousee 
lyhyesti—huomaa, mitä sen jälkeen tapahtuu:

”… on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on 
kukistumaton iankaikkisesti… Se on musertava kaikki ne 
muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä 
iankaikkisesti”!

K Y L L Ä ,  M E I D Ä N  A I K A N A M M E !

Olemme käyneet läpi neljä yleismaailmallista valtakuntaa—
nämä neljä ovat ainoita! Ilmestyskirjan 13 ja 17 luvut osittavat, 
että alkuperäisen Rooman valtakunnan jälkeen se nousisi esiin 
vielä kymmenen kertaa—ja näistä seitsemää johtaisi pakana-
kirkko—muinaisen Baabelin ”tytär”—kirkko, joka väittäisi 
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olevansa kristitty, mutta jota Jumala nimittää ”Suureksi salai-
suus (mysteeri, engl. mystery) Babyloniksi”—tai suoremmin 
Babylonin mysteeriksi!

Näistä kuusi on tullut ja mennyt. Seitsemäs muodostuu juuri 
tällä hetkellä—tämä on viimeinen, lopullinen, lyhytaikainen 
Rooman valtakunnan nousu ja se muodostuu kymmenestä 
Euroopan ryhmästä tai valtiosta. Nämä ovat ne kymmenen 
raudan ja saven sekoituksen muodostamaa varvasta. 

Taivaan Jumala asettaa VALTAKUNNAN näiden aikana—
ja ne kestävät hyvin lyhyen aikaa, mahdollisesti vain kaksi ja 
puoli tai kolme ja puoli vuotta.

Tästä muodostuu Jumalan valtakunta!
Vertaa Ilmestyskirjan 17 luvun viestiin. Se kuvaa kirkkoa, 

ei mitään pientä—vaan suurta kirkkoa—joka hallitsee ”pal-
jojen vetten päällä” (jae 1), mitä jakeessa 15 kuvataan erikieli-
siksi kansoiksi.  Se esittäytyy Jumalan seurakuntana—joka on 
Raamatussa (Kirje efesolaisille 5:23; Johanneksen ilmestys 19:7; 
Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:1–10, jne.) Kristuksen kih-
lattu ”morsian”, joka hengellisesti avioituu Kristuksen kanssa 
hänen toisessa tulemuksessaan.

Tämä kirkko harjoittaa haureutta. Millä tavalla? Solmimalla 
suoran poliittisen unionin tämän maailman ihmishalli-
tusten kanssa! Se (hän, portto) ”istui” (Johanneksen ilmestys 
17:3) kaikkien näiden Rooman valtakunnan seitsemän esiin-
nousun ”selässä”—joka on ”Pyhä saksalais -roomalainen valta-
kunta”. Portto hallitsi ihmisvaltakuntia—kuten avovaimo tai 
avioton ”vaimo”, joka hallitsee rakastaja—”miestään”—luonnot-
tomassa ja jumalattomassa suhteessa.

Hän on siis ”istuva” tämän viimeisen ”pedon päällä”—tämän 
viimeisen ”saksalais-roomalaisen valtakunnan” esiinnousun 
”selässä”. Tästä tulee kirkon ja valtion unioni. Se kestää vain erit-
täin lyhyen ajan. Se taistelee Kristusta vastaan hänen toi-
sessa tulemuksessaan!   Tästä tulee sen loppu.

Me näemme sen tämänhetkisen nousun. Eli olemme 
lähellä Kristuksen paluuta! Olemme varsin lähellä tämän 
maailman loppua!

Kun Kristus palaa, hän saapuu kuningasten Kuninkaana 
ja hallitsee koko maailmaa (Johanneksen ilmestys 19:11–
16). Danielin mukaan hänen valtakuntansa—JUMALAN 
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VALTAKUNTA—tekee kaikista muista maallisista valtakun-
nista lopun.

Ilmestyskirjassa 11:15 lukee seuraavasti: ”Maailman kuninkuus 
on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa 
(Kristukselle), ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti (alku-
tekstin mukaan myös: tämän maailman valtakunnat ovat tulleet 
Herramme ja hänen Kristuksensa valtakunniksi)!”

Tässä on Jumalan valtakunta.  Se tarkoittaa nykyisten 
hallitusten—Venäjän, Kiinan, Japanin, Italian, Saksan—ja jopa 
Yhdysvaltojen ja Brittikansojen—hallitusten loppua.

Niistä tulee Herran Jeesuksen Kristuksen, tällöin koko 
maan kuningasten Kuninkaan valtakuntia. 

Tästä käy täysin selväksi, että Jumalan valtakunta on 
kirjaimellinen valtakunta. Kaldea oli valtakunta—Rooma 
oli valtakunta—samoin Jumalan valtakunta on hallitus. 
Se tulee hallitsemaan tämän maailman kansojen hallituksia.

Jeesus Kristus syntyi kuninkaaksi—hallitsijaksi!
Nämä raamatunjakeet kertovat selvästi, että Jumala on 

ylin Hallitsija. Ne kertovat selvällä kielellä, että Jeesus syntyi 
kuninkaaksi—että hän tulee hallitsemaan kaikkia maan 
kansoja—ja että hänen valtakuntansa hallitsee iankaikkisesti.

Kaikki tämä on pelkästään osa mahtavaa, hämmästyttävää, 
järisyttävää Jumalan valtakunnan totuutta.

Jumalan valtakunta tulee hallitsemaan kaikkia maan 
kansoja ja valtioita. Nämä kuolevaiset kansat ja valtiot EIVÄT 
jää kuitenkaan Jumalan valtakunnan sisäisiksi valtakunniksi. 
Jumalan valtakunta tulee hallitsemaan niitä!

Meidän on saatava vielä selville, mistä tai keistä se 
koostuu. Voitko SINÄ, yksilönä, olla osana tätä valtakuntaa?

S I I H E N  V O I  PÄ Ä S T Ä  S I S Ä L L E

Jeesuksen päivän uskonnolliset johtajat tiesivät, että Jeesus oli 
Jumalan lähettämä Jumalan totuuden opettaja. He leimasivat 
hänet vääräksi profeetaksi, harhauskoiseksi sekä kansankiihotta-
jaksi. Kuitenkin he tiesivät, että hän oli Jumalan lähettämä ääni!

Yksi heistä, Nikodeemus -niminen fariseus, joka oli yksi juu-
talaisten johtajista, tuli salaa yöllä Jeesuksen luo. Käsittelimme 
tätä jo 12 luvussa, mutta jatketaan!  
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Tämä fariseus sanoi: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opet-
tajaksi tulemisesi on Jumalasta” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 3:2) Me fariseukset tiedämme tämän! Hän ei sanonut 
”Minä tiedän”. Hän sanoi ”ME TIEDÄMME”—me fariseukset 
tiedämme! He tiesivät, että Jeesus puhui totta—mutta he eivät 
ainoastaan hyljänneet totuutta vaan lisäksi ristiinnaulitsivat 
Jeesuksen!

Jeesus meni suoraan asian y t imeen! Hän ker toi 
Nikodeemukselle Jumalan valtakunnasta.  Hän kertoi 
Nikodeemukselle asioita, jotka myös sinun tulee ymmärtää!

Huomaa! ”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Totisesti, toti-
sesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei 
voi nähdä Jumalan valtakuntaa” (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 3:3). Huomaa tämä! Voimme nähdä Jumalan valta-
kunnan. Sen voivat kuitenkin nähdä vain ”uudestisyntyneet”. 
Muut eivät kykene näkemään sitä! Lue tämä 12 luvusta tai tilaa 
ilmaiskirjasemme ”Just What Do You Mean—Born Again?”

Entä seurakunta? Pystyvätkö lihalliset ihmiset, jotka eivät 
väitä olevansa ”uudestisyntyneitä” näkemään seurakunnan?  
Tietenkin he pystyvät! Jeesus itse sanoi näin! Jos uskot Jeesusta, 
seurakunta ei ole Jumalan valtakunta!

Huomaa edelleen: ”Jeesus vastasi: Totisesti, totisesti minä 
sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi 
päästä sisälle Jumalan valtakuntaan” (jae 5). Jumalan valtakun-
taan voi päästä sisälle—mutta vain ne, jotka ovat ”syntyneet 
vedestä ja Hengestä”!

Huomaa vielä! Raamatun ylösnousemusluvussa sanotaan: 
”Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä 
Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta” 
(1 Kirje korinttolaisille 15:50). Kukaan ihminen, ei liha eikä veri 
voi päästä sisälle tai periä Jumalan valtakuntaa!

Pääsevätkö lihasta ja verestä koostuvat ihmiset seura-
kuntaan? Jumalan valtakunta ei voi olla seurakunta—sillä 
Jumalan valtakunta on jotain, johon liha ja veri eivät pääse 
sisälle!

Millaiseksi kuvittelet ”seurakunnan”? Onko se rakennus? 
Lihasta ja verestä koostuvat ihmiset voivat astua sisälle 
”kirkko”—nimisiin rakennuksiin ja katedraaleihin. Onko se 
joukko kääntymyksen tehneitä ihmisiä? Lihasta ja verestä 
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kostuvat ihmiset voivat liittyä jäseniksi itseään seurakun-
naksi kutsuvaan ihmisryhmään. Mutta liha ja veri ei voi päästä 
sisään  Jumalan  valtakuntaan— seurakunta  ei ole Jumalan 
valtakunta!

I H M I S T E N  S Y D Ä M E S S Ä ?   H A L L I T U K S I A

Osa väittää Jumalan valtakunnan olevan eteerinen, sentimen-
taalinen tunne tai jotain ihmisten sydämissä. Tässä tapauksessa 
Jumalan valtakunta menisi kuolevaisen ihmisen sisälle. Nämä 
raamatunkohdat sanoivat kuitenkin selvästi, että vasta kun 
ihminen lakkaa olemasta liha ja veri—kun hänet ylösnousemuk-
sessa muutetaan henkiolennoksi—vasta sitten hän voi päästä 
sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakunta ei astu ihmi-
siin. Ihmiset astuvat siihen—sen jälkeen kun heidät on herätetty 
kirkkauteen—sen jälkeen kun he eivät ole enää ”lihaa ja verta”. 

Onko Jumalan valtakunta ”sisälläsi oleva jumala”? Ei mis-
sään tapauksessa. Se ei syntynyt ihmisessä, eikä se ole koskaan 
astunut ihmiseen. Ihminen pääsee siihen, sen jälkeen kun hän 
on ”uudestisyntynyt”.

Entä Brittein kansanyhteisö? Olen vieraillut Brittein saarilla, 
Kanadassa ja Australiassa—ja kaikki siellä näkemäni ihmiset 
olivat lihaa ja verta. He astuivat Brittein kansainyhteisöön—joka 
ei ole enää olemassa—mutta he eivät voi astua Jumalan valta-
kuntaan nykyisessä lihan ja veren koostumuksessaan. Eli tote-
amme, ettei Britannian kansainyhteisö ole Jumalan valtakunta.

Joku Raamattua väärinymmärtänyt saattaa kysyä: ”Eikö 
Jeesus itse sanonut, että Jumalan valtakunta on ’sisällisesti 
teissä’?” Tämä Luukkaan evankeliumin 17 luvun jae 21 on 
väärä käännös, siksi osa ihmisistä on kuvitellut Jumalan val-
takunnan olevan tunne ihmisen sisällä.

F A R I S E U S T E N  S Y D Ä M I S S Ä ?

Tarkastellaan tätä tarkemmin. Ymmärrä ensiksi, että jos edel-
linen lause pitäisi paikkansa, se olisi muiden kohta esitettyjen 
raamatunkohtien vastainen. Et voi uskoa Raamattuasi, jos se on 
ristiriitainen—etkä tällä perusteella pysty todistamaan mitään.

Katsotaan ensin, kelle Jeesus puhuu? Lue itse!
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”Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valta-
kunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: Ei Jumalan valta-
kunta tule nähtävällä tavalla eikä voida sanoa: Katso, täällä se 
on, tahi: Tuolla; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti 
teissä” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 17:20–21).

Jeesus puhui kääntymättömille, lihallisille, tekopyhille fari-
seuksille. Huomaa seuraavat sanat: ”…vastasi hän heille ja 
sanoi…”. Fariseukset asettivat tämän kysymyksen. Olivatko he 
seurakunnassa?  Eivät missään tapauksessa! Jos kuvittelee, 
että valtakunta on seurakunta—valtakunta olisi tämän jakeen 
mukaan ”sisällisesti” fariseuksissa. Onko tällaisessa väittämässä 
mitään järkeä?

Huomaa, mitä Jeesus täsmälleen sanoi. Muista, että seura-
kuntaa ei ollut vielä perustettu. Jeesus ei sanonut: ”Jumalan val-
takunta tullaan asettamaan teidän sydämiinne.” Hän ei maininnut 
yhtäkään ihmisten tulkinnoista. Hän sanoi fariseuksille: ”Jumalan 
valtakunta ON”—preesensissä, NYT!  Hänen lausumansa 
Jumalalan valtakunnasta olivat preesensissä, eivät futuurissa. 

Luukas kirjoitti nämä sanat alun perin kreikaksi, josta se 
käännettiin suomenkieliseksi ” sisällisesti teissä”. King Jamesin 
englanninkielisen version marginaaliin lisättiin ”teidän keskel-
länne” tai ”teidän joukossanne”. Asiayhteydestä käy ilmi, että 
tämä on parempi käännös. Moffattin käännöksestä käy ilmi, 
että Jeesus puhui hallinnostaan, hallituksen johtajuudestaan.

Moffatt kääntää saman jakeen seuraavasti: ”…vastasi hän 
heille ja sanoi: Ei Jumalan valtakunta tule haluamallanne näky-
vällä tavalla, kukaan ei voi sanoa: Täällä se on, tai: Tuolla se on; 
sillä Jumalan hallinto on nyt keskellänne.” 

Revised Standard Version—käännös sanoo seuraavasti: 
”Jumalan valtakunta on keskellänne.” Kaikissa näissä käännök-
sissä käytetään preesensiä.

Jeesus ei puhunut kohta järjestettävästä seurakunnasta. 
Hän ei puhunut sydämen tunteista. Hän puhui hallinnos-
taan Messiaana! Fariseukset eivät kysyneet seurakunnasta. 
Heillä ei ollut minkäänlaista tietoa pian perustettavasta Uuden 
Testamentin seurakunnasta. Fariseukset eivät tiedustelleet tun-
teista. He tiesivät profeetta Danielin, Jesajan, Jeremian ja muiden 
profeettojen kautta, että Messias oli tuleva. He ylenkatsoivat 
profetiat, jotka kertoivat, että hän tulisi ”Jumalan karitsana” 
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ja että hänet teurastettaisiin ihmiskunnan syntien takia—että 
hän syntyisi, kasvaisi, olisi ylenkatsottu ja ihmisten hylkäämä, 
kuten Jesajan 53 luvussa kerrotaan. He keskittyivät ainoastaan 
hänen toista tulemusta käsitteleviin profetioin, joissa häntä 
kuvattiin kaikki kukistavana, kaikenhallitsevana kuninkaana. 
Fariseukset odottivat tällaista Jumalan valtakuntaa.

K O K O  M A A I L M A N  K A T T AVA  H A L L I T U S

Jeesus ojensi fariseuksia. Hän selitti, ettei Jumalan valtakunta 
olisi pelkästään paikallinen, rajoitettu juutalaisten valtakunta.  
Se ei olisi yksittäinen, näkyvä ihmisvaltakunta, jota voitaisiin 
osoittaa sormella ja sanoa: ”Se on tämä, täällä” tai ”valtakunta 
on tuo, tuolla”. Jeesus syntyi tämän valtakunnan Kuninkaaksi. 
Hän sanoi tämän suoraan Pilatuksel le (Evankeliumi 
Johanneksen mukaan 18:36–37). Raamattu käyttää ”kuningas” 
ja ”valtakunta”—termejä vaihtelevasti toinen toisistaan (katso 
Danielin kirja 7:17–18,23). Tämän tulevaisuuden valtakunnan 
Kuningas seisoi heidän keskellään. Hän lausui alkuperäiskielellä 
täsmällisesti—marginaalin ja muiden käännösten mukaisesti.

Jeesus kuvaa seuraavissa jakeissa toista tulemustaan, kun 
Jumalan valtakunta hallitsee koko maata.  Luukaan evanke-
liumissa 17:24 ja Matteuksen evankeliumissa 24:27 hän vertaa 
paluutaan koko maailmaa hallitsemaan salaman leimauk-
seen. Jakeen 26 mukaan—ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin 
käy myöskin kun Kristus saapuu voimalla ja kirkkaudellaan 
maan Hallitsijana. Jae 30 kertoo—kuinka hän ilmestyy. 

Jeesus ei selvästikään sanonut, että Jumalan valtakunta olisi 
noiden Kristusta vihaavien tekopyhien fariseusten sisällä. Hän 
ei myöskään sanonut, että seurakunta olisi tämä valtakunta.

Näiden muiden jakeiden kautta asia käy varsin selväksi! 
Jeesus sanoi selkeästi, että nämä fariseukset eivät tulisi ole-

maan Jumalan valtakunnassa. Hän sanoi heille: ”Siellä on 
oleva itku ja hammasten kiristys, kun [te fariseukset] näette 
Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain 
olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heite-
tyiksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja 
etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa (Evankeliumi 
Luukkaan mukaan 13:28–29).
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Ihminen astuu sisälle Jumalan valtakuntaan—vanhurs-
kaiden ylösnousemuksessa! Silti Aabraham ei ole vielä päässyt 
siihen (ks. Kirje heprealaisille 11:13,39.40).

E I  O L E  V I E L Ä  I L M E S T Y N Y T

Joku saattaa ihmetellä: ”Eikö Jeesus sanonut, että Jumalan valta-
kunta ’on tullut lähelle’?” Kyllä, näin lukee Markuksen evanke-
liumissa 1:15. Tämä johti luonnollisesti siihen, että osa ihmisistä 
luuli Jeesuksen tarkoittavan, että Jumalan valtakunta perustet-
taisiin Jeesuksen toimikauden aikana. Tämän takia jotkut olet-
tivat, että Jumalan valtakunta oli seurakunta. 

Mutta Jeesus ei sanonut, että Jumalan valtakunta oli jo 
perustettu. Sitä julistettiin (Evankeliumi Luukkaan mukaan 
16:16). Jeesus ei sanonut, että se oli jo tullut. Jeesus itse korjasi 
tällaisen väärän olettamuksen. Jeesus ”puhui vielä vertauksen, 
koska… he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmes-
tyvä” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 19:11). Miksi Jeesus 
kertoi tämän vertauksen? Siksi, koska jopa hänen aikanaan osa 
oletti erheellisesti, että valtakunta ilmestyisi välittömästi—koska 
osa luuli, että se oli seurakunta!

Jatka nyt: ”Hän sanoi näin: Eräs jalosukuinen mies lähti mat-
kalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja 
sitten palatakseen” (jae 12). Kristus on tämä ”jalosukuinen mies”. 
Hän puhuu tässä taivaaseen Isänsä Jumalan valtaistuimelle nou-
semisesta. Huomaa, että hän meni sinne, jotta hänelle annettai-
siin valtakunnan hallinto. Huomaa myös, että hän palaa sen vas-
taanotettuaan! Hän ei ole vielä palannut! Tämä käy ilmi myös 
toisista raamatunjakeista, jota käsitellään hetkisen kuluttua.

Tämä vertaus esitettiin, koska eräät luulivat Jumalan valta-
kunnan ilmestyvän välittömästi heidän aikanaan, ensimmäi-
sellä vuosisadalla: ”Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän 
käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, 
saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut” (jae 
15). Kun Kristus palaa, meidät kaikki kutsutaan Kristuksen tuo-
mioistuimen eteen—tilintekoa varten!

Jakeessa 17 se, joka oli tuottanut kymmenen leiviskää ”sai 
vallita kymmentä kaupunkia”! Sille, joka oli tuottanut viisi lei-
viskää, hän sanoi: ”Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia.”
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Tässä puhutaan Kristuksen toisesta tulemuksesta—
kuinka hän delegoi hallitusvallan kristityn aikakauden, 
Kristuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen välisenä ajanjak-
sona kääntymyksen tehneille pyhille.

Tämän vertauksen tarkoituksena oli tehdä selväksi, että 
Jumalan valtakunta on kirjaimellinen hallitus, joka perus-
tetaan Kristuksen toisessa tulemuksessa—ei sitä ennen! 
Seurakunta ei voi olla Jumalan valtakunta. Tosi Jumalan seu-
rakunta muuttuu ylösnousemuksessa, se muuttuu silmänrä-
päyksessä kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen, Jumalan val-
takunnaksi. Kun kaikki seurakunnan jäsenet on muutettu 
kuolemattomiksi, siitä tulee Jumalan valtakunta. Mutta se ei 
ole vielä, nyt, valtakunta! 

P Y H Ä T  H A L L I T S E VA T

Lue nyt kuvaus siitä, kuinka Kristus vastaanottaa auktoriteetin val-
takunnan Hallitsijana. Hän on se jalosukuinen mies, joka meni 
taivaaseen vastaanottaakseen kuninkuuden ja sitten palatakseen.

Luimme jo Danielin kirjan toisesta luvusta profeetta 
Danielin kirjaaman Jumalan valtakunnan asettamisesta—
Kristuksen tulemuksessa—kuinka se on musertava kaikki 
nykyiset maanpäälliset kansalliset hallitukset ja kuinka koko 
maailmaa hallitseva Jumalan valtakunta perustetaan. Huomioi 
sen seitsemäs luku:

”Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä 
tuli Ihmisen Pojan [Kristuksen] kaltainen; ja hän saapui 
Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen” (jae 13). 
Jeesus käytti itsestään jatkuvasti nimeä ”Ihmisen Poika”—
Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evanke-
liumeissa. Kristus kohosi taivaaseen pilvissä (Apostolien teot 
1:9). Hän nousi taivaan Jumalan valtaistuimelle (Evankeliumi 
Markuksen mukaan 16:19). Jatka:

”Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki 
kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa 
on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on 
valtakunta, joka ei häviä” (Danielin kirja 7:14).

Asia on päivänselvä! Kristus nousi Jumalan valtaistuimelle 
taivaaseen. Jumala on koko maailmankaikkeuden Hallitsija. 
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Tässä näyssä Jumala Kaikkivaltias, herätetyn Kristuksen Isä 
myöntää Kristukselle vallan. Valta (engl. dominion) tarkoittaa 
hallitusvaltaa tai ylintä hallitsevaa auktoriteettia. Kristukselle 
annettiin myös ”valtakunta”. Missä tämä valtakunta tulee ole-
maan? Siinä sanotaan, että ”valtakunta, ja kaikki kansat, kan-
sakunnat ja kielet palvelivat häntä”. Kansat ja kansakunnat 
puhuvat eri kieliä maan päällä. Kristukselle annettiin valta yli 
kaikkien kansakuntien—koko maailman!

T Ä R K E Ä  S A N A  ” K U N N E S ”

Lukisitko nyt omasta Raamatustasi Apostolien tekojen 3:21? 
Siinä sanotaan, että taivaan piti omistaman hänet niihin 
aikoihin asti—ei pysyvästi, vain tiettyyn aikaan saakka. 
Mihinkä saakka? Kunnes kaikki asetettaisiin jälleen koh-
dallensa. Kohdalleen asettaminen tarkoittaa aikaisempaa 
tilaan palauttamista. Tässä puhutaan Jumalan lakien, Jumalan 
hallituksen—onnen ja maailmanlaajuisen rauhan ennalleen 
asettamisesta.

Profeetta Daniel kuvaa kirjansa seitsemännessä luvussa 
näkemäänsä unta, näkyä. Hän näki neljä villiä petoa. Huomioi 
jae 16, jonka tulkinta alkaa jakeesta 17. Tämä on Jumalan inspi-
roima tulkinta—ei minun omani: ”Nuo suuret pedot, joita on 
neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. Mutta 
Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat val-
takunnan iankaikkisesti—iankaikkisesta iankaikkiseen” 
(Danielin kirja 7:17–18).

Huomaa! Kristus ei hallitse yksin—pyhät—kääntymyksen 
tehneet todelliset kristityt—Jumalan pojaksi siitetyt—saavat 
omistaa valtakunnan! He tulevat hallitsemaan Kristuksen 
kanssa, hänen alaisinaan! Uudessa Testamentissa sanotaan, että 
kääntymyksen tehneet pyhät ovat Kristuksen kanssaperillisiä!

Tässä samaisessa seitsemännessä luvussa Daniel kertoo myös 
toisesta voimasta. Hänen unensa neljättä petoa—neljättä valta-
kuntaa (Rooman valtakuntaa)—kuvataan kymmensarviseksi 
pedoksi. Ilmestyskirjan 13 ja 17 luvuissa näiden kerrotaan olevan 
alun perin 476 jKr. kukistuneen Rooman valtakunnan kym-
menen heräämistä tai esillenousua. Niiden keskeltä—vuoden 
476 jKr. jälkeen—nousi toinen pieni sarvi—uskonnollinen valta-
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kunta, joka hallitsi seitsemää jälkimmäistä suurempaa ”sarvea”, 
eli uudelleen vironnutta Rooman valtakuntaa (jae 20).

Lue nyt tästä ”pienestä sarvesta”—uskonnollisesta valtakun-
nasta—jakeesta 21: ”Se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä 
vastaan ja voittavan heidät, siihen asti kunnes [huomaa taas 
“KUNNES”] Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman 
pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan.”

Pyhät—jotka eivät koostu enää lihasta ja verestä, vaan ovat 
kuolemattomia—tulevat omistamaan valtakunnan Kristuksen 
toisessa tulemuksessa!

Jeesus Kristus tekee asian varsin selväksi. Itse Kristus puhuu 
Ilmestyskirjassa 3:21 ja 2:26–27: ”Joka voittaa, sen minä annan 
istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voit-
tanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.” Isän 
valtaistuin on taivaassa—jossa Jeesus Kristus on nyt; mutta 
Kristuksen valtaistuin, jolla pyhät istuvat hänen kanssaan, on 
Daavidin valtaistuin Jerusalemissa (Evankeliumi Luukkaan 
mukaan 1:32).

Jatketaan: ”Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teois-
tani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, ja hän on 
kaitseva heitä rautaisella valtikalla.”

E M M E  V O I  T I E T Ä Ä  A J A N K O H T A A

Jeesus kertoi ylösnousemuksensa jälkeen, Öljymäeltä taivai-
siin nousemista ennen opetuslapsilleen, kuinka Jumala siittäisi 
heidät ja kuinka he vastaanottaisivat Jumalan Pyhän Hengen 
voiman tulevana helluntaina (pentekoste).

Opetuslapset tahtoivat tietää, tultaisiinko Jumalan valta-
kunta perustamaan silloin! Seurakunta perustettiin lähes-
tyvänä helluntaina. Pitikö tämän seurakunnan perustaa 
valtakunta?

”Herra”, he tiedustelivat, ”tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat 
Israelille valtakunnan?”

Jeesus teki taaskin selväksi, ettei seurakunta ollut valtakunta.
”Hän sanoi heille: Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä 

hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan, kun 
Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette ole-
maan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa 
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ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän 
sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei 
hänet pois heidän näkyvistään” (Apostolien teot 1:7-9).

Hän antoi seurakunnalle tehtäväksi julistaa hänen evan-
keliumiaan kaikkialle maailmaan. He vastaanottaisivat Pyhän 
hengen, joka siittäisi heistä pyhiä—kristittyjä—ja asettaisi heidät 
Jumalan seurakuntaan. Tämä antaisi heille voiman seurakun-
nalle annetun tehtävän suorittamiseksi. Mutta tämä tehtävä ei 
ollut Jumalan valtakunnan perustaminen. Heidän asiansa ei 
ollut tietää sen ajankohtaa. 

Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi: ”Ei ole teidän asianne 
tietää aikoja eikä hetkiä”? Hän antoi selityksen toisella kerralla. 
Tämä löytyy Matteuksen evankeliumista 24:36, jossa hän puhuu 
tämän maailman lopusta sekä toisesta tulemuksestaan:

”Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät tai-
vasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.” Hän puhui 
toisesta tulemuksesta sekä valtakunnan perustamisesta, ajasta, 
jota kukaan muu kuin Isä ei tiedä.

Vaikka emme vielä tänä päivänäkään tiedä aikaa emmekä 
hetkeä, tiedämme Jumalan profetioiden kautta, että tämä hetki 
on tänään varsin lähellä!  Huomaa Luukkaan evankeliumista 
21:25–32, jossa Jeesus kertoi etukäteen tulevista maailmanta-
pahtumista, niiden alusta, jotka johtaisivat ”kansojen ahdistuk-
seen”, maailman ongelmiin, ”epätoivoon”—”ihmiset menehtyvät 
peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa”—
maailma tulisi kohtaamaan ennennäkemättömiä ongelmia. 
”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja 
nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Totisesti 
minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki 
tapahtuu.” 

Kaikkien merkkien mukaan olemme tämän nykyisen pahan 
maailman vihoviimeinen sukupolvi.

K A K S I  K O H T A L O K A S T A  VA I H T O E H T O A

Tämän maailman ongelmat alkoivat ensimmäisen maailman-
sodan alkaessa vuonna 1914. Saimme hengähtää vuodesta 1918 
vuoteen 1939. Elämme parhaillaan toista hengähdyskautta. 
Elämme nyt ydinenergian aikaa. Olemme varastoineet niin 
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suuren määrän vetypommeja, että ne pystyvät hävittämään 
kaiken elämän maapallolta moninkertaisesti. Meillä on myös 
muita tuhoaseita, jotka kykenevät myös pyyhkäisemään ihmis-
kunnan maapallolta. 

Nykypäivän maailmankuulut tiedemiehet ovat sitä mieltä, 
että vain yksi suuri maailmanhallitus voi ehkäistä kos-
misen tuhon. Ihmiset eivät kuitenkaan kykene eivätkä 
tahdo kokoontua yhteen tällaista yhtä maailmanhallitusta 
muodostamaan. 

On aika kohdata kova, kylmä, realistinen tosiasia: ihmis-
kunnalla on vain kaksi vaihtoehtoa: joko kaikkivaltias Jumala 
on olemassa, joka asettaa Jumalan valtakunnan hallitse-
maan kaikkia kansoja yliluonnollisella, kansoja ylemmällä 
VOIMALLA ja saattaa meille rauhan—tai sitten kaikki ihmis-
elämä tuhoutuu (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:22). 

Kokemamme ”hengähdystauko” on päättymäisillään, pian 
puhkeaa kolmannes maailman ydinsota—Raamatullisen pro-
fetian nimittämä ”suuri ahdistus” (Evankeliumi Matteuksen 
mukaan 24:21–22). Jumala lyhentää tämän viimeisen, kau-
heimman ongelmajakson… ja lähettää Kristuksen takaisin 
maan päälle kuningasten Kuninkaaksi ja herrojen Herraksi—
Kristus palauttaa Jumalan hallituksen koko maailmaa hallit-
sevan Jumalan valtakunnan avulla!
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FINNISH—The Incredible Human Potential

HERBERT W. ARMSTRONG on Worldwide Church of God -seura-
kunnan johtava pastori, joka tunnetaan ja jota arvostetaan monissa 
johtavissa hallitus-, teollisuus- ja kasvatuspiireissä ympäri maailmaa. 
Hän alkoi julkaista Plain Truth -lehteä vuonna 1934 ja toimi sen päätoi-
mittajana. Vuonna 1947 H. Armstrong perusti Ambassador Collegen, 
jolla on kaksi campusta, jotka sijaitsevat Pasadenassa Kaliforniassa 
ja Big Sandyssä Texasissa. Hän perusti myös tunnetun Ambassador 
International Cultural Foundation -säätiön, joka edistää kulttuuria, 
hyväntekeväisyyttä sekä humanitääristä toimintaa, sekä toimi sen joh-
tajana. Herbert Armstrong matkusti yli 70 eri maahan ja julisti Jumalan 
valtakunnan evankeliumia. Monien maiden päämiehet ottivat hänet 
arvokkaasti vastaan, kriittisen alueen vierailumaista mainittakoon 
Japani, Kiina, monet Afrikan maat sekä Etelä-Afrikka, Israel ja Egypti. 
Vielä yli 90 -vuotiaanakin H. Armstrong jatkoi kirjoittamista sekä 
hyvän uutisen saarnaamista televisiolähetyksien kautta. Hän julisti, että 
Jumala tulee puuttumaan maailman asioiden kulkuun ja pelastaa ihmis-
kunnan tämän sukupolven aikana! Hän kirjoitti The Missing Dimension 
in Sex ja The Incredible Human Potential – teokset, jotka paljastavat 
Jumalan suuren suunnitelman ihmiselämää varten. Hän kirjoitti myös 
The Wonderful World Tomorrow—What It Will Be Like, The United 
States and Britain in Prophecy ja The Seven Laws of Success –teokset 
sekä  omaelämänkertansa. Last updated November 14, 2017


