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Kun Jaakob kirjoitti epistolansa, hän oli 
vakuuttunut siitä, että hän eli lopunaikana. 
Jumala antoi meille Jaakobin viestin, jotta 
ymmärtäisimme, mikä aiheutti nykyajan 

suurimman tragedian—mikä tämä 
tragedia on—ja mikä on sen ratkaisu!!



Sisällysluettelo

1 Viesti karkotetuille 1

2 Valkeuksien Isä 21

3 Veljet, älkää katsoko henkilöön  36

4 Sota opettajien parissa 60

5 Jumala tuomitsee “rikkaat” 71

6 Elian rukous  90



1
Viesti karkotetuille

Paavali kirjoitti uuden testamentin epistoloista 
kaikki paitsi seitsemän. Näitä seitsemää kutsutaan 

“yleisiksi epistoloiksi” ja ne ovat: Jaakobin epistola, 
Johanneksen kolme epistolaa, Pietarin kaksi epistolaa sekä 
Juudaan epistola.

Kaikkien seitsemän epistolan viesti on ilmoitettu viimei-
sellä tunnilla.

ensiksi saapui ilmoitus 1. Johanneksen kirjeen viimeisestä 
tunnista. Tämä ilmoitus julistettiin seurakunnalle 5. touko-
kuuta 2001.

Jumalan Filadelfian seurakunta (pcg, the Philadelphia 
Church of God) on seurannut viimeisen tunnin profeetallisia 
tapahtumia kyseisestä päivästä lähtien. On hämmästyttävää, 
kuinka tapahtumat ovat kiihtyneet lyhyessä ajassa.

Profeetallisista tapahtumista dramaattisin on kuitenkin 
epistoloiden viestin paljastaminen!

Jumala on ilmoittanut pcg:lle näistä seitsemästä raamatun 
epistolasta tähän mennessä kiireisimmän viestin. Nämä kirjat 
ovat kaikkea muuta kuin “yleisiä”. Itse asiassa ne ovat yksi-
tyiskohtaisimpia, tarkimpia epistoloita, joita tulet koskaan 
lukemaan!



apostoli Jaakob teki kääntymyksen Veljensä kuoleman ja 
kuolleista nousemisen jälkeen. Jaakob oli Jeesuksen Kristuksen 
veli ja omaa varmasti paljon kiinnostavaa sanottavaa. Jaakob 
esittää monia Vuorisaarnalta kuulostavia lausumia.

Johdanto Jaakobin kirJeeseen

Jaakob toimi johtajana seurakunnan päämajassa Jerusalemissa. 
Hän kärsi marttyyrikuoleman noin jKr. 62. Tradition mukaan 
Jaakob kuoli, kun hänet heitettiin alas temppelistä. Tämä tapahtui 
suurin piirtein Jerusalemin alueen kansannousun aikaan, joka 
johti Jerusalemin piirityksen ja 70 jKr. lopulta sen hävitykseen..

International Critical Commentary sanoo seuraa-
vasti: “Jaakobin, Herran veljen, tärkeä asema Jerusalemin 
seurakunnan messiaanisen liikkeen ensimmäisinä vuosi-
kymmeninä vahvistuu juutalaisen historioitsija Josephuksen 
kertomuksesta Jaakobin kuolemasta (Antiquities of the 
Jews 20:200) … Josephus kuvaa prokuraattori Festuksen ja 
albinuksen hallintokausien välisiä tapahtumia. ‘Hätäinen ja 
rohkea’ (20:199) ylipappi ananus käytti rooman valvonnan 
puutetta hyväkseen, kutsui kokoon ‘tuomareiden neuvoston’ ja 
toi sen eteen Jaakob nimisen miehen, ‘Jeesuksen, Kristukseksi 
kutsutun veljen, yhdessä eräiden muiden kanssa.’”

Josephus todisti itse tuonaikaiset tapahtumat ja hänen 
kirjoituksensa ovat arvovaltainen maallinen lähde.

Miksei ihmisillä ole enemmän uskoa Kristukseen ja hänen   
soturiapostoleittansa teoksiin? Jopa maalliset lähteet todistavat 
apostolien ja heidän teostensa olemassaolosta.

Kyseinen pimeä ajanjakso kuvaa tulevaa, kohdallemme 
osuvaa suurta ahdistusta tänä lopunaikana. epistolan kir-
joittamisen aikana Jerusalem piiritys oli alkamassa ja Israelin 
kansat saarretaan samalla tavalla meidän päivinämme.

Kun Jaakob kirjoitti kirjeensä, moni Jumalan oma kääntyi 
pois, moni saarnasi toista evankeliumia (Kirje galatalaisille 
1:6). Jaakob luuli, että kyseessä oli lopunaika—meidän elinai-
kamme!
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Tämä epistola on lopunajan kirja.
aivan kuten tänä päivänä, Jumalan omat lakkasivat saar-

naamasta evankeliumia ympäri maailmaa. Vain pieni jäännös 
pysyi uskollisena ja toimitettiin turvapaikkaan Pellaan (joka 
sijaitsee tänään Jordaniassa).

Maailma on toivottoman ymmällään Jaakobin epistolasta. 
Jopa Jumalan omassa seurakunnassa vallitsee hämmennys. 
yksi Worldwide Church of God (wcg) -seurakunnan pastori 
väitti Jaakobin kirjettä raamatun maallisimmaksi kirjaksi. 
Päinvastoin! Jaakobin kirje ei ole tarkoitettu maallisille 
ihmisille—se on tarkoitettu Jumalan omille, jotka kykenevät 
vastaanottamaan sen viestin syvällisesti!

Moni on kyseenalaistanut Jaakobin epistolan. Martin 
luther kutsui sitä “olkiseksi epistolaksi”. Sitä opiskellessamme, 
näemme, miksi luther ajatteli näin: Jaakob ylistää tämän maa-
ilman vihaamaa Jumalan lakia.

Tämä viesti paljastaa raamatunselostusteosten virheet ja 
tarjoaa ainutlaatuisen, syvällisemmän käsityksen Jaakobin 
kirjasta! On aika, että Jumala paljastaa meille syväl-
lisemmän ymmärryksen Jaakobin erinomaisesta 
epistolasta. Jumalan ilmestys sataa tänään Jumalan uskol-
liselle jäännökselle (Jaakobin kirje 5:7). Kaikkialla muualla 
vallitsee hengellinen kuivuus. 

Jaakobin epistolasta käy selvästi ilmi lopunaikaan suun-
tautuminen. Jaakobin kirjeen jae 5:3 esittää vahvan varoituksen 

“viimeisinä päivinä”—joita elämme. Jaakobin kirjeen jae 
5:7 neuvoo: “Olkaa kärsivällisiä, veljet Herran tulemukseen 
asti …” Jae puhuu erityisesti meille, jotka odotamme tänään 
Kristuksen pikaista paluuta maan päälle! Seuraava jae kehot-
taa: “Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä 
Herran tulemus on lähellä.” Kyllä—Kristuksen toinen tulemus 
on hyvin lähellä!

Tulet huomaamaan, että Jaakobin kirje kommunikoi 
Jumalan omille laodikean aikakaudella. Kirje sisältää vahvan 
viestin Jumalan penseille laodikealaisille sekä dramaattinen 
viestin meille, aikakauden Filadelfian jäännökselle.
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Jaakob käsittelee raamatun syvintä totuutta. Hänen epis-
tolaansa ei ole helppo ymmärtää! Opiskele ahkerasti ja pyri 
lähemmäksi Jumalaa, jotta hän siunaa sinua tämän syvällisen 
viestin ymmärryksellä.

karkotettu Jumalan tyköä 

yksi raamatunselitysteos kertoo, että Jaakobin johdanto on 
ainutlaatuinen epistoloiden joukossa—mikä pitää paikkansa.

Jo ensimmäinen jae sisältää valtavan määrän totuutta.
“Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen pal-

velija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle 
(ulkomaille hajotetulle, engl. scattered abroad) sukukunnalle” 
(Jaakobin kirje 1:1). “Tervehdys” voitaisiin kääntää sanalla “ilo”. 
Tämä epistola kertoo ilosta—sekä myös pahimmasta mahdol-
lisesta lopunajan kriisistä!

Tämän tervehdys-sanan jälkeen Jaakob alkaa heti puhua 
valtavista koettelemuksista (“kiusauksista” jae 2). Jaakob 
ei puhu kuitenkaan yleisistä koettelemuksista vaan kuvaa 
Jumalan oman seurakunnan erityiskriisiä, jonka sinä ja minä 
koemme juuri tällä hetkellä! 

Huomaa: Kutsuttuaan itseään Isän Jumalan ja Kristuksen 
palvelijaksi, Jaakob osoittaa viestinsä “kahdelletoista hajalla 
asuvalle sukukunnalle”. Meidän täytyy katsoa asiaa hengel-
lisesti: tässä puhutaan kaikkialle hajotetusta seurakunnasta, 
Jumalan perheestä! Kyseessä on monumentaalinen tragedia.

Jaakob vetoaa vilpittömästi Jumalan omiin, hän sanoo—
”veljeni”! He ovat edelleen Jumalan perhettä! (jae 2).

The Companion Bible ja revised Standard Version kään-
tävät “ulkomaille hajotetut, scattered abroad” “dispersiossa”, 
joka viittaa diasporaan, jolloin Israelin kansa hajotettiin 
pakanoiden sekaan. Tämä ilmaisu viittaa usein maanpako-
laisuuteen. Juuri näin on käynyt päivinämme hengellisesti: 
Jumalan omien suuri enemmistö on karkotettu sisemmältä 
esipihalta! Ilmestyskirjan jakeet 11:1-2 kertovat, kuka karkotti: 
Jumala heitti heidät ulos. 
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laodikean pastorit johtivat ihmisiä harhaan. Hesekielin 
kirjan luvussa 34 Jumala tuomitsee erityisesti “Israelin 
paimenet” lauman hajottamisen takia. Hesekiel, jonka 
kirja on lopunaikaa varten, lausuu paimenista: “ette ole tuo-
neet takaisin eksyneitä (engl. pois ajettuja, driven away)” (jae 4). 
lampaat “hajaantuivat” (jae 5), koska heillä ei ollut paimenta, 
joka olisi yhdistänyt heidät Jumalan yhteyteen ja joka olisi suo-
jellut heitä fyysisesti ja hengellisesti. “Metsän pedot”—saatana 
ja hänen demoninsa ovat syöneet nämä lammasparat. “Minun 
lampaani harhailevat kaikilla vuorilla ja kaikilla korkeilla 
kukkuloilla; pitkin koko maata ovat minun lampaani hajallaan, 
eikä kenkään niistä välitä eikä niitä etsi” (jae 6). lampaat on 
hajotettu hengellisesti pois Jumalasta. lauman paimenet vain 

“kaitsevat (engl. ruokkivat) itseään” (jae 2).
Jumala kertoo olevansa “paimenia vastaan”. Voi syntiä 

tekeviä pastoreita!
Jaakob kertoo meille, että nämä paimenet, opettajat, saavat 

kovemman tuomion (Jaakobin kirja 3:1).

Varokaa laodikean pastoreita!

Jaakob ja Hesekielin kirjan luku 34 puhuvat samasta ongelmasta, 
mutta Hesekiel keskittyy suuremmin syntiä tekeviin pastoreihin.

Jaakobin kertoo meille ensimmäisessä luvussa, kuinka, 
miksi seurakunta hajaannutettiin. Jaakob kertoo myös, kuinka 
voimme yhdistyä rakastavan Isämme ympärille.

Malakian viesti kirjoitettiin, se saatettiin perille Jumalan 
seurakunnan kulkiessa luopumukseen—tiettynä, menneenä 
ajanjaksona.

Jaakobin viesti on tarkoitettu myös tietylle ajanjaksolle: 
sen jälkeen kun seurakunta on jakautunut tänä lopunaikana. 
laodikealaisten kapina on jo hyvin vakiintunut.

Jaakob ei viitannut muiden raamatun kirjureiden tavoin 
itseensä apostolina. Miksei? Jaakobin nyt puhuttelemat kapi-
noitsijat tuntevat Jumalan hallituksen, mutta hylkäsivät sen. 
Jumala yrittää saada kapinoitsijat muistamaan heidän unoh-
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tamansa perhe-evankeliumi -näyn, jota ilman laodikealaiset 
eivät alistu tänään koskaan Jumalan hallituksen alaiseksi. 

Näky sisältää hallituksen. Isä hallitsee. Isä on perheen Pää 
ja Kristus on absoluuttinen seurakunnan Pää. Näky sisältää 
hienovaraisen varoituksen.

Jaakob oli Isän ja Pojan palvelija, mikä merkitsee, että 
Jaakob teki Jumalan perhetyötä. laodikealaisten pitäisi muis-
taa, että he epäonnistuivat juuri tässä asiassa.

Barnes -raamatunselitysteos kommentoi Jaakobin kirjeen 
jaetta 1:1: “Ilmaisusta ‘12 heimoa’ tuli tietty Jumalan omia—
seurakuntaa—tarkoittava tekninen ilmaisu.” Jopa maalliset 
selitysteokset käsittävät asian.

Jaakob esittää tragedian profeetallisesti: Jumalan omat 
on karkotettu Jumalan tyköä.

Kuinka tämä tapahtui? Miksi Jumalan omat ovat toivotto-
masti karkotettuja tänä lopunaikana?

avaamalla kirjeensä tällä koettelemuksella, Jaakob osoittaa, 
miksi seurakunta on hajaantunut ja tarjoaa myös ratkaisun 
tähän ongelmaan!

Jaakob esittää kirjansa kahdessa ensimmäisessä jakeessa 
myös Jumalan perheen—Isän, Pojan ja “veljeni”. Tämä on 
evankeliumi—valtavan hyvä uutinen tulevasta Jumalan halli-
tusta toimeenpanevasta perheestä.

laodikelaisten on nähtävä tämä perhenäky voidakseen 
kestää tulevat tapahtumat. Kun näky on iskostunut heidän 
mieliinsä, he kestävät mitä tahansa.

Kysymys on Jumalaperheestä—perhe on kaikki kaikessa!
Jaakobin johdanto on erittäin tärkeä. ehkä kukaan toinen 

raamatun kirjuri ei osu asian ytimeen Jaakobin lailla.

Jumalaperheen orJa

Huomaa vielä kerran epistolan alkusanat: “Jaakob, Jumalan 
[Isän] ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija …” Jaakob 
esittelee heti alussa kaksi Jumalaperheen jäsentä ja identifioi 
itsensä heidän palvelijakseen.
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Jaakob mainitsee ensiksi Isän. Isä Jumala on perheen 
Pää. Perheen hallitusrakenteessa Isä on ylin ja sen jälkeen 
Poika. Jeesus itse toisti useaan kertaan (mm. evankeliumi 
Johanneksen mukaan 14:28), että meidät siitti Isä—ei Kristus 
(evankeliumi Johanneksen mukaan 6:44). 

Jeesus Kristus on seurakunnan Pää—morsiamen aviomies.
Jumalaperheen ymmärtäminen on keskeinen oppimme. 

Jos tunnet Isä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jos ymmärrät 
näiden kahden välisen eron—ja jos ymmärrät heidän esittä-
mänsä Jumalan hallituksen—tunnet todella Jumalan perheen.

Laodikealaiset hajotettiin tämän perustavan perheopin 
hylkäämisen takia!

Jaakob puhuu ensimmäisessä jakeessa yksityiskohtaisesti: 
laodikealaiset eivät ymmärrä Jumalan perhettä. He kykenevät 
ratkaisemaan ongelmansa vain Jumalaperheen ymmärtämällä. 
Malakian kirjan jae 1:6 kertoo, etteivät laodikealaiset kunnioita 
Isäänsä. Itse asiassa laodikealaiset ovat loitonneet niin kauaksi 
Isästä, etteivät he edes tunne Isää Jumala! 

Koko maailmaa—myös laodikealaisia—on petetty 
raamatun opista (Johanneksen ilmestys 12:9)! He eivät tunne 
Isää eivätkä ja Poikaa!

ei löydy suurempaa katastrofia kuin olla Isästä ja Pojasta 
karkotettuna. Jumalaperheestä poisheittäminen tarkoittaa 
kaiken menettämistä! laodikealaisilla ei ole enää Isää eikä 
aviomiestä; heillä ei ole hengellistä perhettä eikä hengellistä 
asuinmaata. useimmat Jumalan omat ovat hyljänneet Päänsä 
ja samalla ymmärryksen Isästä. 

Tämä on yksi raamatun vakavimmista varoituksista. Kun 
sinut karkotetaan sisemmästä esikartanosta, olet pahassa, 
pahassa pulassa! Monumentaalinen katastrofi kävi toteen–95 
prosenttia Jumalan omista menetti Päänsä. Kyseessä on kar-
mea koettelemus—mutta 50 prosenttia laodikealaisista selviää 
Jumalan avulla. Jumala herättää heidät ihmisen historian 
pahimman kriisin avulla ja opettaa heille uudelleen syvällistä 
tietoa. Suuri ahdistus on se kultainen koettelemus, joka pelas-
taa nämä ihmiset tulijärvestä!
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Hepreankielinen “palvelija” -sana tarkoittaa orjaa. “Olen 
Isän ja Pojan orja”, Jaakob kirjoitti. Tämä tarkoittaa sitä, että 
Jaakobin täytyi tuntea sekä Isä että Poika syvällisesti! Kuinka 
voit olla halukas orja ihmistä tuntematta? Jaakob ei ollut pel-
kästään yhden vaan molempien Jumalaperheen jäsenien orja. 
Jaakob ymmärsi syvästi perhenäyn. Meidän tarvitsee omata 
tämä ymmärrys!

Isä ja Poika ovat yksi (evankeliumi Johanneksen mukaan 
10:30; 17:21–22). Jumalan omien pitäisi olla yhtä. Vaikka 
Jumalan Filadefian seurakunta on hajallaan fyysisesti, olemme 
hengellisesti yhtä. Filadelfian seurakunnan ulkopuolella olevat 
Jumalan omat kiistelevät ja ovat jakaantuneita! 

Kreikankielinen “palvelija” —sana on doulos ja tarkoittaa 
kirjaimellisesti toisen auktoriteettiin sidoksissa olemista.

laodikealaiset ja maailman ihmisiä on petetty juuri tässä 
asiassa; he eivät tunne Isää, Poikaa eivätkä Jumalaperhettä, 
koska eivät alistu Jumalan hallituksen alaiseksi.

Jos ymmärrät ensimmäisen jakeen syvällisesti, tiedät, 
missä Jumalaperhe on. Nykyaikana jae on salaisuus koko 
maailmalle sekä myös laodikealaisille.

Meidän täytyy ymmärtää tämä totuus syvästi, ennen 
Jumalan ikuisessa perheessä olemista. Kyseessä on raamatun 
syvällisin totuus; Jumala aikoo opettaa tämän perustavan 
viestin koko maailmalle.

Jaakob ja hänen seuraajansa olivat Isän ja Pojan orjia. Tänä 
lopunaikana on löydyttävä Jaakobia kuvaava ryhmä, jonka 
jäsenet ovat myös Isän ja Pojan orjia.

Jaakob puhuttelee ensisijaisesti kahta ryhmää. yksi 
ryhmä—suurin osa—on vallannut seurakunnan ja kääntänyt 
sen pois Jumalasta. löytyy kuitenkin pikkuruinen, suuresta 
katastrofista erkaantunut ryhmä, joka tekee Jumalan työtä, 
mikä on tämän lopunajan paras uutinen!

Jaakob paneutuu viestiinsä äärimmäisen kiireellisesti. 
Jaakob julistaa Jumalan omille: Tahdon kertoa teille näystä 
ja miksi hajaannuitte. Olen Isän ja Pojan orja—mutta te 
olette hajaantuneet ympäriinsä, koska ette enää tunne Isää 
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ja Poikaa! Olette menettäneet Jumalan perhenäyn totaali-
sesti!

Jaakob osoittaa heti epistolansa alussa laodikealaisten 
suurimman ongelman: laodikealaiset eivät kunnioita Isäänsä. 
Voisi sanoa, että Jaakobin kirje on Malakian kirjan uuden 
testamentin vastike. uskon, että Jaakob ja Malakia ovat ne 
kaksi kirjaa, jotka kiertävät suuressa ahdistuksessa ahkerasti 
ihmisten käsissä. Molemmat raamatun kirjat osoittavat 
tien lopunajan elian tykö. Ihmiset haluavat saada suuressa 
ahdistuksessa kirjojen opetuksen käsiinsä, sillä se on heidän 
ainoa toivonsa! Jumala tarjoaa heille toivon ahdistuksen 
hetkellä kaikkein tarpeellisimpana ajankohtana. Toivomme 
tietenkin, että mahdollisimman moni laodikealainen lukee 
nyt viestin, alistuu Jumalan alaiseksi ja varjeltuu suurelta 
ahdistukselta.

Jumalan valitut ovat se pieni jäännös, joka tuntee Isän ja 
Kristuksen ja haluaa olla molempien orjia, olla rakkauden 
kahleessa. rakastamme Jumalan kahleissa olemista.

ymmärrys Jumalaperheestä on raamatun syväl-
lisintä tietoa—tiedon perustavin osatekijä! Jos olet 
viisas ymmärtääksesi Jumalaperheen, tiedät täsmälleen, missä 
Jumalan valitut ovat. On hämmästyttävää, että tämä totuus on 
suurimmalle osalle Jumala omista—“rakkaille veljille”—salai-
suus!

Kuinka paljon ymmärrämme todella Isää ja Poikaa? Älä 
luule tietäväsi kaikkea—meillä on paljon opittavaa Isästä ja 
Pojasta. Jumala ei ilmoita totuutta Jumalaperheestä Jaakobin 
kirjeestä opettaakseen pelkästään laodikealaisia vaan myös 
Filadelfian jäännöstä.

Paholainen vihaa totuutta Jumalaperheestä kiihkeästi. 
Kuinka muuten selität, että 95 prosenttia Jumalan omista kään-
tyi pikaisesti, radikaalisti pois Jumalasta, ellei se tapahtunut 
paholaisen toimesta? Jumala ei sanonut koskaan luciferille: 
olet tänä päivänä poikani. Jumala esittää tämän lausuman 
ainoastaan ihmisille! Kuinka merkittävä asia on sinulle ja 
minulle?
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Jumalan omat ovat olemassa opettaakseen maailmalle 
juuri tätä totuutta: Jaakobin kirjeen ensimmäisen jakeen 
sisältämää uskomatonta totuutta Jumalaperheestä! Tulemme 
opettamaan kaikille naisille ja miehille evankeliumia—
Jumalaperheestä—Isästä ja Pojasta, siitä mitä ihmisten 
tulee tietää molemmista ja kuinka he voivat päästä tähän 
perheeseen.

Kuinka voimme opettaa asiasta, ellemme ymmärrä sitä 
itse? Totuuden opettaminen on suuri tehtävä—ja alkaa aivan 
kohta!

Jumalan perhehallitus on kaikkein suurin salaisuus sekä 
maailmalle että laodikean seurakunnalle. Voimme ymmärtää 
tämän salaisuuden ainoastaan Isän ja Pojan orjina toimimalla.

Meidän tulee kysyä itseltämme, olenko ihmisten silmissä 
Isän ja Kristuksen orja? Näkevätkö lähimmäiseni—ja Jumala—
minut Kristuksen orjana? Oletko todellisuudessa Jumalan ja 
Kristuksen orja?

Jaakob puhuu pääasiallisesti kahdesta ryhmästä: pienestä 
Jaakob-ryhmästä sekä—toisesta, suuresta Jumalan omien 
enemmistöstä—“12 sukukunnasta, heimosta”—hengellisestä 
Israelista. Jaakob sanoo selvästi: Jollet ymmärrä tätä asiaa, 
sinulla ei ole tulevaisuutta—kuolet ikuisesti!

laodikealaiset ovat syyllisiä valtavaan rikokseen Jumalaa 
vastaan. He kuvittelevat omistavansa rikkauksia, mutta ovat 
köyhiä! (Johanneksen ilmestys 3:17). He puhuvat pelkästään, 
ainoastaan Jeesuksesta—mutta eivät tunne Jumalaa eivätkä 
Jumalaperhettä! He eivät tunne Isää eivätkä Kristusta! Jumala 
tekee tuskallisen selväksi, mihin he matkaavat tämän katast-
rofin seurauksena.

Meidän tulee ensiksi kunnioittaa Isää, sitten Poikaa. Sen 
jälkeen meidän tulee rakastaa myös uskonveljiämme ja tehdä 
kaikkemme, jotta he saavat tämän viestin!

Jaakob puhuu Kristuksesta koko epistolassa vain kaksi 
kerta—ensimmäisessä jakeessa ja toisessa luvussa. Isä 
mainitaan selvästi useammin. Jaakobin toimeksianto oli 
ilmoittaa—aivan kuten hänen veljensä Kristus! (evankeliumi 
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Johanneksen mukaan 1:18), missä laodikealaiset epäonnistui-
vat.

yksi raamatunselitysteos kutsuu Jaakobin johdantoa 
“ainutlaatuiseksi”; se viittasi pääasiassa kirjeen kahteen ensim-
mäiseen jakeeseen.

Johanneksen epistolat käsittelevät myös samaa aika-
kautta. Johannes puhuu “siitä antikristuksesta” (yksikkö) 
sekä “antikristuksista” (monikko), jotka lähtevät Jumalan 
omasta seurakunnasta ja taistelevat raivokkaasti Kristusta 
vastaan. Jumalan seurakunnasta on aina lähtenyt jäseniä, 
muuta onko heistä tullut antikristuksia ja ovatko he taistelleet 
Kristusta vastaan? eivät ainakaan yhtä raivokkaasti eivätkä 
samassa mittakaavassa. Saatana heitettiin alas maan päälle 
tänä lopunaikana, ja hän toimii näiden antikristusten kautta 
kiivaammin kuin koskaan aikaisemmin. antikristukset ovat 
täynnä saatanan suurinta vihaa (Johanneksen ilmestys 12:12).

raamattu ei puhu missään muualla Jumalan oman seura-
kunnan jäsenten muuttumisesta antikristuksiksi—ainoastaan 
Johanneksen epistoloissa.

Näyttää siltä, ettei saatana ole kyennyt kääntämään pyhiä 
antikristuksiksi koskaan aikaisemmin, ainoastaan tällä viimei-
sellä tunnilla.

Jaakob ja Johannes puhuivat kumpikin samasta ongel-
masta: äärimmäisen kapinallisista pyhistä.

Jaakob kertoo kirjeensä alussa, että Jumalan perhe on 
lähes kokonaan tuhottu–95 prosenttia Jumalan omista on 
luopunut uskosta.

Jaakob kirjoittaa dispersiossa olevasta 12 heimosta, mikä 
viittaa suurosaan Jumalan omista—on vain 12 Israelin heimoa!

Jäljellä on vain pieni jäännös, joka toimittaa Jaakobin 
tuomitsevan viestin perille.

Me olemme Jaakobin lailla Isän ja Kristuksen orjia. Me 
saatamme Jumalan perhenäyn perille. Kaikista muista 
Jumalan omista poiketen, meistä ei tullut aviorikkoja-morsian. 
ainoastaan me ilmoitamme Isän. ainoastaan me olemme 
säilyttäneet perhe-evankeliumin.
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Kristus omaa kriittisen roolin aviomiehenä sekä seura-
kunnan Päänä, mutta Isä on Jumalaperheen Pää.

Viesti VietäVäksi 

Lange’s Commentary sanoo, että Jaakobin kirjeen jae 1:1 “viittaa 
seurakunnan rekonstruktioon”. Tämä selitysteos kykenee 
näkemään, että jotain on vialla—joku täytyy rakentaa 
uudelleen! Jaakob on osa uudelleenjärjestelyä ja samoin 
Jumalan valitut tänään. Jumala on antanut meille toimeksian-
non pystyttää rauniot (aamoksen kirja 9:11)—rakentaa tänään 
muinaisella tavalla.

Meillä on myös suuri kunnia viedä Jaakobin viesti laodi-
kealaisille—myös osa jälleenrakennustyötä.

ensimmäinen jae on osoitettu “12 hajallaan olevalle suku-
kunnalle”, 12 heimolle. Viesti tulee saattaa laodikealaisille 
laodikean aikakaudella.

Kuka vie tämän viestin? Jumala julistaa viestiä pienen 
jäännöksen, filadelfialaisten kautta. Filadelfian seurakunnan 
jäsenet pitivät kiinni Herbert W. armstrongille ilmoitetu-
tuista ohjeista. (lisätietoa löydät tilaamalla ilmaiskirjamme 
Malakian viesti.)

Jaakob totesi ensimmäisellä vuosisadalla, efeson aika-
kaudella, kuinka evankeliumin julistus romahti ja lakkasi 
senaikaiseen tunnettuun maailmaan. Jaakob näki, kuinka 
vuoden 70 jKr. Holokausti lähestyi ja luuli, että tämä oli 
ihmisen maanpäällisen hallinnon loppu, mutta kyseessä oli 
vain—esikuva lopusta, meidän lopustamme tänään.

Jumala ei vie tällä ihmiskunnan ajanjaksolla viestiä enke-
leiden kautta vaan saattaa viestin ihmisten välityksellä perille, 
mikä tarkoittaa sitä, että Jumalan viestiä syvästi rakastavat 
naiset ja miehet opettavat viestin laodikealaisille ja maailman 
ihmisille.

Koska laodikealaiset eivät kunnioita Isäänsä (Malakian 
kirja 1:6), Jumala toimii pienen jäännöksen kautta, joka kun-
nioittaa Jumalaa ja saattaa viestin perille.
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Jäännöksen täytyy tuntea myös fyysisen Israelin 12 hei-
moa. Voisimme olettaa, että he omaisivat tänä lopunaikana 
Yhdysvallat ja Britannia profetioissa kaltaisen kirjan.

Jumala johti muinaista Israelia ja Jumala johtaa tänään 
hengellistä Israelia, seurakuntaansa. Valittujen tulee tuntea 
perusteellisesti 12—fyysistä sekä hengellistä heimoa. 

Teemme työtä, jota ainoastaan Jumalan uskolliset pojat 
voivat tehdä. ei ohiteta Jumalan kunnioitetuimpien maanpääl-
listen poikien roolia Jaakobin viestin viemisessä.

rakastaako Jumala valittujaan? Jumalan Poika palaa 
pian—tämä on maailmankaikkeuden mahtavin tapahtuma! 
Jumala on valinnut kaikkein uskollisimman piskuisen lauman 
esittelemään Kristuksen maailman ihmisille—ja uudemman 
kerran laodikealaisille.

Mikään ei ole Jumalan rakastamisen ja Jumalan rakkauden 
kohteena olemisen vertaista. Kyseessä on paras maanpäällinen 
suhde. 

Kuka tahansa voi todistaa, missä Jumalan valitut ovat.
Wcg:n verkkoartikkeli kirjoitti Joseph Tkachin kerto-

neen “Worldwide Church of God”—nimestä seuraavasti: 
“Nykyinen nimemme ei edusta meitä kunnolla useasta syystä. 
Nimemme liittää wcg:n moniin muinaisiin erheellisiin 
oppeihin, vaikka olemme jo kauan sitten jättäneet moiset 
virheopit taakse.”

“Monessa mielessä Worldwide Church of God -nimi 
on ‘myrkytetty’ samalla tavalla kuin saksankielinen führer 
(johtaja) —sana. Vaikka viaton sinänsä, nimeä ei enää käytetä 
normaalilla tavalla negatiivisen historian mielleyhtymän joh-
dosta. Worldwide Church of God —seurakuntaan yhdistetty 
armstrongismin negatiivinen mielleyhtymä hidastaa evan-
keliumin julistustoimiamme. Nimenmuutos tarjoaa meille 
suuremman mahdollisuuden kertoa muutoksemme tarinan” 
(lokakuussa 2005).

Wcg on itse asiassa “myrkytetty” hengellisesti. H. 
armstrongin yhdistäminen alentavaan führer-sanaan 
paljastaa heidän saatanallisen pahuutensa syvyyden.
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Onko näillä muutokset aikaansaanneilla kierou-
tuneilla mielillä enää toivoa? Jaakobin kirja tulee saattaa 
kaikille laodikealaisille. Jaakob sisältää yhden raamatun voi-
makkaimmista varoituksista. Kyseessä on maapallon pahin 
kriisi. Vaakalaudalla on ihmisten ikuinen elämä.

eikö olekin mielenkiintoista, että kun wcg hylkäsi 
totaalisesti armstrong-nimen ja kaiken siihen liittyvän, me 
muutimme oppilaitoksemme nimen Herbert W. armstrong 
Collegeksi? Kaikkivaltias Jumala taistelee heidän ilkeitä juo-
nittelujaan vastaan!

Jumala haluaa puhua laodikealaisille—mutta nämä ovat 
“karkoittuja veljiä”, suuresti hajaantuneita. He ovat hengellisesti 
kaottisen epäyhtenäisyyden tilassa, mikä osoittaa jo yksin, että 
edessämme on suuri työ. Kuka vie heille tämän viestin? Viesti 
ei mene itsestään perille, ei ilmesty ihmeen kautta itsestään 
laodikealaisten elämään. Viesti tulee saattaa perille!

Kukaan muu kuin Jumalan valitut eivät saata Jumalan 
viestiä perille tänä lopunaikana! Tämä on toimeksianto itses-
sään.

“Veljeni”, Jaakob lausuu. Jumala voi uskoa toimeksiannon 
ainoastaan kaikkein lähimmille perheenjäsenille! Vain pyhille, 
jotka rakastavat Jumalaa ja hänen perhettään ennen kaikkea ja 
joita Jumala rakastaa kaikkein eniten. emme oleta ulommalla 
esipihalla olevien vievän viestiä—Jumala ei edes asu heidän 
keskellään! Kristus asuu SISEMMäLLä ESIPIHALLA—
josta käsin hän puhuu tänään omilleen!

Monet merkit todistavat, missä on jäännös, joka saattaa 
viestin laodikealaisille ja maailman ihmisille. Jumalan valitut 
vastaanottavat ilmestyksen kolmannesta taivaasta. He pitävät 
kiinni 12 Israelin heimoa koskevasta totuudesta—aikana, jona 
suurin osa laodikealaisista ei halua edes kyseisen opin selit-
tävää Herbert W. armstrongin kirjoittamaa Yhdysvallat ja 
Britannia profetioissa -kirjaa. Jaakobin kirjeen jakeen 1:1 mai-
nitsema “kaksitoista heimoa” liittää profetian H. armstrongiin, 
joka postitti 5 miljoonaa 12 heimon identiteetin paljastaa kirjaa 
ja avaa kolmasosan raamatun profetioista.
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Jumala johti muinaista Israelia ja hän johtaa tänään 
hengellistä Israelia. Olemme kunniakkaimpia kuninkaita 
ja pappeja maan päällä! Jumala on antanut meille suuren 
arvoaseman. Kun Jaakob puhuu toimeenpanemastamme 
laista, hän kutsuu sitä “kuninkaalliseksi laiksi”, koska laki on 
peräisin kuninkaalliselta Jumalalta! Jumalan työn valmiiksi 
saattaminen on totisesti suurin mahdollinen kunnia tällä 
planeetalla! Meillä on etuoikeus julistaa maailmalle viesti 
Jumalalta!

Kukaan toinen maailmassa ei pysty tähän, sillä Jaakobin 
viestin kaikkein kiehtovin osa on heiltä piilossa.

rakastaako Jumala sinua todella? Jos teet Jumalan työtä, 
Jumala on antanut sinulle tärkeimmän työn! Jumala on 
antanut sinulle tehtäväksi esitellä itsensä maailman ihmisille! 
Jumala on antanut sinulle armossaan mahdollisuuden saattaa 
salaisuutensa maailman ihmisille!

Kuinka kallis olet, jos Jumala ilmoittaa sinulle totuutensa? 
Kuka oikein olet, että suuri Jumala ilmoittaa salaisuutensa 
sinulle? Tämä on mieltä järisyttävä konsepti! Jumala ei toimi 
tällä tavalla ihmisten kanssa, joita hän ei rakasta valtavasti!

raamattu on koodattu kirja—ja Jaakobin koodi avautuu 
tänään!

kestäVäisyys

“Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin 
kiusauksiin, sillä te tiedätte, että teidän uskonne koettelemi-
nen saa aikaan kestäväisyyttä” (Jaakobin kirje 1:2-3, revised 
Standard Version).

Jaakob tekee asian henkilökohtaiseksi—”te tiedätte” 
ja “teidän uskonne”. Jumala antaa sinulle nämä koettele-
mukset tehdäkseen sinun uskosi täydelliseksi! Tämä pätee 
jokaiseen henkilöön Jumalan seurakunnassa. Jumala 
rakentaa jokaisen luonnetta saattaakseen jokaisen perhee-
seensä ikuisesti. Meidän tulisi vastaanottaa koettelemukset 
pelkällä ilolla.
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Jaakobilla on erilainen käsitys, kuinka tulla onnelliseksi. 
Jumala sataa meille moninaista uutta ilmestystä, kun iloit-
semme koettelemuksissa.

Jumala koettelee uskoamme! uskoamme koetellaan hyvää 
tarkoitusperää varten. Jaakob sanoo, että voimme luottaa 
siihen, että Jumalan meille antamat koettelemukset ovat tar-
peellisia ja pohjimmiltaan parhaaksemme.

King James Version ja suomalaisen käännöksen käyttämä 
sana kärsivällisyys tarkoittaa pysyvyyttä—tai kestäväisyyttä. 
Koettelemukset tekevät meistä kestäviä! Kun voitamme 
heikkoutemme, lähestymme suurta Jumalaa—saavumme 
pisteeseen, jossa mikään ei voi erottaa meitä Jumalasta! Jumala 
voi rakentaa meihin tämän vanhurskaan ominaisuuden usko-
amme koettelemalla. 

Kun H. armstrong kuoli, seurakunta hajosi; seurakun-
talaiset eivät selviytyneet tästä testistä. Jumala ei kuitenkaan 
kuollut, ja laodikealaisten olisi pitänyt kyetä pysymään 
Jumalassa. laodikealaisten täytyy rakentaa suurempi pysyvyys 
Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi.

Kärsivällinen kestävyys todistaa, että omaamme arvok-
kaan uskon ja rakkauden.

“Saadokin pojat” pysyvät lujina seurakunnan kauheissa 
koettelemuksissa (Hesekielin kirja 44:15; 48:11; lisätietoa saat 
ilmaiskirjastamme Hesekiel—lopun ajan profeetta). Mitä 
enemmän Jumala koettelee meitä, sitä enemmän meidän pitää 
luottaa Jumalaan!

“Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte 
täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset” (Jaakobin kirje 
1:4). Olemme tässä ajassa epätäydellisiä. Jakeet mainitsevat 
täydellisen kahdesti. Jumala haluaa totisesti täydentää meitä! 
Voimme laskea jopa koettelemuksemme iloksi, jos omaamme 
tämän ymmärtämyksen.

Jaakob kertoo meille kirjeensä alussa ilon ja kärsi-
myksen käyvän käsi kädessä. Jopa kärsimyksemme tulee 
tuottaa iloa. Meidän tulee iloita koettelemuksissamme; 
koettelemuksemme ovat kultaa kallisarvoisempia. Jolleivät 
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koettelemukset tuo meille iloa, päädymme tulijärveen. 
Meidän täytyy kestää vaikeita koettelemuksia sisältävä 
puhdistusprosessi, ennen kuin pääsemme Jumalan ikuiseen 
perheeseen.

“Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä 
Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se 
hänelle annetaan” (jae 5). H. armstrong sanoi kerran, että seu-
rakuntalaiset tarvitsevat eniten viisautta. Viisauden puute voi 
saada meidät tekemään monta vakavaa virhetekoa. Viisauteen 
sisältyy paljon enemmän kuin mitä normaalisti kuvittelemme. 
Me kaikki tarvitsemme lisää viisautta.

Sananlaskujen jae 9:10 sanoo, että Jumalan pelko 
on viisauden alku. Voimme kutsua tätä “kosmiseksi vii-
saudeksi”—avaruudesta peräisin olevaksi viisaudeksi. 
Tarvitsemme tämänkaltaista viisautta kyetäksemme hallit-
semaan Jumalaperheessä. Voitko kuvitella kuningasta, joka 
hallitsee maataan ilman viisautta? Jumalan omia valmistetaan 
kuninkaallista hallintoa varten! Meillä ei ole paljoa aikaa 
valmistautua, siksi Jaakob kehottaa meitä kiireesti voittamaan 
viisauden puutteemme!

“Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka 
epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. 
Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa ” 
(Jaakobin kirje 1:6-7). epäilevä usko ei saa vastausta Jumalalta. 
Tämä on vahva lausuma! elämän myrskyt vaativat uskoa, 
mutta meidän täytyy selviytyä niistä.

ajattele Jumalasta kaukana ollutta seurakuntaa heittelevää 
myrskyä! Ihmiset työnnettiin, heidät ajettiin pois—ja Jumala 
salli ihmisten ajelehtia pois! Onko mitään järkeä, jättää 
pikaisesti taakseen koko elämänsä omistanut totuus? Moni 
piti totuudesta kiinni koko elinaikansa, mutta antoi sen lipua 
pikaisesti pois! Tällainen käytös on hengellistä hullutusta ja 
Jumala vastaa siihen voimallisesti: En hyväksy käytöstänne! 
Odotan teiltä parempaa, muuten ette saa minulta mitään! En 
salli teidän opettaa maailmaa! Voisiko Jumala ilmaista asiaa 
voimallisemmin? 
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“Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään” (jae 8). 
Moni seurakunnan johtaja lankesi tähän ansaan: yritti miellyt-
tää samaan aikaan Jumalaa ja maailmaa. He ovat kaksimielisiä. 
Jumala tuomitsee heidät heidän epävakaisuutensa tähden. Lange’s 
kutsuu tällaista ihmistä “kapinalliseksi rauhanhäiritsijäksi”—
mikä on tarkka kuvaus Jumalan seurakunnan tuhonneista 
miehistä. He ovat muuttuneet epävakaiksi kaikilla teillään.

Lange’s esittää hyvän käännöksen. Nämä ihmiset eivät 
olleet pelkästään heikkoja—he vihasivat aktiivisesti Jumalan 
työtä ja häiritsivät Jumalan rauhaa. He olivat vaarallisia kapi-
nallisia, jotka vahingoittivat vaarallisesti niitä Jumalan omia, 
jotka eivät paenneet kapinallista seurakuntaa.

“alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään (korottami-
sestaan), mutta rikas alhaisuudestaan (alentamisestaan), sillä 
hän on katoava niinkuin ruohon kukka. aurinko nousee hel-
teineen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee, ja sen muodon 
sulous häviää; niin on rikaskin lakastuva retkillänsä” (jakeet 
9-11). Tässä esiintyy ensimmäisen kerran Jaakobin epistolan 
kattava teema: “rikkaan miehen” tuomitseminen.

Jumalalla ei ole mitään—abrahamin ja kuningas daavidin 
kaltaisia—rikkaita miehiä vastaan, jotka käyttävät siunauk-
siaan palvellakseen Jumalaa entistä enemmän. Jumalalla on 
kuitenkin vahvoja sanoja rikkautensa Jumalan edelle panevia 
vastaan! laodikealaiset toimivat juuri näin. Heistä tuli “rik-
kaita, rikastuneita” (Johanneksen ilmestys 3:17) pettäessään 
Jumalaa ja Jumalan täytyi muodostaa uusi ryhmä uskossa 
rikkaita ihmisiä!

Meidän täytyy säilyttää aina asioiden tärkeysjärjestys. 
Älä anna fyysisten asioiden nousta koskaan hengellisiä asi-
oita tärkeämmäksi! elämä on haihtuvaista—pelkkä katoava 
ruohon kukka. emme omaa edes todellista elämää: olemme 
matkalla kohti pelkkää kuolemaa. Fyysisen olemassaolon ei 
ollut tarkoitus sisältää enempää. edes elämän suurimmat asiat 
eivät ole minkään arvoisia, jos tarkoituksemme ei ole elää 
elämäämme luojamme palveluksessa! Ikuinen elämämme 
on vaakalaudalla!
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kuihtuVa kukka Vs. elämän kruunu

“autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koe-
teltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut 
niille, jotka häntä rakastavat!” (Jaakobin kirje 1:12). Jumala on 
antanut meille suuren lupauksen! elämän varsinaisen kruu-
nun!

Jaakob vertaa ihmiselämän kuihtuvaa kukkaa ja IKuISTA 
PALKKIOTA ja esittää voimallisen vastakohdan! Jumala 
haluaa, että vertaat kuihtuvaa kukkaa huolellisesti ikuiseen 
kunniaan! Jos takerrut tähän elämään, olet kedon kuihtuvan 
kukan kaltainen. elämän kruunu annetaan voittajalle! Jumala 
lupaa—kruunata sinut ikuisesti! Sinun ei tarvitse murehtia 
vanhenemista eikä tämän elämän kuihtuvan ruohon kukkaan 
liittyviä koettelemuksia, koska Isä Jumala kruunaa sinut 
kuninkaaksi ja papiksi! 

eläisitkö mieluummin kuihtuvan kukan elämää? Miksi 
menettäisit ikuisen kunnian rahan tai muun tämän maail-
man tarjoaman takia? Jumala lupaa elän kruunun niille, jotka 
rakastavat häntä! Jumala haluaa antaa sinulle tämän kruu-
nun! Jos rakastat Jumalaa—mikä tarkoittaa sitä, että rakastat 
Jumalan lakia ja lakia opettavaa hallitusta—Jumala lupaa ja 
vakuuttaa: Tein sinulle lupauksen, jota ei voi rikkoa kukaan!

“Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: Jumala 
minua kiusaa; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän 
ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka 
häntä vetää ja houkuttelee; kun sitten himo on tullut raskaaksi, 
synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se 
kuoleman” (jakeet 13–5). Synti tuo ikuisen kuoleman. Jumala 
kertoo, että hänen omistaan 50 prosenttia kuolee ikuisesti! 
Tajuammeko, kuinka kamala asia synti on?

Jaakob maalaa kuvan himon vallassa olevasta ihmi-
sestä. Hengellisellä tasolla olemme nähneet laodikean 
naisen (raamatussa seurakunnan symboli) himoitsevan toista 
aviomiestä—ei Jeesusta Kristusta! Paholainen on houkutellut 
laodikealaiset pois heidän todellisen aviomiehensä tyköä.
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Osa laodikealaisista väittää pysyneensä “Jumalan seu-
rakunnalle” uskollisena, eivätkä pidä itseään vastuullisena 
sen harhaan kulkemiseen. Tällainen järkeily tuottaa kuole-
man—ikuisen kuoleman! Jumalalle ei ole tärkeää tiettyyn 
seurakuntaan kuuluminen Isän Jumalan ja Jeesuksen 
Kristuksen orjana oleminen! Kysymys ei ole ihmisistä—vaan 
Isästä ja Pojasta sekä perheestä, jonka meidät on kutsuttu.

Himo tuo synnin ja synti tuo kuoleman. laodikealaiset 
kuolevat! laodikealaisista puolet kuolee ikuisesti tulijärvessä. 
Kristus kuoli synnin takia eikä maksa rankaisua jatkuvasti 
syntiä tekevien puolesta!

“Älkää eksykö (engl. erehtykö), rakkaat veljeni” (jae 16). 
Jaakob kehottaa meitä olemaan erehtymättä! Älä erehdy ikui-
sesta elämästä ja kuolemasta. Älä tule eksytetyksi ikuisesta 
kuolemasta!

Jaakob rakasti niitä ihmisiä, jotka kääntyivät pois 
Jumalasta ja kutsui heitä “rakkaiksi veljikseni”. Meidän tulee 
rakastaa laodikealaisia—osoittaa rakkautemme saattamalla 
heille tämä viesti. Jaakob asetti elämänsä vaakalaudalle, hän 
yritti kääntää ihmisiä takaisin Jumalan tykö—mutta hänet 
työnnettiin temppelin harjalta kuolemaan. Olemmeko val-
miita kulkemaan tien loppuun asti kuten Jaakob—palvelemaan 
Jumalaa tarpeen mukaan jopa kuolemaan saakka? 

edessämme on vakava valinta: katoava ruohon 
kukka tai elämän kruunu. Panos ei voisi olla suurempi. ei 
ole muuta toista kruunua—tämä on elämän kruunu!

Älä luovuta elämän kruunua mistään hinnasta! Vaella 
vakaasti! Tarraudu kutsumukseesi ja kruunuusi! “Ja kärsiväl-
lisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja 
eheät ettekä missään puuttuvaiset” (jae 4). Kun kestät lop-
puun asti, päädyt Jeesuksen Kristuksen viereen hänen 
Morsiamekseen!

Tämä on valtava totuus. Käsittelemme seuraavassa luvussa 
seuraavaa Jaakobin epistolan aihetta, joka saa mielikuvituksesi 
värisemään jännityksestä.
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2
Valkeuksien Isä

Johdantonsa jälkeen Jaakob siirtyy pikaisesti vies-
tinsä ytimeen—hän esittää näyn, joka ylentää suuresti Isää 
Jumalaa ja valaisee Isän syvää rakkautta siitettyjä poikiaan 

kohtaan.
Jos laskisit galaksissamme 125 tähteä minuutissa, joutuisit 

laskemaan 4,500 vuotta. Tiedemiesten mukaan on muutama 
triljoona galaksia, joista jokainen sisältää satoja miljardeja 
tähtiä—jotkut jopa triljoona tähteä. Olemme vasta alkaneet 
nähdä ulkoavaruuteen modernien teleskooppien avulla.

Parhaat astronomit ovat selvittäneet “tunnetun” maail-
mankaikkeuden sisältävän 70 ja 21 nollaa tähteä—luultavasti 
enemmän kuin hiekanjyviä maapallolla. lukua on mahdo-
tonta käsittää. Vain Jumala tuntee maailmankaikkeuden 
suuruuden.

raamattu kertoo, että Jumala on antanut kaikille tähdille 
oman nimen (Jesajan kirja 40:26).

elämme yhdellä planeetalla, joka pyörii yhden tähden 
ympärillä lukemattomien tähtien joukossa. Kuinka moni 
muu planeetta odottaa asuttamista? Jumala loi kaiken mate-
rian tarkoituksella! “Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut 
taivaan—hän on Jumala—joka on valmistanut maan ja teh-



nyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, 
asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole” 
(Jesajan kirja 45:18).

Huomaa, mitä Jaakob kertoo tästä kiehtovasta aiheesta.
Valkeuksien Isä
“Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee 

ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei 
vaihteen varjoa” (Jaakobin kirje 1:17).

Jaakobin viittaama “valkeus” viittaa maailmankaikkeu-
teen. Jumala on laajan materiaalisen luomuksen Isä. Hän loi 
kaikki valot Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun tarkastelet 
Hubble-teleskoopin viimeisimpiä kuvia, huomaat, kuinka 
Jumala häikäisee sinut tähtien kirkkaudella!

Korkeasti koulutetut ihmiset tuijottavat mahtavaa 
luomistyötä, yrittävät käsittää sitä opiskelemalla ja mittaa-
malla—mutta saapuvat silti absurdiin päätelmään, että kaikki 
sai alkunsa tyhjästä! He eivät huomaa luomistyön sisältämää 
tuonpuolista näkyä.

Kaikki taivaalliset valot inspiroivat Jumalaa. Jumala esit-
tää meille uskomattoman suuren lupauksen ja potentiaalin, 
joka odottaa sen toteutumista!

Jokainen hyvä ja täydellinen lahja on peräisin valoa hohta-
valta Jumalalta. Katso, minkä Jumala loi! Selvästi Jumalalla on 
antaa moninaisia lahjoja!

Materiaalista luomistyötä tarkastellessasi näet useita varjoja. 
esimerkiksi planeetat luovat varjoja, mutta Jumala ei ole niiden 
kaltainen—Jaakob sanoo, että Jumalassa ei ole “muutosta, ei 
vaihteen varjoa”. Jumala on keskipäivän aurinkoa kirkkaampi—
hän on sataprosenttisesti valoa! Jumala on totaalinen pimeyden 
vastakohta. Jumalassa ei ole hiukkaakaan pahuutta. Muinaisia 
israelilaisia johti tulipatsas, jota he seurasivat kaikkialle, vaikka 
aamukolmelta. Israelilaiset katsoivat jatkuvasti heitä johtavaan 
valoon ja myös meidän tulee toimia samalla tavalla.

Ilmaisu “jonka tykönä” tulisi kuulua “ jossa ei ole muu-
tosta, ei vaihteen varjoa”. Ilmaisu viittaa Isämme täydelliseen 
luonteeseen—Jumala on sataprosenttisesti agape-rakkaus. 

22

J a a K O B I N  e P I S T O l a



Jumalan päämäärä on tehdä meistä yhtä täydellisiä kuin hän 
on itse täydellinen (evankeliumi Matteuksen mukaan 5:48).

Jumala ei voi tehdä syntiä. Jumalan luonteessa ei ole hitus-
takaan pahan varjoa. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on 
täydellinen ja absoluuttinen—sataprosenttisesti valoa. Jumala 
ei tee koskaan mitään, mikä vahingoittaa meitä hengellisesti.

Jumala luo meihin rakkautensa. Jumala rakentaa tänään 
rakkautensa maapallolle ensihedelmiensä kautta ja meidän 
täytyy tuntea Jumalan luonne ja luottaa Jumalaan totaalisesti—
jopa kaikkein tulisimmassa koettelemuksessa! 

Hengellisen valon tulisi häikäistä meidät tsiljoona 
kertaa enemmän kuin maailmankaikkeuden valon. 
Maailmankaikkeuden luominen ei ole suuri asia vaan 
Jumalan luonteen meihin luominen, jotta voimme hal-
lita maailmankaikkeutta!

Jollemme toimi yhteistyössä Jumalan kanssa, tämä ei käy 
toteen. Jumalan luonne ei rakennu meihin, jollemme halua ja 
j valitse rakentaa sitä.

Isä antaa pelkästään hyviä lahjoja.
Tämä kiehtova jae seuraa Jaakobin epistolan ensimmäi-

sessä luvun kiehtovaa alkua. emme saa kuitenkaan antaa 
massiivisen maailmankaikkeuden viedä huomiotamme, 
sillä se on pelkkä johdanto Jaakobin VARSINAISEEN 
AIHEESEEN! Maailmankaikkeuden suuruudella ei 
ole väliä. Maailmakaikkeus ei ole mitään Jaakob 
tähtäämään aiheeseen verrattuna. ei anneta maailman-
kaikkeuden viedä huomiotamme varsinaisesta asiasta.

Hänen luotujensa ensihedelmät 
Huomaa seuraava jae: “Tahtonsa mukaan hän synnytti 

(alkuteksti, siitti) meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen 
luotujensa esikoiset (engl. ensihedelmät)” (Jaakobin kirje 1:18). 
Jaakob—Kristuksen veli—painottaa tätä asiaa! Jos ahkeroit 
ymmärtääksesi, mitä jakeessa sanotaan, Jumala palkitsee sinut 
ja täyttää sinut äärimmilleen kaikella jakeesta löytämälläsi.

loputtomat tähdet ovat vaikuttavia—mutta ne ovat tyh-
jänpäiväisiä verrattuna siihen, että Jumala siittää sinut! 
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Omaat potentiaalin tulla Jumalaksi—Jumalan pojaksi—luoda 
jopa maailmankaikkeuden ja eläimiä, jopa lisää Jumalan poi-
kia! Muista, että Jumala haluaa luoda itsensä sinussa!

Meidän täytyy painottaa tätä asiaa! Todellinen jännittävä 
seikka on: sinun elämäsi!

isä siitti meidät!
Jos Isä ei kutsu sinua eikä siitä sinua Pyhällä Hengellään, 

et kykene ymmärtämään tätä asiaa. Jos ymmärrät asian, olet 
saanut vertaansa vailla olevan hengellisen siittämisen valke-
uksien Isältä!

Minkä arvoista on olla kaikki valot luoneen Isän siittämä? 
Mahtava luoja Jumala teki sinusta ensihedelmän—antoi 
sinulle korkeimman mahdollisen kutsumuksen! Kutsumuksesi 
on tsiljoona kertaa tärkeämpi kuin mikään Hubble-teleskoopin 
kuva.

Ihaile maailmankaikkeutta, mutta ihaile tsiljoona 
kertaa enemmän potentiaaliasi!

ajattele: Minkä arvoinen maailmankaikkeus olisi ilman 
Jumala olentoja maailmankaikkeutta hallitsemassa? Mitä, 
jos Jumalalla olisi maailmankaikkeus, mutta ei poikia? Olisiko 
tällainen maailmankaikkeus Jumalalle jonkin arvoinen? En 
usko, että Jumala antaisi sille paljon arvoa.

Jumala halusi antaa maailmankaikkeuden enkeleille, 
mutta kun tämä suunnitelma ei toiminut—Jumala päätti 
uhrata Poikansa, jotta suunnitelma B toimisi! Tämä 
todistaa ja osoittaa epäilemättä, mikä on Jumalalle tärkeintä. 
Mahtava maailmankaikkeus valoineen—on pelkkä material-
linen rakennelma eikä yhteen Jumalan poikaan verrattuna 
minkään vertainen! Näitä kahta asiaa ei kannata edes lähteä 
vertaamaan toisiinsa!

Maailmankaikkeus on paljon vaikuttavampi, kun ymmär-
rät, että Jumala loi maailmankaikkeuden, jota hänen poikansa 
tulisivat hallitsemaan—jos maan päälle asetetut enkelit epäon-
nistuisivat tehtävässään.

Jumala siitti meidät pojikseen. Jumala ei tarjonnut enke-
leille koskaan samaa kunniaa. emme ole kuitenkaan ainoita 
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Jumalan siittämiä poikia—olemme vasta ensihedelmiä. Meidät 
on kutsuttu pahasta maailmasta—“satokauden ulkopuolella”. 
Meille on varattu korkein Jumalan pojille varattu kunnia 
ikuisuudessa. Isä valitsi meidät avioitumaan ikuisen Poikansa 
kanssa! Meistä tulee Kristuksen morsian.

Ensihedelmistä tulee kaikkein kunnioitetuimpia Jumalan 
perheen poikia ikuisesti. ensihedelmien tuonpuoleinen kut-
sumus on palvella Kristuksen apuna ja opettaa maailman 
ihmisille, mikä Jumalan perhe on—ja siirtyä sitten maail-
mankaikkeuteen. Mikä tulevaisuus! Tällä seurakunnalla on 
mahtava potentiaali.

Maailmankaikkeus ei ole Jumalan ylin luomistyö—vaan 
itsensä ihmisessä luominen. ensihedelmät ovat jo Jumalan 
perheessä! Meidät on jo siitetty ja valmistumme syntymään 
Jumalan perheeseen. Olemme Jumalan perhe alkiomuodossa. 
Häikäiseekö ja innostaako tämä totuus sinua vielä? Isoatko ja 
janoatko sitä jatkuvasti?

Herbert W. armstrong opetti meille uskomattoman 
suuren ihmispotentiaalimme. Hänen koko työnsä oli opettaa 
Jumalaperheestä! Kuten elia (2 Kuningasten kirja 2:12), kuten 
apostoli Paavali ensimmäisellä vuosisadalla (1 Kirje korinttilai-
sille 4:14–5), myös H. armstrong oli meille Isä ja opetti meille 
kaiken, mitä tarkoittaa olla Isän siittämä ja syntyä Jumalan 
perheeseen.

Jumala ei ole pelkkä antelias hyväntekijä—hän on Isä! 
Jos ajattelet, ettei Isä tunne sinua, et tunne Isää. Mikä Isä 
ei tunne lastaan? Jos et usko Jumalan ajattelevan sinua 
erikoisella tavalla, et ymmärrä koko asiaa! Jumala ei ole 
tuollainen Isä. Hän omaa täydellisen rakkauden! Kun sinut 
siitetään, Isäsi tuntee sinut. Kuinka perin pohjin mei-
dät tunnetaan!

laodikealaiset epäonnistuivat tässä. He eivät kunnioita 
Isäänsä (Malakian kirja 1:6). He ovat menettäneet näyn tuon-
puolisesta perhesuunnitelmasta!

laodikealaiset kuolevat hengellisesti kapinointinsa takia. 
He ovat vaarassa tulla abortoiduksi.
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Ihmiskunta on saanut kunnian syntyä Jumalan per-
heeseen—kirkkaille tulisille enkeleille ei tarjottu ihmisen 
potentiaalia!

Minkä arvoinen syntymäoikeutesi on sinulle? eesau 
myi esikoisoikeutensa kulhollisesta keittoa; Jaakob ei myy 
syntymäoikeuttaan mistään hinnasta.

“Tahtonsa mukaan” Jumala siitti meidät. Jumala katsoi 
meitä, tarkkasi elämäämme ja pyhitti meidät. Jumala käski 
Jeesusta Kristusta varjelemaan meitä—ja kutsui tämän inten-
siivisen prosessin lopussa meidät perheeseensä. Miksi Jumala 
sanoi: haluan, että tästä yksilöstä tulee ensihedelmä? Jumalan 
tahto oli rakentaa itselleen perhe! (Ks. Juudaan kirjeen 
jae 1. Tilaa ilmaiskirjasemme Juudaan kirjeestä, josta löydät 
selityksen tästä innoittavasta jakeesta.)

Keskity tähän henkeäsalpaavaan lausumaan: “Tahtonsa 
mukaan hän siitti meidät.” Perheen, fyysisen tai hengellisen, 
rakentaminen on suuri sitoumus. Isä ei aloita perhettä ja hyl-
kää sitä sitten monen naisen ja miehen tavoin.

Tämä kreikankielinen ilmaisu tarkoittaa, että 
Jumala on sitoutunut totaalisen täydellisesti, ei 
pelkästään saattamaan perheen alkuun ja hoivaa-
maan sitä, vaan myös saattamaan perheen valmiiksi. 
Tämä tarkoittaa, että Jumala ei sitoutunut saattamaan pel-
kästään ensihedelmien sadon vaan koko sadon päätökseen. 
Jumala on vasta alkanut työnsä kanssamme. Suurin työ on 
vielä edessä. 

Jumala ei luovuta yhdestäkään ihmisestä, niin kauan kun 
löytyy toivoa.

lapsien siittäminen on rakastaville vanhemmille raskas 
velvollisuus. Jos hylkäät vastuusi, lapsesi joutuu kokemaan 
monta turhaa koettelemusta ja hänen elämästään muodos-
tuu usein onneton. Jumala ei ole tämänkaltainen vanhempi. 
Jumalan rakkaus ja sitoumus jatkuu, kunnes hän saa työnsä 
päätökseen. 

Juuri tätä edellinen kreikankielinen ilmaisu ilmaisee. Kun 
Isä saa työnsä päätökseen, työ on kokonaan valmis!
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Jumala “siitti” meidät, mutta se on ainoastaan alku. Isä 
sitoutuu syntymäämme asti—minkä jälkeen Isä huolehtii 
perheestään ikuisesti!

Jumala on sitoutunut perheeseensä ikuisesti. Kristuksen 
elämän vaakalaudalle asettamisen pitäisi todistaa meille ikui-
sesti Jumalan tarkoitusperä.

Jumala, henkensä kautta, “siitti meidät totuuden sanalla”. 
Perustava osa totuutta tuli Herbert W. armstrongin kautta. 
Jumala ilmoittaa totuutensa edelleen pcg:lle ja siittää lisää 
poikia.

Kaikki viittaa alkuun, “valkeuksien Isään”. Meidän ensi-
sijainen tehtävämme on oppia tuntemaan Isämme. Jaakob 
painotti oikeaa asiaa. “Jokainen hyvä anti ja jokainen täy-
dellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä”—ja tämä on 
suurin lahja, jonka Isä voi antaa. Kyseessä on Isän luomistyön 
huipentuma!

Jumala tarjoaa rakastamilleen ensihedelmille 
hienoimman mahdollisuuden.

Meidät on kutsuttu osaksi “parempaa ylösnousemusta” 
(Kirje heprealaisille 11:35). Olemme ikuisesti muuta perhettä 
ylempänä, mikä ei ole kerskailua—vaan totuuden tunnista-
mista. 

raamatunselitysteokset eivät ymmärrä näitä jakeita 
alkuunkaan. Paras käsitys kertoo maan päälle “ uudelleen 
syntymisestä”, mikä on häpäisevän väärä käsitys!

Saatana tekee ahkerasti työtä tuhotakseen tämän perhe-
totuuden. Saatana valittaa täynnä katkeruutta, ettei saanut 
itse koskaan mahdollisuutta tulla pojaksi. Hän kysyy: miksi 
näille tolloille tarjotaan hämmästyttävää tulevaisuutta? Mitä 
ihmiset tekivät ansaitakseen kaiken tämän? emme tehneet 
yhtään mitään tulevaisuutemme ansaitsemiseksi! Vasta sitten, 
kun Jumala kutsui meidät ja alkoi työskennellä kanssamme, 
aloimme tuottaa hedelmää ja kasvaa hengellisesti Isämme 
perheeltään odottamalla tavalla.

Tässä on raamatun kiehtovin totuus. Sitä on vaikea 
käsittää. laodikealaiset suhtautuivat siihen jokapäiväisesti ja 
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antoivat sen luisua käsistä! Mikä tragedia—tällaisen tule-
vaisuuden poisheittäminen kuihtuvan ruohon kukan 
elämän takia! (Jaakobin kirje 1:10–1).

mitä enemmän ajattelen asiaa, sitä enemmän mie-
leni kelaa. Tämä on kaikki kaikessa!

laodikealaiset ovat sysänneet häpeällisesti kaiken syrjään!
Meidän on varoitettava laodikealaisia siitä, että he tuhou-

tuvat, jos he eivät tee parannusta—ja päätyvät kuin eivät olisi 
koskaan syntyneet! Kun pohtii, mistä laodikealaiset luopuvat, 
kyseessä on mielettömin mahdollinen tragedia! 

Se, että Jaakob käskee meidän viedä tämän viestin 
rakkaille uskonveljillemme, todistaa, kuinka paljon Jumala 
rakastaa perhettään. Olisimme saattaneet luovuttaa kauan 
sitten inhimillisesti—mutta Isä ei luovuta koskaan! Isä ei 
luovuta laodikealaisista, ennen kuin hänen on abso-
luuttisesti luovutettava.

Jumala lähettää laodikealaisille yhden viimeisen 
viestin. 

Suurin maanpäällinen kunnia tänään on saattaa 
tämä viesti Valkeuksien Isältä laodikean pojille.

Jumala antaa meille korkean toimen ikuisesti, koska 
saatamme tämän kiireellisen varoituksen perille. Pian näin toi-
mivat loistavat kuin tähdet aina ja ikuisesti (danielin kirja 12:3).

Ilmestyskirjan jae 22:5 osoittaa, ettei uusi Jerusalem tar-
vitse valoa eikä aurinkoa; Jumalan kirkkaus on valomme ja 
myös me olemme Jumalan kaltaisia (1 Johanneksen kirje 3:2). 
Kuinka voisimme sysätä tällaisen tulevaisuuden syrjään?

Ole nopea kuulemaan 
Jaakob kertoo suurimmasta totuudesta—ajankohtana, 

jona Jumalan omat ovat Jumalasta karkotettuja—ja tarjoaa 
sitten parhaan mahdollisen neuvon: “Te tiedätte sen, rakkaat 
veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, 
hidas puhumaan, hidas vihaan” (Jaakobin kirje 1:19).

laodikealaiset ovat näitä “rakkaita veljiäni”—sinun rak-
kaita veljiäsi. Jos rakastamme laodikealaisia, saatamme heille 
tämän viestin.
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laodikealaisten suuri ongelma on omahyväisyys. Jaakob 
kertoo meille kaikille: älkää luulko, että tiedätte kaiken! Olkaa 
nopeita kuulemaan!

Nopea-sana ilmaisee täyttä valmiutta. Nopea tarkoittaa, 
ettemme vastusta minkään Jumalan sanan kuulemista.

Miksi Jaakob on kiireinen? Miksi on tärkeää olla “nopea” 
ja oikaista ongelma? Meillä ei ole paljon aikaa! Tämä on 

“viimeinen tunti” -oppi! Ole nopea kuulemaan! Viesti kiitää 
eteenpäin, se kiitää ohitsesi ja Jumala sanoo, ettei hän kulje 
enää omiensa ohitse säästäen (aamoksen kirja 7:8; 8:2). 
laodikealaisten täytyy kuulla, kun se on vielä mahdollista.

Jumalan omien täytyy pyrkiä aina olemaan nopeita kuu-
lemaan Isäämme—vastaanottaa avoimesti Jumalan opetus. 

Tämä maailma on päinvastainen: maailman ihmiset ovat 
nopeita puhumaan ja hitaita kuulemaan—jos kuulevat lain-
kaan!

Jaakob kehottaa meitä olemaan myös hitaita vihaan. 
emme saa antaa tunteittemme astua väliin. annatko vihasi 
käännyttää itsesi Isästäsi vai kuuletko häntä nopeasti? Meidän 
täytyy olla myös hitaita puhumaan. Sananlaskujen kirja sanoo 
paljon asiasta. “Missä on paljon sanoja, siinä ei syntiä puutu; 
mutta joka huulensa hillitsee, se on taitava” (Sananlaskujen 
kirja 10:19). “Joka vartioi suunsa, se säilyttää henkensä, mutta 
avosuinen joutuu turmioon” (Sananlaskujen kirja 13:3, rsv). 

“Pitkämielinen on parempi kuin sankari, ja mielensä hillitseväi-
nen parempi kuin kaupungin valloittaja” (Sananlaskujen kirja 
16:32). Jumala rakastaa ihmisiä, jotka kykenevät hallitsemaan 
henkensä. Sananlasku sanoo, että jos kykenet hallitsemaan 
henkesi, Jumala antaa sinun hallita kaupunkia—ja paljon 
enemmän!

“Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein (engl. 
vanhurskasta) Jumalan edessä” (Jaakobin kirje 1:20). lause pai-
nottaa ei-sanaa. Kreikan sana tarkoittaa täyttä, suoraa kieltoa. 
Ihmisen viha ei sisällä hiukkastakaan Jumalan vanhurskautta 
ja siksi meidän täytyy antaa Jumalan vanhurskauden ohjata 
aina vihaamme, muuten teemme monia virheitä.
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Meidän täytyy absoluuttisesti kyetä hallitsemaan tuntei-
tamme.

istutettu sana 

Jaakobin kirjeen englanninkielisen King James Version jakeen 
1:21 käännös on varsin huono, sillä se sanoo “pankaa pois 
kaikki saastaisuus ja turha tuhmuus.” Tuhmuus ei kuullosta 
vakavalta.

revised Standard Version ilmaisee asian paljon paremmin: 
“Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja lemuava pahuu-
den kasvu ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin 
istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.” Onko asia sinulle 
tärkeä? Sen avulla pelastat ikuisen elämäsi! Jae kehottaa poista-
maan elämästäsi Jumalan sanaa tukahduttavat ja saastuttavat 
asiat. Säilytä hiljainen, nöyrä mieli, jotta Jumala voi istuttaa 
sinuun sanansa.

Jumala istuttaa meihin sanansa, jotta kasvamme! 
Hoivatessamme sanaa syvät juuret saavat sijaa ja 
kasvu jatkuu entistä nopeampaa tahtia. Jumala haluaa 
tällaista kasvua. Jumala odottaa kasvua—muutosta—kään-
tymystä! Jumala haluaa, että olemme tänään erilaisia kuin 
eilen. emme kasva ehkä aina räjähdysmäisesti, mutta meidän 
tulee kasvaa joka päivä! emme saa pysähtyä elämässämme.

Hyvä raamatun opiskelu tapahtuu Jumalan kanssa! 
Jumalainen luonne kasvaa kasvamistaan.

Meidän tulee kasvaa, jotta voimme opettaa tämän maa-
ilman ihmisille, kuinka kasvaa. Jumala istuttaa totuutensa 
tulevaisuudessa toisten ihmisten elämään ja me saamme auttaa 
heitä kasvamaan.

Voit tutkia raamattua 10 miljardin vuoden ajan intellek-
tuellisti sitä koskaan ymmärtämättä. ainoa tapa, jolla Jumala 
voi istuttaa sanansa elämäämme, on sanan “hiljaisuudella” 
vastaanottaminen—pehmeän, ravintorikkaan mullan—lap-
senkaltaisen, opetusta omaksuvan mielen omaksuminen. 
Meidän on lähestyttävä raamatun opiskelua nöyrällä mielellä. 

30

J a a K O B I N  e P I S T O l a



Isän Jumalan pitää kyetä opettamaan poikiaan! Jos Isä ei voi 
opettaa meitä, sana ei juurru eikä kasva. 

Omaatko sopivan mullan, johon Jumala voi istuttaa 
sanansa?

Jumala haluaa, että tulemme “jumalallisesta luonnosta 
osallisiksi” (2 Pietarin kirje 1:4). Jumala tekee mahdolli-
seksi, että pahat ihmiset voivat pukea ylleen Jumalan 
luonteen! Voimme tulla Isämme kaltaisiksi, kun “otamme 
vastaan hiljaisuudella istutetun sanan” ja sana kasvaa pistee-
seen, jolloin ajattelemme ja toimimme kuten Isämme—me 
tulemme täydelliseksi (evankeliumi Matteuksen mukaan 5:48). 
Me uudistamme koko elämämme!

Jaakob tarkoittaa juuri tätä sanoessaan, että istutettu sana 
“voi teidän sielunne pelastaa.” Meidän täytyy kasvaa armossa 
ja Jumalan tuntemuksessa (2 Pietarin kirje 3:18). Jos omaat vai-
kean ongelman, joka tukahduttaa hengellistä kasvuasi, kohtaa 
ongelmasi kasvotusten, jottet lakkaa kasvamasta. 
Olemme kaikki syntisiä, mutta jos annat syntiesi rehottaa 
valloillaan, ne tukahduttavat kasvusi—ikuisen elämäsi! yksi 
suuri synti voi tuhota Jumalan Pyhän Hengen voiman.

Jumala ei anna uskoa eikä Pyhän Henkensä voimaa ennen 
parannuksen tekoa.

sanan tekiJöitä

“Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen 
itsenne … Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden 
lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todel-
linen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään” (Jaakobin kirje 
1:22, 25). Jumala haluaa, että olemme sanan tekijöitä. Meidän 
tulee noudattaa Jumalan ohjeita ja toimia niiden mukaisesti, 
mikä on ainoa tapa, jolla valmistumme opettamaan maailmaa, 
ainoa tapa, jolla voimme osoittaa maailman ihmisille Isän ja 
Pojan—Jumalaperheen!

Jaakob käyttää kappaleessa sana ja laki -sanoja samasta 
asiasta. Jumalan laki on Jumalan sanan perusta. Jaakob 
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tuomitsee tällä tavalla uskosta luopumisen Jumalan seurakun-
nassa! Olemme todistaneet saman ongelman tänä lopunaikana.

Jos pelkästään kuulemme, emmekä tee, petämme itse-
ämme! Jos et tee, sallit valheiden ja petoksen aiheuttaa vakavia 
ongelmia perheessäsi, avioliitossasi, lastenkasvatuksessasi. 
Petät itseäsi! Suurin osa Jumalan omista on toiminut tällä 
tavalla tänä lopunaikana.

Jaakobilla on ratkaisu ongelmaan: ole tekijä! “Sillä jos 
joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kal-
tainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän 
katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli” 
(jakeet 23–4). Voit ratkaista ongelman katsomalla “täydelliseen 
vapauden lakiin” (jae 25). Vapauta itsesi valheista, petoksesta 
ja kaikesta laittomuudesta elämässäsi. Opi tämä ihana tämä 
totuus ja ole tekijä!

Ilmaisu “katsoo” tarkoittaa kurottautumista eteenpäin 
ja Jumalan lain vakavasti tutkimista. Vincent’s Word Studies 
sanoo, että sana ilmaisee läpitunkevaa tarkastelua tai “lain 
perusolemukseen” katsomista. laki opettaa, kuinka saat jokai-
sen elämänalueesi toimimaan—lastenkasvatuksen, avioliiton, 
seurakunnassa palvelemisen jne. Kyseessä on tosi täydelli-
nen vapauden laki!

Peili on lain vertauskuva. Jos katsot peiliin ja näet kasvois-
sasi likaa, mutta unohdat lian olemassaolon kokonaan, olet 
muistamaton kuulija.

esimerkki viittaa pysyvään kyvyttömyyteen käyttää peiliä! 
Peili esittää lain tai Jumalan sanan tekijänä olemista. (Tilaa 
ilmaiskirja Kymmenen käskyä.)

Jumala on täydellinen ja luo täydellisen ihmisen. Synti 
on Jumalan täydellisen lain, lakien kuninkaan rikkomista. 
Kyseessä on kuninkaan laki. Kuningasten kuninkaan 
kanssa opetamme lain avulla ihmisille, kuinka olla kunin-
kaallinen.

Vincent’s sanoo, että jakeen 25 “muistamattomalle kuu-
lijalle” unohtaminen on elämäntapa! laodikealaiset ovat 
juuri tällaisia, he unohtavat, kunnes Jumala iskee heitä 10,000 
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shokki-iskulla! Tässä vaiheessa he eivät väittele enää täydellistä 
vapauden lakia ja Jumalan hallitusta vastaan.

Kuinka voimme toimeenpanna täydellistä vapauden lakia, 
ellemme ole Isän ja Pojan orja? Kyseessä on Jumalaperhe-
evankeliumi. Jollemme tunne Isää ja Poika, emme tunne 
heidän vapauden lakiaan.

yksi raamatunselitysteos väittää tätä Jaakobin kappaletta 
epäselväksi: “On mahdotonta päätellä, kuinka kristitty kir-
jailija kykenisi määrittelemään lain täsmällisesti.”Todellako? 
Määritelmä ei ole minusta epäselvä! Tämä mies tarvitsee 
nöyryyttä ja opetusta! Jollei hän lakkaa moisia puheita, hän ei 
pätevöidy koskaan opettamaan ihmisiä!

“Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei 
hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen juma-
lanpalveluksensa on turha” (jae 26). Moni Jumalan oma 
harrastaa uskontoaan vakavasti, mutta Jumala sanoo, että se 
on turhaa. He “jauhavat käsikivillä” (evankeliumi Matteuksen 
mukaan 24:41) turhaan. laodikealaiset eivät hillitse kieltään. 
laittomuus manifestoituu kielen kautta. laodikealaiset 
väittävät nopeasti vastaan Jumalalle (Malakian kirja 3:13–4). 
laodikealaiset eivät pelkästään kuule hitaasti Jumalan lakia 
ja lakia toimeenpanevaa hallitusta—he eivät kuule lainkaan! 
He kiertävät järkeillen Jumalan lakia.

Meidän täytyy hillitä kielemme ja sallia suuren Jumalan 
valjastaa kielemme ja johtaa itseämme. Jumalan on kyettävä 
johtamaan meitä jollain tapaa!

isättömät Ja lesket

“Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä 
on käydä katsomassa orpoja (engl. isättömiä) ja leskiä heidän 
ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta” 
(Jaakobin kirje 1:27). Jae ilmaisee, minkä olemme aina ymmär-
täneet; meidän tulee huolehtia niistä, joilla ei ole fyysistä isää 
tai aviomiestä Jumalan seurakunnassa. Jae ilmaisee lisäksi 
paljon enemmän. 
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Tarkastele jaetta hengellisesti laodikean aikakauden asia-
yhteydessä. Jaakob puhui epistolansa ensimmäisessä jakeessa 
Isästä ja aviomiehestä, mutta puhuu nyt orvoista ja leskistä.

laodi kea la iset  ovat  loitontuneet  Isästää n ja 
aviomiehestään, ja ovat menettäneet perheen sekä seura-
kunnan Pään. Jaakob antaa karun arvion laodikealaisten 
nykytilasta: laodikealaiset ovat hengellisiä orpoja ja leskiä! He 
kääntyivät vapaaehtoisesti pois Jumalasta eikä heillä ei ole 
enää Isää eikä aviomiestä.

laodikealaisilla oli Isä ja aviomies—minkä takia Jaakob 
muistuttaa heille asiasta! Olen Isän ja Pojan orja—katsokaa 
elämääni! Vertaan elämääni teidän elämäänne—olette hyljän-
neen Isän ja Pojan, eikä teillä ole enää mitään.

Jaakob sanoo, että meidän täytyy käydä katsomassa isättö-
miä ja leskiä, mikä tarkoittaa hengellisellä tasolla, että meidän 
on vietävä tämä Jaakobin viesti laodikealaisille!

emme voi suorittaa työtä muiden käsien kautta, emme voi 
käskeä jotakuta vierailemaan puolestamme. Jumala haluaa, 
että sinä—että jokainen yksittäinen Jumalalle uskollinen 
jäännöksen osa—käy katsomassa laodikealaisia tätä viestiä 
ja tätä työtä tukemalla!

Jumala käskee sinua suorasti asiassa mukana.
Jos haluat olla Isäsi ja aviomiehesi kaltainen, otat 

vastuusi halukkaasti vastaan!
Osoitamme olevamme Jumalaperheen jäseniä olemalla 

tekijöitä—saattamalla Jaakobin viestin rakkaille laodikealaisille.
Hengellisesti meidän on oltava armollisia orvoille 

ja leskille, jotka ovat vaarassa kuolla ikuisesti! 
Meidän täytyy oppia ajattelemaan heitä Jumalan tavalla. 
laodikealaisilla ei ole tulevaisuutta ilman Isää ja aviomiestä!

Mikä vastakohta Jaakobin kirjeen ensimmäiseen jakee-
seen verrattuna: “Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen 
Kristuksen palvelija …” Jaakob oli molempien orja, hän ei 
pelkästään tuntenut heitä—Jaakob oli heidän kahleorjansa! 
Jaakob ymmärsi Isää ja Poikaa syvästi ja totaalisesti sitoutunut 
Isään ja Poikaan!
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Vertaa tätä Jaakobin kirjeen jakeen 1:27 hengellisiin 
orpoihin ja leskiin, jotka saattavat vaikuttaa uskonnollisilta, 
mutta eivät ole Isän silmissä. Isä tuomitsee heidän uskontonsa 
voimakkaasti!

Missä sinä kuljet—oletko ennemmin Jumalan kahleorja 
vai “orpo leski”? Kuinka syvä on sitoumuksesi Isään ja 
Poikaan? 

Jumala ei ilmoittaisi totuuttaan Jaakobin kirjeestä, jollei 
hän uskoisi, että saatamme viestin perille. Jumalan uskolliset 
omat haluavat olla Isän ja Pojan orjia ja saattaa tämän viestin 
laodikealaisille. He kaipaavat kärsien hengellisesti kuole-
vien perheen jäsentensä puolesta, joilla ei ole minkäänlaista 
tulevaisuutta ja joista kukaan ei huolehdi! He hyväksyvät 
Jumalan kutsun ja suorittavat heille annetun toimeksiannon 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuinka voimme sanoa, että palvelimme todella Isää ja 
Poikaa, jos emme saata viestiä rakkaille veljillemme? Jos emme 
saata tätä viestiä perille, olemme itse laodikealaisia! 
Meidän täytyy jakaa tämä kaunis viesti laodikealaisten 
kanssa. Jumala odottaa, että saatamme viestin perille, hän 
rakastaa kovasi kallisarvoisia laodikean poikiaan—Isän 
tahdosta siitettyjä uskonveljiämme! Veljiemme elämän 
suunta on kääntynyt vaaralliseen, väärään suuntaan, mutta 
toimemme voi pelastaa heistä osan—toimemme pelastaa 
monta laodikealaista suuressa ahdistuksessa, jossa puolet 
tekee parannuksen.

Näin varjelemme itsemme “ettei maailma saas-
tuta”. Jaakob ilmaisee asian: tukemalla kaikin voimin, 
kaikella energiallamme ja elämällämme tätä kaik-
kein kunnioitettavinta, ihmiselämiä pelastavaa 
Jumalan työtä!

Kielenkääntäjät alkoivat erheellisesti uuden kappaleen 
tässä kohtaa Jaakobin epistolaa, vaikka edellinen ajatus jatkuu 
ilman taukoa. Opimme seuraavaksi, miten olisi käynyt, jos 
Jumalan omat olisivat olleet nopeita kuulemaan ja ottaneet 
Jumalan varoituksesta vaarin.
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3
Veljet, älkää 
katsoko henkilöön

Jaakob laajentaa kirjeensä luvuissa 2 ja 3 perhenä-
kyä—laodikealaisia varoitetaan ja filadelfialaisia kehotetaan 
todistamaan rakkautensa teoilla.
Jaakobin kirjeen jae 2:1 alkaa sekin sanalla “veljeni”. 

Kenelle Jaakob puhuu? Jumalan omille—Jumalan perheelle.
“Veljeni, älkää katsoko henkilöön kun pitäydytte uskossa 

Jeesukseen Kristukseen, kirkastettuun Herraamme” (Jaakobin 
kirje 2:1, rsv).

On surullinen tosiasia, että tämä maailma perustuu henki-
löön katsomiseen, sillä se on ihmiskunnan kirous! Henkilöön 
katsominen aiheuttaa loputtomia ongelmia, syrjimiseen 
omaisuuden, etuoikeuksien, sukupuolen, rodun, koulutuksen, 
kulttuurin, lahjakkuuden—moninaisten seikkojen perusteella. 
Näytän hyvältä ja toinen näyttää rumalta. Olen tyylikäs ja 
toisilta puuttuu tyyli. En pidä tietyn henkilön rodusta.

Nämä ongelmat ovat suoranainen ilmaisu kyvyttömyy-
destä ymmärtää Jumalan perhettä. Jumala ilmoittaa, ettei 
maailman ongelmia voida ratkaista, ennen kuin opimme 
ymmärtämään perhettä!

l aod i kea la i se t  ovat  haja l la a n,  k a rkote t t uja 
Jumalaperheestä. Jaakobin kirjeen jakeen 2:1 ajatus jatkuu 



jakeesta 1:27—ilman lukujakoa. laodikealaiset ovat hengellisiä 
orpoja ja leskiä. Tämä osa Jumalan perhettä on hämmennyk-
sissä ja hajallaan!

Jumalaperheen ymmärtäminen tekee kaiken sel-
väksi!

Jos suosimme tiettyjä seurakunnan jäseniä, Jumalan 
rakastavassa perhe häiriytyy.

Meidän tulee olla esimerkkinä vihan täyttämälle, jakautu-
neelle maailmalle. Kun ymmärrämme Jumalan tarkoituksen, 
osoitamme, kuinka koko maailma yhdistetään yhtenä miehenä 
Kristuksen mielen kautta!

meidän ei pidä unohtaa päämääräämme saattaa 
koko maailma Jumalan perheeseen!

löytyy vain yksi tapa yhdistää tämä maailma.
laodikealaiset ovat toimineet päinvastaisella tavalla. He 

ovat liittyneet toivottomaan maailmaan, joka ei pysty ratkai-
semaan ongelmiaan.

Kuinka voit olla Isän ja Pojan orja (Jaakobin kirje 1:1) ja 
syrjiä edes yhtä Jumalan potentiaalista poikaa maailmassa? 
Kuinka voit syrjiä ketään ensihedelmää, joka on nyt 
Isän poika ja Kristuksen, kirkkauden Herran, veli?

et toimi tällä tavalla, jos katsot Jumalan perhettä, niitä, 
joilla on potentiaali astua Jumalan perheeseen, Jumalan silmin.

Jumalan seurakunnan on oltava erilainen kuin muu 
maailma. Meidän on kohdeltava jokaista henkilöä suurella 
kunnioituksella, eikä sulkea ketään ulos Jumalan perheestä. 
Meidän täytyy olla jopa varoa, ettemme suosi ketään pastoria 
toisten kustannuksella.

Katso asiaa hengellisesti—kyseessä on Jumalan perhe! 
Maailman ihmiset ovat potentiaalisia Jumalaperheen jäseniä. 
Jumalaperheen ymmärtäminen selvittää koko asian. Koko 
ihmiskunta omaa tämän potentiaalin.

Jumalan omien täytyy olla esimerkkinä maailman ihmi-
sille puolueettomuudesta. Seurakuntalaisten tulee osoittaa, 
kuinka kohdella jokaista Kristuksen ruumiin jäsentä kunni-
oituksella. Tällaisen elämäntavan tulee alkaa seurakunnassa, 
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sillä Jumala haluaa sen saavuttaa maailman joka kolkan! 
“Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää 
kaikille, mutta varsinkin uskonveljille” (Kirje galatalaisille 
6:10). Pitäydy Päähän, Jeesukseen Kristukseen, ja ojenna kätesi 
kaikille Jumalan seurakunnassa, ja sen jälkeen jokaiselle maa-
ilmassa, aina kun sinulla on mahdollisuus.

Miksi laodikealaisia pidetään “hajalle ajettuja veljiä”? 
(Jaakobin kirje 1:1). He ovat menettäneet ymmärryksen 
Jumalaperheestä. He ovat hyljänneet Isänsä Jumalan sekä 
aviomiehensä Kristuksen ja heistä on tullut hengellisiä orpoja 
ja leskiä (Jaakobin kirje 1:27).

lukuisat ongelmat sairastuttivat seurakunnan, koska 
laodikealaiset eivät sisäistäneet perheoppia! Sen jäsenet alkoi-
vat katsoa henkilöön: Pidän yhdestä, mutten tuosta toisesta. 
Jumala jylisee laodikealaisille: Ettekö tajua, että rikotte rak-
kauden lakia? Jumalan omien, kaikkia muita ennen, pitäisi 
viljellä ja demonstroida Jumalan perherakkautta! Ihminen 
ei voi yksinkertaisesti suosia tai hylkiä Jumalan per-
heenjäseniä ja omata silti Jeesuksen Kristuksen uskoa! 
(Jaakobin kirje 2:1).

Jaakob kehottaa meitä “pitäytymään Herramme Jeesuksen 
Kristuksen uskoon.” Meidän tulee elää samasta uskosta kuin 
Kristus ja pitäytyä siihen!

Kristus kuoli ihmiskunnan puolesta. Sinun ja minun on 
rakennettava sama usko elämässämme, mikä on aikamoi-
nen haaste, mutta osoittaa, millaisen voiman Jumalan pyhät 
omaavat. Katso, mihin kykenemme, kun meissä on Kristuksen 
usko! Meillä on varsinainen itsensä Jumalan Pojan usko (Kirje 
galatalaisille 2:20).

Kaikki tämän maailman raha ei osta hiukkastakaan tätä 
uskoa. ajattele valituille annettua mahtavaa voimaa!

Kuinka käy, jos pastori keskittyy yhteen seurakunnan 
jäseneen, mutta jättää toiset huomiotta? Hengellisesti laimin-
lyödyt saattavat tuntea vihaa kaiken huomion saavaa kohtaan! 
ajattele Jaakobin perheessä aiheutunutta vahinkoa. Koska 
Jaakob suosi Joosefia, veljet katkeroituivat ja alkoivat halveksia 
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Joosefia. Sama periaate koskee kaikkia perheitä. Suosiminen 
saa perheen rakoilemaan.

Jumala haluaa hänen seurakuntansa “asuvan sovussa” 
(Psalmien kirja luku 133)—Jumala haluaa jäsenten olevan 

“samassa hengessä”, “yksimielisiä” ja “samaa mieltä ja teillä 
on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset” (Kirje 
filippiläisille 1:27; 2:2)—että olette “puheessa yksimieliset”, 

“ettette suvaitsisi riitaisuuksia” ja että “teillä olisi sama mieli ja 
sama ajatus” (1 Kirje korinttilaisille 1:10). Jumala haluaa, että 
hänen omansa ovat “yhtenä miehenä” (esran kirja 3:1). Tämä 
on todella syvällinen perheykseys!

Jaakob painottaa tosissaan ykseyden totuutta. Jaakob 
osoittaa laodikealaisille, kuinka paljon he ovat menettäneet ja 
kuinka paljon heidän on opittava uudelleen, ennen kuin he 
pääsevät ikuiseen Jumalan perheeseen! laodikealaisten täytyy 
saada perheymmärrys takaisin.

Jumalan omat saavat opettaa oletettavasti jo kymmenen 
vuoden sisällä maailmalle, mikä Jumalan perhe on! Maailman 
ihmiset tarvitsevat vakavasti perhekasvatusta. Jumala tahtoo 
kasvattaa kaikkia kaikkein eniten.

rikkaat sortaVat

Jaakob palaa epistolassaan tätä teemaa kehittäessään toiseen, 
suureen konseptiin (Jaakobin kirje 1:9–1)—joka sopii suora-
naisesti laodikean johtajiin.

“Sillä jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessa ja 
loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte 
loistavapukuisen puoleen ja sanotte: Istu sinä tähän mukavasti, 
ja köyhälle sanotte: Seiso sinä tuossa, tahi: Istu tähän jalkajak-
karani viereen, niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan (engl. katso 
henkilöön) itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä 
tuomareita? Kuulkaa, rakkaat veljeni. eikö Jumala ole valinnut 
niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita 
uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut 
niille, jotka häntä rakastavat?” (Jaakobin kirje 2:2-5).
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Jumala kutsuu maailman köyhiä—alimmassa asemassa 
olevia. Jumala valitsee nöyrät, hengellisesti köyhät työtään 
tekemään. löytyykö muita ihmisiä, jotka palvelisivat 
Jumalaa? 

Tämän maailman mahtavat eivät tee vaikutusta kaikki-
valtiaaseen Jumalaan. elleivät he saata Jumalaa elämäänsä, he 
eivät ole minkään arvoisia. Heidän kykynsä ja rikkautensa 
ovat pelkkiä akanoita. Tuleeko lahjakkaiden ihmisten tehdä 
vaikutus ja herättää kunnioitusta Jumalan palvelijoissa? 
Jollemme harkitse Jumalan mielellä ja Jumalan ajatusten 
syvyydellä, meidän on helppo vaikuttua liikaa asioista, joilla 
ei ole todellisuudessa merkitystä.

Jumala haluaa uskossa rikkaita ihmisiä.
“rakkaat veljeni”, Jaakob kirjoittaa jakeessa 5. Puhuuko 

hän maailmalle? ei! Jaakob puhuttelee rakkaita, hengestä 
syntyneitä ihmisiä Jumalan seurakunnassa.

ymmärrä, kuinka ajankohtainen Jaakobin sanoma todella 
on. “Mutta te olette häväisseet köyhän. eivätkö juuri rikkaat 
teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien 
eteen?” (jae 6). Jumala tuomitsee tässä “rikkaat”. Meidän tulee 
tarkastella jakeita hengellisesti. daavid ja aabraham olivat rik-
kaita, mutta palvelivat täysin Jumalaa. Jumala puhuttelee tässä 
ihmisiä, jotka asettavat rikkaudet Jumalan edelle ja ovat tulleet 
hengellisiksi orvoiksi ja leskiksi, eivätkä ole enää rikkaita 
uskossa. Jumala puhuu laodikean Herbert W. armstrongin 
opastamana rakennetun Jumalan seurakunnan fyysisillä 
anneilla rikastuneista johtajista.

Keitä ovat johtajat, jotka vetävät Jumalan ensihedelmiä 
tuomioistuimeen?

Miksi Jumala inspiroi ja kirjasi jakeen, joka kertoo, kuinka 
laodikealaiset vetävät Jumalan valittuja oikeuteen—erityisesti 
viimeisellä tunnilla?

On mielenkiintoista, että kirjassa mainitaan myös Elias 
(Jaakobin kirje 5:17).

Thayer’s Lexicon kertoo, että Jaakobin kirjeen jakeen 2:6 
tuomioistuin-sana on “paikka, jossa tuomio annetaan; tuo-
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marin tuomioistuin.” Hebrew-Greek Key Word Study Bible 
määrittelee tuomioistuin-sanan: “oikeudellinen kiista tai riita, 
kanne, … oikeustuomi.”

uskon, että kuusi vuotta kestänyt oikeustaistelumme 
wcg:n kanssa oli kaikkein tuomitsevin yksittäinen laodi-
kealaisia vastaan esiintynyt tapahtuma tänä lopunaikana. Jae 
6 kertoo kaltaisestamme tuomioistuinkiistasta. Verbi elkein 
“vetää” tarkoittaa väkivaltaa, joko fyysistä tai laillista. Kyseessä 
oli aivan varmasti väkivaltainen kamppailu.

Taistelimme lopunajan eliaalle annetun ilmoitetun 
totuuden puolesta. Kristus lähetti elian asettamaan kaiken 
kohdalleen—mikä tarkoittaa kaikkia Jumalan seurakunnalle 
näinä viimeisinä päivinä annettuja perustavia oppeja, joista 
taistelimme oikeudessa ja joita ilman emme olisi pystyneet 
julistamaan Jumalan varoitusta maailmalle!

Paholainen yritti pysäyttää mestarillisen oikeustoimen 
kautta Jumalan työn, ja jokainen laodikealainen maan päällä 
kannusti käytännöllisesti katsoen saatanaa voittamaan! 
yksikään laodikean seurakunta ei tarjonnut meille apuaan 
vaan halusivat, että häviäisimme. 

Sama Kristus, joka lähetti ja teki työtä elian kautta, antoi 
meille voiton. Meitä vastaan taistelleet tai meidän tappiotamme 
toivoneet laodikealaiset taistelivat Kristusta vastaan—toivoen, 
että Kristus häviäisi!

Jumala tuomitsee laodikealaiset tänään (1 Pietarin kirje 
4:17). ylempi tuomioistuin tuomitsee heidät karusti, tiedosta-
vatko he tuomion vai eivät!

laodikealaiset kuolevat parhaillaan hengellisesti (2 Kirje 
tessalonikalaisille 2:10). Oikeustapaus oli elävä muistomerkki 
heidän kuolinkamppailustaan! Se auttaa 50 prosenttia teke-
mään parannuksen suuressa ahdistuksessa.

Oikeustapaus oli toimeksiantoomme kuuluva keskeinen 
tehtävä. Muussa tapauksessa Jumala olisi antanut meidän tehdä 
kääntymyksen muun maailman kanssa, Kristuksen palattua. 
Toimimme julistaaksemme Jumalan viestiä kuolevalle maail-
malle. Jos saatamme meille annetun työn päätökseen, Jumala 
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palkitsee antamalla meidän avustaa maailman hallinnossa. Jos 
epäonnistumme Jumalan työssä, meillä ei ole tulevaisuutta 
Jumalan kanssa. Oikeustapauksemme ansaitsee erityisen 
huomion Jaakobin kirjassa, joka kirjattiin ensisijaisesti meidän 
elinaikaamme varten.

1 Korinttilaiskirjeen jae 6:1 kysyy, rohkenetko käydä 
Jumalan perheessä olevan veljesi kanssa oikeutta tämä maa-
ilman oikeusistuimissa? laodikealaiset rohkenivat, mikä 
osoittaa, että heiltä puuttuu ymmärrys Jumalaperheestä. He 
toimivat väkivaltaisesti uskonveljiään vastaan ja pitävät hal-
pana Isäänsä (Malakian kirja 1:6). laodikealaiset pitävät 
halpana Isäänsä pitämällä halpana niitä, jotka kun-
nioittavat Isää tekemällä Isän työtä!

laodikealaiset sanovat olevansa “rikkaita, rikastuneita 
emmekä mitään tarvitse” (Johanneksen ilmestys 3:17), mutta 
heidän asenteensa H. armstrongin kautta annettuja hengelli-
siä rikkauksia kohtaan osoittaa, että he eivät tiedä, mikä tosi 
rikkaus on! Kuka tahansa oikealla tavalla ajatteleva Jumalan 
seurakunnan jäsen olisi auttanut meitä taistelussa oikeudesta 
painattaa tätä korvaamatonta materiaalia.

Moni laodikealainen uskoi, että pcg:n kohtalo olisi sine-
töity oikeuskiistatappion mukana. He käyttäytyivät aivan 
kuin taivaan ylintä oikeutta ei olisi olemassa. Jumala 
tuomitsee heidät tämänkaltaisen hengellisen sokeuden takia!

“eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, jonka kautta 
olette kutsutut (engl. käännös)?” (Jaakobin kirje 2:7).

Pyhän Hengen pilkkaaminen vaarantaa, asettaa ihmi-
sen “ vikapääksi iankaikkiseen syntiin (engl. tuomioon)” 
(evankeliumi Markuksen mukaan 3:28–9). Taistelemamme H. 
armstrongin kirjoitukset olivat Pyhän Hengen luomia.

Markus ja Jaakob käyttävät samaa kreikankielistä 
jumalanpilkka-sanaa. Jaakob sanoo, että nämä ihmiset 

“jumalanpilkkasivat sitä jaloa nimeä, jonka kautta olette 
kutsutut.” Kapinallisten tulisi pohtia jaetta syvällisesti. He 
taistelivat oikeustapauksessa itse Isää Jumalaa vastaan, 
ainoata Jumalaa, joka kutsuu poikia perheeseensä! laodi-
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kealaiset taistelivat oikeudessa tämän majesteettisen 
kutsumuksen—tässä elämässä ylivoimaisesti ylimmän kun-
nioituksen—antanutta omaa Isäänsä vastaan.

Kukaan ei tunne laodikealaisia kuin heidän Isänsä, jonka 
ansiollista nimeä he pilkkasivat.

ei ole vahinko, että jae seuraa oikeustaistelusta kertovaa jaetta 
laodikealaisten täytyy pohtia syvällisesti, mitä oikeustapauksessa 
tapahtui. Osa ihmisistä on vaarassa menettää ikuisen elämänsä!

Mikään muu ei ole tätä tärkeämpi.
Kristusta ja Kristuksen työtä vastaan taistelleet ihmiset 

ovat antikristuksia. He taistelevat Jumalan heille antamaa 
ilmestystä vastaan.

kuninkaallinen laki

“Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain raamatun mukaan: 
rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi, niin te hyvin teette” 
(Jaakobin kirje 2:8). Tässä puhutaan kymmenestä käskystä. 
Koska kyseessä on majesteettisen Isän ja Pojan laki, kyseessä 
on todellinen kuninkaallinen laki!

Jae on erittäin syvällinen. useimmat raamatunselitys-
teokset kommentoivat jaetta epärehellisesti—ne ovat muka 
epävarmoja siitä, mihin lakiin Jaakob viittaa, vaikka jae viittaa 
selvästi Jumalan kymmenestä käskystä kuuteen viimeiseen.

Kristus kuvasi kymmentä käskyä ensisijaisesti rakkau-
deksi Jumalaa kohtaan (neljä ensimmäistä käskyä) ja toiseksi, 

“rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”—Jaakob lainaa velje-
ään Kristusta (evankeliumi Matteuksen mukaan 22:36–0).

Kun toiset uuden testamentin kirjoittajat käyttävät 
edellistä lainausta, he lausuvat yleensä muutaman tai kaikki 
kuusi viimeistä käskyä (ks. evankeliumi Matteuksen mukaan 
19:16–9). Niissä ilmoitetaan selvästi, että meidän tulee noudat-
taa käskyjä ikuiseen elämään astuaksemme!

Miksi tämä asia on näin perustava ja tärkeä? evankeliumi 
on hyvä uutinen tulevasta Jumalan valtakunnasta, joka toi-
meenpanee Jumalan lakia.
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Kun Kristus palaa, meidän tehtävämme on auttaa häntä 
toimeenpanemaan kuninkaallista lakia—kymmentä käs-
kyä—tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Tämä laki tulee 
kuninkaalliselta Isältä ja Pojalta; meistä tulee Pojan kunin-
kaallinen morsian.

Vain Jumalan kuninkaalliset kuninkaat ja papit ymmär-
tävät, kuinka kuninkaallinen ja perustava laki on. Kyseessä 
on kuninkaallinen Jumalan laki sekä Jumalan kuninkaat ja 
papit—sekä tänään että huomisen maailmassa.

raamatunselitysteosten kirjoittajien oletetaan olevan 
raamatun erityistuntijoita. Kun useimmat väittävät, etteivät 
tiedä, mikä laki kuninkaallinen laki on, kyseessä on pohjim-
maisesta tietämättömyydestä! Itse asiassa enemmästä: he 
kieltäytyvät yksinkertaisesti noudattamasta Jumalan lakia, 
minkä takia kaikki maailman ongelmat ovat olemassa.

Kuninkaallinen laki saa kaiken toimimaan! laki toimii 
Jumalan ja Kristuksen kohdalla—se toimii nuorten ja vanho-
jen—kaikkien ihmisten kohdalla!

Katsotaan lastenkasvatusta. Maailman ihmiset eivät tiedä, 
kuinka lapsia pitää käsitellä. Ihmiset kokeilevat eri kasvatuskei-
noja toivoen, että joku tavoista toimisi—mutta ei toimi koskaan.

Miksi pcg:n lapset ovat onnellisia ja hyvin käyttäytyviä? 
Noudatamme kuninkaallista lakia! Pelkästään lastemme käy-
töksen luulisi vakuuttavan innolla totuutta etsiville ihmisille, 
että joku asia on kohdallaan ja tulla johdatetuksi kuninkaal-
lisen lakin luokse. Minne laki saattaa ihmiset? Keneltä 
opetus on peräisin? Isältä Jumalalta!

“Mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki 
näyttää teille, että olette lainrikkojia. Sillä joka pitää koko 
lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa 
kohdin. Sillä hän, joka on sanonut: Älä tee huorin, on myös 
sanonut: Älä tapa; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet 
lainrikkoja” (Jaakobin kirje 2:9–1). Jos rikot yhtä lakia vastaan, 
olet syypää kaikkien rikkomiseen. Olet lainrikkoja.

Jaakob puhuu edelleen, kuinka paha asia on katsoa hen-
kilöön. Vaikka et tee huorin, mutta jos tapat, olet lainrikkoja.
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Jakeet osoittava hengellisesti laodikealaisten olevan syylli-
siä kumpaankin syntiin katsoessaan henkilöön.

Vihaat veljeäsi, kun katsot henkilöön, mikä tekee sinut 
syylliseksi murhaan (evankeliumi Matteuksen mukaan 5:21–4).

laodikealaiset himoitsevat toista aviomiestä, eivät 
Kristusta, kun he katsovat henkilöön—ja ovat näin syyllisiä 
myös huorintekoon. Tästä synnistä on tullut heille elämäntapa. 
He ovat rikkoneet Kristukselle tekemänsä aviolupauksen.

useimmat ns. kristityt väittävät Kristuksen kumoneen 
lain. (Moni laodikealainen uskoo tänään samoin.) Kristus ei 
tullut kuitenkaan lakia kumoamaan vaan täyttämään sen—
kokonaisuudessaan! (evankeliumi Matteuksen mukaan 5:17). 
laki on sitovampi uuden testamentin opetuksissa.

Nämä kaksi ongelmaa, huorin teko ja tappaminen, kasva-
vat ja saavat laodikealaiset lankeamaan syntiin massiivisessa 
mittakaavassa.

Jumala inspiroi Hesekielin kirjamaan kirjan tätä lopun-
aikaa varten. Hesekiel sanoi, että jollemme julista Jumalan 
viestiä, olemme syyllisiä Israelin vereen—syyllisiä heidän 
kuolemaansa (Hesekielin kirja luku 33).

laodikealaiset kunnioittavat nyt maailmaa Jumalaa 
ja Jumalan valittuja enemmän. He kieltäytyvät tekemästä 
Jumalan työtä ja tekevät näin syntiä miljoonia ihmisiä kohtaan.

laodikealaisten täytyy palata Jumalan kuninkaalliseen 
rakkauden lakiin. Heidän täytyy viedä Jumalan ilmoittama 
totuus jälleen Israelille ja pakanoille. 

Muista, että 50 prosenttia menettää ikuisen elämänsä 
ja toinen 50 prosenttia tekee parannuksen vihdoin suuressa 
ahdistuksessa.

Jaakob tarkentaa, mitä laodikealaisten Jumalan luokse 
palaaminen vaatii. laodikealaisten täytyy tehdä parannus 
voidakseen päästä Jumalan valtakuntaan.

Moni lukee epäilemättä Jaakob-kirjasemme ja puhuu siitä 
keskellä pahinta kärsimystä planeetallamme.

Meidän on saatettava tämä viesti rakkaille laodikean 
uskonveljillemme!
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Kristus, Jumalan seurakunnan Pää, kuoli maailman puo-
lesta (evankeliumi Johanneksen mukaan 3:16). laodikealaisten 
täytyy osoittautua halukkaiksi tekemään sama uhraus 
(evankeliumi luukkaan mukaan 14:26–7).

Myös Jumalan valittujen täytyy muistaa nämä raamatun-
jakeet.

Jumalan laki on vapauden laki (Jaakobin kirje 2:12). Kun 
noudatamme vapauden lakia, se vapauttaa meidät konflikteista 
ja kiistoista. laki vapauttaa meidät kaoottisista lapsista ja rikki-
näisistä perheistä. Se on rakkauden laki (1 Johanneksen kirje 5:3).

Vapauden lain on vallittava ajatteluamme. lain noudatta-
minen on perhevastuu!

alastomat VelJet 

Seuraavaksi Jumala esittää yksityiskohtaisesti, mitä hän odot-
taa meiltä, kun noudatamme kuninkaallista perherakkauden 
lakia.

“Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään 
olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? ei kaiketi usko voi 
häntä pelastaa? Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä 
ravintoa vailla ja joku teistä sanoo heille: Menkää rauhassa, 
lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruu-
miin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos 
sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut” (Jaakobin kirje 2:14–7). 
Jumala esittää jakeessa 15 “veljen tai sisaren … alastomana ja 
jokapäiväistä ravintoa vailla.” Kenestä jae puhuu?

Jumala sanoo laodikealaisille: “etkä tiedä, että juuri 
sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alas-
ton” (Johanneksen ilmestys 3:17). laodikealaiset ovat 
alastomia ja jokapäiväistä ravintoa vailla—koska he hylkäsivät 
H. armstrongin tuoman ilmestyksen. He eivät ole vastaanot-
taneet H. armstrongin kuoleman jälkeen annettua Jumalan 
hengellistä ravintoa.

lähes jokainen laodikean seurakunnasta pcg-seurakun-
taan tullut henkilö myöntää: “näännyin hengellisesti nälkään!” 
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Jumala ei ruoki omiaan, jos he eivät ole sisemmällä esipihalla, 
jossa Jumala asuu. Jumala haluaa ruokkia laodekialaisia! Jos 
he vain vastaisivat Kristuksen kolkutukseen, Kristus tulisi ja 
aterioisi heidän kanssaan (jae 20). Sen sijaan laodikealaiset 
ovat jokapäiväistä ravintoa vailla.

Jumala odottaa hänen valittujensa muistavat veljiä ja 
huolehtivan heistä! Meidän täytyy omata ruokaa ja vaatteita 
veljiämme varten. Tarjoamme heille ravintoa, mutta tietysti 
he saavat ottaa tao jättää tarjouksemme. Jumala varoittaa 
kuitenkin, että jos unohdamme tai hylkäämme laodikealai-
set, emme ajattele Jumalan lailla! Kyseessä on Jumalan 
perhe!

Jaakob puhuu pahimmasta mahdollisesta Jumalan 
seurakuntaa kohdanneesta onnettomuudesta. Veljistämme 
ja sisaristamme, jotka ovat osa Jumalan perhettä, tuli alasto-
mia. Vaatetetut tulivat alastomiksi. Tämä katastrofi tapahtui 
Israelin kahdelletoista hengelliselle heimolle—käytännöllisesti 
Jumalan koko seurakunnalle.

Jaakobin kirje on osoitettu laodikealaisille. Jaakobin kirja 
sisältää myös Jumalan valituille vahvaa ruokaa Raamatusta!

Saatammeko unohtaa Jumalan perheen? Mitä, jos emme 
vie Jaakobin viestiä laodikealaisille? Tällöin meillä on usko 
ilman tekoja (Jaakobin kirje 2:14). uskomme on kuollut!

Teoillamme julistamme Jumalan viestiä kaikella mahdol-
lisella tavalla ja saamme työn valmiiksi!

Jos jätämme laodikealaiset huomiotta, emme tunne Isää 
Jumalaa emmekä Jeesusta Kristusta. Jos olemme Isän ja 
Kristuksen orjia, meidän tulee rakastaa perhettämme Isän ja 
Kristuksen tavoin!

Jollemme ojenna kättämme Jumalan perheelle—myös me 
olemme menettäneet perhenäyn. Jumala kertoo varsin yksi-
tyiskohtaisesti, mitä meidän täytyy tehdä. Meidän on tehtävä 
kaikkemme ruokkiaksemme ja vaatettaaksemme uskonvel-
jemme, muuten uskomme on kuollut—uskon ilman tekoja. Jos 
uskomme on kuollut, olemme laodikealaisia ja vaarassa saada 
ikuisen tuomion.
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Ainoastaan meille on annettu laodikealaisten tarvitsema 
hengellinen ravinto ja vaatetus ja ainoastaan me voimme antaa 
sen heille. Jos toimimme näin, omaamme uskon ja teot!

Tekstin esittämä aikatekijä tekee viestistä entistä kiirei-
semmän. Jaakobin kirjeen on epäilemättä oltava viimeinen 
suuri viimeisen tunnin viesti laodikealaisille. Jaakobin kirje 
on viimeisen tunnin ilmoitusta.

Kaikki Jumalan viimeisen tunnin ilmoitukset on osoitettu 
kaikille Jumalan omille. Jaakobin kirje on kuitenkin osoitettu 
erityisesti laodikealaisille. Se on vakava varoitus ja jos lao-
dikealaiset eivät ota vaaria viestistä, Jumalalla on luultavasti 
vakava oikaisu juuri heitä varten, jopa oikeustapausta voimal-
lisempi. Jumala tekee kaikkensa, jotta laodikealaisten huomio 
kiinnittyy Jaakobin kirjeen ilmoitukseen.

Voimme havaita tai jättää havaitsematta, kuinka Jumala 
ojentaa laodikealaisia. Jumala rakastaa heitä ja tekee kaikkensa, 
jotta laodikealaisten ei tarvitse kokea suurta ahdistusta eikä 
tulijärveä. Jumala huolehtii ja tekee työtä heidän kanssaan jopa 
suuren ahdistuksen aikana. (Malakian viesti-kirja ja Jaakobin 
viesti ovat epäilemättä avainteoksia, laodikealaisten katuessa 
karmeassa koettelemuksessa.)

Olen vakuuttunut, että kunnon joukko laodikealaisia 
kuulee, toimii ja auttaa meitä saamaan viestin perille ennen 
suurta ahdistusta. Tarvitsemme kiireesti lisää työntekijöitä 
avuksemme. laodikealaisten tietämys nopeuttaa heidän val-
mistumistaan Jumalan työntekijöiksi.

Jaakobin kirja kykenee saavuttamaan lukuisampia 
laodikealaisia kuin Malakian viesti, koska tarjoamme 
sitä televisio-ohjelmassamme.

Tarjoamme Malakian viestiä sekä painojulkaisuissamme 
että verkkosivullamme, mutta emme tarjoa kirjaa televisiossa, 
koska katselijat hämmentyisivät, jos he lukisivat sen ennen 
Ikuisten aikojen salaisuus-kirjaa.

Jaakobin kirja on kirjoitettu kuitenkin tavalla, jolla sitä 
voidaan tarjota televisiossa ja uskon, että sellaisena se on teho-
kas laodikealaisten saavuttamiseksi.
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Malakian viesti koski tämän työn ensimmäistä tuntia. 
Jaakobin kirja koskee työn viimeistä tuntia. Malakian viesti 
esitti laodikealaisille Jumalan työn ja Jaakob osoittaa heille 
Jumalan työn päätöksen ennen valittujen suurelta ahdistuk-
selta suojaamista.

Jaakob iskostaa tehokkaasti tämän konseptin. Jumala 
inspiroi Jaakobin kirjoittamaan: jos “joku teistä [yksilöistä] 
sanoo heille [laodikealaisille]: menkää … mutta ette anna heille 
ruumiin tarpeita”, uskomme on kuollut!

Tämä on pistävä oikaisu kaikille Jumalan omille—erityi-
sesti pcg:lle.

Monilla meistä on sukulaisia ja ystäviä—jopa äitejä, isiä, 
veljiä ja sisaria—laodikean seurakunnissa ja olemme varmasti 
vaikeroineet heidän hengellisen tilansa tähden.

Meidän, kaikkien ihmisten joukossa, tulee astua elävässä 
uskossa ja syvimmällä rakkaudella ravitsemaan ja vaatetta-
maan “rakkaita veljiämme.”

Jumala esittää todellisen Jumalaperheen tarkoituksen!
Jaakob kysyy, “mitä hyötyä siitä on”, jos emme ravitse ja 

vaateta heitä hengellisesti? Tällaisesta ei ole hyötyä hengelli-
sesti!

entä sinä ja minä? Jumala tuomitsee meidät sen mukaan, 
kuinka omistautuneita olemme tälle työlle!

Onko meillä usko ja teot? Onko uskomme kuollut? 
Kysymys osoitetaan erityisesti valituille, ikuinen elämämme 
ja valtava palkkiomme ovat vaakalaudalla!

Meidän täytyy osoittaa Jumalalle sekä usko että teot.
Harkitse varoituksen kiireellisyyttä: elämme viimeistä 

tuntia! laodikealaiset vastaanottavat viimeisen suuren varoi-
tuksen! Jos olet Jumalan perheen jäsen, sinun täytyy suorittaa 
oma osasi viestin perille saattamisessa. Tämä työ tarvitsee 
työntekijöitä.

Jumalan ystäVä

“Joku ehkä sanoo: Sinulla on usko, ja minulla on teot; näytä sinä 
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minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle 
uskon” (Jaakobin kirje 2:18). Osoitamme uskomme teoillamme. 
usko on enemmän kuin pelkkää Jumalaan uskomista. usko ja 
teot tarkoittaa, että uskomme Jumalaa ja teemme, mitä Jumala 
käskee.

“Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajat-
kin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha 
ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? 

eikö aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi 
teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille?” (jakeet 19–1). 
demonit uskovat Jumalaan ja vapisevat, mutta he eivät usko 
Jumalaa ja kieltäytyvät edelleen tekemästä uskollisesti työtä. 
demonit hylkäsivät Jumalan hallituksen ja kieltäytyivät toi-
meenpanemasta sitä maapallolla.

Nyt demonit kohtaavat mustimman kuviteltavissa olevan 
tulevaisuuden. Tämä on vaarallista tietoa. Jumala pitää meitä 
vastuussa tietämästämme.

Tiedämme, ettei Jumala vaatinut aabrahamia tappamaan 
lopulta poikaansa—mutta aabrahamin mielessä teko oli jo 
tehty.

aabraham odotti 25 vuotta luvattua poikaa ja oli Iisakin 
syntyessä vanha mies. Vanha mies saattaa helposti melkein 
palvoa nuorta poikaa.

aabraham oli valmis uhraamaan poikansa Jumalalle, mikä 
olisi kenelle tahansa järkyttävä koettelemus. Kyseessä ei ollut 
pelkkä testi tottelevaisuudesta, vaan saattoi osoittautua luodun 
ihmisen vertaansa vailla olevaksi uskonnäytöksi! Kyseessä on 
esimerkki abrahamin teoista—teoista, jotka tekevät uskosta 
elävän!

uskonnäytön jälkeen Jumala vakuuttui, ettei aabraham 
pidättäisi Jumalalta mitään.

Mikä esimerkki! aabraham on uskollisten isä (Kirje 
roomalaisille 4:11). Jumala haluaa, että me kaikki katsomme 
aabrahamin esimerkkiä ja näemme, kuinka halukkaasti 
aabraham oli valmis tottelemaan Jumalaa. Katso, kuinka 
rikkaasti Jumala siunasi aabrahamia hänen uskonsa takia. 
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läksy kuuluu, että Jumala siunaa meitä rakentamamme uskon 
ja tottelemisen mukaisesti 

“Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja 
teoista usko tuli täydelliseksi; ja niin toteutui raamatun sana: 
Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskau-
deksi, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi” (Jaakobin kirje 
2:22–3).

aabraham ei uskonut pelkästään Jumalan olemassaoloon, 
Jumalan uhritekoon tai Jumalan pelastustyöhön—hän “uskoi 
Jumalaa.” Juuri tässä asiassa koko “kristittyä” maailmaa on 
petetty. aabraham uskoi jokaiseen Jumalan sanaan. Hän uskoi 
Jumalan lukuisiin lupauksiin. Hän teki täsmällisesti sen, mitä 
Jumala käski hänen tehdä.

Elävä usko laskettiin aabrahamille vanhurskaudeksi. Vain 
elävä usko tekee meistä Jumalan ystäviä.

laodikealaiset ovat mieluummin tämän maailman ystäviä. 
He omaavat kuolleen uskon.

Seuraa toinen, voimallinen esimerkki elävästä uskosta: 
“Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä 
ainoastaan uskosta. eikö samoin myös portto raahab tullut 
vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja 
päästi heidät toista tietä pois?” (jakeet 24–5). raahab vaaransi 
elämänsä pelastaakseen israelilaislähetit. raahab teki tässä 
kohtaa parannuksen synneistään ja uskoi, mitä Israelin Jumala 
sanoi. raahabin teot osoittivat hänen elävän uskonsa. raahab 
tuki ja avusti Israelin työtä.

Teemme tänään hengellisen Israelin työtä. Osoitamme 
uskomme teoillamme—julistamalla Jaakobin viestin laodi-
kealaisille. Osoitamme uskomme julistamalla Jumalan viestin 
maailmalle.

Pitääkö Jumala raahabia edelleen porttona? Jumala nimit-
tää häntä portoksi ainoastaan tässä asiayhteydessä, läksyn 
opettamiseksi! Jumala on kohottanut raahabin aabrahamin 
lailla—Jumalan ystäväksi! raahab on hieno esimerkki.

Pakanaportto teki parannuksen synneistään ja hänestä 
tuli Jumalan ystävä!
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Osa seurakuntalaista väittää, ettei halua olla tiettyjen seu-
rakuntalaisten kanssa kanssakäymisissä yksilön menneitten 
syntien takia. Tällainen on omahyväisyyttä.

Kun raahab ylennetään Jumalan valtakunnassa, kukaan 
ei kuiskuttele hänen porttopäivistään! Teemme kaikki virheitä 
ja vastuullamme on haudata synnit ja kasvaa luonteeltamme—
ja tulla Jumalan ystäväksi!

laodikealaisista on tullut huorin tekijöitä (Jaakobin kirje 4:4). 
Hengellisesti puhuen he ovat pahimman luokan porttoja! Jumala 
yrittää tästä huolimatta houkutella heidät takaisin luokseen. Jos 
he tekevät parannuksen, myös heistä tulee Jumalan ystäviä.

Jumala haluaa meidän olevan ystäviään! Kyseessä on suuri 
kunnia ja huomionosoitus. Kuvittele, että pahoista syntisistä 
voi tulla Jumalan ystäviä!

emme saa hylkiä ketään Jumala siittämää, perhesuhtee-
seen kutsuttua. Jumala rakastaa yhtä paljon meitä kaikkia! 
Tarvitsemme samanvertaista rakkautta toisiamme kohtaan.

“Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös 
usko ilman tekoja on kuollut” (Jaakobin kirje 2:26).

aabraham ja raahab uskoivat Jumalaa ja todistivat sen 
teoillaan. He osoittivat uskonsa teoillaan. He toimivat uskonsa 
varassa ja toimivat täsmälleen Jumalan käskyn mukaisesti. 
Jumalan työstä tuli heidän työnsä. Tällä tavalla saatamme 
uskomme eläväksi!

kieli 

Valitut ovat Jumalan suurlähett i lä itä maapal lol la . 
Kansalaisuutemme on taivaassa ja edustamme ja puhumme 
Hesekielin kirjan luvun 1 ja Ilmestyskirjan luvun 1 loistavan, 
valtavan Jumalan puolesta! Jumala haluaa opettaa meitä puhu-
maan laillaan.

“Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, 
sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion” 
(Jaakobin kirje 3:1). Älä yritä kiirehtiä tänään pastoriksi. Meistä 
kaikista tulee pastoreita Jumalan valtakunnassa.
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Paavali osoittaa heprealaiskirjeen jakeessa 5:12, että me 
kaikki kouluttaudumme tänään opettajan toimeen. Jumalan 
tosi seurakunta on opettajien oppilaitos. Me tulemme opetta-
maan koko maailmaa. Seurakuntalaisten täytyy tietää, kuinka 
hallita kieliämme.

laodikealaiset, jotka eivät tee parannusta ennen suurta 
ahdistusta, eivät saavuta asemaa Jumalan valtakunnan pää-
majassa, koska eivät ole valmiita opettamaan tällä tasolla! He 
eivät käyttänet heille annettua mahdollisuutta valmistautua 
kyseistä tointa varten.

“Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku 
ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee 
hillitsemään myös koko ruumiinsa” (Jaakobin kirje 3:2). Me 
kaikki teemme virheitä, mutta erehtymisen ei tulisi olla vallit-
seva elämäntapamme.

Jos meistä jokainen kykenee hallitsemaan ruumiinsa koko-
naan, Kristus kykenee hallitsemaan koko hengellisen ruumiin.

“Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä 
tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso, 
laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetet-
tavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen 
mieli tekee” (jakeet 3-4). Koko laiva pystytään ohjaamaan pie-
nen peräsimen kautta aaltojen ja myrskyjen läpi. Kielemme 
ilmaisee, mitä mielessämme on—ja jos pystymme kontrolloi-
maan kielemme, pystymme ohjaamaan koko olemuksemme ja 
demonstroimaan suuren määrän luonnettamme.

Hevosta opastetaan sen suuhun laitetulla metallikappa-
leella. Myös meillä jokaisella täytyy olla hengellinen “kappale” 
suussamme.

“Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata 
suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren 
metsän se sytyttää! Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; 
kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, 
sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä” (jakeet 
5-6). Helvetti tulee kreikankielisestä gehenna-sanasta, joka 
viittaa tulijärveen!
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Keistä Jaakob puhuu gehenna-tulesta puhuessaan? Hän 
puhuu Jumalan siittämistä pojista, ensihedelmistä, jotka 
Jumala on kutsunut tällä aikakaudella—joiden ikuinen elämä 
on vaakalaudalla!

Ilmaisu “koko ruumiin” puhuu myös koko olemukses-
tamme ja pätee koko Jumalan seurakuntaan—erityisesti 
laodikealaisessa seurakunnassa tapahtuneeseen.

Mihin kieli ja kaikki kielen ilmaisema väärä opetus johtaa 
laodikealaiset? Parempi käännös “elämän pyörästä” on 

“LuOMISTYöN kulkusuunta”—joka puhuu Jumalan 
poikien keskuudessa tapahtuvasta hengellisestä luo-
misesta. laodikealaiset ovat sytyttäneet luomistyön 
tuleen! Jokaisen laodikelaisen, joka ei tee parannusta, toimet 
päättyvät gehenna-tuleen.

raamatusta ei löydy vakavampaa varoitusta. Tämä on 
vaarallista tietoa.

Voimme puhua kielellämme itsemme gehenna-tuleen! 
Profetian mukaan laodikealaisista puolet tekee juuri näin. asia 
ei voisi olla vakavampi, raitistavampi eikä surullisempi.

laodikealaisten kielet ovat muuttaneet tänään koko 
Jumalan hengellisen luomistyön kulkusuunnan! Heidän 
kielensä ovat sytyttäneet Kristuksen ruumiin tuleen! yli 95 
prosenttia hengellisestä ruumiista saastui—siitä tuli synnin 
maailma. Tämän takia Jumalan täytyi aloittaa alusta ja pys-
tyttää jälleen sortuneet rauniot (aamoksen kirja 9:11).

Kun lucifer kapinoi Jumalaa vastaan, hän sytytti maail-
mankaikkeuden tuleen! Hän kuvitteli omaavansa paremman 
suunnitelman kuin Jumala, mutta menetti kaiken—yhdessä häntä 
seuranneiden enkelien kanssa. aikamoinen tuli! Saatana on nyt 
valhettelijoiden Isä ja tuomittu kokemaan ikuinen painajainen.

Miksi on niin tärkeää, että opimme kesyttämään kie-
lemme? Me valmistaudumme opettamaan kaikkina aikoina 
eläneitä ihmisiä. Tarvitsemme Kristuksen mielen ohjaamaan 
kaikkia sanojamme. Jeesus Kristus puhui maan päällä olles-
saan jatkuvasti mieltä kohottavia sanoja. Kun Kristuksen mieli 
on meissä, myös me voimme toimia samoin! 
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Meidän täytyy hallita kielemme, koska kohtalomme on 
hallita maailmankaikkeutta.

Meidän jokaisen täytyy oppia viisautta kielemme hil-
litsemisessä. Meidän on opittava puhumaan toisia ihmisiä 
rohkaisevia ja kannustavia asioita, muuten voimme helposti 
nujertaa ihmisiä.

Vanhempi voi muuttaa luomistyön kulun perheessään, 
muuttaa koko lapsensa elämän puhumiensa sanojensa kautta. 
Negatiivisesta kommunikaatiosta muodostuu helposti tuhoava 
kierre. Meidän on tehtävä parannus ja varjella kielemme! 
Kristus katsoo meidän jokaisen olevan vastuullinen jokaisesta 
julki tuomasta sanasta!

Koska ihminen ei hallinnut kieltään, ihminen on kääntä-
nyt tämän maailman tohuksi ja bohuksi. Maapalloa hallitsevat 
petolliset ja pahanilkiset ihmissydämet (Jeremian kirja 17:9).

Jaakob opettaa kielestä enemmän kuin mikään muu 
raamatun kirja. Kielen tulisi ilmaista Kristuksen mielen 
ajatuksia (Kirje filippiläisille 2:5). Kieli ilmaisee mielen, sekä 
hyvän että pahan. 

“Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä mate-
lijain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja 
onkin kesyttänyt; mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; 
se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä” (Jaakobin 
kirje 3:7-8). Kielemme on täynnä kuolettavaa myrkkyä, eikä 
kukaan ihminen pysty sitä kesyttämään! ainoastaan Jumala 
pystyy siihen.

Jumala tuomitsee Ilmestyskirjan jakeessa 3:9 “saatanan 
synagoogan”, koska he valhettelevat. Olemme kuulleet, kuinka 
laodikean johtajat sylkivät myrkyllisiä valheitaan ja puhuivat 
petosta kielillään. Johtajat kielsivät vuosien ajat tehneensä 
minkäänlaisia muutoksia—mutta saastuttivat samaan aikaan 
suunnitellusti Jumalan opit! He asettivat seurakunnan tuleen 
puhumalla jatkuvasti, kerta toisensa jälkeen—kaikkinaista 
pahaa!

Nämä jakeet pätevät vielä enemmän Jumalan filadelfia-
laisiin. Huomaa: “Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä 
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me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja” (Jaakobin 
kirje 3:9).

Jaakob painottaa sitä mahtavaa totuutta, että olemme 
Jumalan kaltaisiksi luotuja! eläimet eivät näytä Jumalalta. 
Sinä näytät Jumalalta! Sinuun luotiin eläimiltä 
puuttuva mieli—jotta kehittäisit Jumalan mielen ja 
kehittyisit Jumalan kuvaksi! Omaat paljon suuremman 
potentiaalin kuin mikään eläin, joka ei voi vastaanottaa 
Jumalan rakkautta eikä viisautta!

Potentiaalisi saavuttaaksesi sinun tulee oppia hallitsemaan 
kielesi. Tämä vaatii Kristuksen luonnetta ja mieltä. Mitä enem-
män omaksut Kristuksen mieltä, sitä suurempia ihmeitä saat 
aikaan ihmisten parissa työskentelemällä. Kun voitat ihmis-
luontosi, sinusta tulee hyvän voimatekijä!

“Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, 
veljeni” (jae 10). laodikealaiset kiittävät Jumalaa, mutta eivät 
puhu Jumalan lailla! He ylistävät ylistämistään Jumalaa ja 

“rakastavat Jeesusta”—mutta tekevät samaan aikaan julmia, 
vihan täyttämiä tekoja sekä tekevät väkivaltaa Jumalan 
totuudelle! aivan kuin karvas ja makea vesi virtaisi samasta 
lähteestä. Jumala ei suostu moiseen!

Olemme Kristuksen suurlähetti läitä. Puhumme 
Kristuksen puolesta.

Puhutko sinä kuin Jumala? Puhutko kuin raamattu? 
rakentuuko puheesi Jumalan sanalle?

“uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta 
vettä? eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä 
viinipuu viikunoita? eikä myöskään suolainen lähde voi antaa 
makeata vettä” (jakeet 11–2). Jumala vaatii, että puhumme 
totta. Kuinka ristiriitaista olisi ammentaa karvasta ja makeaa 
vettä samasta lähteestä.

Vesi kuvaa Jumalan Pyhää Henkeä. Meidän on annettava 
Jumalan Pyhän Hengen tuottaa puhtaita ajatuksia mielis-
sämme—ei ristiriitaisia, hämmentäviä ajatuksia.

Tässä on maailman ainoa toivo. Olemme Jumalan suurlä-
hettiläitä ja meidän täytyy puhua Jumalan puolesta.
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Viikunapuu ei tuota öljymarjoja. Ihmismieli luotiin, jotta 
se tuottaisi jumalallisia hedelmiä. Tämä maailma tullaan 
kohta täyttämään kielillä, jotka puhuvat kuin Jumala. Kaikki 
muut kielet ja niitä puhuvat ihmiset tullaan tuhoamaan.

Viisaus ylhäältä 

“Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? 
Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan vii-
sauden sävyisyydessä” (jae 13). Kerroimme jo, että Jaakobin 
kirjeen jae 1:5 kertoo, että Jumalan seurakunta tarvitsee paljon 
viisautta.

“Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydä-
messänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta 
vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on 
maallista, sielullista, riivaajien viisautta” (Jaakobin kirje 3:14–5). 
Koko laodikean uskosta luopuminen valehtelee totuutta vas-
taan. Jokainen laodikealainen voi todistaa tämän todeksi.

Mistä he saavat tätä “viisautta”? He saavat sen maan päältä. 
riivaajien viisaus on peräisin paholaiselta.

Tosi viisaus on lahja Jumalalta.
Tarvitaan viisautta, mitä tehdä kun Jumala kieltää har-

taasti haluamamme ja luotsia tulisten koettelemusten läpi.
Moni jättää kysymättä neuvoa ennen vakavan päätöksen 

tekemistä. Olen nähnyt pastorin toimikauteni aikana monen 
tehneen monta suurta, valtavasti satuttanutta päätöstä—viisau-
den puutteen takia. Olen nähnyt seurakuntalaisten menettävän 
hyviä, tarpeellisia työpaikkoja. Olen nähnyt, kuinka henkilöt 
ovat valinneet epäviisaasti aviopuolisonsa, mikä vaikuttaa 
heihin heidän loppuelämänsä ajan. Olen nähnyt seurakunta-
laisten esittävän koulussa opettajille vääränlaisia lausumia tai 
tehneet virheitä kotikoulussa. Olen nähnyt jäsenten toimineen 
vääränlaisesti sairaanhoitolaitoksien kanssa. Kaikki viisauden 
puutetta!

Jaakobilla on raamatun paras viisauden määritelmä! 
Jaakon luettelee seitsemän jumalallisesta viisaudesta kasvaa 
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piirrettä: “Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, 
sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä 
hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä 
kylvetään rauhassa rauhan tekijöille” (jakeet 17–8).

Jumalan viisaus on ensiksi puhdas, vailla maallisia, 
sielullisia, pirullisia ajatuksia ja motiiveja. Natanael oli esi-
merkiksi mies, “jossa ei vilppiä ole” (evankeliumi Johanneksen 
mukaan 1:47); Natanaelin mielestä ei löytynyt pahoja motiiveja. 
Vincent’s Word Studies sanoo, että Jaakobin kirjeen jakeen 3:17 
puhdas on “ensiksi—ei numeerisesti vaan, vaan järjestyksessä 
ja toiset johtuvat tästä primaarista ominaisuudesta.” Meidän 
on omattava kaikkein ensimmäiseksi puhdas motiivi. 
Jumalan hengen johtamina emme laskelmoi—emme yritä 
hyötyä emmekä saada mitään toiselta henkilöltä. Meidän täy-
tyy olla puhtaita ja yksinkertaisesti antaa kuten taivaallinen 
Isämme antaa! Kuinka avioliittomme voivat epäonnistua, jos 
aviomies ja vaimo haluaa kumpikin antaa sataprosenttisesti? 
Tämä on viisautta!

Kun puhumme viisauden sanoja, tuomme iloa ja kannus-
tusta. Kielemme tuottaa hengellistä hunajaa.

Jumalan viisaus on myös rauhaisa, mikä tarkoittaa rau-
han solmimista toisten kanssa, etenkin perheen kanssa. Se 
on lempeä, mikä tarkoittaa hiljaisesti itsensä hillitsemistä—ei 
vaatimuksia eikä toisen väheksymistä. Jumalan viisaus on 

“taipuisa”, on helppo olla suostuteltavissa. Se antaa helposti 
peräksi, jos toinen on oikeassa. Se on “täynnä laupeutta ja 
hyviä hedelmiä” toisten kurjuutta kohtaan—ja haluaa helpot-
taa kärsivää.

Jumalan viisaus ei myöskään epäile, engl. ei katso henki-
löön. Se ei anna oman intressin, maailman kunnioituksen eikä 
ihmispelon huojuttaa. Jos Jaakob, joka suosi Josefia enemmän 
kuin muita poikiaan, olisi omannut tämän ominaisuuden, 
Joosefin ja veljien välille ei olisi syntynyt traagisia ongelmia ja 
koko Israelin historian kurssi olisi muuttunut!

The viisaus ylhäältä ei myöskään “teeskentele”—olet mitä 
olet. Se ei teeskentele olevansa jotain muuta. Tarvitset viisautta 
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yrittäessäsi kasvaa ja tulla paremmaksi, mutta samaan aikaan 
olla esittämättä itseäsi toisena.

“Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan teki-
jöille” (jae 18). Tämä vanhurskauden hedelmä tuo kaikkialle 
rauhan.

Jos joltakulta puuttuu viisautta, menköön Jumalan tykö, 
joka antaa sen varmasti!

Tutki kappaletta ja opi tosissasi, mitä Jumalan viisaus saa 
aikaan elämässäsi. Kun Jos ymmärrät, mitä viisaus on, rukoilet 
joka päivä lisää viisautta! aikojen vaikeutuessa ja vainon kas-
vaessa tarvitsemme jatkuvasti, päivittäin “viisautta ylhäältä”.
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4 
Sota opettajien 
parissa

Jaakobin epistolan neljäs luku tekee viestin profeet-
tisen ominaisuuden päivänselväksi. Jumala puhuu tässä 
inspiroidun viestin kautta suoraan lopunajan seurakun-

nalleen!
luciano Pavarottia on kutsuttu kaikkein suurimmaksi 

tenoriksi. Pavarotti oli yksi H. armstrongin suosikkiesiinty-
jistä ja lauloi useita kertoja ambassador auditoriumissa.

Sain todistaa Pavarotin laulavan vuoden 2005 jäähyväiskier-
tueella, joka oli yksi hienoimmista kuulemistani lauluesityksistä. 
Pavarotin ääni on yhtä aikaa kaunis ja voimakas.

Konsertti järjestettiin Oral roberts university (oru) 
campuksella Tulsassa, Oklahomassa. O. roberts vieraili 
ambassador College campuksella Pasadenassa ennen yli-
opistonsa rakentamista ja oru rakennuksissa on vaikutteita 
vierailusta.

Pavarotin konserttivierailu sai minut rukoilemaan voimalli-
semmin Jumalan huoneen rakentamista Herbert W. armstrong 
College campukselle. Konsertti palautti mieleeni monta rikasta 
muistoa Pasadenan H. armstrongin saavutuksista.

Jaakob puhuu rikkaista laodikealaisista (Jaakobin kirje 
1:10; 2:6). laodikealaiset olivat rikkaita, koska he omistivat 



monia kalliita rakennuksia, mm. ambassador auditoriumin, 
Jumalan huoneen, jonka myynti toi heille monta miljoonaa 
dollaria.

Filadelfian Jumalan seurakunta on sijoittanut runsaasti 
rakennuksiin. Rakennamme rauniot. auditoriumin omis-
taminen ja suurten esitysten tarjoaminen—jotka esittävät 
parasta, mitä ihmishenki voi saavuttaa—on maailman silmissä 
vaikuttavaa. Tietenkin esityksiä tärkeämpi asia on se, että 
rakennuksista huokuu hengellinen viesti sekä Jumalan Pyhän 
Henkensä kautta antama.

Haluamme osoittaa maailmalle, että kaunis viestimme 
lähtee Jumalan mahtavasta huoneesta. Ihmishengen ja Pyhän 
Hengen paras yhteissaavutus—tarjoaa meille sekä maailmalle 
profeettisen elämyksen tulevasta huomisen maailmasta. 
Jumalan huone symboloi maailman suurinta, ainoaa toivoa!

Jumalan majesteettinen kunnia täyttää pian koko maapal-
lon.

sota opettaJien keskuudessa

“Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te 
tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion” (Jaakobin 
kirje 3:1). Kaikkien pastoreiden tulisi olla tietoisia tästä asiasta: 
saamme suuremman tuomion.

Opettajat tuomitaan kovemmin kuin muut ihmiset, jos he 
väittävät puhuvansa Jumalan totuutta, mutta eivät tiedä, mitä 
he puhuvat. Jumala tuomitsee opettajat ankarasti!

Jaakob kertoo meille, että jotain kauheaa on 
tapahtunut tänä lopunaikana Jumalan opettajille. 
Pidä asia mielessäsi epistolan neljättä lukua läpikäydessämme.

“Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudes-
sanne? eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne?” 
(Jaakobin kirje 4:1).

Jaakob ei puhu maailman valtioiden välisistä sodista vaan 
hengellisistä sodista Jumalan opettajien keskuudessa! Jaakob 
puhuu sodista opettajien ja heidän seuraajiensa välillä. Sota vaa 
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tii aina uhreja. Opettajat eivät ole yhtä vaan sotivat keskenään. 
Kun Jaakob sanoo “keskuudessanne”, hän tarkoittaa opetus-
lapsia. Jaakob mainitsee erityisesti “sodan jäsenissä”—“ jäsen 
ilmaisee ruumiinosaa tai ruumiinjäsentä; uudessa testamentissa 
jäsen ilmaisee ruumiinjäseniä kollektiivisesti” (Barnes’ Notes).

Jaakob puhuu Kristuksen ruumiista. Jumalan seurakunta 
on sotatilassa. “Himot” ovat saaneet aikaan ja ovat usein 
vetäneet Jumalan uskollisen jäännöksen sotiin mukaan; hyvä 
esimerkki tästä on oikeustapaus wcg:tä vastaan. Omasimme 
oikeuden painattaa H. armstrongin kirjoituksia, mutta lao-
dikealaiset uskoivat himojensa takia, että heidän “kristillinen 
velvollisuutensa” oli pidättää H. armstrongin “virheellinen” 
opetus pois painatuksesta. 

International Critical Commentary sanoo: “Osa käsittää, että 
Jaakobin kirjeen jae 4:1 tarkoittaa vaikeuksia opettajien välillä.” 
aivan oikein! Jumala puhuu jakeessa juuri tästä asiasta. Lange’s 
Commentary sanoo, että jae voi puhua “erimielisyyksistä kris-
tittyjen keskuudessa.” myös tämä pitää paikkansa ja paljastaa 
pahimman mahdollisen hengellisen ongelman Jumalan seura-
kunnassa! raamatunselitysteokset näkevät, mistä on kysymys. 

Suuri tragedia! Vaikka Israelin maata kohtaa suuri kur-
juus, kaikkien aikojen suurin kurjuus nähdään Jumalan 
opettajien keskuudessa!

Missä he kulkivat harhaan? Saatana, paholainen, saa 
aikaan monenlaisia jakautumia Jumalan seurakunnassa!

apostoli Johannes puhuu samasta ongelmasta termillä 
antikristus! Jumalan opettajien keskuudessa on Kristusta 
vastaan taistelevia ihmisiä!

apostoli Paavali kertoo Heprealaiskirjeen jakeessa 5:12, 
että osan tulisi olla opettajia Jumalalle, mutta että he eivät ole 
oppineet edes niitä perusasioita, jotka Jumala haluaa heidän 
oppivan! Meidät on kutsuttu opettamaan maailmaa—ei 
hajaantumaan erilleen.

Kysy itseltäsi: Missä ovat kaikki ne opettajat, joiden oli 
määrä olla paikalla Kristuksen palatessa? He ovat taistele-
massa opeista!
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Jaakob esittää meille oleellista tietoa, kuinka valmistua 
opettajiksi—kuninkaiksi ja papeiksi ikuisesti!

Kaikkien Jumalan omien olisi pitänyt auttaa meitä, kun 
taistelimme oikeudesta julkaista Ikuisten aikojen salaisuus-kirjaa. 
H. armstrongin mukaan teos oli toiseksi voimallisin kirja maan 
päällä, koska se avaa ymmärtämään raamattua, kirjaa, joka 
uudistaa, kääntää ihmiselämän suunnan! laodikealaiset seisoivat 
toimettomina tai toivoivat, että häviäisimme oikeustapauksen—
moni taisteli aggressiivisesti tarkoitusperäämme vastaan!

Jeesuksen Kristuksen veli antaa tässä meille kiireisen pro-
fetian lopunaikaa varten. Olemme todistaneet sen täyttymisen 
Jumalan seurakunnassa.

Seurakunnan jäsenten tulisi saattaa maailmankaikkeuden 
tärkein viesti perille, ei sotia toisiaan vastaan!

asioiden himoitseminen 

“Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kii-
vailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä 
ei ole, sentähden ettette ano” (Jaakobin kirje 4:2). Jae puhuu 
rukouksesta.

Jaakob sanoo, että nämä yksilöt asettavat Jumalan edelle 
objekteja—mikä tappaa heidät hengellisesti. Ilmaisu 

“kiivailette” tarkoittaa kadehtia, himoita. He himoitsevat ja 
yrittävät yksinkertaisesti ottaa, mitä tahansa he haluavat.

“Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, 
kuluttaaksenne sen himoissanne” (jae 3). Jos et saa vastauksia 
rukouksiisi, tutki rukouksiasi! asia pätee yhtä paljon fila-
delfialaisiin kuin laodikealaisiin. Jumala kertoo, että nämä 
ihmiset anovat “kelvottomasti”, tai pahasti. Tässä puhutaan 
itsekkäästä, väärään keskittyneestä rukouksesta.

aVionrikkoJat

“Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on 
vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maa-
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ilman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen” (jae 4). Taas 
kerran—tässä ei puhuta fyysisestä sodasta vaan “maailman 
ystävyydestä”—Jumalan omat ovat liian lähellä tämän maa-
ilman teitä!

Kun tutkit jakeen sanoja alkuperäisellä kreikan kielellä, huo-
maat, että avionrikkojat sana viittaa naisiin (engl. adulteresses).

Jumala ei puhu tässä pelkästään fyysisestä avionrikko-
muksesta. Jos näin olisi, alkukieli olisi varmasti sisällyttänyt 
molemmat sukupuolet jakeeseen (engl. käännös ei ole alku-
tekstin mukainen).

Keitä nämä “avionrikkojanaiset” ovat?
raamattu käyttää aina naista seurakunnan symbolina. 

Jae puhuu Jumalan lopunajan seurakunnista. Jaakob osoittaa 
ankaran tuomion seurakunnille, hengellisille avionrik-
kojille!

elämme hirveää uskosta luopumisen aikakautta. Jumalan 
omat kääntyvät pois Jumalasta ja jakaantuvat eri ryhmiin. He 
ovat osoittaneet vihollisuutta, vihaa Jumalaa kohtaan, heistä 
on tullut Jumalan vihollisia. He ovat ehdoin tahdoin hyljän-
neet aviolupauksensa ja tallanneet Jumalan kanssa solmiman 
avio-liittonsa!

Jaakob yrittää osoittaa meille käyttämänsä terminologian, 
mm. “kuninkaallinen laki” (Jaakobin kirje 2:8) kautta, kuinka 
kuninkaallista lakia noudattavat ihmiset ovat. Kukaan maan-
päällinen ihminen ei ole kuninkaallisempi kuin Kristuksen 
morsian. Kukaan muu ei yletä Kristuksen silmissä edes lähelle! 
useimmat Jumalan omat eivät kuitenkaan pidä kutsumustaan 
edes ajattelemisen arvoisena! He ovat hyljänneet Jumalan 
kuninkaallisen lain ja heistä on tullut hengellisiä avionrikkojia.

Jumalan sana ei puhu turhaan

Jaakob puhuu edelleen ihmisluonnosta ja kuinka se on haavoit-
tanut Jumalan omia. “Vai luuletteko, että raamattu turhaan 
sanoo: henki, joka asuu meissä, himoaa ja kadehtii (engl. lus-
teth to envy)?” (Jaakobin kirje 4:5).
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raamatunselitysteokset myöntävät, että aihe on hämmen-
tävä. 

Jaakob sanoo: Luuletko, että Raamattu sanoo turhaan, että 
meillä on ihmisluonto, joka saa meidät himoamaan? Katso, 
mitä suurimmalle osalle Jumalan omia on tapahtunut: He 
himoavat tämän maailman perään. He haluavat sekä Jumalan 
että maailman! Jumala jylisee heille: ettekö käsitä, että himo 
tuhoaa teidät hengellisesti? Oletteko unohtaneet, että sydä-
menne on petollinen yli kaiken ja pahanilkinen? ajatteletko, 
että Jumala inspiroi nämä sanat turhaan? lausuuko Jumala 
tällaista asiaa jokapäiväisen keveästi?

Katso Jumalan omia! Monet menettävät ikuisen elä-
mänsä, koska he eivät suhtaudu Jumalan sanaan vakavasti! 
Meidän täytyy suhtautua sanaan vakavasti! raamatussa 
ei ole vakavampaa varoitusta!

Jaakob puhuu suoraan Jeesuksen Kristuksen opetuslap-
sille: Ajatteletko SINä—lausu nimesi—että tämä on lausuttu 
turhaan? Näetkö todella ihmisluonnon? Tämän maail-
man ihmiset eivät näe! Tajuatko SINä, että sinun himosi 
tuhoavat sinut ikuisesti?

Älä suhtaudu edes yhteen yksittäiseen Jumalan sanaan 
koskaan huolettomasti!

kutsu parannuksentekoon

“Mutta hän antaa sitä suuremman armon. …” (jae 6). Tämä 
ilmaisu antaa lisätodisteen siitä, ettei luvussa puhuta tämän 
maailman sodista. Jumala puhuu niistä, joille hän antaa 
armonsa.

Jaakob jatkaa: “Sentähden sanotaan: Jumala on ylpeitä 
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle 
alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee” 
(jakeet 6-7). Jos alistut Jumalalan alamaiseksi, saatana pake-
nee—koska hän tuntee Jumalan voiman! Saatana tuntee myös 
ihmisen heikkouden ja on ottanut viekkaudellaan suurimman 
osan Jumalan omista vangiksi!
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Sinulla on voima saada paholainen pakenemaan. 
Voit ajaa tämän voimakkaan, pahan olennon pois alistumalla 
Jumalan alaiseksi. laodikealaiset epäonnistuivat tässä ja saa-
tana sai heistä otteen—ja tietää, kuinka käyttää laodikealaisia 
tarkoitusperiinsä.

Jollemme käytä Jumalan voimaa, saatana saa meistä otteen.
“lähest ykää Jumalaa,  ni in hän lähest y y teitä . 

Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne 
puhtaiksi, te kaksimieliset” (jae 8). et voi saada molempia, 
maailmaa ja Jumalaa. Saatat vaikuttaa vanhurskaalta, mutta 
totuus on, että sinä joko vihaat maailmaa tai vihaat 
Jumalaa.

On traagista, että suurin osa Jumalan omista vihaa 
Jumalaa!

Vincent’s Word Studies sanoo, että tässä jakeen puhdistaa-
sana on yksi harvoista käyttöyhteyksistä, jolloin ei puhuta 
seremoniallisesta puhdistamisesta. Jumala puhuu tässä hen-
gellisesti.

“Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne 
muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi” (jae 9). Jumala esit-
tää vakavan vetoomuksen. Hän etsii manifestoitunutta, esille 
tulevaa murhetta: murheeksi muuttunutta naurua—suruksi 
muuttunutta iloa. Jumala haluaa, että hänen omansa tekevät 
vakavasti parannuksen! rennosta rakkaudesta maailmaa 
kohtaan täytyy tulla loppu. Kaikkivaltias Jumala haluaa todeta 
näkyvän parannuksenteon ja kääntymyksen. Hän haluaa 
nähdä meissä jatkuvan, huomattavan muutoksen. Jumala 
haluaa, että hänen omansa alkavat ajatella hänen laillaan! 
Tämä ei ole mikään pieni haaste.

“Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa” (jae 10). 
Tässä on kivenkova lupaus. Kun nöyrrymme Jumalan edessä ja 
teemme parannuksen, hän korottaa meidät joka ikinen kerta. 
Katso, kuinka Jumala on korottanut tämän seurakunnan! Kun 
maailma vajoaa ja vaikeudet voimistuvat, voimamme kohoaa, 
kunnes kaikki kykenevät näkemään voimamme! Jumala joh-
taa ja ajoittaa tapahtumat suurta tarkoitusta varten.
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Jumalan seurakunnan uskollisen jäännöksen voima 
kasvaa, mutta laodikealaisten seurakuntien opettajat ovat 
sekasorron partaalla ja sotivat toisiaan vastaan. He ovat 
häpeällisen tietämättömiä Jumalan saavutuksista. Heidän 
kiistanalaisuuttaan ja pikkumielisyyttään ei voi oikeuttaa eikä 
antaa anteeksi. Jumala tuomitsee heidän käytöksensä.

perheestä pahan puhuminen 

“Älkää panetelko toisianne (engl. puhua pahaa toisistanne)” 
(Jaakobin kirje 4:11). Tämä ohje pätee kaikkiin ihmisiin kai-
kissa Jumalan seurakunnissa. Meidän ei pidä koskaan puhua 
pahaa kenestäkään Jumalan omasta. Tietenkin Jumala opastaa 
filadelfialaisiaan varoittamaan laodikealaisia—kolkuttamaan 
heidän ovelleen (Johanneksen ilmestys 3:19–0), mutta toimen 
tulee olla aidon rakkauden motivoima, emme saa puhua pahaa 
perheestämme.

Jaakob kutsuu tässä avionrikkojanaisia “veljiksi”.
useimmat laodikealaiset ovat sitä mieltä, että voimme 

vierailla eri laodikean seurakunnissa, mutta he varoittavat 
toinen toistaan olemasta missään tekemisissä pcg:n kanssa.

Miksi näin? He vihaavat Jumalaa ja hänen lakiaan! 
ainoastaan pcg opettaa Jumalan laista ja hallituksesta. 
Olemme ainoa Jumalan lakia toimeenpaneva Jumalan seura-
kunta.

laodikealaiset puhuvat pahaa uskonveljistä—pcg.
stä—minkä laki kieltää. Varoittamme laodikealaisia, koska 
rakastamme heitä Jumalan lailla. emme kuitenkaan rakasta 
heitä täydellisesti. Jakeen 11 ajtus on syvällinen. emme saa 
puhua pahaa laodikealaisista emmekä Filadelfian uskonveljistä 
tai rikomme Jumalan lakia.

Jaakob palaa kerta toisensa jälkeen Jumalan rakkauden 
lakiin ja hallitukseen. Hän puhuu usein samasta asiasta laki 
ja Jumalan sana -termiä vaihtelevasti käyttäen. Meidän täytyy 
lukea raamatusta, antaa Jumalan tuomita, kuinka meidän 
tulee puhua veljillemme. liian moni puhuu raamatusta vai-
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kuttaakseen uskonnolliselta, mutta ei elä Kristuksen käskyn 
mukaisesti jokaisesta Raamatun sanasta!

Olemme Jumalan perhe, ja meidät on kutsuttu nyt, jotta 
voimme auttaa Jumalaa saattamaan kaikkina aikoina eläneet 
Jumalan perheeseen. Meidän täytyy opettaa kaikille olemaan 
puhumatta pahaa toisista, sillä muuten ihmiset eivät voi astua 
Jumalan valtakuntaan.

Katso, maailma on täynnä vihaa. Meillä on valtava työ 
edessämme.

Jumala otti elämäntapansa ja muodosti siitä meille lain. 
Meidän kaikkien täytyy oppia ajattelemaan Jumalan 
lailla!

Jaakob osoittaa täsmällisesti, millainen ihmisluonto 
on! Käskyn noudattaminen vaatii, että voitamme ihmis-
luontomme ja sallimme Jumalan rakkauden virrata meistä 
ihmisiin. Jumala rankaisee ja kurittaa—Jumala oikaisee, mutta 
toimii aina rakkaudesta.

Jaakobin kirje 4:11 jatkaa: “Veljet. Joka veljeään panet-
telee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee 
lain …” Jumalan laki käskee meidän rakastaa! “Mutta 
jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen 
tuomari.” Jaakob palaa taas kerran kielen hallitsemiseen. 
Jaakobin epistola kertoo aiheesta enemmän kuin mikään 
toinen raamatun kirja. Ole varuillasi sanoistasi, Jaakob 
sanoo, koska olet, mitä sanot! Jos emme ole varuillamme, 
voimme rikkoa räikeästi Jumalan lakia pelkästään sanoil-
lamme!

Jumala haluaa, että hänen omansa tottelevat 
hänen lakiaan hengessä, yksityiskohtaisesti.

Jos rakastat ihmisiä, tämä osoittaa, että rakastat Jumalan 
lakia. Jos puhut pahaa Jumalan perheestä, puhut pahaa 
Jumalan laista. Jumalan seurakunnan täytyy saattaa Jumalan 
viesti perille—myös Jumalan profetiat ja varoittavat sanat lao-
dikealaisesta seurakunnasta—emme saa kuitenkaan koskaan 
puhua ihmisistä pahasti.

emme tuomitse laodikealaisia.
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“yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja 
hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi?” 
(jae 12). lainsäätäjä on Jumala. emme saa koskaan tuomita 
ketään ihmistä, emme varsinkaan Jumalan siittämiä ihmi-
siä. Varo juoruilua! Juuri juoruilu loitonsi laodikealaiset 
Jumalasta—heidän silloiset ja nykyiset sanansa Jumalan 
hengestä siitetyistä. Jos joku tuomitsee Jumalan omat, hän 
kuohuttaa Jumalan vihan. Jos puhut muista ihmisistä anka-
rasti, Jumala tuomitsee ankarasti sinut sanoistasi!

Pohdi näitä raitistavia sanoja. On vain yksi lainsäätäjä, 
joka voi pelastaa ja hukuttaa. Jos puhumme tuomitsevalla 
tavalla toisista, toimimme kuin olisimme itse lainsäätäjä. 
Ainoastaan Jumala voi pelastaa hengellisesti tai heittää meidät 
tulijärveen.

Meidän täytyy nöyrtyä ja ymmärtää, että Jumala on täy-
dellinen. ylpeys saa aikaan vakavia virheitä.

Keitä olemme tuomitsemaan toisia henkilöitä?

Jaakobin teema

“Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: Tänään tai huomenna läh-
demme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden 
ja teemme kauppaa ja saamme voittoa—te, jotka ette tiedä, 
mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu 
te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu” (jakeet 13–4).

emme tiedä, mitä huominen tuo tullessaan—ainoastaan 
Jumala tietää. Olemme täydellisen avuttomia.

elämäsi on kuin savu, näkyvillä ja hetkessä mennyt. 
useimmat Hollywood-elokuvien näyttelijät ovat kuolleet. 
Heidän aikansa kesti vain muutaman vuoden ajan.

Jakeen ilmaisua on vaikea kääntää kreikasta suomeksi. 
Se kuuluu: Olette kuin “haihtuva sumu” tai “pannun 
höyry … joka ilmestyy ja taas katoaa” (International Critical 
Commentary). Ilman Jumalaa olemme kuin tulen savu. Tämä 
elämä ei sisällä itsessään mitään. Meidän täytyy tarkastella 
elämäämme Jumalan lailla.
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anna Jumalan ottaa sumu, höyry, savu, ja muuttaa se 
ikuiseksi elämäksi!

Jumalan näkökulma muuttaa kaiken. Meidän tulee muut-
taa ihmisen näkökantamme Jumalan ikuiseksi perspektiiviksi.

“Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa: Jos Herra tahtoo ja me 
elämme, niin teemme tämän tai tuon” (jae 15). Tarvitsemme 
kaikki tiettyä nöyryyttä suunnitelmia tehdessämme, meidän 
on tunnistettava elämämme hauraus. Kaikki riippuu Jumalan 
tahdosta.

“Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne. Kaikki sellainen 
kerskaaminen on paha. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä 
hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi” (jakeet 16–7). yksi 
käännös kuuluu: kuinka te “kerskaatte illuusioissanne ja 
kopeudessanne” Meidän täytyy antautua Jumalan tahdon 
alaiseksi inspiroidun raamatunopiskelun ja rukouksen kautta, 
jotta Jumala poistaa illuusiot ja kopeuden.

Jakeen 17 tulisi olla tiiviisti muistissamme. Se on kohdis-
tettu sekä laodikealaisille että filadelfialaisille! Jos ymmärrät, 
ettet saa tehdä jotain, sinun ei pidä tehdä sitä. Synnintekijät 
kuolevat! laodikealaiset tietävät, mikä on oikein—he 
tietävät, mitä H. armstrong opetti! He näyttävät uskonnol-
lisilta—mutta kiertävät totuutta vaikka tietävät paremmin! 
Jumala toruu heitä ankarasti tämän takia!

Voisimme katsoa tämän koko Jaakobin epistolan teemaksi: 
emme voi paeta tietämäämme—tiedämme paljon!

Jae johtaa Jaakobin kirjeen viimeiseen lukuun, joka sisäl-
tää Jumalan suorasukaisimman, jylisevän nuhtelun—ja myös 
ihanan, inspiroivan profetian!
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5
Jumala tuomitsee 

“rikkaat”

Jaakobin kirjeen viimeinen luku on ankara varoitus 
Jumalalta meidän päiviämme varten.

Jae 3 osoittaa, että kirje kuvaa tapahtumia “viimeisinä 
päivinä”. 

Tämä kiireellinen viesti on määrä ymmärtää, kun 
“Herran tuntemus on lähellä” (jae 8)—kun “tuomari seisoo 
ovella”! (jae 9).

Kenelle viesti on osoitettu? Se on osoitettu Jumalan omille. 
Jopa Lange’s Commentary ilmoittaa, että Jaakobin kirjeen luku 
5 kertoo Jumalan omien uskosta luopumisesta.

Työmme alussa esitimme suuren varoituksen laodikealai-
sille Malakian viestin kautta. Voimme nyt nähdä, että meidän 
tulee päättää työmme yhdellä viimeisellä, suurella varoituk-
sella laodikealaisille.

Kaikki yleiset epistolat eli “viimeisen tunnin epistolat” 
puhuvat laodikealaisille. Jaakob näyttää tekevän epistoloista 
yhteenvedon ja osoittaa kirjeensä erityisesti penseille Jumalan 
omille.

Jaakobin kirje on uuden testamentin vastike Vanhan 
testamentin Malakian kirjalle.

Sinun täytyy ymmärtää tämä polttava viesti kiireisesti.



rikkaat 

“Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, 
joka on teille tulossa” (Jaakobin kirje 5:1).

Jaakob puhuu profeetan roolissa. Kyseessä on profetia tätä 
lopunaikaa varten, mutta ensisijaisesti “viimeisille päiville”. 
Jaakob kertoo futuurissa “kurjuudesta, joka on teille tulossa”. 
Jonkun on profetoitava tänään Jaakobin kirjeestä.

Jakeen rikkaita kohtaa kauhea kärsimys. Lange’s 
Commentary kertoi luvun kertovan uskosta luopumisesta. 
Ainoastaan Jumalan tosi seurakunta voi luopua Jumalasta ja 
monet profetiat kertovatkin tästä valtavasta tragediasta.

Keitä nämä rikkaat ovat? Jaakob puhuu rikkaille laodi-
kealaisille, jotka myivät Jumalan omaisuuden miljoonista! He 
ovat ainoita, joilla on varaa taistella meitä vastaan oikeudessa.

Jumala puhuttelee myös kaikkia laodikealaisia, jotka ovat 
kaikki “rikkaita ja rikastuneita”, koska asettivat materiaaliset 
asiat Jumalan edelle. laodikealaiset halusivat meidän häviävän 
oikeudessa.

Jumala jylisee, näiden pyhien on aika itkeä ja vai-
keroida!

laodikean johtajat ovat kumartuneet rikkauksille. He ovat 
asettaneet fyysisen omaisuuden Jumalan edelle ja heidän on 
maksettava rangaistus tästä jättiläismäisestä synnistä. Kohta 
kurjuus kuluttaa heidät!

Olemme astumassa itkun ja vaikeroinnin aikaan, 
vaikeroinnin ja murheen aikakaudelle. Israelin kauheat 
rangaistukset ovat jo alkaneet ja ahdistukset vain yltyvät. 
laodikealaiset huomaavat olevan loukussa ahdistuksen kes-
kellä.

Mistä laodikealaiset saivat kaikki rikkautensa? Kuinka he 
rikastuivat? eivät seurakuntaa kyvykkäästi johtamalla—he 
kykenivät aiheuttamaan pelkkää tuhoa! He keräsivät ahneesti 
varat myymällä ambassador auditoriumin ja Jumalan 
kallisarvoisten ihmisten kymmenyksillä ja lahjoituksilla 
rakennetut aarteet! He luovuttivat Jumalan mahtavan huoneen 
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paholaiselle! Tämä on yksi suurista Jumalan lopun ajan seura-
kuntaa kohdanneista suurista katastrofeista. Kuinka kukaan 
voi myydä Jumalan huoneen tälle maailmalle? Voit olla varma, 
ettei Jumala sivuuta heidän syntiään rankaisematta.

Jumalalle uskollisten valittujen on vietävä varoitus—yhden 
viimeisen kerran. Suuri ahdistus on lähellä—kohta on itkun ja 
vaikeroinnin aika!

“Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne 
ovat koin syömät [tulleet koin syömiksi]” (jae 2). Osa kään-
nöksistä sanoo, että heidän kultansa on korruptoitunut.

Tietenkään ei ole syntiä olla rikas, jos asettaa Jumalan 
ensimmäiseksi. raamatusta löytyy monta positiivista esi-
merkkiä miehistä, jotka antoivat Jumalalle entistä enemmän 
vaurastuessaan.

lihallinen mieli voi kuitenkin korruptoitua. Miksi 
Kalifornian valtio yritti omia vuonna1979 (H. armstrongin 
alaisen) Worldwide Church-seurakunnan päämajan? Teko oli 
täysin turha, sillä valtio olisi voinut tutkia helposti käsillään 
olevan todistusaineiston–0,000 rutiininomaista dokumenttia—
mikä olisi selvittänyt seurakunnan menettelyn. Tosiasiassa 
viranomaiset halusivat rahaa! Poliitikot ja johtoportaan miehet 
kuvittelivat voivansa omia paljon rahaa seurakunnalta! He 
himoitsivat rakennuksia ja tavaroita samoin kuin laodikealai-
set. Ihmisluonto on sellainen. 

Jos tosi kristityt asettavat rikkaudet Jumalan edelle, he 
eivät menesty missään, he ovat korruptoituneita! ainoa tapa 
menestyä on—asettaa Jumala kaiken edelle!

raamatullisissa vertauskuvissa vaatteet viittaavat luon-
teeseen; esimerkiksi liinavaatetta (alkuteksti, hienoa pellavaa) 
kutsutaan pyhien vanhurskautukseksi (Johanneksen ilmestys 
19:8). rikkaiden vaatteet ovat tulleet, heidän vaatteensa eivät 
olleet aina koin syömiä. rikkaat miehet saivat kaiken—lähes 
kaiken—ja menettivät kaiken. Nyt heidän on aika itkeä ja 
vaikeroida!

“Teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden 
ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän 
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lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä 
päivinä” (Jaakobin kirje 5:3). Milloin? Viimeisinä päivinä!

Kulta ja hopea eivät kerää ruostetta eivätkä hapetu, ne eivät 
myöskään ruostu kuten rauta tai teräs. Jumala ei puhu kuiten-
kaan fyysisestä vaan hengellisestä kullasta. “Kuinka onkaan 
kulta tummunut!” Profeetta Jeremia kirjoitti. “Siionin pojat, 
nuo kalliit, punnitut puhtaimman kullan arvoisiksi—kuinka 
he ovatkaan saviastiain arvossa …” (Valitusvirret 4:1-2). Jumala 
puhuu hengellisestä kullasta. laodikealaiset olivat rikkaita, 
he omasivat hienoa hengellistä kultaa, joka korruptoitui—
ruostui ja pilaantui! laodikealaisilla ei ole todellista työtä. 
laodikealaisilla ei ole tänään absoluuttisesti minkäänlaista 
ilmestystä seurakuntaa eivätkä maailmaa varten.

laodikean johtajat pinosivat rahakasoja, ha ovat tulleet 
rikkaiksi, rikastuneet omaisuudesta, Jumalan omaisuutta 
myymällä. Johtajat ajattelevat voivansa huolehtia itsestään suu-
ren omaisuuden turvin. Valtava laskuvirhe! Jumala ilmoittaa: 
Ei—jokainen teistä tulee itkemään ja vaikeroimaan! He tulevat 
itkemään ja vaikeroimaan valtavan Jumalan edessä tekemänsä 
synnin vuoksi! 

Johtajat uskovat, että heidän omaisuutensa suojelee heitä. 
Jumala kertoo kuitenkin, että heidän rikkautensa syövät 
heidän lihansa kuin tuli! ensin ydintuli, sitten gehenna-
tuli—tulijärvi! Kaikki, jotka kuvittelivat kykenevänsä 
sysäämään vahingotta Jumalan sivuun, saavat kokea itkun ja 
vaikeroinnin ajan!

Tämä tapahtuu “viimeisinä päivinä” (Jaakobin kirje 5:3). 
Kreikankielinen ilmaisu tarkoittaa sisällä, aikana. Tämä mas-
sivinen ongelma nähdään VIIMEISTEN PäIVIEN AIKANA!

apostoli Paavali kirjoitti, “Mutta tiedä se, että viimeisinä 
päivinä on tuleva vaikeita aikoja” (2 Kirje Timoteukselle 
3:1). Tosi vaikeita aikoja! Mistä rikkaat löytyvät viimeisinä 
päivinä? asia ei ole vaikeasti ymmärrettävä!

Kaikki tämä tapahtuu maailmantapahtumien käydessä 
profeettisesti toteen, maailma tarvitsee Jumalan varoitusvies-
tin kiireisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Miehet eivät 
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kuitenkaan palvele Jumalaa—ylenkatsovat Jumalaa. He eivät 
kerää aarteita taivaaseen vaan keräävät sen sijaan fyysisiä 
aarteita itselleen!

“älkää ennustako”, he kieltävät. Herbert W. armstrong 
tunnusti elämänsä loppupuolella, olevansa turhautunut, 
koska hän ei saanut Worldwide Church of God -seurakunnan 
pastoreita puhumaan enemmän raamatun profetioista. Jos H. 
armstrongin eläessä Jumalan profeettista viestiä vastustettiin 
ja viesti lakkautettiin kohta hänen kuoltuaan.

Pastoreiden pitäisi todella puhua tänään profetioista, 
sillä profetiat täyttyvät entistä nopeampaa tahtia—mutta 
laodikealaiset seurakunnat vaikenevat aiheesta lähes 
kokonaan!

työmiehiltä petoksella pidättäminen 

Jaakobin kirjeen jae 5:4 puhuu “työmiesten palkasta … vai-
nioittenne niittäjistä.” Keitä nämä työmiehet ovat? Jae puhuu 
kymmenistä tuhansista Worldwide Church of God -seurakun-
nan jäsenistä, jotka tukivat vuosien kuluessa työtä uskollisesti 
kymmenyksin, lahjoin, rukouksin sekä monella muulla tavalla. 
Jumala tunnistaa ponnistuksemme. 

Olin wcg -seurakunnan jäsen vuosina 1961-1989—annoin 
28 vuoden ajan kymmenykseni ja lahjoitukseni sille. Tuhannet 
muut ihmiset toimivat samalla tavalla, lisäksi moni auttoi 
palkatta rakennustyössä.

useimmat pcg:n jäsenet auttoivat wcg:n mahtavan työn 
rakentamisessa.

Pcg jatkaa tänään aikaisempaa työtä—pyrimme raken-
tamaan Jumalan työn mahdollisimman nopeasti. aivan 
kuin wcg:n päivinä, etsimme jatkuvasti työmiehiä, jotka 
avustavat meitä työn päätökseen saattamisessa (evankeliumi 
Matteuksen mukaan 9:37–8). Jumala ylistää aina työmiehiään!

Huomaa, mitä wcg:n “työmiehille” tapahtui laodikealais-
ten johtajien käsissä: “Katso, työmiesten palkka, jonka te 
vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet petollisesti 
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(alkuteksti), huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet 
Herran Sebaotin korviin” (Jaakobin kirje 5:4).

Tämä on dramaattinen kuvaus. Työmiehet auttoivat työn 
rakentamisessa, he lahjoittivat runsaasti varoja—mutta petol-
liset johtajat omivat kaiken vaurauden itselleen!

Taivaan ylin oikeus on katsonut miehet syyllisiksi 
petokseen! yhdysvaltojen oikeusistuin ei olisi halunnut 
antaa meille edes wcg:n johtajien vihaamia kirjoja ja kirjasia. 
Jumalan silmissä he joutuvat kuitenkin tekemään tilin petol-
lisista teoistaan.

Johtajat eivät ansainneet rahoja! He juonivat itsensä vaiku-
tusvaltaisiin virka-asemiin. Vuosikymmenien ajan lahjoituksia 
tuoneet seurakuntalaiset eivät saaneet lahjoituksistaan penniä-
kään takaisin. Johtajat omivat kaiken, he myivät rakennukset 
ja kaiken mahdollisen ja pitivät miljoonat. He ottivat petol-
lisesti Jumalan työhön jo vuosien ajan sitoutuneilta ihmisiltä. 

Moni Jumalan oma on varmaan kysynyt itseltään: Eikö 
Jumala nähnyt tapahtunutta? Kyllä hän näki, aivan 
varmasti! Jumala salamoi suuttumuksen vallassa: olette 
pettäneet omiani!

Jumala antaa rakkaudessaan johtajille aikaa parannuksen 
tekoon. Jumala käskee uskollista jäännöstään opettamaan 
johtajille yksityiskohtaisesti, mistä ja kuinka tehdä parannus—
ja varoittaa, että jos he eivät tee parannusta, he menettävät 
kaiken!

emme saa jättää huomioimatta sitä, että Jumala tuomitsee 
myös seurakuntansa jäännöksen.

Työmiehet valittavat—mutta he eivät ole ainoita jotka 
“huutavat”, myös palkka—raha—huutaa. Jopa palkka huutaa! 
Se on kuin aabelin veri—jonka Jumalan mukaan “huutaa 
minulle maasta” (1 Mooseksen kirja 4:10). Jumala kuulee huu-
dot ja kostaa! raha oli tarkoitettu Jumalan viestin maailman 
ihmisille viemiseksi—mutta se varastettiin!

Mistä johtajat saivat rikkautensa? He saivat varansa lopu-
najan uskollisen elian taloudenhoidon alaisesta työstä, mutta 
eivät olleet valmiita antamaan meille edes kirjoja, jotka halu-
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sivat vain tuhota! Tämä osoittaa, kuinka lujasti he ovat 
saatanan otteessa! Vaadittiin kuusi vuotta kestävä oikeuden-
käynti ja paljon rahaa, ennen kuin saimme H. armstrongin 
kirjoitukset omaksemme.

Anchor Bible sanoo, että petos on laillinen termi. Se, että 
wcg:n johtajat haastoivat meidät oikeuteen, on valtavan 
suuri esimerkki heidän petoksestaan!

Jumala on todistanut kaiken tapahtuneen. uhrien 
huudot ovat nousseet, ne ovat “tulleet” Jumalan korviin, mikä 
on alkukielellä preesensissä, jo tapahtunut. Jumala saattaa 
oikeuden asiassa seurakunnalle. Jokainen petoksellinen teko 
todistaa näitä miehiä vastaan. Heidät on jo tuomittu syyllisiksi 
Jumalan omia vastaan! He joutuvat vastaamaan ylimmässä 
tuomioistuimessa!

Miksi Jaakob käyttää termiä “Herra Sebaot”? Nimitys 
tarkoittaa Israelin armeijan Herraa! Nimitys viittaa 
niihin, jotka puolustavat Jumalan tarkoitusperiä sodassa. 
Petos ja miljoonien varkaus on tullut hengellisen 
Israelin armeijan Herran korviin! Jumala kykenee 
absoluuttisesti kostamaan omiensa puolesta! Jumalan 
armeija on jo satuloitu, se on valmis sodankäyntiin—odota 
tuhoisaa lopputulosta. Miehet tulevat itkemään ja vaike-
roimaan!

Huuto nousee, kun Jumala kostaa miesten teot Jumalan 
omille ja Jumalan seurakunnalle.

Jumalamme on valtavan enkeliarmeijan Herra! Jumalan 
armeija vahtii meitä—meidän ei tarvitse pelätä yhtään mitään. 
Jumala on täydellisesti perillä kaikesta—Jumala profetoi 
tapahtumista etukäteen! Jumala antaa meille ilmestystä tule-
vista tapahtumista kasvattaakseen uskoamme, kun ongelmat 
lisääntyvät. Suojelemisemme on Jumalan tulevien toimien 
helpoin osatekijä!

Tapahtumat muuttuvat seuraavaksi entistä dramaattisem-
maksi.

Ihmisen historiassa ei löydy pahempaa ajankohtaa 
Jumalan omilta petoksella pidättämiseen.
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teurastuspäiVä

“Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette 
sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä” (Jaakobin kirje 
5:5). laodikean johtajat ovat lihottaneet itseään “sitä teu-
rastuspäivää” varten (parempi käännös). Kyseessä on “se 
teurastuspäivä”—kärsimyksen aika, joka on monta kertaa 
mitään sitä edeltävää maapallon kärsimystä pahempi! 
laodikealaiset ovat “lihottaneet” itseänsä tätä kärsimystä 
varten.

Huomaa Jeremian kirjan rinnakkainen profetia: “Ja 
Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan 
ääreen. ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; 
he tulevat maan lannaksi. Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, 
vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut tei-
dän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte 
niinkuin kallisarvoinen astia” (Jeremian kirja 25:33–4).

Tässä on se teurastuspäivä: suuri ahdistus ja Herran 
päivä! Maapallon ihmiset joutuvat näkemään joka 
paikassa kuolleita ruumiita silmänkantamattomiin! 
ruumiita on niin paljon, ettei kukaan valita eikä kerää niitä 
haudattavaksi. ruumiista tulee kuin lanta maan päällä.

Saattaako rakkauden Jumala profetoida tällaista aikaan? 
uskooko kukaan todella kaikkivoipaa raamatun Jumalaa?

Tässä on ihmiskunnan harmaa tulevaisuus! 
Tapahtumat toteutuvat huolimatta siitä, kuinka ihmiset koh-
televat heitä varoittavaa lähettilästä!

Missä ovat kaikki pasuunansoittajat? laodikealaiset eivät 
halua kuulla viestiä ja kieltävät: älkää profetoiko. Se teuras-
tuspäivä on melkein kohdalla! Ja se alkaa Israelista!

Jumalan valittujen täytyy viedä tämä varoitus fyysiselle 
ja hengelliselle Israelille.

Jeremian kirjan jae 12:3 profetoi, että Jumalan täytyy 
“vihkiä (engl. valmistaa) heidät tapon päivää varten”. Jumalan 
pasuunaan puhaltavalla työllä esittää suurta osaa Jumalan 
laodikealaisten valmistamisessa. Huomaa, mitä muuta samassa 
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yhteydessä tapahtuu: “Minä olen jättänyt huoneeni, hyljännyt 
perintöosani; olen antanut sieluni rakkaimman hänen 
vihollistensa käsiin. Monet paimenet ovat turmelleet minun 
viinitarhani, tallanneet minun peltopalstani, tehneet ihanan 
peltopalstani autioksi erämaaksi” (jakeet 7, 10). Opettajat, jotka 
Jumala valmisti opettamaan, tuhosivat seurakunnan! He 
turmelivat Jumalan viinitarhan. Jumala ei voi käyttää heitä 
enää koskaan huomisen maailman päämajassaan. 

Meidän täytyy valmistautua olemaan opettajia, joita 
Jumala voi käyttää! Kun opetamme, meidän tulee opettaa 
Jumalan sanoja. Kun Jumala käskee meitä tekemään jotain—
meidän tulee suorittaa käsky antaumuksella! Kaikkein 
eniten Jumala haluaa opettajia, jotka kertovat totuu-
den.

On vahva viesti kertoa laodikean johtajille, että he lihot-
tavat itseään sitä teurastuspäivää varten! Vaikka Jumalan 
totuuden perille saattaminen näyttäisi saattavan meidät vai-
keuksiin, meidän on yksinkertaisesti luotettava, että Jumalan 
armeija tukee jokaista sanaa.

Jeremian kirjan luku 4 osoittaa, kuinka kiireesti meidän 
täytyy varoittaa tulevasta teurastuspäivästä: “Julistakaa 
Juudassa ja Jerusalemissa, kuuluttakaa ja sanokaa: Puhaltakaa 
pasunaan kautta maan; huutakaa täyttä kurkkua ja sanokaa: 
Kokoontukaa, ja menkäämme varustettuihin kaupunkei-
hin. Nostakaa lippu Siionia [Jumalan vahnhurskaita omia] 
kohti, paetkaa pysähtymättä; sillä minä annan tulla poh-
joisesta onnettomuuden ja suuren hävityksen” (jakeet 5-6). 

“Onnettomuus pohjoisesta” on Saksan valtava hyökkäys. 
Jumala käskee meitä olemaan “pysähtymättä”, pakenemaan 
turvapaikkaan juuri ennen maapallon pahinta kärsimystä. 
Siion, jossa on Jumalan armeija, on ainoa turvapaikka!

“leijona on noussut tiheiköstänsä, kansaintuhooja on 
lähtenyt liikkeelle, lähtenyt asuinpaikastansa, tekemään 
sinun maasi autioksi: sinun kaupunkisi hävitetään asu-
jattomiksi” (jae 7). Kuinka pahaksi tilanne kehittyy? Kun 
einstein näki Hiroshiman ja Nagasakin tuhon, hän voivotti 
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osallistuneensa pommin valmistamiseen. “luodit tappavat 
yksilöitä—vetypommit tuhoavat kaupunkeja”, hän sanoi.

“Minä katselin maata, ja katso, se oli autio ja tyhjä, ja tai-
vasta, eikä siinä valoa ollut” (jae 23). 1. Mooseksen kirjan jae 
1:2 käyttää samoja sanoja kuvaamaan, kuinka luciferin kapina 
sai aikaan aution ja tyhjän maan. Jumalan täytyi uudistaa maa-
pallo ennen ihmisen asuttamista. Saatana on tänään tämän 
maailman Jumala ja maapallo palaa taas kerran tohu ja bohu 

-tilaan!
Tuho seuraa kaikkialla, missä saatana hallitsee. Kaikkialla, 

missä Jumala ja Kristus hallitsevat, kauniit, kallisarvoiset 
hedelmät kukoistavat. Kuinka kauan kestää, ennen kuin 
opimme tämän asian?

Israelin kansat ovat täynnä syntiä. Jumala iskee voimis-
tuvilla katastrofeilla, jotta ihmiset heräisivät parannuksen 
tekoon. 

yhä useampi ihminen tiedustelee televisiossa ja radi-
ossa, ovatko pyörremyrskyt ja muut katastrofit yhteydessä 
raamattuun. Ihmisten kysymykset lisääntyvät ajan vaikeu-
tuessa. löytyy tietysti uskonnollisia johtajia, jotka vakuuttavat, 
ettei yhteyttä ole olemassa ja jotka nimittävät toista mieltä 
olevia tyhmiksi. Jumalan sana todistaa päinvastaista! 
Tällaisten ihmisten uskonto ei perustu raamattuun! 
löytyy yli sata raamatullista profetiaa siitä, että Jumala ran-
kaisee meitä synneistämme—ja tuhoaa jopa valtioita. Kristus 
esitti itse monta tällaista profetiaa. Jumalan sana asettaa suu-
remman tuomion (Jaakobin kirje 3:1) ihmisten päälle, jotka 
esittävät idioottimaisia lausuntoja ja väittävät puhuvansa 
Jumalan puolesta! 

Oregonin ylin tuomioistuin päätti vuonna 2005 laillistaa 
seksin julkisilla paikoilla. Oregonian, Oregonin suurilevikki-
sin sanomalehti tuki tuomioistuimen päätöstä.

Nyt ihmiset voivat nähdä paikallisessa baarissa kaiken-
laisia mahdollisia irstaita tekoja! Kaiken huippu on se, että 
moinen toiminta on lainmukaista osavaltion ylimmän oikeu-
den päätöksellä.
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Ihmiset saapuivat alun perin amerikkaan perustamaan 
Jumalan hallintoa. Perustuslaki vahvistettiin monella tavalla 
raamatullisten periaatteiden pohjalle, mutta nämä tuomarit 
vääristävät ja tulkitsevat perustuslakia omien tarkoitusperiinsä 
sopivalla tavalla.

Tuomarit tietävät, että maamme perustaneet isät eivät 
tarkoittaneet koskaan saattaa tällaisia säännöksiä voimaan. 
Muista, että Jaakob kertoo meille, että Jumala pitää opettajia 
ja johtajia suuremmassa vastuussa synneistään.

Jumala aloitti työnsä näinä viimeisinä päivinä Oregonissa. 
Herbert W. armstrong jylisi Jumalan viestiä 57 vuoden ajan. 
Tuomareita ja kansalaisiamme on varoitettu. Jatkamme tänään 
heidän varoittamistaan.

Miksi he saavat varoituksemme? He joutuvat kohtaava 
pian Jumalan vihan! Meillä on paljon materiaalia todistaa 
ihmisille. 

Joukkotuhoaseet leviävät ja saatana lietsoo vihaa 
enemmän kuin koskaan aikaisemmin! Maailman johtajat 
tunnustavat, etteivät pysty kontrolloimaan ydinvoimaa. 
Mihin kaikki päättyy? “Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, 
jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän 
asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, 
ei mikään liha pelastuisi”! (evankeliumi Matteuksen 
mukaan 24:21–2).

Nämä ovat Jeesuksen Kristuksen omia sanoja! Miksi 
maailman kirkot eivät kerro, mitä raamattu sanoo? Ne eivät 
tunne Jumalaa! Myöskään laodikealaiset eivät tunne Jumalaa.

elämme äärimmäisen pahaa aikaa. Olemme lähellä 
aikaa, jona kuolleet ruumiit täyttävät maanpiirin.

On aika puhua kuuluvasti!
Inhimillisesti emme tahdo julistaa viestiä, emme saa kui-

tenkaan epäonnistua laodikealaisten lailla. Jaakobin kirjeen 
jae 5:5 sanoo, että laodikelaiset ovat “hekumoineet”, mikä 
tarkoittaa irstautta ja himokkuutta. Lange’s käännös sanasta 
kuuluu “maailmallinen ja epämiehekäs”! Tämä on Jumalan 
tuomio: laodikealaisilla ei ole tarvittavaa rohkeutta eikä 
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luonnetta suorittaa tehtäväänsä. He eivät ole tarpeeksi 
Jeesuksen Kristuksen kaltaisia.

Missä ovat kaikki opettajat, jotka Jumala koulutti 
kertomaan maailmalle, mitä sitä odottaa, jotta ihmi-
set pelastuisivat tulevalta hulluudelta?

katso!

englanniksi behold, suomeksi katso, esiintyy neljä kertaa 
Jaakobin kirjeen luvussa 5 ja se tarkoittaa katsomista tai havait-
semista.

“Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niit-
täjiltä olette pidättäneet, huutaa …” (jae 4). Jae kiinnittää 
huomiomme asiaan, jonka voimme nähdä. Tapahtui rikol-
linen petos, jota voimme katsoa! Kuka tahansa kykenee 
havaitsemaan, mitä tapahtui! Jopa heikon tuomarin olisi 
pitänyt kyetä näkemään asia: Johtajat muuttivat kaikki 
opit ja potkivat ulos jokaisen työhön vannoutuneet! 
Katso! Katso, mitä he tekivät!

Jumala ei suhtaudu tapahtuneeseen keveästi. Jumala on 
skandaalimaisesta petoksesta tietoinen! Katso! Katso tarkkaan!

Jakeesta 7 löytyy toinen katso, joka viittaa “syksyiseen ja 
keväiseen (engl. aikaiseen ja myöhempään sateeseen)”—aihee-
seen, jota käsittelemme hetken päästä.

Tässä on kolmas katso: “Älkää huokailko, veljet, toisi-
anne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo 
ovella” (jae 9).

Tässä ovi-sana tarkoittaa jotain, jonka kautta rynnätään 
sisään. Tuomari on Jeesus Kristus. Hän seisoo—hän on valmis, 
valmistautunut. Jeesus Kristus on valmistautunut ryntää-
mään sisään. Maailmantapahtumat osoittavat, että Kristus 
on ovella!

Näet myös, mitä Jumalan seurakunnan sisällä tapahtuu.
Huokailla tarkoittaa murista, voihkia tai huokailla. Sana 

ilmaisee ylemmältä ajatustasolta laskeutumista—Jumalan 
omat ovat lakanneet ajattelemasta Jumalan lailla. Sanalla 
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ilmaistaan myös monenlaista kipua. Jaakob kehottaa meitä 
olemaan varuillaan. yksi käännös kuuluu: “Älkää syyttäkö 
toinen toistanne nykyisen, pian päättyvän ajan vaikeuksista.” 
lopunaikaan kuuluu monia rasittavia asioita—älä anna niiden 
vaivata itseäsi. Älä valita, älä vaikeroi, älä voihki—
Kristus seisoo aivan ovella, hän on valmis kaatamaan 
oven maahan palatakseen voimalla ja kirkkaudella! 
aika on melkein loppu! Älä epäonnistu Jumalan valtakunnan 
kynnyksellä!

Kristus esitti itse samanlaisen julistuksen: “Mutta 
oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore 
ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. 
Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että 
se on lähellä, oven edessä” (evankeliumi Matteuksen 
mukaan 24:32–3). Tämä tarkoittaa samaa kuin Jaakobin 
kirjeen jae 5:9, mutta Jaakob vie ajatuksen pidemmälle. 
Kristus sanoi, että merkit ovat ovella; Jaakob sanoo, että 
itse Kristus on ovella! Kun Jaakobin kirje ilmoitetaan 
tänä lopunaikana, Kristus on aikeissa palata. Katso! 
Katso, mitä tapahtuu! Tiedät maailmantapahtumista, että 
tuomari on ovella.

Jumala valmistelee tätä kirjaa lukiessasi toimiaan 
suuren ahdistuksen ja Herran päivän tapahtumissa.

lopullinen katso seuraa jakeessa 11: “Katso, me ylistämme 
autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te 
olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. 
Sillä Herra on laupias ja armahtavainen.”

Jumala ilmaisee sanalla, Katso! Näe! Voit nähdä laodi-
kealaisten petoksen—katso! Voit nähdä aikaisemman ja 
myöhemmän sateen—katso ympärillesi—katso! Kristus 
seisoo ovella, valmiina palaamaan saastaiseen maailmaan—
voit nähdä ympäröivät tapahtumat—katso! Ja lopulta, katso, 
mitä tapahtui Worldwide Church of God -seurakunnalle—ja 
kaikesta huolimatta löytyy muutama, joka kesti Jobin lailla 
loppuun saakka. Katso! Opi heidän kokemuksistaan, jotta 
voit astua Jumalan perheeseen!
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Jollemme kestä, meitä ei odota mitään. Meidän täytyy 
yksinkertaisesti kestää loppuun saakka. Katso! Niitä, jotka 
kestävät loppuun saakka!

olette tappaneet Vanhurskaan miehen

Jumalan kritiikki jatkuu: “Vanhurskaan te olette tuominneet ja 
tappaneet; hän ei vastusta teitä” (jae 6). Tämä on järkyttävää!

Kuka on “vanhurskas”? Revised Standard Version kääntää 
jakeen: “Olette tuominneet, olette tappaneet vanhurskaan 
miehen [yksikkö]; hän [tämä vanhurskas mies] ei vastusta 
teitä.” Anchor Bible sanoo: “Olette murhanneet vanhurskaan 
henkilön (the righteous one).” Ketä vanhurskasta henkilöä on 
vihattu näin paljon?

Jae puhuu H. armstrongista. Tappoivatko laodikean 
johtajat H. armstrongin? Jae puhuu hengellisesti. Kristus 
kertoi, että Jumalan lain hengen mukaan veljen vihaami-
nen on murha (evankeliumi Matteuksen mukaan 5:21–2). 
Jaakob puhuu vihaamisesta. Jae esittää Jumalan tuomion 
kyseisiä miehiä vastaan: Te vihasitte häntä ja olette syyllisiä 
murhaan!

Viha johtaa myös fyysiseen kuolemaan, koska Jumala 
sanoo, että jos he eivät saata hänen varoitusviestiään perille, 
ihmisten veri on heidän käsissään ja he kuolevat fyysisesti 
(Hesekielin kirja 3:17–8; 33:7-8).

H. armstrong oli tarpeeksi suuri seisoakseen vastus-
tuksetta huolimatta. Kuvittele, millaista oli olla tällaisten 
pettureiden ympäröimä. Hän sanoi juuri ennen kuolemaansa, 
että jotkut miehet olivat kuin “haaskoja, jotka odottavat minun 
kuolemaani.” Jumala on samaa mieltä! H. armstrong oli 
haaskojen ympäröimä! Hän ei kuitenkaan antanut koskaan 
periksi. Johtajat seisovat suuren taivaallisen Tuomarin 
tuomittavina. Jaakobin kappale tuo esille johtajien ahneen 
himon ottaa itselleen seurakunnan omaisuus. H. armstrong 
ei uskonut, että Jumala sallisi, mutta Jumala salli moisen 
tapahtua.
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Olimme järkyttyneitä, kun opimme oikeustapauksen 
aikana, miten miehet toimivat jo ennen H. armstrongin kuo-
lemaa! He kontrolloivat monia asioita ja saivat aikaan paljon 
tuhoa. Poikani kirja nimeltä, Raising the Ruins: The Fight to 
Revive the Legacy of Herbert W. Armstrong, kertoo asiasta.

Opettajat pettivät raskaasti Jumalaa. He eivät tajunneet, 
että Jumala tarkasteli heidän tekojaan perinpohjaisesti—ja 
tuomitsisi heidät pian ankarasti sen perusteella, mitä he tekivät 
Jumalan lopunajan eliaalle! Jumala tuo heidän syntiset tekonsa 
esille.

Thayer’s kertoo lisää tästä “vanhurskaasta henkilöstä”: 
“uusi testamentti kutsuu vanhurskaaksi ihmisiä, jotka eivät 
elä elämäänsä oman standardinsa vaan Jumalan standardin 
mukaisesti. Vanhurskas henkilö tehdään vanhurskaaksi uskon 
ja uskon tekojen kautta.” H. armstrong toimi aivan varmasti 
tällä tavalla!

Jollei meillä ole tekoja, meillä ei ole uskoa. H. armstrongin 
elämä oli täynnä kauniita tekoja! Häntä seuraavilla miehet 
eivät tuottaneet minkäänlaisia tekoja—heillä on pelkää fyysistä 
omaisuutta. Miehet perivät myös paljon hengellistä omaisuutta—
Jumalan totuuden—mutta he heittivät totuuden maahan sen 
sijaan että olisivat opettaneet sen maailman ihmisille.

Miehet myös “tuomitsivat” H. armstrongin. Thayer’s 
sanoo, että sana tarkoittaa: tuomita, lausua jotain vastaan 
langettava rangaistus tai tuomio. Kyseessä on tuomio, joka 
tuomitsee jonkun rikoksesta. Anchor Bible sanoo, että sana 
herättää ajatuksen oikeussalista. laodikealaiset tuomitsivat H. 
armstrongin jopa oikeuskanteessaan! He yrittivät todistajan-
lausunnoissaan saada Jumalan lopunajan elian näyttämään 
typerykseltä ja huijarilta oikeudessa maailman epäoikeu-
denmukaisten tuomarien edessä. Miehet esittivät häpeälliset 
todistuslausuntonsa maailmalle! 

Vielä järkyttävämpää on se, että valitustuomioistuin teki 
päätöksen heidän hyväkseen. Wcg antoi kuitenkin kaikesta 
huolimatta periksi ja luopui voitostaan. Jumala osoitti, kuinka 
on varsinainen korkein Tuomari!
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Miksi laodikealaiset antoivat meille oikeusvoiton jälkeen 
enemmän, kuin edes uskalsimme pyytää? Heitä odotti tuo-
marineuvoston kuulustelu vahingonkorvauksista—kuinka 
paljon meidän olisi maksettava heille. ehkä he pelkäsivät 
lisäpaljastuksia.

Kuka tietää, mitä kaikkea he tekivät vihatessaan H. 
armstrongia, joka oli elämänsä lopussa lähes täysin avuton—
Jaakob sanoo: “hän ei vastusta teitä.”

Tietääkö Jumala, mitä hänen seurakunnassaan tapahtuu? 
Tietää takuulla!

Meidän e pidä koskaan pelätä totuuden kohtaa-
mista.

Jumala sanoo 1 Korinttilaiskirjeen luvussa 6: kuinka 
ROHKENETTE käydä oikeutta tämän maailman tuomareit-
ten edessä Jumalaperheen asioissa? Nämä miehet rohkenivat! 
Oikeuskanne on jättiläismäinen todistus heitä vastaan. Toiset 
laodikealaiset aplodeerasivat heidän pyrkimyksilleen—edes 
yksi ryhmä ei auttanut meitä! Kaikki laodikealaiset toivoivat 
innolla wcg:n voittavan!

Prosessin kuluessa Jumala sai selville, kuinka syvä laodi-
kealaisten sydämen pahuus oli. Varmasti Jumalalla oli yleinen 
käsitys siitä, miten laodikealaiset toimisivat, mutta kun Jumala 
antoi heille vapaat kädet toimia haluamallaan tavalla, he pal-
jastivat itsensä! Kuka olisi voinut kuvitella, että laodikealaiset 
tukisivat kiivaasti Jumalan totuuden estämistä ja täysi-
tuhoa? Mikä rikos voi olla heidän rikostaan pahempi?

lähestymme Jumalan koston aikaa! Jumala ei suh-
taudu passiivisesti heidän rikokseensa. Kohta miehet saavat 
itkeä ja vaikeroida. Parannuksenteon mahdollisuus ennen 
suurta ahdistusta on kohta mennyttä eikä kestä kauaa, ennen 
kuin Jumala repii maan palasiksi! Painajaismainen prosessi on 
jo käynnissä!

aikainen Ja myöhempi sade 

“Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, 
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peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä 
vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen (engl. aikaisen 
ja myöhemmän sateen, early ja latter rain)” (Jaakobin kirje 5:7). 
Peltomiehen on odotettava kärsivällisesti satoa. 

Mikä on “aikainen ja myöhempi sade”? 5. Mooseksen 
kirjan jakeet 32:1-2 kuvaavat Jumalan sanan pisarointia kuin 
vesi taivaasta: “Sateena pisaroikoon minun opetukseni, kas-
teena valukoon puheeni niinkuin vihma vihannalle, niinkuin 
sadekuuro ruohikolle.” aamoksen kirjan jakeet 7:14–6 (engl. 
saarnaa = pisaroi sanojasi) käyttävät samaa vertauskuvaa. Sade 
kuvaa selvästi Jumalan ilmestystä. Jumalan uusi ilmestys pisa-
roi sateen tavoin—taivaasta.

Joelin kirjan jakeet 2:23 puhuvat englanniksi “aiemmasta 
sateesta, former rain” ja “myöhemmästä sateesta, latter rain”, 
asia käy ilmi kirjasestamme profeetta Joelista. Jaakob käyttää 
käytännössä samaa terminologiaa. “aikainen ja myöhempi 
sade” viittaa uuteen ilmestykseen, jonka Jumala antoi H. 
armstrongille Filadelfian seurakunnan aikana ja minulle 
laodikealaisten aikakaudella.

Jumalan Filadelfian seurakunta on tuottanut yli 50 kirjaa 
ja kirjasta julkaisemiemme H. armstrongin töiden lisäksi. 
lähes kaikki sisältävät uutta raamatullista ilmestystä suurelta 
Jumalalta!

Varmaan jo 90 prosenttia “myöhemmästä sateesta” 
on saapunut.

Jumala käskee meitä olemaan kärsivällisiä aiemman 
ja myöhemmän sateen aikaan asti. laodikealaisilla ei ollut 
kärsivällisyyttä odottaa myöhempää sadetta. Meidän tulee 
odottaa “kärsivällisesti sitä vartoen”, mikä kuulostaa, mutta 
ei ole helppoa. 

Kristus on lähes valmis korjaamaan sadon ja haluaa 
varmistaa saavansa hyvän sadon! Tämän takia hän vuodattaa 
hengelliset sateet yllemme. Sateet jatkuvat hänen tuloonsa asti.

Sade saapuu taivaasta ja ilmestys saapuu Jumalalta! 
Ilmestys, jonka puolesta meidän täytyi taistella (koska laodi-
kealaiset vihasivat sitä), tuli kaikkivaltiaalta Jumalalta!
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Kristus nostaa mahtavan hengellisen sadon laodikealais-
ten teoista huolimatta.

Jaakob käskee meitä olemaan kärsivällisiä Jeesuksen 
Kristuksen “tulemukseen”. Tulemus tarkoittaa läsnäoloa. 
Kristus on kohta läsnä maapallolla. Hän on melkein 
paikan päällä! Valmista mielesi Kristuksen läsnäolonsa 
aikakauteen, jolloin kallisarvoinen ensihedelmäsato korjataan! 
Kristus on valmis olemaan läsnä ja hallitsemaan maapalloa 
Jerusalemista. Kyllä, kauheat ahdistukset ovat edessä, mutta 
emme saa kuitenkaan koskaan unohtaa, mihin vaikeudet joh-
tavat! Tapahtumat esittävät Kristuksen paluun maapallolle! 
Nosta pääsi, sillä pelastuksen aika on tullut!

älkää Vannoko 

“Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran 
tulemus on lähellä” (Jaakobin kirje 5:8). Jaakob painottaa kerta 
toisensa jälkeen toisen tulemuksen läheisyyttä. Jaakob puhuu 
tässä luvussa yksin Kristuksen paluusta neljä kertaa seitse-
mässä jakeessa! Kristuksen paluu on lähellä! Jakeen viimeiset 
sanat kuuluvat Kreikan kielellä kirjaimellisesti “se on jo tullut 
lähelle ja se tulee lähelle.”

Jaakob käskee meitä vahvistamaan sydämemme, rakenta-
maan voimallinen hengellinen elämä, kun on vielä aikaa!

“Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuo-
mittaisi; katso, tuomari seisoo ovella” (jae 9). Meitä kehotetaan 
säilyttämään hyvä asenne, olemaan huokailematta, valitta-
matta ja kantamatta kaunaa. Miksi? Koska Tuomarimme on 
ovella, valmiina ryntäämään oven läpi!

Jakeet 7- 9 puhuvat—kolmessa jakeessa—toisen tule-
muksen läheisyydestä. Tämän jälkeen meitä kehotetaan 
voimallisesti rakentamaan Jumalan kestävä luonne, jotta kyke-
nemme kestämään edessä olevat koettelemukset. “Ottakaa, 
veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi pro-
feetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä” (jae 10). Meillä 
on profeettojen raamatullinen esimerkki “vaivankestämisestä 
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ja kärsivällisyydestä.” Vaiva-sana tarkoittaa pahaa kohtelua. 
Profeetat vastaanottivat runsaasti pahaa kohtelua, mikä ei 
kuitenkaan estänyt heidän näkyään.

Job joutui kestämään kivullisia koettelemuksia (jae 11), 
mutta pysyi lujana ja sai aikaan nykyilmaisun “kärsivällinen 
kuin Job”. Jumala johdatti hellällä armollaan Jobin syvään 
kääntymykseen. Pian Job herätetään ja saa hallita Kristuksen 
kanssa.

“Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää tai-
vaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa; 
vaan on olkoon teillä on, ja ei olkoon teillä ei, ettette joutuisi 
tuomion alle” (jae 12). Tämä kuulostaa toiselta oikeudenkäyn-
niltä. aamoksen kirjan jae 7 antaa ymmärtää, että joudumme 
varmaan tulevaisuudessa taas kerran oikeuden eteen.

raamatunselitysteokset ovat sitä mieltä, että ilmaisu 
“ennen kaikkea” on liioiteltu. Koko maailmaa on petetty 
(Johanneksen ilmestys 12:9 villitä on alkutekstissä pettää). 
Ihmiset eivät tunne Jumalaa eivätkä paholaista, eivätkä 
ymmärrä paholaisen voimaa. Saatana on mestari saamaan 
meidät luottamaan itseemme tai toisiin ihmisiin. Näin hän 
tuhoaa uskomme ja kykenee vaikuttamaan meihin.

Ennen kaikkea, älä katso itseesi missään asiassa. Kristus 
sanoi: “en minä itsestäni voi mitään tehdä.” Kristus luotti 
täysin Isään. Meidän tulee omata ehdoton usko Jumalaan, sekä 
oikeustuvassa että missä tahansa muualla.

Meidän ei tarvitse pelätä tapahtumia. Älä vanno, kuten 
Kristus itse kielsi tekemästä (evankeliumi Matteuksen mukaan 
5:34–7), äläkä katso koskaan ihmisiin—älä myöskään itseesi! 
Jos luotamme Jumalaan, kaikki onnistuu täydellisesti. “Ennen 
kaikkea”, Jaakob sanoo, älä pelkää tuomareita äläkä keitään 
muita ihmisiä, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa Jumalan 
työlle. Jumala pystyy pitämään huolen asioista ilman vaike-
uksia. Israelin armeijan Herra on puolellamme!

Keskity “ennen kaikkea” Jumalaan ja Jumalan sanaan.

89

Jumala tuomitsee “rikkaat”



6
Elian rukous

Jaakobin kirja päättyy sähköistävään profetiaan. 
Jumala on lopulta ilmoittanut profetian tosi merkityksen.

Tämä profetia kertoo meille lopunajan eliasta ja osan 
elintärkeää Jumalan seurakunnan historiaa.

“elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän 
rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä 
kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen” (Jaakobin kirje 5:17).

Jaakobin epistola on lopunaikaa varten. 1Kuningasten kir-
jan luku 17 kertoo, kuinka alkuperäinen elia profetoi sateesta 
ja kuivuudesta—mutta ei rukoillut niiden tuloa. Jaakob puhuu 
puolestaan lopunajan eliasta, joka rukoili hengellistä sadetta 
ja kuivuutta. Jaakobin esittämä mies kohtasi erilaisia ongel-
mia kuin alkuperäinen elia. Herbert W. armstrong rukoili 
jakeessa, ettei sataisi—ettei Jumala antaisi ilmestystä.

“Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa 
kasvoi hedelmänsä” (Jaakobin kirje 5:18).

Tämä profetia täyttyi Jumalan seurakunnassa Laodikean 
aikakauden aikana.

Pohdi, mitä jae paljastaa.
H. armstrong rukoili rukoilemalla, että hengellinen sade— 

Jumalan ilmestys—lakkaisi Jumalan seurakunnasta ja että se 



alkaisi jälleen 3½ vuoden päästä. H. armstrongin oli täytynyt 
tunnistaa kapina seurakunnassa—luultavasti suuremmin 
kuin olemme tajunneet—muuten hän ei olisi voinut esittää 
jakeen rukousta. Miksi muuten hän olisi rukoillut, että Jumala 
lakkauttaisi ilmestyksensä ja ohjauksensa ennen uuden työn 
herättämistä?

Tapahtumat todistavat, että rukous sai vastauksen. 
Seurakunta kärsi H. armstrongin kuoltua täsmälleen 3½ 
vuotta hengellisestä kuivuudesta, minkä jälkeen sade palasi.

kuiVuuden loppu 

danielin kirjan jakeet 8:10–2 profetoivat Jumalan seurakunnan 
valheellisesta johtajasta, jonka avulla saatana tuhosi Jumalan työn. 

“Jokapäiväinen uhri”—Jumalan työ—heitettiin maahan ja totuus 
pysäytettiin syntien takia seurakunnassa. Nämä kapinoitsijat 
aiheuttivat vaikeuksia H. armstrongille ennen tämän kuolemaa 
(Ilmestyskirjan jae 3:9 kutsuu heitä “saatanan synagoogaksi”). 

danielin kirjan luvun 8 jae 13 osoittaa, että sekä pyhäkkö 
(seurakunta) että sotajoukko (Jumalalle uskollisia tukevat 
enkelit) tallattiin maahan! Jumalan seurakunnan työn sijalle 
astui “laittomuuden salaisuus”, laittomuus. Valitut itkivät ja 
valittivat Jumalalle, kuinka kauan, ennen kuin puhdistat pyhä-
kön? Jumala vastaa jakeessa 14, että puhdistaminen tapahtuisi 
2,300 uhrin–,150 päivän päästä. Tämä kaikki selitetään kirjas-
samme Daniel—avautuu vihdoin! Daniel—unsealed at Last!

Jumalan uskollinen jäännös joutui kokemaan erittäin 
traumaattisen ajanjakson Jumalan seurakunnassa.

H. armstrong kuoli 16. tammikuuta 1986. 1,150 päivän 
kuluttua tai 11. maaliskuuta 1989 (luultavasti täsmälleen kysei-
senä päivänä), Jumala alkoi ilmoittaa minulle Malakian viesti 

-kirjan sisältämää totuutta. Jumalan silmissä pyhäkkö oli tässä 
kohtaa puhdistettu.

Palataan takaisin Jaakobin kirjeen 5:17–8 profetiaan.
Vaikka pyhäkkö oli puhdistettu Jumalan profeetan kautta, 

hengellinen sade ei kuitenkaan kastellut hetkessä seurakuntaa.
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Jumala ilmoittaa totuutensa apostoleilleen ja profeetoilleen 
(Kirje efesolaisille 3:5), mutta totuus ei sada seurakuntaan, 
ennen kuin Jumalan mies alkaa puhua seurakunnalle.

Näemme saman kuvion Ilmestyskirjan jakeessa 11:1. Kun 
Jumala mittaa temppelinsä, hän mittaa ensiksi alttarin—sitten 
hän mittaa ne, jotka “siinä kumartaen rukoilevat.” Kun Jumala 
ilmoittaa viestin ihmisille, viesti tulee viedä ensin alttarille eli 
pastoreille. Tarvitaan aikaa, ennen kuin totuus etenee alttarilta 
seurakuntaan.

Kun Jumala ilmoitti minulle Malakian viestiä, molem-
mat lapseni opiskelivat ambassador Collegessa Pasadenassa, 
Kaliforniassa—tyttäreni laura opiskeli viimeistä ja poikani 
Stephen opiskeli ensimmäistä vuotta. Olin sitä mieltä, että 
poikani saisi parhaan mahdollisen maanpäällisen koulutuk-
sen juuri Pasadenassa. Tunsin itseni kuitenkin rauhattomaksi, 
kun näin, että johtajat luotsasivat Jumalan seurakuntaa 
väärään suuntaan. Huomautin molemmille lapsilleni seura-
kunnan ongelmista. Pyysin Stepheniä jatkamaan opiskelua 
ambassador collegen Big Sandy -kampuksella, Teksasissa, 
lähellä olinpaikkaani Oklahomassa.

Samana kesänä matkalla Big Sandyyn, poikamme vie-
raili luonamme Oklahomassa. Hain hänet lentoasemalta ja 
jatkoimme matkaa suoraan 14. heinäkuuta olevalle seurakun-
nan Oklahoman robber’s Cave -viikonloppuleirille. (Poikani 
piti tähän aikaan päiväkirjaa, ja kirjasi kesän tapahtumat.) 
Viikonloppu oli kireänluontoinen, koska olin päättänyt näyt-
tää Malakian viesti - raakakopion pojalleni. annoin hänelle 
kirjan kyseisenä sapattina, hän oli ensimmäinen kirjan lukija. 
Olin huolissani, kuinka poikani suhtautuisi lukemaansa.

Osa seurakuntalaisista suhtautui minuun jo epäluuloisesti. 
Stephen ei ollut täysin vakuuttunut hengellisestä tilastani, eikä 
lukenut heti paikalla käsikirjoitustani (15. heinäkuuta)—hän ei 
halunnut, syytöksiä, että hän seurasi sokeasti isäänsä.

Meidän on muistettava, että H. armstrong oli johtanut 
57 vuoden ajan vakaasti seurakuntaa. Suhtauduimme yleensä 
epäluuloisesti kaikkiin henkilöihin, jotka puhuivat seurakun-
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nan päämajan vastaisesti—minä muiden mukana! Kaikkia 
tällä aikajaksolla seurakunnan jättäneitä pidettiin Jumalaa 
vastaan kapinoivina. Myös Stephenin ambassador Collegen 
opettajat olivat opettaneet “harhaoppisia” vastaan.

Odotin siis kyseisenä sapattina jännittyneenä, mutta tur-
haan, että poikani alkaisi lukea Malakian viestiä. 

lopulta poikani luki Malakian viestin karkean oiko-
version sunnuntaina16. heinäkuuta 1989—täsmälleen 
3½ vuotta H. armstrongin kuolemasta! Se vähä, mitä 
poikani sanoi, oli positiivista. Käsitin, että hänen lukemaansa 
oli raitistuttanut häntä. Pyhäkkö oli jo puhdistettu, mutta 
kesti vielä muutama kuukausi, ennen kuin sade eteni alttaria, 
pastoreita, pidemmälle.

Jumalan silmissä “myöhempi sade” alkoi (Jaakobin kirje 
5:7)—pojastani. Kuivuus lakkasi Kiitimme Jumalaa suuresti 
helpottuneina ja iloissamme siitä, että hän oli taas kerran 
ilmoittanut totuuden valituilleen!

Kuuden kuukauden sisällä lähetimme Malakian viestin 
suurelle joukolle laodikealaisia. Ilmestys alkoi taas sataa Jumalan 
seurakuntaan. Moni Jumalan oma tajusi, että he olivat kuolemassa 
nälkään ja janoon hengellisen ravinnon puutteessa! Ikuinen, elä-
män elvyttävä sade, toi Jumalan omat pcg-seurakuntaan.

Hengellinen, virkistävä sade alkoi 16. heinäkuuta 
1989 yhden nuoren, kastamattoman, raakakopion 
Jumalan ilmestyksestä lukeneen miehen kautta.

Jumalan haaste nuorille 

Kun annoin Malakian viestin pojalleni, asetin hänet vastuulli-
seen asemaan. Tiesin, että kyseessä oli testi. Kun jotain tällaista 
tapahtuu, meidän on tehtävä oikea ratkaisu! Jumalan silmissä 
kyseessä oli selvästi tärkeämpi hetki kuin miltä meistä vaikutti.

Nuoret, tajutkaa: poikani kamppaili päätöksestä—kuten 
kuka tahansa kastamaton henkilö. Hän rakasti collegea ja 
hänen isänsä toimi tavalla, jota moni seurakuntalainen piti 
selvänä kapinointina! Jumala käski poikani valita—Jumala 
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käskee meitä kaikkia valitsemaan. Poikani olisi voinut helposti 
kääntyä pois Jumalasta ja menettää kaikki siunaukset. Jos 
valitsemme oikein, Jumala voi saavuttaa suuria elämässämme! 
Meidän on aina pyrittävä työntämään itsemme sivuun ja antaa 
Jumalan johtaa meitä.

Katso, mitä yksi ihminen voi saavuttaa, kun hän valitsee 
oikein ja kulkee Jumalan ohjaamaan suuntaan!

Jumala aloitti myöhemmän, hengellisen sateen yhdestä 
kastamattomasta henkilöstä! Onko epäilystä, voiko Jumala 
käyttää nuoriamme voimallisesti?

Selvästi kyseisenlaiset valinnat eivät ole helppoja—joskus 
ne ovat elämämme vaikeimpia. Älä valitse väärin äläkä esitä 
tekosyyksi, en ole vielä kastettu. Tämä ei ole tekosyy—vaan 
vastuun välttelemistä! 

On helppo valita väärin. Jumalan seurakunnan nuorilla 
on mahdollisuus kuitenkin valita oikein, jaloin ja ikuisin seu-
raamuksin! elämäsi johtaa mahtavaan tulokseen, kun valitset 
oikein!

Kesällä 1992, kolme vuotta poikani päätöksestä, 
sain ymmärryksen, että Malakian viesti oli itse asiassa 
Ilmestyskirjan luvun 10 “kirjanen”. (Ilmaiskirjasemme The 
Little Book, Kirjanen, kertoo asiasta.) Julistin tämän ilmes-
tyksen samana kesänä Filadelfia-nuorison kesäleirillä. Tämä 
on ainoa kerta, kun olen antanut uuden ilmestyksen 
ryhmälle kastamattomia nuoria. Päätös ei ollut minun 
vaan Jumalan!

Näetkö yhteyden, mitä tapahtui pojalleni robber’s Cave 
-leirillä ja kuinka uusi ilmestys kirjasesta annettiin?

Jumala haastaa teidät, nuoret, seuraamaan häntä ja anta-
maan hänen siunata elämäänne!

Nuorillamme on vahva yhteys Malakian viestiin—
kirjaseen. Jumala haluaa, että nuoremme ymmärtävät tämän 
täysin!

Katso, kuinka läheisesti kaikki on yhteydessä Jumalan 
ilmestykseen Jaakobista. Olisimmeko ymmärtäneet Jaakobin 
kirjeen jakeita 5:17–8, jos emme olisi tietäneet, koska poikani 
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luki Malakian viestin ensimmäistä kertaa? Jakeilla ei olisi 
samanlaista räjähdyksenomaista vaikutusta.

H. armstrong liittyy tänään työhömme aikaisemmin 
käsittämättä jääneellä tavalla. Jumala liittyy pcg:n työhön 
syvemmin kuin monesti ajattelemme!

Jakeet ovat yksi muistutus siitä, kuka tätä seurakuntaa joh-
taa. Kristus osoittaa meille kerta toisensa jälkeen, että työmme 
on sidottu lopunajan elian.

“Missä on elian Jumala?” Hän on tänään aktiivinen 
pcg:ssä!

kirJanen 

Malakian viesti on Jumalan Filadelfian seurakunnan uraa 
uurtava kirja. Kun ymmärsimme, että siitä profetoitiin 
keskellä raamatun suurinta kirjaa, Malakian viestin 
tärkeys kasvoi merkittävästi!

Jos haluat tunnistaa Jumalan omat, etsi käsiisi ilmestyskir-
jan luvun 10 kirjanen. Kirjasen on oltava meille tärkeä, ja jollei 
se ole, meidän on parasta tehdä parannus.

Tämä on lempeä muistutus siitä, kuka on ilmestyksen 
lähde—ja kuka johtaa seurakuntaa. Muutamat ihmiset ovat 
lähteneet seurakunnasta mitättömien asioitten takia. He eivät 
ymmärrä Jumalan työn syvyyttä, jos he ymmärtäisivät, he 
eivät lähtisi pois!

Mikä asettaa the pcg:n muista seurakunnista erilleen? Jumalan 
ilmestys! Tämä seurakunta vastaanottaa jatkuvasti ilmestyksen 
sadetta! laodikealaisilla seurakunnilla ei ole ilmestystä—sillä 
he kohtelivat huonosti Jumalan palvelijaa, eliaa! laodikealaisten 
täytyy tehdä parannus pelastautuakseen tulijärvestä.

Molemmat tapahtumat–6. heinäkuuta 1989 alkanut sade 
ja vuoden 1992 Malakian viestiä koskeva ilmestys—koskevat 
Ilmestyskirjan kirjasta sekä paljastusta, missä Jumala tekee 
tänään työtään.

Molemmat tapahtumat antavat meille vahvan käsityksen 
Jumalan Jaakobin kirjeen jakeiden 5:17–8 profetiasta. 
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Jaakobin profetia on varsin yksityiskohtainen! Profetia 
kertoo meille H. armstrongin hartaasta, uskon täyttämästä 
rukouksesta, siitä, että Jumala lakkauttaisi seurakunnan 
ilmestyksen ja aloittaisi sen uudelleen 3½ vuoden päästä. 
Jumala vastasi rukoukseen mahtavalla tavalla, hän kunnioitti 
lopunajan eliaa erityisellä tavalla.

ei ole epäilystäkään, ettei Jaakobin epistola olisi tätä 
lopunaikaa varten!

lue Ilmestyskirjan luku 10, joka kuvaa, kuinka 
vaikuttava enkeli tuo jylisevän, leijonan ärjyntäviestin 
sisältävän kirjasen (jakeet 1-3). On merkittävää, että apostoli 
Johannesta kiellettiin kirjaamasta viestiä (jae 4). Ilmaisu 

“kirjanen, (engl. the little book)” on myös profetia siitä, 
että viesti tultaisiin kirjaamaan kirja-asussa. Jae 
6 ilmoittaa, että kirjasta seuraa aika, “ jona ei ole viivy-
tystä, engl. no more delay” (rsv)—ja jae 7 profetoi, että 
Filadelfian Jumalan seurakunta voittaa Ikuisten 
aikojen salaisuus—kirjan tekijänoikeudet ja saattaa 
sen maailmalle ennen Kristuksen toista tulemusta. 
(Tämä tapahtumaketju selitetään ilmaiskirjassamme The 
Royal Book of Revelation.)

Ilmestyskirja asettaa kaikki profetiat aikaikkunaan tai 
aikajärjestykseen. Ilmestyskirjan kirjasen tapahtumat esi-
tetään luvuissa 10 ja 11 erityisen tarkasti yksityiskohtaisessa 
aikaikkunassa. 

Jumalan lopunajan elias kuoli 16. tammikuuta 1986. 
Jumala ilmoitti minulle Malakian viestin ytimen 1,150 päivää 
myöhemmin. Pyhäkkö oli puhdistettu.

Jumala alkoi sataa uutta ilmestystä 3½ vuotta H. 
armstrongin kuolemasta, (Malakian viesti) seurakuntaansa, 
alkaen pojastani—elias-työ jatkui.

Jumala ilmoittaa Jaakobin kautta, että H. armstrong 
anoi Jumalaa lakkauttamaan uuden ilmestyksen syntiä 
tekevästä seurakuntaan—ja jatkamaan ilmestystä 3½ vuotta 
myöhemmin, jolloin Jumala alkoi sataa kirjasta uskolliselle 
jäännökselleen. Näemme nyt, kuinka H. armstrongin rukouk-
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set täyttyivät tietyssä aikajärjestyksessä, mikä saa henkemme 
riemuitsemaan!

Kaikki tapahtumat koskivat Ikuisten aikojen salai-
suutta—H. armstrongin tärkeintä teosta, joka on yhteenveto 
raamatusta. raamatun viesti tiivistettiin tähän pienempään 
kirjaan—Ikuisten aikojen salaisuuteen. Miksi asia on elin-
tärkeä? Se osoittaa selvästi, että elian Jumala on pcg:ssä 
voimallisesti elossa! elian työ jatkuu.

Jumala tekee selväksi sekä nuorille että vanhoille, että 
me kaikki—meistä jokainen—on tarpeellinen seurakunnan 
menestykselle. Me kaikki olemme elintärkeä osa Jumalan 
ihmeiden täyttämää elian työtä. Malakian viesti identifioi mei-
dät jatkuvaksi elian työksi. Myöhempi sade antaa ymmärtää, 
että olemme elian työ laodikean aikakaudella.

Katso, kuinka Jumala kunnioitti lopunajan eliaa—ennen 
hänen kuolemaansa ja sen jälkeen. laodikealaisten ja tämän 
maailman täytyy oppia kunnioittamaan häntä samalla tavalla 
kuin Jumala kunnioitti ja kunnioittaa aina!

Jakeet 8-10 palauttavat kirjasen jälleen kuvaan. Niin minä 
otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suus-
sani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni minun vatsaani 
karvasteli” (jae 10). Viesti on karvas, koska se ilmoittaa monia 
Jumalan omia odottavan ikuisen tuhon—samalla kertaa on 
myös makea tietää, missä Jumala on ja kuinka Jumala siunaa 
hänelle uskollisia ihmisiä ymmärryksellä ja ilmestyksellä—ja 
ikuisella tulevaisuudella!

Muista, että Johannes ei saanut kirjata viestiä eikä ukko-
senjylinöitä. Kuinka viesti saattoi olla “kirjanen”, jollei 
sitä kirjattu? luvun kappale kuvaa selvästi lopunajan 
täyttymyksen, aikaa, jolloin kirjanen kirjattaisiin. Viesti tuli 
ilmoittaa tänä lopunaikana miehelle ja kirjata kirjamuotoon, 
jotta saattaisimme profetoida taas! (jae 11).

Jumala ei halunnut, että viesti ilmoitettaisiin, ennen oikeaa 
ajankohtaa. Johannes oli tietoinen asiasta.

Kun katson Jaakobin profetiaa, ihmettelen, kuinka paljon 
Jumala ilmoitti H. Armstrongille tietoa, jota hän ei saanut kir-
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jata, juuri ennen hänen kuolemaansa. Saatamme ällistyä, kun 
käy ilmi, kuinka paljon H. armstrong todella tiesi!

Koko Ilmestyskirjan luku 10 keskittyy pcg:hen, Ikuisten aiko-
jen salaisuuteen ja Malakian viestiin ja johtaa meidät Ilmestyskirjan 
lukuun 11, joka kertoo myös pcg:n työstä. Jae 2 osoittaa, että 
työmme huipentuu suuren ahdistukseen ja Herran päivään.

Huomaa, mitä muuta Jumala liittää tapahtumaketjuun.

kaksi todistaJaa

“Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkki-
pukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan 
kuudenkymmenen päivän ajan. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta 
ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä” 
(Johanneksen ilmestys 11:3-4). Pian tästä seurakunnasta astuu 
esiin kaksi todistajaa js heidän voimallinen viestinsä järkyttää 
koko ihmiskunnan.

Olemme tosi lähellä kahden todistajan toimikautta!
Kahden todistajan on tultava selvästi tästä seurakunnasta, 

Jumalan uskollisesta Filadefian jäännöksestä. Jumala sitoo 
silmiinpistävän suorasti kahden todistajan työn pcg:n 
työhön ja kirjaseen. 

en tiedä, keitä todistajat ovat, sinun ja minun ei tarvitse 
spekuloida asiasta. uskon, että Jumala antoi minulle ajatuksen, 
että meidän tulee sitoa kahden todistajan työ kirjaseen. On 
mielenkiintoista, että todistajat esiintyvät tässä asiayhteydessä. 

Meidän on pohdittava annettuja lausuntoja tarkasti.
Pohdi kaikkia Jumalan seurakunnalleen järjestämiä häm-

mästyttäviä tapahtumia.
Pyhäkkö puhdistettiin vihdoin 11. maaliskuuta 1989 ja 

Jumala alkoi tehdä taas työtään. Mitä, jos Jumalan minulle 
antama ilmestys ei olisi saavuttanut Jumalan omia? Viesti on 
tarkoitettu Jumalan omille!

Kun poikani sai 16. heinäkuuta 1989 kirjasen, hengellinen 
sade alkoi pisaroida seurakuntaan—”niille, jota siinä kumar-
taen rukoilevat.” Kuiva kausi päättyi.
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Sade ei ole peräisin ihmiseltä! Sade laskeutuu ylhäältä! 
Hengellinen sade tulee Jumalalta!

Keitä tahansa kaksi todistajaa on, työn tekee heissä Kristus. 
Kuinka ihmiset—ilman Jumalaa—voisivat täyttää tällaisen 
tehtävän?

Kaikki annetut profetiat täyttyvät vaikuttavalla tavalla! 
elämme ihaninta, ihmeellisintä, jännittävintä aikaa 
maapallolla! Kristus valmistaa pikaista paluutaan!

Jumala ilmoitti Jaakobin kirjeen viestin juuri nyt, koska 
Jumala haluaa osoittaa, ettei ole luovuttanut laodikealaisista. 
Jumala haluaa valittujensa vievän laodikealaisille yhden, 
viimeisen varoituksen, saadakseen mahdollisimman monen 
palaamaan tykönsä, jotta he voivat astua Jumalan perheeseen! 
Poikani kirjoitti kirjan wcg-seurakunnan kaatumisesta ja 
oikeustaistelustamme sitä vastaan, Kirja paljastaa yksityiskoh-
taisesti, missä kohtaa laodikealaiset kulkivat väärään suuntaan, 
missä he kääntyivät pois Jumalasta.

uskon, että Jaakobin kirja tulee vaikuttamaan vahvasti 
laodikealaisiin sekä maailman ihmisiin. Kirja auttaa pcg:tä 
saattamaan työn valmiiksi.

Jumala antaa käsiimme tarvitsemamme työvälineet 
useampien laodikealaisten saavuttamiseksi, koska Jumala 
rakastaa perhettään! Kuinka erikoisina Jumala pitää 
omiaan. Käytännöllisesti katsoen kaikki wcg:n pastorit ja 
95 prosenttia uskonveljistämme ovat hyljänneet Jumalan. 
Kuinka helppo Jumalan olisi ollut luovuttaa ja sanoa, olen 
saanut laodikealaisista tarpeekseni! En enää välitä heistä! 
Jumala odotti kuitenkin kärsivällisesti. Jumala tiesi, että pieni 
valittujen joukko nousisi ja antaisi mitata itsensä—ihmis-
joukko, joka valmistaisi tulevaisuutta varten—joka olisi 
valmis hallitsemaan maan päällä Kristuksen kanssa hänen 
palatessaan.

hengellinen parantaminen 

Huomaa, mihin Jaakobin kirjeen jakeiden 5:17–8 elias-kappale 
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on yhteydessä: “Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä 
seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, 
voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelas-
taa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on 
syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi” (jakeet 14–5).

Jumala parantaa sairaat! H. armstrong kuoli vuonna 
1978—hän lakkasi hetkeksi hengittämästä—kunnes hänet 
herätettiin fyysisesti. Jumala parantaa! Tietenkään meistä 
kukaan ei elä ikuisesti. Jos Jumala päättää nyt olla paranta-
matta sinut, Jumala herättää sinut myöhemmin kuolleista.

Jaakob sanoo, että Jumala “antaa hänen nousta”, koska 
parantaminen kuvaa ylösnousemusta, jolloin henkilö heräte-
tään, nostetaan ylös haudasta ja hänelle annetaan henkiruumis! 

Jaakob ei puhua ensisijaisesti fyysisestä parantamisesta—
vaan hengellisestä parantamisesta!

Tämä koskee lopullista ikuista elämää—tai ikuista kuo-
lemaa!

Jaakob puhuu elämän pelastamisesta, nyt ja tulevaisuu-
dessa. Jumala parantaa! Jumala parantaa aina! Jumala 
nostaa meidät sairasvuoteelta ja haudasta. Tässä puhutaan 
elämästä—elämästä—elämästä! Ikuinen kuolema seuraa vain, 
jos käännymme pois Jumalasta. 

“Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa tois-
tenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous 
voi paljon, kun se on harras” (jae 16). Meidän täytyy rukoilla 
sairaiden puolesta keskuudessamme.

Jaakob kehottaa energiseen rukoukseen. Hartaaseen ruko-
ukseen—joka tuo tuloksia!

Tajuatko, että oikeanlainen rukous antaa energiaa? Jos 
sinulta puuttuu energiaa, ano sitä Jumalalta, Jumala antaa 
sinulle energiaa!

“elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän 
rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kol-
meen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, 
ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä” (jakeet 17–8). 
Jakeet eivät viittaa alkuperäiseen eliaan, joka profetoi, mutta 
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ei rukoillut. rukous kuivuuden ja uuden sateen puolesta tuli 
ainoastaan lopunajan elialta.

Jumala sitoo parantamisen tähän aiheyhteyteen.
Wcg:n johto muutti H. armstrongin kuoltua lähes välittö-

mästi seurakunnan toimeksiannon. Wcg:n johtajat väittivät, 
ettei kyseessä ollut opillinen muutos—vaikka se oli.

ensimmäinen virallinen opillinen muutos—joka tehtiin 
keväällä 1987—koski parantamista. Seurakunta alkoi 
valistaa, etteivät Kristuksen haavat päteneet parantamiseen 
eivätkä öljyllä voitelemiseen; johtajat poistivat viittauksen pää-
siäis (pasha)-jumalanpalveluksesta. He ilmoittivat myös, ettei 
Jumalan tahto ollut aina parantaa. Joseph Tkach kirjoittaa 
kirjassaan nimeltä The Plain Truth About Healing: “Osa ylei-
sesti lainattuja jakeita parantamisesta antaa ensisilmäyksellä 
sen vaikutuksen, että parantaminen olisi absoluuttinen lupaus 
Jumalalta.”

“esimerkiksi Jaakobin kirjeen jakeet 5:14–5 ohjaavat 
sairaan kutsumaan seurakunnan vanhimmat voitelemaan 
hänet öljyllä luvaten, että ‘uskon rukous pelastaa sairaan, ja 
että Herra antaa hänen nousta jälleen.’ Tällainen lausuma 
vaikuttaa absoluuttiselta lupaukselta! Se sanoo: ‘Herra antaa 
hänen nousta jälleen.’”

“Psalmien kirjan jae 103:3 kuullosta sekin absoluuttiselta 
lupaukselta parantaa jokainen ihminen joka kerta, sillä se 
sanoo, että Jumala on se, ‘hän, joka antaa kaikki sinun syntisi 
anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi.’ Koska me kaikki 
tiedämme, että Jumala antaa anteeksi jokaisen synnin, vai-
kuttaa loogiselta, että Jumala myös parantaisi jokaisen taudin. 
Jae näyttää sanovan näin.” Olen samaa mieltä! Mutta Joseph 
Tkach jatkoi vielä:

“Mutta kokemus todistaa, ettei jokainen kristitty parane 
Jumalan toimesta joka taudista joka kerta.” Tämä lausuma 
sysää sivuun sen tosiasian, että Jumala parantaa, kun hän 
herättää ihmisen kuolleista! “Kokemus todistaa”? Mitä—oletko 
koskaan nähnyt kenenkään herätetyn kuolleista? Tämä on 
lupaus Jumalalta! Missä on Joseph Tkachin elävä usko?
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J. Tkach jatkoi: “Ja tämä on tosi, vaikka ihminen on voi-
deltu oikein öljyllä, vaikka hänet on kastettu ja kaikki hänen 
syntinsä on annettu (kuten Psalmi 103 sanoo) … anteeksi.”

“On aivan varma, ettei Jumala luvannut parantaa jokaista 
ihmistä joka kerta …”

“Silti, meidän täytyy kysyä, onko Jumala sitoutunut paran-
tamaan jokaisen ihmisen, joka omaa uskon ja joka tottelee 
Jumalaa. Vastaus kuuluu ei, Jumala ei ole sitoutunut paranta-
maan jokaista, joka uskoo ja tottelee.”

Nämä ovat antikristuksen lausumia!
Vertaa edellistä siihen, mitä H. armstrong kirjoitti The 

Plain truth About Healing -kirjan alkuperäisversiossa: “ 
Jumala ei sano raamatussa missään, ‘JOS on Jumalan 
tahto’! Tämä jae, yhdessä monen muun jakeen kanssa, jonka 
olen antanut teille, ilmaisee Jumalan tahdon! Huomaa kiero, 
ovela, saatanallinen JOS!” 

Sen jälkeen, kun J. Tkach oli vastaanottanut kritiikkiä uudesta 
parantamisopista, hän kirjoitti “henkilökohtaista-palstallaan” 
Worldwide News -lehdessä 14. maaliskuuta 1988 seuraavasti: “H. 
armstrong teki minulle elämänsä loppupuolella selväksi, että hän 
kyseenalaisti nyt ymmärryksensä lääkärin ammatista. Koska 
hän ei pystynyt heikon tilansa takia tutkimaan asiaa ja vaikka 
hän oli muutamaa vuotta aikaisemmin ilmaissut vahvimmin 
mahdollisimmin sanoin parantamisopin muutoksia vastaan, hän 
jätti vastuulleni oikaista väärinymmärryksen.”

Tämä oli se sama järkeily, jolla nämä miehet hylkäsivät 
Ikuisten aikojen salaisuus -teoksen. He eivät tarjonneet 
minkäänlaisia todisteita! He olettivat Jumalan omien yksin-
kertaisesti uskovan häpäisevän oletuksen, että H. armstrong 
aikoi kuolinvuoteellaan sysätä sivuun kaiken elämänsä aikana 
opettamansa! Tämän takia Jumala kutsuu laodikealaisia val-
hettelijoiksi (Johanneksen ilmestys 3:9).

Varmasti meitä kaikkia vaivaa jonkinlainen fyysinen vaiva 
aina kuolleista herättämiseen saakka. Tässä vaiheessa meidät 
muutetaan kuitenkin katoamattomaksi hengeksi! (1 Kirje 
korinttilaisille15:51 54). eikö tämä ole parantamista?
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Fyysinen parantaminen ei ole varsinainen jakeen aihe—
Jumala yrittää pelastaa ihmisiä hengellisesti!

Joseph Tkach kuoli vuonna 1995 aivosyöpään. raamatun 
joka paikka tuo ilmi, että Jumala on symbolismin Jumala. 
Oliko J.Tkachin kuolema symbolinen?

laodikealaiset ovat sairaita—kuolemansairaita! aivan 
kuin heillä olisi hengellinen aivosyöpä. laodikealaiset tar-
vitsevat epätoivoisesti hengellistä parantamista. Jos joku ei 
auta heitä takaisin Jumalan perheeseen—tarvittaessa vaikka 
suuressa ahdistuksessa—he kuolevat ikuisesti!

aivosyöpä on mitätön verrattuna siihen asiaan, jonka 
Jaakob yrittää iskostaa mieliimme! Jaakob puhuu hengel-
lisestä parantamisesta—ja hengellisestä kuolemasta, 
mikä on Jumalan ensisijainen huolenaihe!

Jumala kirjasi parantamisopin jakeeseen tietystä syystä. 
laodikealaiset kääntyivät virallisesti juuri parantamisopissa 
pois Jumalasta. Heidän täytyy osoittaa kapinansa alun syy ja 
tehdä parannus siitä, muuten Jumala ei voi parantaa heitä.

Meillä ei ole paljon aikaa näiden oppiläksyjen oppi-
miseksi. useimmat Jumalan omat joutuvat suureen 
ydinahdistukseen, ennen kuin he ymmärtävät, että he 
olivat matkalla hengelliseen kuolemaan. laodikealaiset 
lakkaavat taistelemasta, kun pommit tippuvat, he eivät väittä 
Jumalalle enää vastaan! Muussa tapauksessa heidän elämänsä 
on lopussa.

Osoitan usein The Key of David -ohjelman viestin laodi-
kealaisille. ymmärrän, että useimmille puhumani on pelkkiä 
sanoja. laodikealaiset todistavat Jumalalle, ettei heitä voida 
saavuttaa pelkkien sanojen kautta. Jumalan on lisättävä fyysi-
set kiroukset sanojensa vaikutuksen voimistamiseksi!

uskon, että tämä Jumalan ilmoitus Jaakobin kirjeestä merkit-
see edellistä vaikeampia koettelemuksia, erityisesti laodikealaisille. 
Osa hirvittävistä profetioista sähköistää Jumalan viestin.

Näyttää siltä, että laodikealaiset tarvitsevat pyörremyrsky 
Katrinan—tai suuren ahdistuksen—ravistuttamaan heitä ja 
osoittamaan heille, että he ovat kuoleman partaalla!
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Kiitos Jumalalle suuresta ahdistuksesta! Näyttää sitä, 
että 95 prosenttia laodikealaisista kuolisi ikuisesti ilman suurta 
ahdistusta! Meillä on rakastava Jumala!

Israelin kansat osoittavat, että myös niiden tekemisiin ja 
mieliin vaikuttamiseen tarvitaan paljon enemmän kuin pelk-
kiä sanoja. Jumalan seurakunta on varoittanut yli 70 vuoden 
ajan “Pyhästä” rooman valtakunnasta ja Israelin kansojen 
profetoidusta kuolemasta. Suurin varoituksemme on osoitettu 
Israelille, ei pakanoille. Koska varoituksilla ei ole ollut vakuu-
tusta, Jumala lisää paineita—nopealla tahdilla! Katso Israelin 
ja maailman tapahtumia viimeisen tunnin alkamisen jälkeen 
vuonna 2001ja hämmästyt!

mitä h. armstrongin täytyi tietää

H. armstrong oli fyysinen ihminen kuten me kaikki—voi-
makkaine tunteineen. yhteen aikaan H. armstrong rukoili 
ja pyysi Jumalalta kuolemaa, jos hän olisi täyttänyt Jumalan 
toimeksiannon. Vuonna 1978 H. armstrong kuoli hetkelli-
sesti—mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Jumala 
saattoi H. armstrongin takaisin elämään, antoi hänelle vielä 
seitsemän elinvuotta. H. armstrong saavutti viimeisenä 
seitsemänä vuonna enemmän kuin koko elinaikanaan! Tämä 
on absoluuttinen todiste siitä, että Jumala tekee työtä kaut-
tamme—ja jollemme suorita työtä, työ ei tule valmiiksi.

H. armstrong tunsi Sakarjan kirjan luvun 3 profetian 
Joosuasta, jolla oli saastaiset vaatteet ja “käärelakki” tai tur-
baani ongelma—hallitusta koskeva ongelma. H. armstrong 
luuli jakeen kertovan pojastaan ja oli periaatteessa oikeassa.

H. armstrongin tila heikentyi hänen viimeisinä elinkuu-
kausinaan ja hän alkoi ymmärtää enenevässä määrin, kuinka 
syvä seurakunnan johtajiston korruptio oli. Hän kirjoitti 24. 
kesäkuuta 1985 Worldwide News -lehdessä osan olevan “kuin 
korppikotkia, jotka odottavat kuolemaani.” Hän viittasi erityi-
sesti poikaansa sekä muihin seurakunnan ulkopuolella oleviin, 
mutta kävi ilmi, että korppikotkia löytyi myös seurakunnan 
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sisältä! H. armstrong tunnisti korppikotkat juuri ennen kuo-
lemaansa!

Kun ajattelee, millaisten ihmisten ympäröimä H. 
armstrong oli, onko vaikeaa kuvitella että hän rukoili ja 
anoi ilmestyksen lakkaamista? Jumalan työ oli koko H. 
armstrongin elämä! Mitä muuta hän kykeni tekemään 
miesten pahojen toimien takia kuin rukoilemaan Jumalaa? 
H. armstrongin erityinen rukous oli, että Jumalan ilmestys 
lakkaisi, kunnes löytyisi Jumalalle uskollinen ihmisryhmä, 
joka saattaisi Jumalan viestin maailmalle.

Jättäisikö Jumala tämän rukouksen huomioimatta? Jumala 
kuuli—ja jopa ohjasi H. armstrongin rukouksen. 

H. armstrong tiesi paljon! Hän oli kuitenkin hauras, eikä 
omannut voimaa toimia muulla lailla kuin istua ja rukoilla 
hartaasti Jumalaa. Kaikki hänen rukouksensa oli profetoitu 
ja niihin vastattiin!

ehkä hän rukoili: Jumala, minua on selvästi petetty. Aseta 
asiat oikeaan malliin. Kosto kuuluu sinulle.

ajattele, mitä H. armstrongin täytyi tietää voidakseen 
pyytää Jumalaa lakkauttamaan ilmestyksen sade 
wcg:ssä! H. armstrong tiesi, että hän oli kuolemaisillaan. 
Hänen täytyi tietää, että hänen seuraajansa pettäisivät hänet. 
Hän käsitti, että Filadefian aikakausi oli lopuillaan, ja että seu-
rakunta muuttuisi laodikealaiseksi. Hän tajusi, että Sakarjan 
kirjan luvun 3 Joosua nousisi valtaan—kaikki Jumalan 
tahdosta. H. armstrongin täytyi ymmärtää myös suuri osa 
Malakian kirjaa! ylösnousemuksessa meidän ei ehkä tarvitse 
kertoa hänelle monista asioista, hän oli tietoinen kapinoivista 
laodikealaisista.

Mitä H. armstrongin oli tiedettävä—anoakseen Jumalaa 
päättämään kuivuus 3½ vuoden päästä? H. Armstrong tiesi, 
ettei Jumalan työ ollut lopussa!

H. armstrongin täytyi nähdä, että seuraisi Filadefian 
Jumalan seurakunta—Jumalalle uskollinen jäännös, ja 
rukoili jäännökselle tulevan ilmoituksen puolesta. Hän tiesi, 
että lisää ilmoitusta seuraisi. Hän tajusi varmaan, ettei hän 
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ymmärtänyt täysin laodikealaista aikakautta—ja että Jumala 
ilmoittaisi aikakaudesta toiselle ryhmälle. Hän tiesi myös, että 
kahden todistajan olisi määrä astua näyttämölle juuri ennen 
Kristuksen paluuta.

Kun pohdit, kun uskot tämän Jaakobin kirjeen jakeiden 
5:17–8 profetian, käsität merkittävän asian: kuinka paljon 
Jumala kertoi lopunajan elialleen tämän hauraina, 
viimeisinä elinpäivinä!

Jumala rauhoitti ja tyynnytti H. armstrongia ilmestyksen 
kautta. Olen varma, että Jumala vakuutti H. armstrongille, älä 
huolehdi työn suunnasta—kaikki on osa suunnitelmaani—rukoile 
sinä vain suunnitelmani puolesta. Ja H. armstrong rukoili.

Jumala on paljon kiinnostuneempi omiensa elämästä kuin 
olemme yleensä tietoisia. Jokapäiväinen, mitättömältä vaikut-
tava asia saattaa olla Jumalalle erittäin tärkeä! Hän osallistuu 
syvällisesti elämäämme!

Miksi Jumala välittää suuresti tästä pienestä ihmisryh-
mästä? Jumala huolehtii tarkasti, kuka profetoi taas! Jumala 
haluaisi, että useampia ihminen valmistuisi opettamaan maail-
maa, valitettavasti suurin osa on kääntynyt pois. ei löydy ketään 
muuta! Tämä seurakunta on mitättömän pieni verrattuna 
siihen, kuinka suuri sen pitäisi olla! Meillä on todella työhön 
omistautuneita ihmisiä, mutta tarvitsemme enemmän auttajia.

On suuri kunnia saada tehdä elian työtä tänä lopunaikana. 
Jumala selittää meille monta asiaa, koska olemme vahvasti 
sidoksissa hänen eliaansa.

nebo-Vuori

Jaakobin kirjeen jae 5:6 sanoo: “Vanhurskaan te olette tuo-
minneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä.” H. armstrong ei 
vastustanut. Hän oli luultavasti niin heikko, ettei hän kyennyt 
vastustamaan. Hän kääntyi suuren elian Jumalan puoleen ja 
rukoili hartaasti! H. armstrong makasi kuolinvuoteellaan ja 
Jumalan työ jatkui mahtavalla, loistavalla tavalla! H. 
armstrong harjoitti suurta, pelastavaa uskoa!
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esimerkki osoittaa, pidä mielessäsi, ettei ole väliä missä 
paikassa tai missä fyysisessä olotilassa olet, Jumala toimii 
hämmästyttävällä tavalla elämässäsi. Jopa kuollessasi. 
et ole koskaan ulkopuolinen!

Tämä totuus piti paikkansa myös vaimoni kohdalla. vai-
moni aivohalvaus johti yhdeksän kuukauden päästä hänen 
kuolemaansa. Jumala työskenteli ja vaimoni hyväksyi Jumalan 
toimet jopa tässä toimintakyvyttömässä tilassa. Näin ja ker-
roin vaimolleni, kuinka valtavan hienon asenteen hän omasi. 

Älä siirrä koskaan katsettasi Jumalasta. Jumala on kuuluisa 
viime hetken sankariteoista.

Näyttää siltä, että Mooses koki jotain samanlaista juuri 
ennen kuolemaansa. Jumala ei sallinut Mooseksen astua 
luvattuun maahan, mutta näytti hänelle maan Nebo-vuoren 
huipulta (5. Mooseksen kirja 34:1-5). yleisnäkymä Nebo-
vuorelta oli suuri suosionosoitus Jumalalta. Kun tiedät 
kuolevasi, on luonnollista haluta nähdä kaikki mahdollinen.

Ihmettelen, nätyttikö Jumala H. armstrongille myös 
ajassa kauaksi eteenpäin. ehkä Jumala antoi vahvan vision 
seurakunnan, tapahtumista suuresta ahdistuksesta ja Herran 
päivästä—jopa huomisen maailmasta.

Jaakobin profetiaa lukiessani H. armstrongin elämän 
viimeiset viikot vaikuttavat inspiroivilta! Kuva on erilainen 
kuin aikaisemmin ajattelemani.

H. armstrongia ympäröivät pahat miehet luulivat olevansa 
Jumalan apostolia ovelampia. Kuitenkin lähes heidän jokainen 
siirtonsa oli suuren Jumalan profetoima! Jumala asetti miehet 
näyttämölle. Kaikki ihmiset voivat nähdä heidän pahat tekonsa—
moni teko oli tiedossa jo tuhansia vuosia aikaisemmin!

Kuinka valtavan suuri tuonpuoleinen Jumalamme on!
Kuvittele mielessäsi kuolinvuoteella olevaa haurasta, 

vanhaa miestä, joka kykeni tämänkaltaiseen voimalliseen, lii-
kuttavaan kommunikaatioon kaikkivaltiaan Jumalan kanssa!

Kuinka paljon enemmän sinä ja minä kykenemme 
omaamaan tällaisen hartaan, uskon täyttämän, elä-
män pelastavan rukouselämän?
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Kuinka paljon tätä elämän pelastavaa uskoa rukouksesi 
sisältävät? en esitä “helluntailaisuutta”—vaan todellista 
Jumalan eteen suurin tuloksin astumista!

H. armstrong toimi näin koko käännynnäisen elämänsä 
aikana, mutta pääsi viimeisten kuukausien aikana luultavasti 
lähemmäksi Jumalaa kuin koskaan aikaisemmin elämänsä 
aikana.

sieluJen kuolemasta pelastaminen 

“Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, 
niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä 
tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien 
paljouden” (Jaakobin kirje 5:19–0). Kuka on eksynyt tänään 
totuudesta?

Jumala tekee jakeista henkilökohtaisia puhumalla “synti-
sestä”. Moni meistä tuntee Jumalasta kääntyneitä henkilöitä. 
Jumala muistuttaa, että he ovat suurimmassa mahdollisessa 
hengellisessä vaarassa ja että meidän täytyy ilmaista tämän työn 
kautta syvin rakkautemme näitä todellisia henkilöitä kohtaan.

Jumala haluaa meidän tietävän, että Jumalan seurakunnan 
uskosta luopuminen asettaa harteillemme suuren vastuun! 
Meidän on yritettävä pelastaa laodikealaiset kuolemasta!

Meidän tulee saattaa tämä uusi ilmestys laodikealaisille. 
Olemme Jumalan rakastama perhe! Jos osallistut tähän työhön 
ja autat palauttamaan henkilön takaisin Jumalan tykö, teko 
peittää suuren määrän henkilön synneistä—ja löytyy monia 
kauheita syntejä, jotka täytyy peittää.

Lange’s Commentary sanoo, että paljous viittaa koko mas-
saan tai kokonaisuuteen yhtenä yksikkönä. Käytännöllisesti 
katsoen koko Jumalan seurakunta on langennut! Monien mui-
den Jaakobin jakeiden tavalla, myös tämä jae ajoittaa profetian: 
viesti on nykyhetkeä, nykyistä laodikean aikakautta varten. 

Jumala asettaa uskolliset omansa tapahtumien keskelle.
Jos saatamme Jaakobin viestin perille, kyseessä on 

yksi suurimmista rakkauden teoistamme!
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Kristus puhuu erityisesti siitä syntisestä, (engl. the sinner) 
sekä yhdestä sielusta, (engl. a soul). Jumala huolehtii jokai-
sesta laodikealaisesta! Jumala haluaa pelastaa niin monta 
hengestä syntynyttä yksilöä kuin mahdollista.

Olen varma, että tämä on viimeinen suuri varoitus 
Jumalan seurakunnalle. emme toista ennen Jeesuksen 
Kristuksen paluuta ja Jumalan valtakunnan saapumista!

On mielenkiintoista, että Jaakobin epistolassa ei ole varsi-
naista loppua. Siinä ei ole aamenta eikä loppusanoja. epistola 
ei pääty, koska kertomus jatkuu—työ jatkuu!

Päätöksen puuttuminen päivittää myös tämän profetian. 
Kuka muu kuin tämä seurakunta kirjaisi epistolan 

päätöksen?
3. Johanneksen kirjeessä ei ole myöskään loppua. Miksei? 

Me saatamme sen päätökseen! Meidän täytyy kirjoittaa päätös! 
Päätöksestä tulee hieno, jos suoritamme työmme. Myöhempi 
sade pisaroi edelleen.

Meillä on suuri työ edessämme! Teemme työtä “pelastaak-
semme sieluja”—fyysisiä ja ikuisia elämiä!

Tämä kirja elää!
Jumala antaa myöhemmän sateen sataa päällemme! Jumala 

puhuu seurakunnalleen. emme ymmärtäneet Jaakobin viestiä 
aikaisemmin, mutta ymmärrän nyt Jaakobin sanoman—koska 
Jumala ilmoitti sen! Jumala ilmoittaa, kun tottelemme ja 
alistumme! Jumala puhuu ja ilmoittaa omilleen!

Miksi Jumala ilmoittaa Jaakobin viestin nyt? Valittujen—
Jumalan omien takia! Jumala ilmoittaa asioita uskollisille, 
sisemmässä esikartanossa asuville omilleen. löytyykö suu-
rempaa kunniaa?

Jumala rakastaa syvästi seurakuntaansa ja puhuu voimal-
lisesti uuden ilmestyksen kautta. Ilmestys osoittaa, kuinka 
paljon Jumala rakastaa sinua!

Jumala kehottaa meitä: Haluan nyt, että rakastat minua—
saata tämä viesti perille!
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