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Y K SI

Historia, joka 
on profetia

Kuinka usein olemme kuulleet sanottavan ”historia 
toistaa itseään”? Historia toistuu–kerta toisensa 
jälkeen.

Vanha testamentti jaetaan kolmeen osaan: laki, pro-
feetat ja psalmit tai kirjoitukset (esim. Luuk. 24:44). 
Profeettoihin kuuluu ”suuret” ja ”pienet” profeetat, lisäksi 
löytyy ”aikaisemmat profeetat”, joka koostuu Joosuan, 
Tuomarien, 1. ja 2. Samuelin, ja 1. ja 2. Kuningasten kir-
joista. Nämä olivat alun perin vain kaksi kirjaa: Joosua–
Tuomarit ja Kuningasten kirja, mutta ne kaikki liittyvät 
yhteen. Ne tulee ymmärtää sekä erillisinä kirjoina että 
yhtenä profeetallisena yksikkönä. 

Nämä kirjat tallentavat laajakantaisesti Israelin kansan 
historian–ajasta, jolloin israelilaiset saapuivat Joosuan 
johdolla luvattuun maahan aina kahtia jakautuneen val-
takunnan, Israelin ja Juudan, valloittamiseen ja vangeiksi 
viemiseen. Kaikki aikaisemmat profeetat sisältävät eri-
tyisen viestin. Kirjat ovat suurelta osalta historiaa, mutta 



niitä kutsutaan hyvästä syystä aikaisemmiksi profeetoiksi. 
Aikaisemmat ilmaisee yksinkertaisesti, että kirjat kirjoitta-
neet profeetat esiintyivät aikaisemmalla ajalla. Kirjat ovat 
täynnä lopun ajan profetioita.

Joosuan ja Tuomarien viesti on ainutlaatuinen: Jos 
kansat seuraisivat Joosuan tietä, kaikki sujuisi hyvin. 
Kansojen tulee katsoa Moosekseen ja Jumalan lakiin. 
Jos nykyiset Israelin kansat päättäisivät sen sijaan elää 
samalla tavalla kuin Israel tuomarien aikana–jolloin 

”jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli 
oikein” – seuraisi katastrofi! Joosuan ja Tuomarien kirjat 
sisältävät profetian siitä, miten joko onnistumme tai 
epäonnistumme.

Ensimmäinen kuningasten kirja ja Samuelin kirja opet-
tavat meille, kuinka olla kuninkaita ja pappeja. Jos nykyih-
miset seuraisivat näitä kirjoja tänään, kansamme ei olisi 
surkeassa nykytilassa. Kirjat kirjasivat, kuinka joko 
onnistua tai epäonnistua Jumalan kansana. Ne todistavat 
vahvasti, että jos kansakunta hajoaa, jos se toimii mui-
naisen Israelin tavalla. 

Nämä kirjat soveltuvat vielä paljon suuremmin Jumalan 
seurakuntaan!

Kuulin kaikkina Worldwide Church of God -seurakun-
nassa, jopa Ambassador Collegessa olovuosina aikaisem-
mista profeetoista vain yhden ainokaisen viestin. Tohtori 
Herman Hoehin antama viesti jäi kiehtomaan mieltäni, 
mutta en kuullut aiheesta sen enempää. 

Aikaisemmissa profeetoissa on kriittistä profeetallista 
ymmärrystä Jumalan nykyseurakunnalle. Niissä opete-
taan, miten ja miksi Laodikean penseällä aikakaudella 95 
prosenttia Jumalan omista hylkäsi Jumalan. Lisäksi kirjat 
valmistavat meitä, jotta voimme auttaa Kristusta luomaan 
vankan hengellisen perustan ihanan huomisen maailman 
alusta.
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P E L K K Ä Ä  H I STOR I A A?

Perinteinen kristinusko ja jopa monet Jumalan penseät 
omat ovat väittäneet, että aikaisemmat profeetat sisältävät 
pelkkää historiaa, että pohjimmiltaan kirjat olisivat tänään 
vain rajallisesti merkityksellisiä. Tällainen on tietämätöntä 
ja hengellisesti vaarallista järkeilyä. Jos esitämme, että 
aikaisemmat profeetat ovat pelkkää historiaa, se vahin-
goittaa ihmisten uskoa. 

Kirjat eivät ole pelkkää historiaa. Aikaisemmat profeetat 
sisältävät lukuisia elintärkeitä hengellisiä opetuksia, jotka 
meidän on opittava tänään ymmärtämään. Kirjat opet-
tavat meille johtajuutta. Ne opettavat, kuinka kasvatamme 
uskoa. Ne sisältävät erityisen tärkeää opetusta pastoreille.

Moni auktoriteetti on lausunut historian kaikkein 
tehokkaimmaksi opettajaksi, mikä pitää suurelta osalta 
paikkansa. Napoleon Bonaparte sanoi, että jos haluat val-
mistua suureksi kenraaliksi, sinun tulee opiskella suuria 
kenraaleja, mikä on meille hyvä neuvo myös hengellisesti. 
Raamatun historia on suurin historia, koska se on Jumalan 
historia. Meidän täytyy oppia hengellisten soturien koke-
muksista. Meidän täytyy oppia Joosuan, Samuelin ja 
Raamatun laajimmin kertovan Daavidin elämästä. Meidän 
tulee ymmärtää, miksi Saul epäonnistui, miksei hän 
onnistunut hänelle tarjotussa asemassa. Meidän täytyy 
oppia tuntemaan Elia ja Elisa.

Millaisia nämä voimakkaat johtajat olivat? Meidän 
täytyy oppia omasta historiastamme! Kirjattu historia on 
totista profeetallista historiaa, jopa vielä enemmän, kuten 
tulemme näkemään.

Aikaisemmat profeetat sisältävät runsaita suora-
naisia, keskeisiä profetioita–erityisesti tätä lopunaikaa 
varten. Tulemme esittämään niistä suoranaisia profetioita 
nykyajalle.
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Aikaisemmat profeetat antavat meille myös välillisiä profe-
tioita. Kirjat tallensivat historiaa, mutta tämä historia tulee 
useimmissa tapauksissa myös profetiaksi. Esimerkkinä mui-
naisen Israelin valtionuskonto, josta paljastui kansakunnan 
tila. Jos meillä on tänään samoja, samankaltaisia uskonnol-
lisia ongelmia, saamme välillisen profetian siitä, mitä lopun 
ajan Israelin kansoille, pääasiassa Amerikalle ja Britannialle, 
tapahtuu. (Jos et ole todistanut, keitä kansat ovat, tilaa ilmais-
kirjamme Yhdysvallat ja Britannia profetioissa.) Kirjoista käy 
ilmi, että jos elämme esi-isiemme tavalla, meille käy samalla 
tavalla, joko hyvin tai huonosti. Historiasta muodostuu pro-
fetia. Kaikki profetia ei ole historiaa, mutta suuri osa histo-
riaa muodostuu profetiaksi. Historia ennustaa kansojen koh-
talon–se kertoo, menestyykö vai romahtaako kansa!

Tämä on ”historian laki”. (Tästä varsin tärkeästä 
aiheesta syvällisemmin liitteessä.) Kyseessä ei ole onni tai 
sattuma vaan lain historia. Jos rikomme historian lakia, 
laki rikkoo meidät!

Jos hylkäämme historiamme, emmekä hyväksy Raamatun 
profetioita, Jumalan täytyy rangaista meitä kovemmin kuin 
koskaan aikaisemmin. Jumalan käyttämä työväline nousee 
parhaillaan nopeaa tahtia Euroopassa (Jes. 10:5–7).

Britannian ja Yhdysvaltojen johtajat ovat halveksineet, 
ylenkatsoneet toisen maailmansodan historian opetuksen, 
sodan, jossa 50 miljoonaa ihmistä menetti henkensä! 
Kansamme saavat maksaa kalliisti tällaisesta vaarallisesta 
historian halventamisesta. Mutta tätäkin pahempi ongelma 
on, että uskonnolliset johtajat ovat unohtaneet hengellisen 
historiamme. He eivät edes tiedä, että Amerikka, Britannia 
ja Lähi-idän juutalaiset ovat osa raamatullista Israelia. 
Ainoastaan israelilaisilla on historia Jumalan yhteydessä!

”Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kir-
joitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppu-
kausi on tullut” (1. Kor. 10:11). Israelin historia kirjattiin 
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meille opiksi. Aikaisempien profeettojen opetukset kirjoi-
tettiin sinulle ja minulle! Näitä kirjoja ei voida kutsua mil-
lään tekosyyllä pelkäksi historiaksi. 

E NSI SI JA I SE ST I  M E I L L E

Osa selitysteoksista väittää, että aikaisemmat profeetat ovat 
osaksi suullista perinnetietoa. moinen väittämä vahin-
goittaa ihmisten uskoa! Suullinen perinne voi olla melkein 
mitä tahansa. Katolinen seurakunta väittää, että perinne 
ylittää jopa Raamatun arvovallan, mikä on mielikuvituk-
sellista ihmisen päättelyä. Jumalan seurakunnassa emme 
edes tänään turvaudu   suulliseen perinteeseen: Jos puhun 
Herbert W. Armstrongista, äitiseurakuntamme perusta-
jasta, hänen puheistaan tai hänen todistamastaan opista, 
en luota muistiini vaan tarkistan dokumenteista, mitä hän 
sanoi. Siteeraamme H. Armstrongin kirjoituksia ja hänen 
käyttämiään raamatunjakeita.

Tänä lopunaikana 95 prosenttia Jumalan omista 
on kulkenut harhaan, koska he eivät noudattaneet H. 
Armstrongin esimerkkiä, joka seurasi Kristusta. He unoh-
tivat kukoistavan lähihistoriansa ja ovat nyt hajaantuneina 
ja tehottomia. Jumala ei johda eikä tee työtään heidän 
kauttansa. (Lisätietoja ilmaiskirjasta Malakian viesti.)

Efesolaiskirjeen jae 3:5 kertoo, että Jumala paljastaa 
totuuden ainoastaan profeetoilleen ja apostoleilleen. Ef 
2:20 ilmoittaa, että kaikki on ”profeettain perustukselle 
rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus.” Jumala paljasti 
profetioita ainoastaan Vanhan Testamentin profeetoille. 
Profeetat kirjoittivat aivan varmasti aikaisemmat profeetat. 
Kirjallisen työn profeetat suorittivat yleensä Jumalan mer-
kittävimmän työpanoksen. Suuri osa aiheesta käsittelee 
profeettoja, ja kaikki olivat profeettojen kirjoittamia, miksi 
kaikki kirjat ovat profeetallista historiaa. 
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Ambassador Collegen opettajat olettivat, että Jesaja jär-
jesti näiden Raamatun kirjojen eeppisen tuotannon, mutta 
uskon, että todellinen järjestäjä oli Jeremia–vaikka teos 
koostui useista kirjailijoista. Tärkeintä on kuitenkin se, 
että kirjoittajat olivat Jumalan innoittamia.

Luukkaan evankeliumin jakeessa 24:25 Kristus lausuu 
vahvan tuomion: ”Oi, te ymmärtämättömät (engl. hullut) 
ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä pro-
feetat ovat puhuneet!” Uskotko kaiken, mistä profeetat ovat 
puhuneet? Kristus kutsui ihmisiä hulluiksi, koska he eivät 
uskoneet.

Mistä profeetoista Kristus puhui? Jae 27 sanoo: ”Ja hän 
alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, 
mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.” Kristus 
palasi Pentateukkiin, viiteen ensimmäiseen Mooseksen 
kirjaan, ja siirtyi sen jälkeen aikaisempiin profeettoihin. 
Kristus tuomitsi ankarasti ihmiset, jotka eivät ymmärtäneet, 
mitä kirjoituksissa luki, aikaisemmat profeetat mukaan 
lukien. Meidän on parasta oppia kaikki mahdollinen, 
kaikki, minkä Jumala johdattaa meitä ymmärtämään näistä 
kirjoista ja Raamatusta yleensä. Emme halua, että Kristus 
kutsuu meitä ymmärtämättömiksi typeryksiksi. Jumala 
haluaa, että olemme raamatullisesti koulutettuja ihmisiä.

Aikaisemmat profeetat ovat suurimmaksi osaksi pro-
feettisia. Ne sisältävät hengellistä historiaa, joka on tar-
koitettu pääosin meille tänään. Jumala innoitti kirjat 
lähinnä meidän päiviämme varten–juuri ennen Jeesuksen 
Kristuksen toista tulemista. Mitä enemmän opiskelen 
asiaa, sitä enemmän uskon, että nämä kirjat on tarkoitettu 
nimenomaan Jumalan Filadelfian (pcg) seurakunnalle! 
Miksi muuten emme olisi kyenneet ymmärtämään niistä 
enemmän H. Armstrongin aikana? Ymmärsimme osan, 
mutta meidän tulee ymmärtää kirjoja paljon paremmin. 
Jumala lisää koko ajan tietomääräämme.
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Emme kykene koskaan ymmärtämään Jumalan meille 
opettamia opetuksia, jollemme tutki aikaisempia profeet-
toja. Harva ottaa vaarin Jumalan varoituksista. Maksamme 
valtavan suuren hinnan, jollemme opi näitä Jumalan 
innoittamia oppiläksyjä! 

A I K A I SE M P I E N  
P ROF E E T TOJ E N  L Ä H DE A I N E I STO

Jumala varmisti, että aikaisempien profeettojen materiaalin 
tallentamisen ja säilyttämisen pääosallisesti, jotta ymmär-
täisimme sen Jumalan seurakunnan viimeisellä–Messiaan 
tuloon suoraan johtavalla aikakaudella. Sen vuoksi kirjoja 
ei ymmärretty Filadelfian aikakaudella samalla tavalla. 
Näemme suurenevassa määrin, miksi viesti on lähinnä 
meitä varten. Tehtävämme on julistaa profetia tänään. 
Valmistaudumme myös opettamaan koko maailmalle aikai-
semmista profeetoista. 

Koulutustamme varten vaadittavan mittaamattoman 
arvokkaan materiaalin kerääminen vaati kirjoittajilta 
intensiivistä opiskelua! Cambridge Bible esittää Kuningasten 
kirjasta: ”Kääntäjä määrittelee kolme kirjoituksensa 
perustuvaa lähdettä: 1) Salomon teot -kirja (1. Kun. 11:41) 
Salomon hallituskaudella. 2) Juudan kuninkaiden aika-
kirja, joka mainitaan 15 kertaa... 3) Israelin kuninkaiden 
aikakirja, jota lainataan 17 kertaa Kuningasten kirjassa. 
Aikaisempien profeettojen kirjoittajilla ja kokoonpanijoilla 
oli monia kirjallisia lähteitä, ne eivät perustuneet pelk-
kään suullisen perinteeseen. Kirjoittajat tutkivat profeetal-
lisia kirjoja ja profeettojen historiaa syvällisesti kyetäkseen 
kokoamaan kaiken Jumalan haluamalla tavalla.

Voimme oppia näistä kolmesta lähteestä, kun ver-
taamme aikaisempien profeettojen historiaa Aikakirjaan 
tal lennettuun histor iaan. Cambridge Bible  kom-
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mentoi ensimmäistä Salomon teot lähdettä seuraavasti: 
”Kronikoitsija [Aikakirjojen kokoonpanija] pitäytyy koko 
Salomon historian ajan niin tiiviisti Kuningasten kirjan 
kieleen, että vertailusta vakuuttuu heti, että hän perusti 
kirjoituksensa samoihin asiakirjoihin kuin aikaisempi 
kokoonpanija”, viitaten Salomon teot -kirjaan. Hän luet-
telee lähteensä 2. Aikakirjan jakeessa 9:29: ”Mitä muuta 
Salomosta on kerrottavaa, hänen sekä aikaisemmista että 
myöhemmistä vaiheistaan, se on kirjoitettuna profeetta 
Naatanin historiassa, siilolaisen Ahian ennustuksessa ja 
näkijä Jeddon näyssä Jerobeamista, Nebatin pojasta.” 

Toisin sanoen kirja Salomosta koostui kolmen pro-
feetan, Naatanin, Ahian ja Iddon, kirjoituksista. Cambridge 
Bible selittää asiasta: ”’Salomon teot’ -kirja koostui kol-
mesta Salomon aikaisen profeetan teoksesta, jotka käsit-
tivät hänen koko hallintokautensa ja luonnollisesti siksi 
yhdistettiin pikaisesti yhdeksi teokseksi yhdellä yhtei-
sellä nimellä.” Aikaisempien profeettojen lähteisiin kuului 
Salomon teot–joka puolestaan pohjautui Salomon elin-
aikaisten profeettojen kirjoittamaan lähdemateriaaliin! 
Jumalan innoittamat miehet kokosivat kaiken lähdemateri-
aalin yhdeksi suureksi teokseksi, jota käytettiin aikaisem-
pien profeettojen kirjoittamiseen.

Prosessi oli huomattavasti perusteellisempi kuin pelkkä 
suullinen traditio. Kirjan historia tallennettiin suureksi 
osaksi samalla tavalla kuin me talletamme tänä päivänä 
historiaa–mutta erosi yhdellä merkittävällä tavalla: kir-
joitus oli Jumalan innostama!

Toisella lähteellä, Juudan kuningasten aikakirjalla, on 
samanlainen tausta. Sen materiaali kattaa Rehabeamin 
hallituskauden (1. Kun. 14:29). Lähdemateriaali, joka mai-
nitaan 2. Aikakirjan jakeessa 12:15, sisältää ”profeetta 
Semajan ja näkijä Iddon historian”. Iddo-näkijällä oli siis 
osuutensa kirjaan. Oletko tietoinen Iddosta? Kannattaisi 
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tietää–sillä hän oli yksi aikaisempien profeettojen läh-
teistä! (Näkijä korvattiin sanalla profeetta.) 

Jumalan innoittamat miehet yhdistivät myöhemmin 
kaksi Juudan kuninkaiden historiaa muihin historiankir-
joihin, mm. Israelin kuninkaiden historiaan (esim. 1. Kun. 
14:19). ”Mitä muuta on kerrottavaa Joosafatista, sekä hänen 
aikaisemmista että myöhemmistä vaiheistaan, katso, se on 
kirjoitettuna Jeehun, Hananin pojan, historiassa, joka on 
otettu Israelin kuningasten kirjaan.” (2. Aik. 20:34). Tässä 
kirja on listattu Israelin kuningasten nimellä, joka myö-
hemmin se muutettiin Israelin ja Juudan kuningasten kir-
jaksi. Lisää historian yksityiskohtia poimittiin sekä Jesajan 
että muiden Jumalan profeettojen kirjoituksista.

Miehet rakensivat jatkuvasti historiaansa sen tärkeyden 
takia! On selvää, että muinaisen Israelin vanhurskaille tut-
kijoille historia oli mielekäs ja varsin kriittinen! Kun vain 
moderni Israel arvostaisi historiaansa yhtä suuresti!

P ROF E E T TOJ E N  
TA L L E N TA M A  H I STOR I A

Kuningas Daavid loi virkoja kaiken arvokkaan historian 
tallentamiseksi ja säilyttämiseksi. ”Daavidin vaiheet, sekä 
aikaisemmat että myöhemmät, ovat kirjoitettuina näkijä 
Samuelin historiassa, profeetta Naatanin historiassa ja tie-
täjä Gaadin historiassa;” (1. Aik. 29:29). Aikaisemmat pro-
feetat ja Aikakirjan kirjoittajat olivat korkeasti kou-
lutettuja miehiä. He tunsivat Raamattunsa, Jumalan 
historian ja profetiat. Kaikki mainitut profeetat kirjasivat 
Daavidin historian. He saivat Daavidin valtaistuimen lois-
tamaan kaikille Jumalan seuraajille!

Daavidin hallinnon profeetat olivat historioitsijoita. 
Ani harva Raamatuntutkija hyväksyy tämän. Yksi heistä 
esittää, että profeetat ja papit olisivat kirjoittaneet histo-
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riaa, mikä ei pidä paikkansa! Missä Vanha testamentti 
ilmoittaa, että pappi olisi kirjoittanut, koonnut tai kanoni-
soinut Raamatun kirjan? Profeetat toimivat näin! Tietenkin 
papit tekivät tärkeää työtä, mutta he eivät olleet profeettoja! 
Profeetat ja apostolit–toimittivat ilmoitukset muinaiselle 
Israelille sekä tänään hengelliselle Israelille (tosi seurakun-
nalle)! (Ef. 2:20; 3:5). Tästä huolimatta tutkijat lausuvat: 
älä anna kaikkea kunniaa profeetoille. 2. Kuningasten 
kirjan jakeissa 22:4 ja 14 näet, kuinka ylipappi Hilkian oli 
mentävä korkeasti koulutetun naisprofeetan tykö tulkintaa 
hakemaan. Jumalan täytyi ilmoittaa sanoma. Kaikki totuus 
täytyy ilmoittaa–näin on aina ollut. Papeilla on roolinsa, 
mutta ei profeetan rooli.

Aikaisempien profeettojen koulutus oli varsin merkityk-
sellinen. Samuel, Elia ja Elisa olivat koulutettuja! Heidän 
koulunsa olivat pieniä, suurin osa kansakuntaa ei seu-
rannut hurskasta koulutusta, mutta heidän historiansa–ja 
jopa heidän asenteensa jumalallista koulutusta kohtaan–
kirjattiin tänään meitä varten.  

Uskon, että Jeremia yhdisti aikaisemmat profeetat. 
Emme kuitenkaan etsi kirjoista Jeremiaa, me etsimme 
kaikkialta Jumalaa. Jumala kokoonpani tämän historian! 
Maailman ihmiset kutsuvat sitä ”heprealaisten historiaksi”, 
tällainen väitös vesittää Jumalan totuutta. Kyseessä ei ole 
heprealaisten historia – kyseessä on Jumalan historia, ja 
Jumalan toimet maan päällä! Jumala järjesti ja innoitti 
tämän historian! 

Jumala pyrkii kouluttamaan meidät, jotta kykenemme 
opettamaan koko maailmaa, jotta kykenemme työskente-
lemään päämajassa Jeesuksen Kristuksen kanssa ikuisesti.  
Tämän takia meidät valittiin työhön! Kyseessä on valtava 
vastuu–meidät täytyy kouluttaa tulevaa vastuuta varten.

”Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toi-
sensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja 
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kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa 
pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät” (Mal. 3:16). 
Jopa muistokirjasta muodostunee Jumalan historian kirja 
niistä, jotka muistivat, mitä Jumala opetti heille.

Tehtävämme tänään on tehdä työtä ja valmistautua 
paljon suurempaa työtä varten. Meidän on pätevöidyttävä, 
jotta voimme istua Daavidin valtaistuimella Kristuksen 
kanssa! Jumala valmistaa meitä ihanaien kirjojen kautta, 
jonka materiaali opettaa, kuinka valmistua Jumalan kunin-
kaiksi. Tutkitaan entistä syvemmin Raamattua ja Jumalan 
mieltä, jotta ymmärrämme entistä paremmin, mitä Jumala 
opettaa meille aikaisemmista profeetoista. Jumala haluaa 
kouluttaa meistä todellisia kuninkaita ja pappeja!

Historia, joka on profetia 11



K A K SI

Joosua: 
Luvatun maan 
valloittaminen

Ensimmäinen aikaisempien profeettojen kirja on 
Joosuan kirja. Miksi se kirjattiin? Joosuan kirja 
osoittaa, että Jumalan suunnitelma jatkui Mooseksen 

jälkeen.
Mooses kuoli juuri ennen Israelin luvattuun maahan 

astumista. Joosua johti Israelin määränpäähän. Luvattu 
maa edustaa Jumalan valtakuntaa, mutta huomaa yksi 
suuri ero. Kaikki muinaisen Israelin erämaassa kapinoi-
neet kuolleet aikuiset herätetään eloon valkean valtais-
tuimen tuomiolla, jolloin heille tarjotaan ensimmäisen 
kerran tilaisuus pelastukseen. Myös Jumalan valitut ovat 
tänään matkalla, jo melkein Jumalan valtakunnassa, mutta 
jos me kuolemme hengellisessä erämaassa, me mene-
tämme tarjotuin iankaikkisen elämän. Nyt on ainoa mah-
dollisuutemme pelastua. 



Joosua oli yksi harvoista kääntymyksen tehneistä 
israelilaisista. Joosua nousi Siinai- vuorelle kun lain-
taulut annettiin ensimmäisen kerran (2. Moos. 24:13). 
Hän vietti paljon aikaa Mooseksen kanssa. Joosuan kirja–
ja muut aikaisemmat profeetat–ovat suorassa yhteydessä 
ja viittaavat viiteen ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, 
Pentateukkiin. Kaikki kirjoitukset ovat peräisin yhdestä 
ainoasta mielestä–Jumalan mielestä!

Joosua oli rohkea soturi, Israelin ensimmäinen sotilas. 
Hän sotii 2. Mooseksen kirjan luvun 17 eturintamassa 
Amalekia vastaan ja on 3. Mooseksen kirjan luvussa 13 
yksi luvatun maan 12 vakoojasta. Joosua oli tottunut aset-
tamaan elämänsä vaakalaudalle Jumalan palveluksessa. 
Emme kuule Joosuasta paljon helppona aikana, vain 
hätätilanteissa!

Rohkeus oli Joosuan keskeinen vahvuus. Joshua oli 
soturi! Joosua todisti kykynsä ennen luvattuun maahan 
asumista, mutta Jumala rohkaisi Joosuaa: Älä pelkää! 
Nouse ylös ja ole rohkea! Minne menetkin, minä olen kanssasi 
(Joos. 1: 5, 7–9). Jumala halusi Joosuan rakentavan entistä 
suuremman määrän rohkeutta edessä odottavia, entistä 
suurempia taisteluja varten.

Joosuan kirja ei ole pelkästään elämäkerta, historial-
linen dokumentti tai historiallinen linkki Pentateukkiin. 
Sen sanoma on osoitettu myös Jumalan omille tänään. Osa 
kirjan voimallisista oppiläksyistä, profetioista, opettavat, 
kuinka saavutamme Jumalan valtakunnan. Meiltä vaa-
ditaan sama usko kuin Joosualta. Joosuan oli taisteltava 
tiensä luvattuun maahan! Meidän on taisteltava tiemme 
Jumalan valtakuntaan! Jumalan pastoreiden on taisteltava 
täyttääkseen velvollisuutensa Jumalan omia palvellessaan. 
Tämä on sama kuin Kristuksen ilmoitus, että hänen ”ruo-
kansa” oli tehdä Jumalan tahto ja täyttää hänen tekonsa 
(Joh. 4:34). 
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Mooseksen ja Joosuan esimerkit ovat silmiinpistävän 
samankaltaisia kuin Jumalan seurakunnassa aikaisemmin 
ja nykyään. Jumala opetti Joosualle Mooseksen kautta hal-
litusmallin, eikä Joosua poikennut koskaan opetetusta. 
Valitut seuraavat tänään Joosuan esimerkkiä ja alistuvat 
sen hallituksen alaisiksi, jonka Jumalan opetti Herbert W. 
Armstrongin kautta. Joosuan esimerkkiä seuraavat ovat 
tosi filadelfialaisia, eivätkä häpeä painottaa oikealla tavalla 
H. Armstrongin asemaa.

Joosuan kirja paljastaa, miksi Joosua voitti taistelun 
toisensa jälkeen luvatussa maassa–miten hän kukisti 31 
kuningasta ja saattoi työnsä päätökseen. Se osoittaa ennen 
kaikkea, kuinka Joosua ylensi Jumalaa.

Tämä on ainoa tapa, jolla pääsemme luvattuun maahan, 
Jumalan valtakuntaan! Epäonnistuvat kuolevat ikuisesti 
hengellisessä erämaassa, tulijärvessä. Panokset ovat tänään 
ikuisia. Nämä profeetalliset kirjat paljastavat, miten meistä 
tulee Jumalan suurin menestystarina–tai kuinka epäon-
nistumme ikuisesti! Emme voi paeta väkevää totuutta. 
Kutsumuksemme on joko elää ikuisesti tai kuolla ikuisesti.

JO OSUA  K U N NOSTAU T U I

Jumala käski Mooseksen valita kustakin heimosta edus-
tajan vakoilemaan luvattua maata. Mooses valitsi Efraimin 
heimosta Joosuan (4. Moos. 13:1–8). Mooses oli varsin 
vakuuttunut nuoren miehen kyvyistä, mikä käy ilmi seu-
raavista tapahtumista.

Vakoojat osoittautuivat uskoa vailla oleviksi pelku-
reiksi. Ainoastaan Joosua ja Kaaleb olivat rohkeita ja uskon 
täyttämiä!

Israelilaiset alkoivat nurista ja ilmoittivat haluavansa 
palata Egyptiin! ”Silloin Mooses ja Aaron lankesivat kas-
voilleen Israelin kansan koko seurakunnan eteen. Mutta 
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Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika, jotka 
olivat olleet mukana maata vakoilemassa, repäisivät vaat-
teensa” (4. Moos 14: 5–6). Joosua liikuttui! Joosua seurasi, 
oppi ja jäljitteli esimiehensä esimerkkiä ja toimi Jumalan 
tahdon mukaan.

Joosua uskoi jatkuvasti Jumalaa. Joosuan asenne oli 
positiivinen, hän oli rohkea (jakeet 7–9). Tarvitsemme 
samanlaisen asenteen, jotta voimme kohdata ongelmamme 
ja voittaa!

Miten israelilaiset vastasivat Joosualle? He uhkasivat 
kivittää Joosuan kuoliaaksi! (Jae 10). Joosua oppi kanta-
pään kautta, kuinka kovapäinen Israel oli.

Jumala määräsi tämän jälkeen, että koko Israel tulisi 
kuolemaan ennen luvattuun maahan astumista (jakeet 
22–23), kaikki paitsi Joosua ja Kaaleb.

Huomaa, mitä Jumala sanoi erityisesti Kaalebista: 
”koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, 
niin että hän on minua uskollisesti seurannut” (jae 24). 
Miehet olivat valmiita tekemään kaiken, mitä tahansa 
Jumala pyysi heiltä, miehet olivat innokkaita tekemään 
Jumalan työtä! Jumala yrittää rakentaa meihin saman 
hengen! Meidän tulee iloita osastamme Jumalan työssä! 

Joosua kunnostautui. ”Ja Herra sanoi Moosekselle: Ota 
Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on Henki, ja pane kätesi 
hänen päällensä. Ja aseta hänet pappi Eleasarin ja kaiken 
kansan eteen ja aseta hänet virkaan heidän nähtensä. Ja 
siirrä hänelle osa omaa arvoasi, että kaikki israelilaisten 
seurakunta häntä tottelisi  ” (4. Moos 27:18–20).

Jumala tiesi, että Joosua saattaisi Israelin tottelemaan. 
Tietääkö Jumala, että sinä saat vaikutuspiirissäsi olevat 
tottelemaan? Oletko henkilö, jonka Voiko Jumala asettaa 
sinut vastuulliseen asemaan ja tietää, että saatat ihmiset 
lisääntyvästi tottelemaan Jumalaa? Jumala odottaa, että 
toimimme näin.
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Jumala langetti 4. Mooseksen kirjan jakeessa 32:11 seu-
raavan tuomion: ”Ne miehet, jotka lähtivät Egyptistä, kak-
sikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat, eivät saa nähdä sitä 
maata, jonka minä vannoen lupasin Aabrahamille, Iisakille 
ja Jaakobille, sillä he eivät ole minua uskollisesti seuran-
neet.” Muista, että myös me saamme elää maassa ja nauttia 
hyvinvoinnista Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kuuliai-
suuden tähden. 

”Paitsi Kaaleb, kenissiläisen Jefunnen poika, ja Joosua, 
Nuunin poika; sillä nämä ovat uskollisesti (engl. täy-
desti) seuranneet Herraa” (jae 12). Jumala haluaa tämän 
kaltaisia johtajia: jotka seuraavat Jumalaa täydesti! Ei 60 
prosenttisesti tai 90 prosenttisesti vaan sataprosenttisesti! 
Jumala vaatii eliittijohtajiaan seuraamaan täydesti, jotta 
kykenemme johtamaan huomisen maailmassa Jumalan 
temppelin päämajassa. 

Uskollisten miesten valitsemisesta seuraa hyvää. Jumala 
vakuutti 5. Mooseksen kirjan jakeessa 1:35, ettei yksi-
kään kyseisen sukupolven miehistä näkisi luvattua maata, 
mutta ”Joosua, Nuunin poika, joka sinua palvelee, hän 
pääsee sinne; vahvista häntä, sillä hän on jakava maan 
Israelille perinnöksi” (jae 38). Aseta Joosua johtoon, sillä 
hän saa hyvää aikaan Israelissa. Jumala haluaa, että myös 
me saamme aikaan myönteisiä asioita: onnistumisia elä-
mässämme sekä johtamiemme ihmisten elämässä.

JO O SUA  Y L E NSI  MO O SE STA

Joosua rakasti todella Jumalaa. Hän rakasti myös syvästi 
Moosesta ja Mooseksen virka-asemaa, tarkoittaa, että 
Joosua rakasti Jumalan hallitusta. Tämän kaltainen luon-
teenlaatu on jopa Raamatussa hyvin harvinainen! 

Jumala puhui 2. Mooseksen kirjan luvun 33 jakeissa 
9–11 Moosekselle ilmestysmajassa, minkä jälkeen Mooses 
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palasi leiriin, ”mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apu-
miehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta.” Joosua jäi 
huolehtimaan Jumalan aarteista. Joosua vartioi Jumalan 
omaisuutta, Jumalan tavalla. Näet kerta toisensa jälkeen 
Joosuan omistautumisen.

4. Mooseksen kirjan luvussa 11 on mielenkiintoinen epi-
sodi: Mooses kokoaa 70 vanhinta ja asettaa heidät ympäri 
ilmestysmajaa, Jumala antaa miehille henkensä ja miehet 
ennustavat. Jumala antoi Moosekselle lisäapua! Kaksi 
miestä profetoi Israelin leirissä, mistä Joosua ei pitänyt. 

”Mutta Joosua, Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen 
palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen sanoen: 

”Oi, herrani Mooses, kiellä heitä!” (jae 28). Voit nähdä, että 
Joosua oli erittäin avulias. Hän rakasti Moosesta ja tiesi, 
että Jumala toimi Mooseksen kautta, mutta toimi joskus 
liian innokkaasti. Joosua ajatteli erheellisesti, että miehet 
toimivat Jumalan hallitusta vastaan, mutta uskon, että 
hänen asenteensa oli oikea. Uskon, että Jumala rakasti 
tapaa, jolla Joosua toimi, vaikka se ei ollutkaan täysin 
oikea.

”Mutta Mooses vastasi hänelle: Oletko kateellinen 
minun puolestani? Oi, jospa koko Herran kansa olisi pro-
feettoja, niin että Herra antaisi henkensä heihin!” (jae 29). 
Mooses tiesi, että Joosua rakasti ja yritti suojella häntä. 
Mooses antoi Joosuan ymmärtää, että asia eivät aina toimi 
kuten luulemme. Joosua ei riidellyt vaan toimi toivotusti.

Joosua oli ”Mooseksen palvelija” (Joos. 1:1). Kun valta 
siirtyi Joosualle, yhden miehen, Mooseksen, valta siirtyi 
toisen yhden miehen, Joosuan, vallaksi. 

Jumala sanoi Joosualle: ”Ei kukaan kestä sinun edes-
säsi kaikkena elinaikanasi. Niinkuin minä olin Mooseksen 
kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi; minä en jätä 
sinua enkä hylkää sinua” (jae 5). Jumala antaa auktori-
teetin johtajalleen. Jumalan täytyy olla miehen takana.
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”Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kai-
kessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle 
antanut; älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että 
menestyisit, missä ikinä kuljetkin” (jae 7). Toisinaan vaa-
ditaan suurta rohkeutta nousta suorittamaan, mitä Jumala 
käskee, ja taistelemaan Jumalan meille antamia taisteluja. 
Jumala lupasi: Menestyt, jos seuraat mitä Mooses opetti, 
etkä käänny oikealle etkä vasemmalle.

”Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan 
tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit 
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä 
onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt” (jae 8). Jakeessa 
ei kerrota pelkästään, miten vaurastua ja menestyä. 
Jumala ilmoittaa myös, että ei riitä, jos tuntee Raamatun 
tai kirjaa raamatunjakeet tauluille tai korteille. Et ymmärrä, 
mitä yritän opettaa, ellet mietiskele ja pyri ymmärtämään 
asioita syvällisesti! 5. Moos 17:18–20 sanoo saman: hieno 
sääntöjoukko ei vie meitä perimmäiseen henkiseen 
määränpäähämme.

Joosua puhui paljon Mooseksesta ja iskosti suuren pro-
feetan Jumalalta saamaa sanomaa. Joosuan viesti kuului 
hänen hallintokautensa alusta: ”Muistakaa sitä käskyä, 
jonka Herran palvelija Mooses teille antoi sanoen: Herra, 
teidän Jumalanne, suo teidän päästä rauhaan ja antaa teille 
tämän maan” (Joos. 1:13).

Raamattu puhuu kahdesta lopun ajan Joosuasta–yksi 
toimii lainmukaisesti ja toinen lainvastaisesti (lue lisää 
Sakaria-ilmaiskirjasestani). Meidän täytyy verrata lainvas-
taista, lopunajan Serubbaabelia edustavan miehen kanssa 
työskennellyttä Joosuaa, Mooseksen kanssa työskennel-
leeseen Joosuaan. Lainvastainen lopunajan Joosua epäon-
nistui täysin Mooseksen ajan Joosuan esimerkin seuraami-
sessa (Sak. 3:1). Modernin seurakunnan historia olisi ollut 
täysin toisenlainen, jos Worldwide Church of God -seu-
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rakunnan johtajat olisivat seuranneet muinaisen Joosuan 
esimerkkiä, miten toimia, kun suuri Jumalan mies kuolee! 
Kyseessä on vakava varoitus kaikille Jumalan omille tänä 
lopunaikana.

Joosua kehotti kerta toisensa jälkeen Israelia muista-
maan ja ylistämään, mitä Jumala oli paljastanut Mooseksen 
kautta–minkä seurauksena hän itse sekä kansa menes-
tyivät. Sakarjan kirjan moderni Joosua kapinoi, hän ei toi-
minut samalla tavalla kuin Jumalan mies lopunaikana, 
minkä takia hän lankesi.

”Herra oli käskenyt Joosuan puhua kansalle, kaikki 
tyynni, mistä Mooses oli Joosualle käskyn antanut...” (Joos. 
4:10). Joosua ei päättänyt itse, mitä puhua, Jumala käski 
Joosuaa ja Joosua toimi kuuliaisesti Jumalan käskemällä 
tavalla! Meitä käsketään tänään opettamaan kaikki, mitä 
Jumala opetti H. Armstrongin kautta. Olemme ainoa seu-
rakunta, joka toimii näin. ”Ei mitään siitä, mitä Mooses oli 
käskenyt, Joosua jättänyt lukematta kaiken Israelin seura-
kunnan läsnä ollessa...” (Joos. 8:35). Joosua ei hylännyt yhtä 
ainokaista Jumalan Mooseksen kautta opettamaa sanaa. 
Joosua opetti ihmisille, että jokainen Mooseksen innoitta-
mana sana oli pidettävä! Joosua opetti ihmisiä muistamaan 
Moosesta! Jumala ilmoitti Joosualle Mooseksen aseman 
merkityksen Israelissa. Hän profetoi suuren varoituksen 
sanan niille, jotka uskaltaisivat hylätä yhden ainokaisen 
Jumalan lähettiläänsä kautta julistaman viestin sanan.

Kun Jumala lähettää miehen kautta viestin, on erittäin 
vaarallista hylätä yksi ainoa sana!

Jumala paljast i aikanamme seurakunnalle H. 
Armstrongin virka-aseman merkityksen. (Haggai-
kirjasemme todistaa asian, tilaa ilmaiskopio.) Kun Jumala 
korostaa miehen virka-asemaa, meidän on toimittava 
samoin. Joosua osoitti ihmiset aina Mooseksen tykö, myös 
meidän on osoitettava ihmiset H. Armstrongin tykö! Jos 
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seuraamme totisesti Raamattua, painotamme oikealla 
tavalla H. Armstrongin kirjoituksia ja työtä.

”Niinkuin Herra oli käskenyt palvelijaansa Moosesta, 
niin oli Mooses käskenyt Joosuaa, ja niin Joosua teki; eikä 
hän jättänyt tekemättä mitään kaikesta siitä, mistä Herra oli 
Moosekselle käskyn antanut” (Joos. 11:15). Mooses seurasi 
Jumalan käskyjä ja siirsi käskyt Joosualle. Joosua teki kaiken, 
mistä Jumala oli Moosekselle käskyn antanut! Kaiken!

Joosuan sanoma kuului hänen elämänsä loppuun saakka: 
”Noudattakaa vain tarkoin niitä käskyjä ja sitä lakia, jotka 
Herran palvelija Mooses on teille antanut... Olkaa siis aivan 
lujat ja noudattakaa tarkoin kaikkea, mitä Mooseksen lain 
kirjaan on kirjoitettu, poikkeamatta siitä oikealle tai vasem-
malle” (Joos. 22:5; 23:6). Joosua ei yrittänyt edistää omaa ase-
maansa. Joosua rakasti Moosesta, Joosua rakasti Jumalaa, 
Joosua rakasti Jumalan hallitusta ja opetti sitä jatkuvasti 
Israelissa, monia vuosia Mooseksen kuoleman jälkeen!

Muista, että kirja kuuluu aikaisempiin profeettoihin. 
Se on profetia meille! Jumalan pastoreiden ja Jumalan 
omien täytyy oppia tämä opetus: vain Jumala tulee ylentää! 
Rakastammeko Jumalaa ja hänen hallitustaan Joosuan 
lailla? Jokaiselle, joka rakastaa, taataan loistava tulevaisuus!

Jumala haluaa, että opimme todella tuntemaan tämän 
uskollisen miehen, joka jatkuvasti painotti Jumalan 
Mooseksen kautta ilmoittamaa. Jumalan uskolliset fila-
delfialaiset seuraavat Joosuan vaikuttavaa esimerkkiä. 
Ylennämme jatkuvasti Jumalaa, kun kunnioitamme Jumalan 
lopunajan palvelijaa sekä Jumalan miehensä kautta meille 
opettamaa hallitusta!

L I I TONA R K K I

Joosuan kirjan jakeessa 3:7 Jumala lupasi Joosualle: ”Tästä 
päivästä alkaen minä teen sinut suureksi koko Israelin 
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silmissä, jotta he tietäisivät, että niinkuin minä olin 
Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi.” 
Jumala on johtajansa kanssa, hän kohottaa johtajansa; 
ensiksi Mooseksen ja nyt Joosuan. Jumala ei hallitse kos-
kaan akateemisen komitean kautta vaan hallitsee asetta-
mansa virka-aseman kautta. Jumala suurentaa miehen aset-
tamalla hänet virkaan (Joos. 4:14).

Miten Jumala korotti Joosuan? Liitonarkkiin keskit-
tyvän ihmeen kautta.

Aikaisemmat profeetat mainitsevat arkin kerta toi-
sensa jälkeen. Arkin kansi oli päällystetty kullalla. 
Liitonarkki edustaa Jumalan valtaistuinta (esim. 2. Sam. 
6:2). Liitonarkki oli vertauskuva Jumalan valtaistuimesta ja 
Jumalan läsnäolosta kansakunnan keskuudessa. Jumalan 
silmissä oli tärkeää, miten israelilaiset käyttivät liitonarkkia.

Jumalan nykyinen tosi seurakunta omaa liitonliiton-
arkin hengellisesti. Jumala hallitsi muinaista Israelia ja 
hallitsee nykyseurakuntaa valtaistuimeltaan. Jumalan on 
läsnä seurakunnassaan. 

Muinaisessa liitonarkissa oli kultainen ruukku mannaa, 
Aaronin sauva ja liiton kymmenen käskytaulua (Hepr. 9:4). 
Näillä fyysisillä esineillä on syvä hengellinen merkitys. 
Nykyisen hengellisen arkin sisältö on sama.

Ensiksi löytyy Jumalan kymmenen käskyä eli Jumalan 
laki. Jumalan laki on perustuslakimme. Muinainen Israel 
totteli Jumalan lain kirjainta. Hengellinen Israel, seura-
kunta, noudattaa tänään lain henkeä. Puhumme paljon 
kymmenestä käskystä, mutta meitä ei hallitse vain kym-
menen käskyä–meitä hallitsee Jumala. Meidän täytyy 
antaa aina Jumalalle hänelle kuuluva paikka ja prioriteetti. 
Jumala hallitsee meitä lailla, joka on Pentateukin ja koko 
Raamatun perusta. 

Lain soveltamiseksi tarvitaan Jumalan hallitus (jota sym-
boloi Aaronin sauva, josta puhutaan 4. Moos. luvussa 17). 
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Yksi mies, Mooses, hallitsi Israelia erämaassa–Jumalan 
alaisuudessa. Kun Mooses kuoli, Joosua–yksi mies–kor-
vasi hänet ja toimeenpani Jumalan lakia. ”Sinä päivänä 
Herra teki Joosuan suureksi koko Israelin silmissä, ja he 
pelkäsivät häntä kaikkena hänen elinaikanansa, niin-
kuin olivat Moosesta peljänneet” (Joos. 4:14). Kansa siirtyi 
yhden miehen hallinnosta toisen yhden miehen hallintoon. 
Jumala toimii aina tällä tavalla. 

Kun omaat Jumalan lain ja hallituksen, Jumala ruokkii 
sinua tänä päivänä hengellisellä ruoalla, mannalla (Joh. 
6:49–51). Vain seurakunnalle, joka omaa Jumalan lain ja 
hallituksen, syötetään Jumalan paljastamaa mannaa, tai 
totuutta, minkä Jumala paljastaa vain ”lapsenmielisille”, 
hänen hallituksensa alaiseksi alistuville ihmisille (Matt. 
11:25). Jumala ei tee työtään kenenkään kautta, kunnes 
henkilö oppii tämän läksyn! Muu lähestymistapa johtaa 
hengelliseen nälänhätään! Jumala lakkauttaa hengellisen 
mannan. Kaikki Laodikean ryhmät hylkäsivät Jumalan 
hallituksen, minkä takia Jumala paljastaa salaisuuk-
siaan vain omalle Filadelfian seurakunnalleen (Aam. 3:7). 
Saamamme ilmestys osoittaa, että Jumala ruokkii meitä 
hengellisellä ruoalla, mikä on lisätodiste siitä, että Jumala 
hallitsee seurakuntaamme.

Joosuan käsky israelilaisille kuului: ”Kun te näette 
Herran, teidän Jumalanne, liitonarkin ja leeviläiset papit 
sitä kantamassa, niin lähtekää tekin liikkeelle paikoil-
tanne ja seuratkaa sitä” (Joos. 3:3). Kun israelilaisten oli 
määrä ylittää Jordanin virta luvattuun maahan, Jumala 
käski pappien johtaa liitonliitonarkki joukon edellä. Joosua 
oli sotilaskomentaja, mutta hän ei sijoittanut sotajoukkoja 
seurueen edelle vaan papit ja Jumalan liitonarkin, jotta 
jokainen tietäisi, että heitä johti Jumala!

Liitonliitonarkki on, missä Jumalan hallinto on–minkä 
takia Joosuan käsky Israelille kuului: ”seuratkaa sitä”! 
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Joosua ei yrittänyt saada ihmisiä seuraamaan itseään. Hän 
opetti painokkaasti ihmisiä seuraamaan Jumalaa.

Meidän täytyy ”seurata sitä” – Jumalaa, ei koskaan 
ihmisiä! Sinä ja minä olemme velvollisia todistamaan, 
mikä mies osoittaa meidät Jumalan tykö.

Jumala kykeni yhdistämään, keskittämään Israelin 
Joosuan ja pappien ympärille. Kansa oli yhtä. Jumalan hal-
litus hallitsee tänään Jumalan tosi seurakuntaa. Jumalan 
seurakuntalaiset auttavat Jumalaa valvomaan Jumalan 
lakia huomisen maailmassa (Ilm 2:26–27). Kaikkivaltias 
Jumala tulee johtamaan ja ruokkimaan hengellisesti maa-
ilmaa. Juuri tästä liitonarkissa on kyse. Joosuan kirja 
sisältää profetian tästä ihanasta tulevaisuuden ajasta.

A SE TA  J U M A L A  E NSI M M Ä I SE K SI

Jumala käytti Joosuan päivinä liitonliitonarkkia dramaat-
tisella tavalla, hän ei ainoastaan suurentanut arkin kautta 
Joosuan virka-asemaa vaan antoi syvällinen opetuksen 
myös meille tämä lopunaikana.

”Ja Joosua sanoi kansalle: ”Pyhittäytykää, sillä huo-
menna Herra on tekevä ihmeellisiä tekoja teidän keskuu-
dessanne” (Joos. 3:5). Joosua rakasti tehdä Jumalan työtä, 
toimia Jumalan asialla. Hän tiesi, että kun palvelet tosissasi 
Jumalaa, Jumala tekee puolestasi suurenmoisia ihmeitä. 
Joosua kutsui Jumalaa nimellä ”elävä Jumala [joka] on 
teidän keskellänne” (jae 10). Tämän asenteen seurauksena 
Joosua ja kansa saivat kokea ihmeen toisensa jälkeen!

Kun papit astuivat Jordanin virtaan, vesi lakkasi virtaa-
masta ja kerääntyi suureksi valliksi väylän pohjoispuolelle! 
Jumala pysäytti vedet, jotta Israel saattoi kävellä virran läpi! 
Papit kantoivat liitonarkin, Jumalan symbolin, keskelle 
kuivunutta uomaa, jotta jokainen näkisi sen, ja jäivät sei-
somaan paikallaan, kunnes ihmiset olivat ylittäneet virran.
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Tämä oli vain yksi monista Jumalan suorittamista 
ihmeistä. Jumala toimi aina näin, kun israelilaiset alis-
tuivat Jumalan hallituksen alaisiksi.

Ihmeen henkilökohtaisesti todistaneet ihmiset olivat 
lihallismielisiä. Jumalan ihmeteko ei ollut ensisijaisesti 
israelilaisten hyväksi vaan nykyisten hengestä siitettyjen 
Jumalan omien hyväksi!

Pohdi oppiläksyä: Jos noudatat esimerkkiä ja asetat 
Jumalan ensimmäiseksi elämässäsi, koet monia ihmeitä – 
tänä päivänä jopa muinaisia aikoja enemmän! ”Jeesus 
Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti” (Hepr. 
13:8). Jumala tekee suuria ihmeitä omiensa puolesta, jos 
alistumme Jumalan alaisiksi. Jumalaa tottelevien ihmisten 
saatavalla on suuri voima. Kun noudatamme Jumalan 
lakia ja hallitusta, Jumala ruokkii meitä hengellisesti ja 
johdattaa meidät valtakuntaansa.

Silti ihmiset haluavat itse päättää, mitä hallitusta he 
tottelevat. Jos toimimme oman päämme mukaan, mene-
tämme Jumalan suuret siunaukset, olemme kirottuja.

Meidän on luotettava Jumalan ihmeisiin, jotta voimme 
toteuttaa tämän työn! Meidän on varmistettava, että ase-
tamme Jumalan etualalle, että jokainen voi nähdä Jumalan. 
Joosua osoitti, kuinka meidän tulee seurata tänään liiton-
arkkia. Joosua asetti liitonarkin kaikkien ihmisten edelle, 
hän varmisti huolellisesti, että ihmiset näkisivät, kuka 
teki kaikki teot! Kaikki tuli Jumalalta. Meidän tulee aina 
suurentaa Jumalaa. Liitonarkin ja kaiken sen sisältämän 
painottaminen vaatii vaivannäköä.

Joosuan käskettiin komentaa pappeja, kuinka toimia lii-
tonarkin kanssa (esim. Joos. 4:15–18). Tämä yhden miehen 
kautta toteutettu hallitus varmisti, että ihmiset katsoivat 
Jumalaan. Joosua ohjasi pappeja ja leeviläisiä kiinnittä-
mään ihmisten huomion liitonarkkiin, Jumalaan. Papit 
johtivat tietä liitonarkin kanssa, mikä muistutti fyysisesti, 
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että Jumalan johti kansaa. Joosua ja papit varmistivat aina, 
että Jumala oli todellinen Israelin johtaja.

Pastorimme toimivat tänään samalla tavalla. Pastorit 
ja hengellinen liitonarkki johtavat tänään Jumalan omia. 
Vaikka pastorimme eivät olisi ihmisten silmissä kunnioitet-
tuja, Jumala tekee työtään heidän kauttansa. H. Armstrong 
ohjasi pastoreitaan aina ohjaamaan ihmiset Jumalan tykö.

Aikaisemmat profeetat kirjasivat israelilaisten kohta-
lokkaan, virheellisen esimerkin: he eivät toimineet oikein 
liitonarkin kanssa, he eivät asettaneet Jumalaa ensimmäi-
seksi, eivätkä seuranneet Jumalan tietä! Israel hävisi tais-
teluissa ja koki suuria onnettomuuksia. Jumalan seura-
kunta on kokenut tänä lopunaikana Laodikean kapinan, 
minkä syynä on se, etteivät Jumalan ihmiset pitäytyneet 
Päähänsä, Jeesukseen Kristukseen (Kol. 2:19). (Voit lukea 
aiheesta enemmän ilmaiskirjoistamme Malakian viesti 
sekä Raising the Ruins.)

Voit välttää kyseisen ansan vain jos varmistat absoluut-
tisesti, että Jumala on valokeilassa! Jumalan on oltava kes-
kipisteessä! Vain Jumala voi johtaa työtä. Vain Jumala saa 
asiat sujumaan. Meidän täytyy varmistaa, että Jumala 
johtaa työtä.

K A K SI TOI STA  K I V E Ä

Israelilaiset poimivat Jumalan käskyn mukaisesti 12 kiveä 
kuivan Jordanin keskeltä virran toiselle puolelle, ja tekivät 
kivistä näyttävän muistomerkin tapahtumasta (Joos. 4:1–8). 
Jumala tahtoo, että hänen omansa muistavat Jumalan 
tekemät ihmeet!

Ajattele kaikkia ilmestyksiä, Jumalan meille tänään 
tekemiä ihmetekoja, joita on kirjattu niin moniin kirjoihin 
ja kirjasiin–että niitä voidaan kutsua Jumalan asettamiksi 
monumenteiksi, jotta muistaisimme annetut ihmeteot! 
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Kun laodikealaiset luopuivat annetuista kirjasista, he 
unohtivat monumentit ja kääntyivät pois Jumalan suurista 
ihmeteoista. Unohdamme nopeasti ihmeet, jos emme säi-
lytä annettuja muistomerkkejä!

Joosua toimi seuraavaksi epätavallisella tavalla: ”Ja 
Joosua pystytti kaksitoista kiveä keskelle Jordania sille 
kohdalle, jossa liitonliitonarkkia kantavat papit seisoivat; 
ja ne ovat siellä vielä tänäkin päivänä” (jae 9).

Tässä on toinen muistomerkki, virran uomasta luvat-
tuun maahan siirrettyjen kivien lisäksi. Israelilaiset aset-
tivat muistomerkin keskelle Jordanin virtaa. Kun papit 
olivat joen toisella puolella, vesi alkoi jälleen virrata ja 
peitti tämän muistomerkin (jae 18).

Mikä oli toisen muistomerkin tarkoitus? Israelilaiset 
eivät oppineet siitä varmaan mitään vaan unohtivat var-
maan kivimuistomerkin heti kun se oli veden peitossa. 
Muistomerkistä ei annettu minkäänlaista käskyä, vaikka 
se sijaitsi heidän asuinsijoillaan! 

Tämä muistomerkki on tarkoitettu sekin meille, joilla on 
tänään Jumalan henki ja jotka ymmärrämme jumalan sanaa.

Tapaus vaikuttaa selvältä oppiläksyltä, kuinka syvällinen 
tämä historia on, jos vain, jos vain sukellamme syvyyksiin! 

Tapaus sisältää runsaasti symboliikkaa. Jumala teki 
selvän ihmeteon, kun hän pidätti virran vedet, ja lii-
tonarkki oli puolestaan vertauskuva Jumalan läsnä-
olosta. Jordanin pohjalta löytyy nyt 12 kiveä. Vesi edustaa 
Jumalan Pyhää Henkeä ja 12 kiveä edustaa Israelin 12 
heimoa. Jeesus Kristus–joka kastettiin samaisessa Jordanin 
virrassa–johti 12 apostolia, jotka tulevat hallitsemaan 12 
Israelin heimoa (Matt. 19:28). Daavid saa hallita apostoleja 
valtaistuimelta, joka on todellisuudessa Isän ja Pojan valta-
istuin (Luuk. 1:30–33).

Pohdi, mitä 12 kiveä tarkoittaa. Kivet sisältävät 
Daavidin avain -näyn! (Ilm. 3:7).
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Vesi peitti Joosuan kuivan Jordanjoen pohjalle 12 kivestä 
asettaman muistomerkin, kun papit astuivat rannalle.
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Jumala painottaa Daavidin avain -näkyä jatkuvasti 
Jumalan Filadelfian seurakunnalle. Televisio–ohjelmamme 
on Key of David, Daavidin avain. Avain on toimintamme 
keskeinen osatekijä!  

Maailma ei näe kiehtovassa kuvassa Jumalan kauniita 
tekoja 12 kiven kautta. Ihmisiä on petetty, ihmiset eivät 
ymmärrä, useimmat eivät edes halua ymmärtää.

Kun sukellat syvemmälle, alat ymmärtää mahtavaa 
ihmeellistä näkyä! Näet todisteen Jumalan läsnäolosta–
näet ihmetyöt–ja arvostat 12 kiven kautta avautuvaa lois-
tavaa tulevaisuutta! Jumala pelastaa koko maailman 
Israelin kautta! Tämä on Jumalan työ! Tämä on Jumalan 
suuri suunnitelma!

Joosua ilmoitti, ettei ihme ei ollut tarkoitettu pelkäs-
tään Israelille, vaan ”jotta kaikki maan kansat tulisivat tie-
tämään, että Herran käsi on väkevä” (Joos. 4:24). Jumala 
elää ja perustaa suurenmoisen hallituksensa, joka hallitsee 
koko maailmaa!

Syvä näky alkaa huikaista mieltä! Käsitämmekö, kuinka 
syvät tämä mieltä huikaiseva näky on? Näky vie meidät 
Jumalan mielen syvyyksiin!

Jumala ilmaisee myös 12 vedenalaisesta kivestä koos-
tuvan muistomerkin kautta, että tämä kirjattu historia on 
meitä varten. Aikaisemmat profeetat on tarkoitettu nimen-
omaan pcg:lle, miksi Jumala tarjoaa meille kirjoista yhä 
enemmän ymmärrystä. Näky käy päivä päivältä jännit-
tävämmäksi, hämmästyttävämmäksi, ihanammaksi, kun 
pohdit sitä päivin ja öin. 

M A A I L M A N  J U M A L A N  
T Y KÖ  JO H TA M I N E N

Jumalan suunnitelma Israelia varten koski aina per-
hettä. ”Ja hän sanoi israelilaisille näin: Kun lapsenne vas-
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taisuudessa kysyvät isiltään ja sanovat: Mitä nämä kivet 
merkitsevät?

niin ilmoittakaa se lapsillenne ja sanokaa: Israel kulki 
tämän Jordanin poikki kuivaa myöten, koska Herra, 
teidän Jumalanne, kuivasi Jordanin veden teidän tieltänne, 
kunnes olitte kulkeneet virran poikki, samoinkuin Herra, 
teidän Jumalanne, teki Kaislamerelle, jonka hän kuivasi 
meidän tieltämme, kunnes olimme kulkeneet sen poikki” 
(Joos. 4:21–23). Jumala halusi israelilaisten opettavan lap-
silleen ihmeellisestä Jordanin ylityksestä. Israelilaisia 
kehotettiin rakentamaan muistomerkki mieltä huikai-
sevan ihmeen muistoksi. Vanhempien oli määrä selittää 
ihmeen merkitys lapsilleen ja kertoa myös Punaisenmeren 
ihmeestä.

Amerikkalaiset ja brittiläiset kansat ovat tänään suuresti 
kirottuja, koska ne eivät opeta lapsilleen Jumalan monia 
ihmeitä. Koulutusjärjestelmämme sekä useimmat uskonnot 
opettavat tänään yleisesti päinvastoin. Lapsiamme on ope-
tettu pitämään Vanhan testamentin esimerkkejä pelkkänä 
fantasiana, minkä vuoksi emme koe tänä päivänä saman-
kaltaisia   ihmeitä! Vielä pahempi asia on se, että Jumala on 
kironnut kansamme kapinamielisyytemme takia.

Vain vahva hallitus varmistaa, että Jumala ja hänen 
mahtava voimansa säilyy ihmismielissä. Israelilaiset toimivat 
lähes koko historiansa ajan juuri päinvastoin. 

Läksy ei ollut kuitenkaan pelkästään Israelille vaan 
”jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään, että Herran 
käsi on väkevä, ja jotta te pelkäisitte Herraa, teidän 
Jumalaanne, ainiaan” (jae 24). Israelin oli määrä opettaa 
”kaikille maan kansoille” mahtavasta Jumalasta, jotta 
kansat pelkäisivät Jumalaa! Näkevätkö nykyiset Israelin 
kansat, kuinka mahtava ja voimallinen Jumala on? 
Pelkäävätkö ne tänään Jumalaa? Kuka tahansa näkee, että 
ne eivät pelkää!  
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Joosua tiesi, että Jumalan suunnitelman mukaan Israel 
johtaisi maailman Jumalan tykö. Tämä on ollut aina 
Jumalan tavoite ja on hengellisen Israelin, seurakunnan, 
työ tänään.

J U M A L A N  S OTAJOU KON  
PÄ Ä M I E S

Kun israelilaiset astuivat luvattuun maahan, Jumala käski 
valloittamaan sen. Ennen ensimmäistä valloitusta–kanaa-
nilaisen Jerikon kaupungin valloitusta–Jumala iskosti kui-
tenkin elintärkeän totuuden Joosuan mieleen.

”Ja tapahtui Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän 
nosti silmänsä ja näki miehen seisovan edessään, pal-
jastettu miekka kädessä. Ja Joosua meni hänen luok-
seen ja sanoi hänelle: Oletko sinä meikäläisiä vai vihol-
lisiamme? Niin hän sanoi: En, vaan minä olen Herran 
sotajoukon päämies ja olen juuri nyt tullut. Niin Joosua 
heittäytyi kasvoilleen maahan, kumarsi ja sanoi hänelle: 
Mitä herrallani on sanottavana palvelijalleen? Ja Herran 
sotajoukon päämies sanoi Joosualle: Riisu kengät jalas-
tasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja Joosua teki niin” 
(Joos. 5:13–15).

Joosua riisui kengät nopeasti jalastaan! Paikka oli pyhä! 
Miksi? Koska elävä Jumala seisoi paikalla! Paikalla oli 
Jumalan sotajoukon päämies!

Jeesus Kristus–tässä ihmiseksi manifestoituna–on soti-
laskomentaja. Hänellä on paljastettu miekka, koska hänen 
täytyy joskus teurastaa ihmisiä. Tämä mahtava olento 
johti israelilaiset luvattuun maahan, ei Joosua! Sama 
Jumala johtaa tänään pcg:n Jumalan valtakuntaan! Kun 
teemme Jumalan työtä, seisomme pyhällä maalla!

Sotajoukkojen Herra ilmestyi Joosualle, mikä paljastaa, 
millainen mies Joosua oli. 
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Kohtaamme maailman Jerikon taisteluja. Missä on 
meitä johtava Päämies? Missä on suuri Jumala, joka käski 
Joosuan riisua kenkänsä? Meillä on fyysinen johtaja, mutta 
meidän on varmistettava, että kunnioitamme Jumalaa 
tavalla, jonka hän ansaitsee. Meidän tulee seisoa aina hen-
gellisesti pyhällä maalla. Kun teemme Jumalan työtä, sei-
somme pyhällä maalla. Meidän on parasta olla koskaan 
unohtamatta tätä, jos haluamme Jumalan olevan kans-
samme! Olemme pulassa Jos Jumala ei ole kanssamme. 
Jos tiedostat ja uskot tämän, kuinka sinulta voi puuttua 
rohkeus? 

Apostoli Paavali kirjoitti: ”Mutta hänet, joka vähäksi 
aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me 
näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkau-
della ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta 
olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Sillä 
hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, 
sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten 
kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi” 
(Hepr. 2:9–10). Kristus on pelastuksemme päämies! Hän 
ei ole vain päämies, joka johti Joosuan luvattuun maahan. 
Kristus on päämies, joka johtaa meidät pelastukseen–hen-
gelliseen luvattuun maahan! Kyse ei ole muinaisista tapah-
tumista vaan mitä tapahtuu juuri nyt!

Jae 8 sanoo, että Jumala ”asetti kaikki hänen jalkojensa 
alle.» Moffatt kääntää sanan ”kaikki” ”maailmankaikkeus”. 
Kyseessä on koko maailmankaikkeutta hallitseva, kaikki-
valtias, pelastuksemme Päämies!

Joosua osoitti kunnioittavansa tätä Jumalaa totisesti! 
Jumala oli jatkuvasti valokeilassa! Joosua oli valmis tais-
telemaan kohtaamaansa miehen kanssa, mutta kun Joosua 
tajusi, kuka mies oli, hän kumartui Päämiehensä eteen.

Meidän tulee kehittää samankaltainen henki. Päämies 
ei johda meitä tänään pelkästään fyysiseen paratiisiin, hän 
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johtaa meidät maailmankaikkeuteen! Saamme auttaa, kun 
Päämiehemme johdattaa koko ihmiskunnan hallitsemaan, 
kaunistamaan maailmankaikkeutta!

Näiden Jumalan innoittamien sanojen ymmärtäminen ja 
soveltaminen uudistaa, mullistaa elämämme. Sanojen sulat-
taminen saa meidät ajattelemaan kuin Jumala!

H E R R A N  S ODAT

Israelilaiset marssivat Jerikoon seuraavana päivänä, 
Joosuan tavattua Päämiehensä (Joos. luku 6). Israelilaiset 
kävelivät seitsemän päivän ajan voimakkaan muurin 
ympäröimän kaupungin ympäri. Suuri sotilasjohtaja 
Joosua käski pappien johtaa armeijaa Jumalan arkin 
kanssa! Seitsemäntenä päivänä, Jerikon muurit mure-
nivat, mikä oli uusi mahtava ihme. Israelilaiset alkoivat 
ymmärtää, että Jumala oli todella vastuussa, että Jumala 
johti heidät voittoon!

Sama Jumala on tänään pcg:n Pää ja johtaa meitä. 
Meidän täytyy antaa hänen käydä edellämme ja tuhota 
Jerikomme. 

Kun Worldwide Church of God -seurakunta kulki hako-
teille, Jumala antoi Malakian viestin, uuden ilmestyksen, 
joka osoitti, mihin Jumala siirtyi, missä Jumala toimi. Kun 
tilanne vaikutti toivottomalta, hajoamispisteessä, kirja toi 
suuren toivon. Jumalan ilmoitus osoitti, mitä seurakun-
nassa tapahtui ja miten tilanne voitaisiin korjata. Kirja 
käänsi, se kääntää edelleen ihmiset Jumalan tykö. Meidän 
piti vain seurata liitonarkkia, Jeesusta Kristusta, Päätämme, 
minkä jälkeen kaikki alkoi toimia. 

Kun kaikki ympärillämme hajoaa, Päämiehemme 
yrittää johtaa meitä maailmankaikkeuteen. Emme tarvitse 
työssä lukuisia ihmisiä–tarvitsemme vain Jumalan, joka 
johtaa meitä! Jos Jeriko tai joku muu asia astuu Jumalan 
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työn eteen, se murenee. Tarvitsemme totista uskoa ja 
kärsivällisyyttä. 

Joosuan kirja toistaa kerta toisensa jälkeen uskon 
oppiläksyn.

Yksi aikaisempien profeettojen lähdeasiakirja, joka 
löytyy 4. Mooseksen kirjan jakeesta 21:14, on ”Herran 
sotien kirja”. Joosua oli soturi, joka taisteli ”Herran sotia”! 
Hän ymmärsi, kuten 2. Aikakirjan jae 20:15 ilmaisee, että 

”sota ei ole teidän, vaan Jumalan.” Voitat taistelut motolla: 
luota Jumalaan!

Toinen Israelin Joosuan johdolla käymä taistelu käy-
tiin Aissa (Joos. luku 7). Taistelussa kuoli 36 sotilasta–
israelilaiset hävisivät taistelun! Tappio ahdisti Joosuaa 
syvästi; kyseessä oli ensimmäinen Joosuan menettämä 
taistelu. Ymmärrä, että jos aiot tulla suureksi Joosuan 
kaltaiseksi mieheksi, sinun on opittava, miten nousta 
satunnaisen menetetyn taistelun jälkeen! Vaikka häväisit 
taistelun, tämä ei tarkoita, että olet menettänyt sodan! 
Ihmisluontomme on voimakas. Kohtaamme ajoittain vai-
keita taisteluja; Jumalan on ojennettava meitä ajoittain. 
Emme ymmärrä aina täysin Jumalan ojennusta kuten 
Joosua, mutta meidän on ymmärrettävä, kuka meitä 
ojentaa ja että Jumala ymmärtää. 

Joosua vastaanotti kovan korjauksen, hän kumartui 
kovin katuvaisena Jumalan edessä ja Jumala vastasi 
hänelle: Joosua, nouse ylös, mene ulos ja löydä synti! (Jakeet 
10–15). Israel oli tehnyt syntiä! Yksi israelilainen ei totellut 
Jumalan antamia ohjeita: Aakan kuvitteli voivansa syr-
jäyttää osan Jumalan hallitusta.

Joosualla oli tietämätön Aakanin teosta. Kun Joosua 
hän näki, että Aakan oli rikkonut yhtä Jumalan käskyistä 
ja sysännyt Jumalan hallituksen syrjään, hän langetti välit-
tömästi Aakanille kuolemantuomion. Jumala käski Israelia 
pystyttämään muistomerkin, jotta kaikki Israel näkisi ja 
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ottaisi oppia tästä kauheasta synnistä (liite, ”Aakorin 
laakso: onnettomuuden laakso”, sivu 35). 

Joosua nousi ja soti uskossa rohkeasti Jumalan puo-
lesta. Myös meidän on toimittava samoin. Meidän tais-
tella Jumalan ohjauksessa, mutta sodat ovat Jumalan 
sotia. Voisimme kirjoittaa tänään kirjan Jumalan sodista! 
Oikeustaistelumme Ikuisten aikojen salaisuus -teoksesta 
oli Jumalan sota. Me turvasimme Jumalaan ja Jumala 
pelasti meidät. Jos Jumala ei taistele sotiamme, me emme 
voi voittaa. 

Huomaa, mitä Israelin käskettiin tehdä Ain valloi-
tusta seuraavan, ensimmäisen tappion jälkeen. Israelin 
käskettiin poistaa synti ja oikaista suhteensa Jumalaan, 
minkä jälkeen heidän toimensa onnistuisivat: ”Niin 
Herra sanoi Joosualle: Ojenna keihäs, joka on kädessäsi, 
Aita kohti, sillä minä annan sen sinun käsiisi. Ja Joosua 
ojensi keihään, joka oli hänen kädessään, kaupunkia kohti” 
(Joos. 8:18). Joosuan ei tarvinnut toimia kummemmin! 
Voittaaksemme meidän ei tarvitse taisteluissamme muuta 
kuin luottaa Jumalaan! 

Jumala lupasi 2. Moos 23:28–30 karkottaa kanaani-
laiset herhiläisten avulla! Jumala olisi tehnyt itse lähes 
koko työn, jos Israel olisi vain uskonut Jumalaa! Kuinka 
monista taisteluistamme Jumala huolehtisi, jos vain antai-
simme Jumalan taistella puolestamme? Kuinka moni tais-
telu helpottuisi? 

Lihallisen mielen on mahdotonta ymmärtää annettua 
opetusta. Vaaditaan suurta uskoa asettaa elämä Jumalan 
käsiin; useimmilta ihmisiltä tällainen usko puuttuu.

Raamatunselitysteosten kirjoittajat viittaavat useasti 
Vanhan testamentin ”tarinoihin”. He eivät   usko sen histo-
riaa. Langen Commentary esittää: ”Useimpien kriitikkojen 
ensisijainen kompastuskivi, kun pääsemme pintaa syvem-
mälle, ovat ihmeet, joita pidetään etukäteen mahdotto-
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mina ja järkevien käsitysten vastaisina niin Vanhassa kuin 
Uudessa Testamentissa” (oma painotuksemme). Monien 
Raamatun tutkijoiden tuho on, etteivät he voi uskoa, 
että ihmiselle ihmeitä tekevä Jumala on olemassa. Heiltä 
puuttuu usko, heidän mielestään ihmeet ovat liioittelua. 

Jumalan seurakuntalaisten elämäntapa on kuitenkin 
luottaa rutiininomaisesti Jumalan ihmeisiin! Joosuan 
Jerikon voiton kaltaiset historialliset kuvaukset ovat meille 
varsin arvokkaita.

Joosuan uskon täyttämän lähestymistavan lopputulos 
oli ”ja maa pääsi rauhaan sodasta” (Joos.14:15). Jumala soi 
israelilaisille ihanan rauhan ajan.

A I NOATA K A A N  
H E N K E Ä  E LO ON 

Israelin sodissa luvatun maan valloittamiseksi annetaan 
toinen monelle ihmiselle ongelmallinen, vaikeasti käsitet-
tävä ja vaikeauskoinen oppiläksy: Joosua tuhosi sodassa 
vihollisen. Jumala antaa 5. Mooseksen kirjan jakeessa 
20:16 käskyn: ”Älä jätä ainoatakaan henkeä eloon.”  Joosua 
toimi näin. Raamattu kirjaa, että kun Joosua valloitti kau-
pungin, hän ei jättänyt jälkeensä yhtään mitään.

Miksi Jumala toimi näin? Monet ihmiset eivät ymmärrä 
asiaa. He eivät usko, että Jumala voisi olla näin julma.

Huomaa Saksan teologi Johann Gottfried Eichhornin, 
jota on kutsuttu ”modernin Vanhan testamentin kri-
tiikin perustajaksi”, lausunto: ”Joosuan kirjan kertomus 
on häpäisevä! Siinä Jumala ei ainoastaan anna israelilai-
sille epäoikeudenmukaisesti Kanaanin maata, joka oli 
oikeudenmukaisesti sen ensimmäisten kanaanilaisten 
asukkaiden hallussa, vaan myös hahmotti hirveän suun-
nitelman maan valloittamiseksi, ja määräsi kauhean veren-

Joosua: Luvatun maan valloittaminen 35



vuodatuksen, jotta kanaanilaiset kuolisivat sukupuuttoon. 
Kuka voi sovittaa tämän edes osittain oikeaan näkemyk-
seen jumaluudesta?” 

Tämä saksalainen rationalisti uskoi, että kanaanilaisilla 
oli oikeus maahan, ja ettei oikeudenmukainen Jumala käs-
kisi israelilaisten poistaa heitä maasta. Mies julisti aukto-
riteettisesti luvatun maan omistajan. Hän kuvitteli tietä-
vänsä enemmän kuin Jumala! Miten voit järkeillä tällaisen 
ihmisten kanssa?

Uskotko Vanhan testamentin kirjaaman historian todeksi? 
Uskotko, että sen toimitti Jumala, joka lähetti Poikansa 
kuolemaan maailman syntien tähden? Maallisen kristityt 
hylkäävät kirjoitukset ”Vanhan testamentin Jumalalta”, 
mutta sama Jumala hallitsee tänään omiaan ja varoittaa 
tänään Israelin kansoja ja maailmaa. Ihmiset kieltäytyvät 
ottamasta Jumalan varoituksesta vaaria.

Mieti hetken islamistisen kulttuuriin ihmisiä, jotka kas-
vattavat lapsensa–vauvaikäisestä–vihaamaan ja jopa mur-
haamaan. Nuoret kuulevat jatkuvasti vihan viestin ja muut-
tuvat iän karttuessa pahemmiksi. He sanovat haluavansa 
pyyhkäistä Israelin (raamatullisen Juudan) pois maan 
päältä! Mikä on ongelman ratkaisu? Jumalalla on suunni-
telma myös heitä varten. Jumala herättää heidät maailmaan, 
joka on muutettu paratiisiksi Jumalan rakkauden lakia nou-
dattamalla! Jumala kouluttaa heidät ja tarjoaa heille rak-
kauden, jota he eivät kokeneet tässä pahassa maailmassa!  

Sama pätee myös Joosuan aikaan luvatussa maassa elä-
neisiin synnin kyllästämiin ihmisiin. Heillä on mahdol-
lisuus oppia totuus ja tehdä kääntymys. Jumala rankaisi 
lyhyesti kansoja syntien ja perversioitten takia (esim. 5. 
Moos 9:4–5). Jumala siirsi kansat Kanaanista, koska hänen 
tarkoituksensa oli tehdä maasta pyhän maan.

Jumala päätti, että nämä syntiset ihmiset oli parempi 
pyyhkäistä pois, mitä islamistit haluavat tehdä nykyään 
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Israelille, paitsi että kyseessä oli Jumalan täydellinen 
oikeus, Jumala toimi rakkaudesta–ei kieroutuneen, vihan 
motivoivan ihmisen tekojen mukaisesti. 

Ne, jotka uskovat, että Jumala ei toimisi milloinkaan 
tällä tavoin, ylentävät omaa ihmismielen päättelyään. He 
saattavat lukea pelkästään Jumalan armoa kuvaavia jakeita, 
mutta aikaisemmat profeetat paljastavat tuomion Jumalan–
joskus varsin tuskallisen tuomion. Todellisuudessa jopa 
kanaanilaisten tuomio oli armoteko.

Tätä historiaa vihaavat ihmiset vihaavat tietämättään 
todella Jumalaa. Tuomion Jumalaa, jota emme voi paeta 
häntä–eikä meidän pitäisi haluta paeta!

Jumala käski Israelia poistamaan ihmiset luvatusta 
maasta, koska hän tiesi, että jäädessään he saattaisivat 
israelilaiset   pois Jumalasta. Jumala tiesi, että saatana 
tuhoaisi ihmisten kautta Jumalan Israelin kansan kautta 
rakentaman–kansan, jonka kautta Jumala aikoo lopulta 
pelastaa maailman!

Katso, mitä tapahtui heti Joosuan ja hänen alaistensa 
kuoltua: Israel alkoi tehdä kompromisseja, heikentyi ja 
kärsi Jumalan varoittamista ongelmista. Tämä on tuhoisan 
Tuomarien kirjan tausta. Sama päti myöhemmin kuningas 
Sauliin, joka oli niin ”vanhurskas”, ettei halunnut tappaa 
kaikkia Jumalan käskemiä vaan pelasti osan (1. Sam. 15). 
Saul oli ”vanhurskaampi kuin Jumala”.

Tarvitset kauas kantavan näyn, jotta kykenet näkemään, 
mitä Jumala näkee. Näemme vain häivän Jumalaan verrat-
tuna. Jumala tietää, mitä hän tekee! Jumala saattaa koko 
maailman maailmankaikkeuteen, sitä hallitsemaan, jos 
ihmiset vain kuuntelevat ja antava Jumalan opettaa itseään!

Osa 1800-luvulta peräisin olevista raamatunselitys-
teoksista ymmärsi asian, ja jopa monet maailman pas-
torit ovat ymmärtäneet Jumalan toimet kanaanilaisia koh-
taan. He tunnistivat, että näitä ihmisiä ei voitu auttaa tässä 
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elämässä, että he vajosivat yhä kauheampiin synteihin 
sekä demonismiin, eikä kukaan kyennyt tavoittamaan 
heitä. Onko oikein, jos Jumala haluaa pyyhkiä heidät pois 
ja herättää heidät huomisen ihmeelliseen maailmaan? 
Tietenkin on.

Jumala tuhosi heidät luultavasti estääkseen heitä tule-
masta niin hirvittävän pahoiksi, että heidän kääntymi-
sensä olisi voinut tulla äärimmäisen vaikeaksi tai jopa 
mahdottomaksi!

Mitä merkitystä asialla on meille tänään? Jumalan seu-
rakunnan suurin ongelma pyörii tänään luultavasti pää-
osallisesti saman asian ympärillä! Jumala käskee katkaista 
yhteyden Jumalasta pois kääntyneisiin (Room. 16:17; 2. 
Tess. 3:6,14 ja monet muut jakeet). Jumalaa vastaan kapi-
noivat laodikealaiset eivät usko kirjoituksiin vaan järkei-
levät, että on rakastavaa ja vanhurskasta pysyä tällaisten   
ihmisten kanssa ystävinä.

Jumalan rakkaus käskee katkaista suhteen. Jos he 
haluavat kapinoida Jumalaa vastaan, salli heidän kulkea 
pois! Jos pidämme heihin yhteyttä, saatana tuhoaa meidät 
heidän kauttansa! Saatana haluaa heidän pysyvän maise-
missa, jotta he voivat tehdä tuhoa Jumalan seurakunnassa.  

Fyysiset esimerkit opettavat meitä. Haluamme auttaa 
ketä suinkin voimme, mutta jos laodikealaiset haluavat 
kulkea omaa tietään, meidän täytyy katkaista yhteys. 
Meidän on opittava tämä oppiläksy! Teemme monia vir-
heitä, jos emme pidä asiaa mielessämme. On mahdollista 
mennä liian kauas toiseen ääripäähän–meidän tulee var-
mistaa, että toimimme aina Jumalan haluamalla tavalla.

Meidän on pidettävä mielessämme kokonaisuus. Kaikki 
työ on armeliaisuuden työtä. Jumalan työn tavoite, työtapa 
on pelastaa mahdollisimman suuri määrä ihmisiä!

Joosua nimi oli alunperin Hoosea tai Hoshea, joka tar-
koittaa ”pelastus”, mutta Jumala muutti hänen nimensä 
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Joosuaksi, ”Jumalan pelastus” (4. Moos 13: 8,16). Moni 
arvostelee Joosuan tekoja, mutta mies ei yrittänyt pelastaa 
ihmisiä fyysisesti! Kyseessä on ihmiskunnan henkisesti 
pelastaminen! Jumala ei luonut ihmisiä pelkästään fyysi-
siksi olennoiksi, fyysisiä siunauksia varten. Kyse on viime 
kädessä hengellisestä pelastuksesta.

JO O SUA N  V I I M E I N E N  SA A R NA

Kaikkien sotien jälkeen Israel sai nauttia rauhan ajasta. 
Joosua jakoi luvatun maan Israelin heimojen kesken. Hän 
puhui viimeisen saarnansa israelilaisille juuri ennen kuo-
lemaansa (Joos. luvut 23–24). Luvut osoittavat, kuinka 
suuri mies hän oli. Raamatun miehet olivat hyvästä syystä 
Jumalan johtajia! Voimmeko olla heidän vertaisiaan?

Huomaa julkilausuman päättävä viesti: ”Mutta jos 
pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, 
ketä tahdotte palvella, niitäkö jumalia, joita teidän isänne 
palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, 
niiden, joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun per-
heeni palvelemme Herraa” (Joos. 24:15). Voimallinen lau-
suma Jumalan johtajalta! Joosua julistaa: En välitä, vaikka 
koko kansa kääntyisi pois–perheeni tottelee Jumalaa! Voit 
nähdä, että Joosua hallitsi perhettään Jumalan tavalla. 
Jumala haluaa, että toimit samoin. Lausuma on todennä-
köisesti vahvempi kuin luulemme. Joosua sanoi: Vaikka 
jokin kotitalouteni jäsen ei kulkisi kanssamme, asuintaloni 
tottelee ja palvelee Jumalaa! Mikään maan päällisistä 
tapahtumista, kukaan ihminen maapallolla ei saa minua 
kääntymään pois Jumalasta! Mikä johtaja!

Jumala haluaa meidän jokaisen osoittavan samaa roh-
keutta! Rakastatko Jumalaa yhtä paljon? Omaatko Joosuan 
uskon ja rohkeuden–jatkatko kulkusuuntaa, vaikka koko 
kansa tai koko perheesi kääntyisi pois? Meidän täytyy 
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rukoilla Jumalalta tällaisia   ihmisiä, määrällä ei väliä, kun 
he vain ovat innokkaita tekemään työtä. H. Armstrong 
sanoi, että hän oppi luopumaan kaikesta. Joosua oppi luo-
pumaan ja Jumala haluaa myös sinun oppivan saman asian. 
Asenne tuo suuria asioita elämässäsi! Sinua odottaa suuri, 
upea tulevaisuus.

Joosua saattoi israelilaiset viimeisessä saarnassaan 
takaisin heidän historiansa alkuun, Abrahamin aikaan. 
Joosua muistutti kansaa sen menneisyydestä, miten Jumala 
oli siunannut ja tehnyt suuria tekoja, kun kansa tot-
teli häntä. Joosua oli ollut orja Egyptissä. Hän oli nähnyt 
monia ihmeitä elinaikanaan ja kuoli 110 vuoden ikäisenä 
(jae 29). Jumala siunasi Joosuaa monin tavoin.  

Israel unohti kuitenkin historiansa Joosua ja hänen 
alaisensa vanhimpien kuoltua. Israelilaisilla oli monia 
mahtavia esimerkkejä: Joosua, Kaaleb sekä muut uskol-
liset, innostavat ja kannustavat miehet, mutta kaikki rau-
kesi, kun miehet poistuivat. Israelilaiset jakaantuivat lei-
reihin, he kohtasivat ongelmia, koska he eivät pitäneet 
kiinni Mooseksen ja Joosuan opetuksista. Tuomarien kir-
jassa kaikki alkavat tehdä sitä, mikä hänen omasta mieles-
tään oli oikein. Näin tapahtuu tänään myös nykyisraelilai-
sille; kansamme rakoilee!

Kun tutkimme historiaa ja näemme hienoja Joosuan 
kaltaisia esimerkkejä, tunnistamme jumalallisen johta-
juuden valtavan suuren arvon! Jos noudatamme Raamatun 
esimerkkejä, voimme vaikuttaa ihmisiin positiivisesti! 

Olemme oppimassa, kuinka valmistumme vahvoiksi joh-
tajiksi ja kuinka rakennamme mahdollisemman vahvan 
johtajuuden.

Jumalan pastoreiden ja Jumalan omien on pyrittävä 
kaikin mahdollisin tavoin sallittava Jumalan johtaa, joh-
dattaa ja auttaa meitä täyttämään monumentaalinen kut-
sumuksemme. Tällainen toiminta rakentaa vahvoja seu-
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rakuntia, vahvistaa Jumalan työtä, ja luo vahvan pohjan 
todelliselle luvatulle maalle–ihanalle huomisen maailmalle!
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Aakorin laakso: 
Onnettomuuden 

laakso 

Yksi Raamatun tuskallisimmista tarinoista on kirjattu 
Joosuan kirjan 7. lukuun. Kertomus tulisi opettaa 
kaikille nykymaailman ihmisille suuren tuskan 

välttääksemme.
Aakor teki kauhistuttavan synnin ja aiheutti hirvittävän 

kärsimyksen Israelissa, minkä seurauksena Jumala teloi-
tutti hänet. ”Ja he kasasivat hänen päällensä suuren kivi-
roukkion, joka vielä tänäkin päivänä on olemassa; ja niin 
Herra lauhtui vihansa hehkusta. Sentähden kutsutaan sitä 
paikkaa vielä tänäkin päivänä Aakorin laaksoksi.” (Joos. 
7:26). Verta hyydyttävän tapahtuman takia Jumala nimesi 
paikan ”Aakorin laaksoksi”. Aakor tarkoittaa ”murheen 
aiheuttamista” (ks. Gesenius Hebrew-Chaldee Lexicon).

Joosua pystytti suuressa laaksossa ”kiviroukkion” muis-
tomerkiksi kaikille israelilaisille. Joosua halusi, että oppi-
läksy pysyisi muistissa, että kun lapset esittäisivät kysy-
myksiä kivikasasta ja ”murheen aiheuttamisen” laaksosta, 
heille kerrottaisiin Joosuan seitsemännen luvun kertomus.

R I KOT T U  USKO 

Tarina kuuluu: ”Mutta israelilaiset menettelivät uskotto-
masti anastamalla itselleen tuhon omaksi vihittyä; sillä 
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Aakan, Karmin poika, joka oli Sabdin poika, joka Serahin 
poika, Juudan sukukuntaa, otti itselleen tuhon omaksi 
vihittyä. Silloin syttyi Herran viha israelilaisia kohtaan” 
(Joos. 7:1). Revised Standard Version kääntää ”menettelivät 
uskottomasti” ”rikkoivat uskonsa”. Ilmaisu on peräisin hep-
rean petosta tarkoittavasta maal-sanasta. Kaikki, mikä ei ole 
uskosta, on syntiä (Room. 14:23). Kun lakkaamme kävele-
mästä uskossa, lakkaamme kävelemästä Jumalan kanssa.

Jumala käski israelilaisten taistella luvatusta maasta. 
He voittivat taistelunsa aina, paitsi jos ”rikkoivat uskonsa” 
Jumalaan. Aakanin teko oli tietoinen synti, joka ”rikkoi 
uskon”, milloin Jumala ei taistelee taisteluita enää puo-
lestamme. Tänään sama tarkoittaa, että alamme menettää 
taisteluita saatanaa, itseämme ja maailmaa vastaan. 
Kyseessä ei ole mikään pieni synti. 

Israel oli aikeissa aloittaa helpolta tuntuvan taistelun. 
Tiedustelijoiden mukaan kaupunki voitaisiin valloittaa 
vain kahden tai kolmen tuhannen miehen voimalla, mutta 
kun he hyökkäsivät, Ain miehet ajoivat heidät takaisin ja 
tappoivat noin 36 israelilaista sotilasta. Kun israelilaiset 
kuulivat, mitä oli tapahtunut, ”kansan sydän raukesi ja tuli 
kuin vedeksi” (Joos. 7:5).

Joosua ja vanhimmat masentuivat syvästi. Joosua lan-
kesi kasvoilleen arkin eteen tuntikausiksi! (jae 6). ”Ja 
Joosua sanoi: Voi, Herra, Herra, minkätähden toit tämän 
kansan Jordanin yli antaaksesi meidät amorilaisten käsiin 
ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä 
tuolle puolelle Jordanin! Oi, Herra, mitä sanoisinkaan, 
kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä! Kun 
kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, 
niin he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme 
maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta?” 
(jakeet 7–9). Joosua yritti syyttää Jumalaa!
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S Y Y  JA  SE U R AUS

”Mutta Herra sanoi Joosualle: Nouse! Miksi makaat kas-
voillasi? Israel on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet minun 
liittoni, jonka minä olen heille säätänyt; he ovat ottaneet 
sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, he ovat varastaneet ja 
valhetelleet, he ovat panneet sen omain tavarainsa jouk-
koon” (Joos. 7:10–11). Jumala puhui Joosualle suorasukai-
sesti: Nouse ylös! Miksi makaat kasvoillasi? Jumala osoitti 
Joosualle ongelman syyn: Israel oli tehnyt syntiä!

Tämä on jättiläismäinen oppiläksy. Kun emme enää 
voita taisteluitamme, syynä on synti! Ja vaikka vain yksi 
henkilö oli syntiin syypää, löytyi luultavasti muita syn-
nistä tietoisia, jotka ajattelivat, että kyseessä ei ollut heidän 
ongelmansa. Vaikka vain yksi henkilö tekisi syntiä, synti 
on seurakunnassa–ja se on saatava ulos! Jumala tuomitsi 
koko Israelin tapahtumasta, koska synti tapahtui Israelissa–
Jumalan hallitsemassa teokratiassa!

Opetus oli muinaiselle Israelille, mutta pätee tänään 
entistä enemmän. Jos rikot uskon, alat menettää hengel-
lisiä taisteluita. Tämä syy-seuraussuhde toteutuu parhail-
laan Laodikean seurakunnissa. Tosi koulutus on, että 
opimme syy-seuraussuhteen!

Jumala ilmoitti Joosualle, Jumala ilmoittaa laodikea-
laisille, että Israel on tehnyt syntiä! Synti on heidän ongel-
miensa syy. Valitettavasti laodikealaiset eivät ole oppi-
neet läksyä Joosuan lailla. He voittavat taisteluissaan vasta 
oppiläksyn opittuaan.

Joosuan kirjan luku 7 ei puhu meidän kaikkien päivit-
täin taistelemista synneistä vaan laskelmoidusta, himon 
tai muun luonteenvirheen motivoimasta, Jumalasta pois 
kääntymisestä. Jumala toimii kanssamme kovaotteisesti, 
jos toimimme selvästi kertomuksen tavalla.
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”Sentähden israelilaiset eivät voi kestää vihollistensa 
edessä, vaan heidän täytyy kääntyä pakoon vihollistensa 
edestä, sillä he itse ovat vihityt tuhon omiksi. En minä 
enää ole teidän kanssanne, ellette hävitä keskuudestanne 
tuhon omaksi vihittyä” (jae 12). Jumala tekee selväksi: hän 
ei ole kanssamme jollemme poista syntiä.

K U U L E  JA  P E L K Ä Ä

Jumala neuvoi Joosuaa, miten saada selville, kuka oli vas-
tuullinen ongelmasta ja mitä tehdä asialle. Seurasi ankara 
rangaistus: ”Mutta se, jolta tavataan tuhon omaksi vihittyä, 
poltettakoon tulessa, hän ja kaikki, mitä hänellä on, sillä 
hän on rikkonut Herran liiton ja tehnyt häpeällisen teon 
Israelissa” (Joos. 7:15). Jumala oli perustamassa uuden 
kansakunnan. Jumala halusi osoittaa kaikille, mitä raken-
taisi tai hajottaisi kansakunnan. Hän halusi ihmisten 

”kuulevan ja pelkäävän”.
Nykyisten Israelin kansojen tulisi langettaa ankara ran-

gaistus törkeistä Aakanin kaltaisista synneistä, mutta me 
emme rankaise, minkä takia yhteiskuntamme murenee! 
Milloin me opimme, että Jumalan käskyjen rikkominen 
tuhoaa kansakuntia?

Jumalan johtaessa israelilaisia oli vain vähän 
rikollisuutta.

Tärkein opetus on tietysti hengellinen, ja tarkoitettu 
Jumalan seurakunnalle.

Joosua suoritti Jumalan ohjeet tarkasti. Aakan löy-
dettiin ja hän tunnusti, että oli himonnut ja varastanut 
Jerikon saaliista Jumalan nimenomaisesta komennosta 
huolimatta (jakeet 16–23). Aakan kuvitteli, että kyseessä 
oli ”täydellinen rikos” – mutta Jumala näki kaiken! Olen 
vakuuttunut, että Aakanin perhe oli myös tietoinen asiasta. 
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”Niin Joosua yhdessä koko Israelin kanssa otti Aakanin, 
Serahin pojan, ja hopean, vaipan ja kultalevyn, sekä hänen 
poikansa, tyttärensä, härkänsä, aasinsa, lampaansa, telt-
tansa ynnä kaikki, mitä hänellä oli, ja he veivät ne Aakorin 
laaksoon. Ja Joosua sanoi: Miksi olet syössyt meidät onnet-
tomuuteen? Herra syöksee sinut onnettomuuteen tänä 
päivänä. Silloin koko Israel kivitti hänet kuoliaaksi. He 
polttivat heidät tulessa ja kivittivät heidät” (jakeet 24–25).

Himoitseminen on suuri synti, se rikkoo kymmenettä 
käskyä. Jumala käski koko Israelia kivittää Aakanin! 
Koko kansa todisti, kuinka kauheasti Jumala rankaisee 
synnistä! He polttivat ”heidät” tulessa. Joosua käski polttaa 
koko perheen, koska perhe oli ollut tietoinen synnistä, 
mutta vaiennut siitä. Tulessa polttaminen kuvasi Gehenna-
tulta, lopullista kuolemaa, josta ei ole ylösnousemusta 
(Ilm. 20:14–15).

Jumala toimii tällä tavalla lihallisten kansojen kanssa. 
Näetkö, miksi nykyihmiset eivät pidä Vanhasta testamen-
tista? Ymmärrätkö, että meillä ei olisi kaikkia nykyon-
gelmia, jos Jumala toimisi tänään ihmisten kanssa 
samalla tavalla? Ihmiset voivat lausua pahoja mielipi-
teitä Jumalasta, mutta Jumala tietää, miten pitää lihallisen 
ihmiset kurissa! Jos pahaa ei pysäytetä, se tuhoaa kansa-
kunnan. Parempi tuhota muutama ihminen kuin saattaa 
koko kansa lankeamaan!

Jumala ei toimi seurakuntansa kanssa samalla tavalla, 
mutta seurakunnan synti on vakavampi hengellisesti. Jos 
emme tee parannusta Jumalan lain rikkomisesta, palamme 
helvetin tulessa ja kuolemme ikuisesti! 

S Y N N I N  M U I STOM E R K K I  

Palataan Joosuan kirjan jakeeseen 7:26. Jumala haluaa, että 
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teemme tänään muistomerkin, kun teemme syntiä. Hän 
haluaa, että syövytämme asian muistiimme.

Maailma ei ole kiinnittänyt huomiota Jumalaan. Itse 
asiassa koko maailmasta on tullut laakso, joka ”aiheuttaa 
onnettomuutta”. On syy-seuraussuhde. Maailma räjähtää 
kohta ydinpommeilla! Ihmisen synnit ovat aiheutta-
neet painajaisen uhan, ihminen on nyt aikeissa tuhota 
itsensä. Vain Jumala voi opastaa meitä, pelastaa meidät. 
Kun opimme oppiläksyn, voimme poistaa ”Aakorin laakso” 
-nimikyltin.

Huonoissa uutisissa hämärtää toivon sanoma. Kun 
luemme laaksokyltin huolellisesti, opimme, miten pää-
semme pois tappavasta laaksosta.

Tulemme näkemään, kuinka ”minä annan hänelle sieltä 
alkaen hänen viinimäkensä ynnä Aakorin laakson toivon 
oveksi, ja hän on oleva siellä kuuliainen niinkuin nuoruu-
tensa päivinä, niinkuin sinä päivänä, jona hän Egyptin 
maasta läksi” (Hoos. 2:15). Aakorin laaksosta tulee 

”toivon ovi”. Kun olemme oppineet, kuinka aiheutamme 
surumme, löydämme ”toivon oven”. Maailman ihmiset ja 
laodikealaiset joutuvat oppimaan kipeän läksyn.

Huomisen maailma tuo mukanaan ihanan uutisen.
”Ja Saaron on oleva lammasten laitumena ja Aakorin 

laakso karjan lepopaikkana minun kansallani, joka minua 
etsii” (Jes. 65:10). Silloin Israel etsii Jumalaa. Aakorin laak-
sosta tulee rauhan laakso. Jumala nopeuttakoon tämän 
loistavan päivän saapumista!
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KOL M E

Tuomarit: 
Raamatun 

verisin kirja

Joosuan ja kansan vanhimpien kuoltua Israel siirtyi aika-
kaudelle, joka katetaan Tuomarien kirjassa. Joosuan 
elinaikana yksi Jumalan alainen mies ohjasi kansaa, 

mutta tilanne muuttui hänen kuoltuaan. Kansa alkoi kapi-
noida Jumalan hallitusta vastaan.

Jumala salli tuomarien aikana hallituksen vaihdoksen; 
ihmisten piti tulla nyt vapaaehtoisesti tuomarien luo 
neuvoa ja opastusta hakemaan. Tuomareita ei ollut kui-
tenkaan tarpeeksi, ja valitettavasti useimmat ihmiset eivät 
hyödyntäneet tarjolla olevaa apua.

Uusi hallitus osoittautui katastrofaaliseksi. Tuomarien 
kirja on Raamatun verisin kirja. Israelilaisilla ei ollut enää 
Moosesta eikä Joosuaa, jotka olisivat kohdistaneet kansan 
katseen liitonarkkiin. Israel ei halunnut enää Jumalan hal-
lintoa. Monet tuomarit kulkivat harhaan. Israelilla oli vain 



ihmishallitus, joka epäonnistui–kuten kaikki ihmishalli-
tukset ennemmin tai myöhemmin!

Muista, että Tuomarien kirja on profeetallinen kirja.
Jumalan oma seurakunta jakaantui tänä lopunaikana 

Herbert W. Armstrongin kuoleman jälkeen. Useimmat 
Jumalan omat muuttuivat penseiksi ja hylkäsivät Jumalan 
hallinnon. heidän valintansa johtaa heidät koko Jumalan 
seurakunnan ajan verisimpään tapahtumaan. Penseä seu-
rakunta joutuu kokemaan verisimmän ajan maan päällä: 
suuren ahdistuksen.

Viisikymmentä prosenttia laodikealaisia menettää 
ikuisen elämänsä (Matt. 25:1–13). Heillä on hengellisesti 
erittäin ”verinen” tulevaisuus.

Ilmoituksen pitäisi saattaa kaikki Jumalan omat kau-
histumaan! Penseät ihmiset eivät kuitenkaan kuuntele 
Jumalan Henkeä. 

Valitut valitsevat aina Jumalan hallituksen, valittuja ei 
kyetä pettämään.

KOM P ROM I SSI  L A I N  K A NSSA

“Joosuan kuoleman jälkeen israelilaiset kysyivät Herralta ja 
sanoivat: Kenen meistä on ensiksi lähdettävä kanaanilaisia 
vastaan, sotimaan heitä vastaan?” (Tuom. 1:1). Tuomarien 
kirjan ensimmäinen jae osoittaa, että se oli yhteydessä 
Joosuan kirjaan, ja muodosti alun perin yhden teoksen 
Joosuan kirjan kanssa.

”Herra vastasi: Juuda lähteköön; katso, minä annan 
maan hänen käsiinsä” (jae 2). Juuda on alussa vahva, ja saa 
Jumalalta toimeksiannon karkottaa kanaanilaiset maasta. 
Luvun alkuosassa kansa hyökkää, Jumala siunaa sen pon-
nisteluja voitolla, mutta tilanne muuttuu nopeasti. Kansa 
loittonee Jumalan laista ja lankeaa kauhistuttavaan epäju-
malanpalvelukseen sekä muhin synteihin.
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Tuomarien kirjan jae 1:19 antaa ensimmäisen merkin 
ongelman olemassaolosta. Juuda ”ei kyennyt karkoitta-
maan niitä, jotka asuivat tasangolla, koska heillä oli rau-
doitettuja sotavaunuja”. Tämä kertoo uskon puutteesta. Jos 
sotilaat olisivat ottaneet Jumalan voiman käyttöön, vihol-
lisen aseet eivät olisi estäneet heitä!

Jakeessa 21 sanotaan, ”mutta benjaminilaiset eivät 
karkottaneet jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, ja 
niin jebusilaiset jäivät asumaan benjaminilaisten sekaan, 
Jerusalemiin, aina tähän päivään asti.” He tekivät vakavan 
virheen, kompromissin, he toimivat täsmälleen Joosuan 
varoituksen vastaisesti!

Kun Daavid astui joitakin vuosia myöhemmin näyt-
tämölle, jebusilaiset asuvat edelleen samassa paikassa, ja 
saivat aikaan ongelmia. Daavid toimi tilanteessa toisella 
tavalla (2. Sam. luku 5). 

Tuomarien kirjan jae 1:27 osoittaa, että myös Manassen 
heimo jätti osan asukkaista maahan, ei ajanut asuk-
kaita pois. Jumala käski israelilaisia    poistamaan kaikki 
luvattuun maan asukkaat. Jae 28 osoittaa, että israeli-
laiset laittoivat asukkaat sen sijaan pakkotyöhön! Luvun 
loppu kertoo, että myös muu kansa teki vastaavanlaisia 
kompromisseja.

Ihmisten on hyvin vaikea toimia yksinkertaisesti 
Jumalan käskemällä tavalla. Meillä ei ole tarpeeksi uskoa; 
järkeilemme päässämme, miten asiat tulisi hoitaa. Jos 
Jumala käskee toimittamaan jotain, tehtävämme on toimia–
yksinkertaisesti Jumalan määräämällä tavalla! Tällainen 
asenne on tänä päivänä hyvin harvinainen.

Israelin rutiininomainen heikkous oli jättää toimimatta 
Jumalan käskemällä tavalla – varsinkin karkottaa maan 
asukkaita! Jumala oli määrännyt yhden lain kaikille (3. 
Moos. 24:22). Jokaisen ulkomaalaisen, joka halusi asua 
israelilaisten keskuudessa, tuli noudattaa samaa lakia–har-
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joittaa samaa uskontoa ja palvoa samaa Jumalaa kuin israe-
lilaiset, mikä on ainoa tapa, jolla kansan toiminta onnistuu! 
Nykyisraelin kansat sallivat miljoonia ihmisiä maahamme, 
sallivat maahanmuuttajien pitäytyä omiin kieliinsä, tapoi-
hinsa, uskontoihinsa ja käytäntöihinsä. Amerikka–joka 
on Manassen nykyjälkeläinen–päästää maan perustus-
laille vihamielisiä ihmisiä maahan, ja tarjoaa kaiken kuk-
kuraksi moninaisia   sosiaalietuuksia jättiläismäisestä velas-
tamme huolimatta, velasta, jota emme kykene maksamaan! 
Radikaali vasemmisto väittää, että se on ”rakastavaa” toi-
mintaa. Toiminta kasaa liberaaleille ääniä ja pitää libe-
raalit vallassa. Nämä ihmiset eivät tunne Jumalaa–eivätkä 
ymmärrä paholaista! Heidän toimintatapansa ei tule kos-
kaan onnistumaan. Heidän toimintansa rikkoo Jumalan 
lakeja–tuhoaa kansamme ja johtaa aina katastrofiin!

Tuomarien kirjan luvun jae 1:29 kertoo, että Efraim salli 
kanaanilaisten asua maassaan. Moderni Efraim, Britannia, 
toimii samalla tavalla. Nykyään muslimit harjoittavat sha-
ria-lakia, joissakin tapauksissa Britannian jopa hallituksen 
siunaamana! He eivät halua Britannian lakia: he tuovat 
maahan oman islamilaisen oikeuslaitoksensa! Ei löydy 
tapaa elää kauan rauhassa näin toimivien henkilöiden 
kanssa.

Jumala määräsi yhden lain kaikille, niin israelilai-
selle kuin muukalaiselle. Meidän on opittava ajattele-
maan Israelin Jumalan tavoin! Kaikista pelastuneista tulee 
lopulta Israel. 

Jumalan lain tarkoituksena oli säilyttää Israelin 
uskonnon puhtaus. Sama opetus pätee yhtä lailla Jumalan 
seurakunnassa, nykyisessä hengellisessä Israelissa. Uusi 
testamentti käskee henkisellä tasolla toimimaan samalla 
tavalla: Jumala käskee omiaan eristäytymään seurakun-
nassa jokaisesta, yrittää saastuttaa uskonnon toisella opilla 
(esim. Room. 16:17; Gal. 1:8-9; 2. Tess. 3:6,14;1. Tim. 6:5; 2. 
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Tim. 3:5; Tiit. 3:10–11; 2. Joh. 10–11). Jumalan tosi seura-
kunta noudattaa tänään tätä komentoa. 

Osa kritisoi, päättelee toimintamme olevan kovaa ja 
julmaa. Me emme kuitenkaan turvaa ihmisen päätte-
lyyn–noudatamme yksinkertaisesti Jumalan käskyä. He 
uskovat, että on rakastavampaa säilyttää suhde eriäviin 
henkilöihin, mutta he eivät tunne Jumalan rakkautta! 

”Sillä rakkaus Jumalaan on SE, että pidämme hänen käs-
kynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat” (1. Joh. 5:3). 
Halumme on toimia aina perustuen todelliseen rakkau-
teen–Jumalan rakkauteen. Jumala tietää, mikä on rakas-
tavaa, mikä ankaraa ja julmaa–Jumala ei ole kova eikä 
julma! Jumala ON RAKKAUS! Tottelemattomuus Jumalan 
opetukselle aiheuttaa katastrofin yhtä varmasti kuin 
israelilaisille.

Hengellinen Israel, Jumalan seurakunta, epäonnistuu 
aina ilman vahvaa johtajuutta! Jumala valitsee aina joh-
tajan, kuten Mooseksen ja Joosuan, soveltamaan lakiaan.

Jumalan omat hylkäävät kuitenkin Jumalan halli-
tuksen yhtä yleisesti kuin muinainen Israel. Vain noin 5 
prosenttia Jumalan omista on tänään Jumalalle uskollisia! 
Tuomarien kirja osoittaa meille, miksi Jumalan tosi seura-
kunta onnistuu tai epäonnistuu kaikkina aikoina.

Jumala tarvitsee ihmisiä, jotka katsovat, yrittävät 
ymmärtää Raamattua parhaansa mukaan–ja toimivat 
Raamatun mukaisesti! Kun toimimme oikein, asiat sujuvat 
aina hienosti.

JO H TAJA N  LUON N E  

Tuomarien kirjan yli 300 vuoden historia (1 Kun. 6:1) 
kattaa Israelin ”pimeän keskiajan” – suuren kärsimyksen ja 
moraalittomuuden ajanjakson, jolloin sota oli elämäntapa.

Israelin suuri epävakaus kansakuntana johtui suureksi 
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osaksi heikosta johtajuudesta. Tällä kauhealla ajanjaksolla 
löytyi muutama hyvä tuomari, mm. Jefta ja Simson. Osa 
johtajista ei ollut hyviä–Moosekseen, Joosuan tai Daavidiin 
verrattuna, mutta olivat silti suuria johtajia. Jumala herätti 
johtajat vakavasti korruptoituneilla alueilla ja toimi heidän 
kauttansa tarkoitusperänsä mukaan.

Simsonilla oli suuriksi paisuvia ongelmia. Simsonin 
elämä osoittaa, kuinka yksi ongelma voi kaataa yksilön, 
jollei ongelmaa saada kuriin ja voiteta! Meidän on voitet-
tava ongelmamme! Usea entisten profeettojen esimerkki 
kuvaa juuri tätä asiaa.

Tuomarien kirja esittää graafisen kuvauksen paremmin 
kuin mikään muu Raamatun kirja siitä, miten johtajan 
luonne vaikuttaa ihmisiin.

Ensimmäinen tuomari Otniel pelkäsi Jumalaa ja nou-
datti Jumalan käskyjä, ja ”maassa oli rauha neljäkym-
mentä vuotta” (Tuom. 3:11). Heti Otnielin kuoltua israeli-
laiset ryhtyivät Jumalan silmissä pahaan.

Synnissä elävät israelilaiset eivät menestyneet, eivät 
onnistuneet. Israelilaisten tilan huononi lopulta niin 
pahaksi, että he huusivat apua Jumalalta. Jumala herätti 
armossaan Eehudin pelastamaan kansan mooabilaisilta. 
Israel oli levossa 80 vuoden ajan, mutta kun Eehud kuoli, 
Israel vajosi taas pahaan ja epätoivoon. 

Kurjuuden sykli toistui aikakaudella seitsemän kertaa: 
Ensin ihmiset loittonivat Jumalasta, kärsivät vankeudessa, 
huusivat sitten Jumalaa avukseen, minkä jälkeen Jumala 
pelasti kansan tuomarin kautta.

Ä I T I  I SR A E L I SSA

Deboralla oli merkittävä tuomarin virka (Tuom. luku. 4). 
Hänen kautensa voitiin katsoa olevan tuomarien kauden 
valopilkku, mutta toisaalta kauhea tragedia!
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Debora oli naisprofeetta. Israelilaiset näkivät, että 
Jumala toimi ja paljasti totuuksia Deboran kautta (jakeet 
4–5). Tilanne paljasti senaikaisen Israelin valtion tilan: 
Jumala toimi tämän suurten naisen kautta ainoastaan, 
koska puuttui tarpeeksi vahva miesjohtaja!

Jumala halusi vapauttaa Israelin Barakin kautta. Debora 
antoi Barakille toimintaohjeet Jumalalta, mutta heikko 
Barak ei suostunut toimeen ilman Deboraa, ellei lähtisi 
mukaan pitämään Barakia kädestä! (Jae 8). Debora läksytti 
Barakia miehisyyden puutteesta (jae 9). Israelilla oli 10 000 
sotilasta, mutta ainoa kykenevä nainen toimitti kaiken! 

Kun Jumala oli antanut Israelille voiton taistelussa, 
Debora ja Barak lauloivat voittolaulun. Laulu on kaunis 
Jumalan voimaa kuvaava runo, mutta myös profetia 
Israelissa syntyvistä ongelmista, kun se loittonee Jumalasta.

”Debora, nousit, sinä, Israelin äiti” tämä suuri nainen 
lauloi (Tuom. 5:7).

”Minä nousin äidiksi Israeliin” kuuluu King James kään-
nöksen tuomitseva lausunto! Maasta ei löytynyt koulutet-
tuja, Joosuan kaltaisia suurmiehiä.

Amerikka sekä Britanniaa kokevat tänään tragedioita. 
Eikö tragedioiden pitäisi nostaa vihan ja voiman täyttämiä 
vahvoja miehiä? Miksi vallitsee hiljaisuus?  

Kun loittonemme Jumalasta, saatana ilmestyy. Saatana 
ajaa aina naisia valta-asemaan. Jesajan profetia kertoo, että 
näin tapahtuisi lopunaikana Israelissa (Jes. 3:12). Israel 
on tänään samanlainen kuin Deboran aikana–vahvojen 
miesjohtajien puuttuminen merkitsee tuhoa kansakun-
nille. Vielä pahempaa on se, ette yhtäkään Israelin kansa-
kuntaa johtamassa ole edes Deboraa! Perheet ovat hylän-
neet Jumalan hallinnon. Vaikka väitämme avioliittojemme 
jakautuvan 50–50, Jumala ilmoittaa, että naiset hallitsevat!

Millaisia hedelmiä tällaisilla avioliitoilla on? Tällaiset 
perheet tuottavat heikkoja, naismaisia poikia! Malli luo 
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myös aggressiivisia tyttöjä, mikä jatkaa ongelmaa. Lapsista 
tulee sortajia, ja kansaa kohtaa absoluuttinen katastrofi.

Jesajan kirjan 3. luvun jakeissa 1-5 ennustetaan, että 
kaikki vahvat johtajat puuttuvat perheiden hajoamisen 
takia. Kyseessä on kova, vakava ongelma. Näemme jälleen 
kerran kriisitilanteen, kun Israel ei toimi Jumalan käske-
mällä tavalla! Tämä on profetia tuhosta.

Kansamme ovat tuhonneet Jumalan perhehallituksen; ja 
Tuomarien kirja profetoi, että kun tuhoat perheen, tuhoat 
kansan!

Osa ihmisistä suuttuu asiasta. Ihmisten täytyy 
ymmärtää, että he ovat todellisuudessa vihaisia   Jumalalle!

Fyysisen perheen tila paljastaa hengellisen tilamme. 
Aviomiehen ja vaimon tulee alistua Jumalalle ja toisilleen–
mutta miehen on oltava pää. Jos mies ei ole pää, Jumala 
ei hallitse perhettä. Jos nainen ei kykene alistumaan mie-
helle, hän ei kykene alistumaan Kristukselle (Ef. 5:21–22). 
Miehen tulee rakastaa vaimoaan niin paljon, että hän on 
valmis kuolemaan vaimonsa takia–kuten Kristus kuoli 

Debora ja Barak laulavat ilolaulun Jumalan annettua Israelille 
voiton Kaanaan kuninkaasta Jaabinista.
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vaimonsa, seurakunnan takia. Tämän kaltainen perhehal-
litus rakentaa suuria kansakuntia.

Cambridge Bible esittää seuraavan havainnon: ”Deboran 
laulu kertoo, että heimot ovat kykenemättömiä yhteistoi-
mintaan. Juudaa ei edes mainita, historioitsijat ovat ihme-
telleet heimon eristäytymistä, se ei tuottanut yhtään tuo-
maria Otnielin jälkeen.” Mitä Juudalle tapahtui? Heimo 
oli vahva Joosuan johdolla, mutta hajosi Joosuan mentyä. 
Lange’s raamattuselitysteoksen mukaan juutalaiset luovut-
tivat Simsonin filistealaisten käsiin.

GI DEON I N  A R M E I JA

Jumala toimi Gideonin kautta voimallisesti (Tuom. luvut 
6–8). Tarina on erityisen mielenkiintoinen, koska Gideon 
oli suuri pelkuri. Jumala kutsuu maailman alhaisia – me 
olemme pelkureita! Siitä huolimatta Jumala toimi todella 
Gideonin kautta ja teki hänestä tosi rohkean! Jumala 
haluaa tehdä meistä kaikista rohkeita.

Gideon kokosi 32 000 israelilaisesta koostuvan 
armeijan taistelemaan midianilaisia vastaan, mutta 
Jumala halusi pienemmän armeijan. ”Mutta Herra sanoi 
Gideonille: Sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaak-
seni Midianin heidän käsiinsä; muuten Israel voisi kerskua 
minua vastaan ja sanoa: Oma käteni vapautti minut” 
(Tuom. 7:2). Jumalalle oli tärkeää, että kansa antaisi 
Jumalalle kunnian voitosta. Jos 30 000 israelilaista olisi 
voittanut taistelun, sotilaat olisivat kerskuneet: Olemme 
suuria! Saavutimme mahtavan voiton! Jumala haluaa 
meidän tietävän, että onnistumme Jumalan kautta.

Jumala käski Gideonin määrätä ensiksi kaikki pelois-
saan olevat ja arat armeijan miehet poistumaan. On ällis-
tyttävää, että 22 000 sotilasta poistui paikalta! (jae 3). 
Miehet olivat aikeissa taistella–he olisivat varmasti taistel-
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leet suojellakseen Israelia, mutta Jumala ei etsinyt tämän 
kaltaisia miehiä. Jumala sanoi: Koska he pelkäävät ja ovat 
arkoja, lähetä heidät takaisin. Oletko pelokas hengellisessä 
sodankäynnissä? Jumala haluaa, että olemme rohkeita 
taisteluissamme!

Vaikka armeija oli alle kolmasosan suuruinen, Jumala 
halusi karsia vielä miehiä. ”Ja Herra sanoi Gideonille: 
Vielä on väkeä liian paljon; vie heidät alas veden ääreen, 
niin minä siellä heidät sinulle tutkin... ” (jae 4). Jumala 
valitsee hengelliset merijoukkonsa. Nämä Gideonin 
armeijan miehet olivat muinaisia, erityisesti hyökkäys-
sodankäyntiä varten valittuja Israelin merijalkaväen soti-
laita. Jumala valitsee haluamansa yksilöt myös viimeistä 
Filadelfian seurakunnan työpanosta varten. Muista, että 
tämä on lopunajan profetia! Sinua ja minua tutkitaan juuri 
nyt. Jumala oppii paljon kansastaan. 

Polvilleen vettä juomaan laskeutuneet sotilaat osoittautuivat 
taistelukelvottomiksi Gideonin armeijassa.
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Jumala laittoi sotilaat koetukselle. Hän käski miesten 
juoda vettä, ja kehotti Gideonia tarkkailemaan, miten he 
ammensivat vettä. Hän erotti ne, jotka laskeutuivat pol-
villeen ja laittoivat huulet veteen vettä käsillään suuhunsa 
latkivista. Jälkimmäinen ryhmä–miehet, jotka pysyivät 
varuillaan ja valppaana jopa vettä juodessaan–käsitti vain 
300 miestä (jakeet 4–6).

Moni taistelemaan lähdössä olevista miehistä ei ollut 
innokas taistelemaan. Abraham Lincoln sanoi, että hänen 
kansansa ja kenraalejaan vaivasi sisällissodan aikana 

”hitaus”. Jos et ole innokas taistelemaan, menetät ratkai-
sevia taisteluita! Jumala etsii ihmisiä, jotka ovat innok-
kaita taistelemaan ja hyökkäämään.

”Silloin Herra sanoi Gideonille: Niillä kolmellasadalla mie-
hellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin 
sinun käsiisi; kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa” 
(jae 7). 300 miestä ei odottanut midianilaisten hyökkä-
ystä kimppuunsa, kuten suurin osa Lincolnin kenraaleista. 
Jumala sanoi lähettävänsä nämä 300 miestä Midianilaisten 
perään, hyökkäämään ja tuhoamaan vihollisen.

Huomaa, että Jumala ilmoitti: minä vapautan teidät. 
Jumala joutuu pelastamaan meidät. Löytyi yli 30 000 
ihmistä, jotka eivät olleet innokkaita taistelemaan. Jumala 
oli ilmoittanut ihmisille pelastavansa heidät, mutta ihmiset 
eivät uskoneet Jumalaa, he eivät tunteneet oloaan turvalli-
seksi Jumalan vakuutteluista huolimatta vaan pelkäsivät. 
Saatamme helposti pelätä, mutta Jumala käskee: Hyökkää. 
Älä huolehdi toisten mielipiteestä–käy sinä taistoon.

Huomaa mitä Jumala sanoi 300 miestä komentavalle 
Gideonille: ”Nouse ja käy leirin kimppuun, sillä minä 
annan (alkuteksti, olen antanut) sen sinun käsiisi”(jae 9). 
Voimakas vakuutus! Jumala vakuutti: Olen jo lyönyt vihol-
lisen, nouse ja kerää voiton hedelmä. Tiedosta, että Jumala 
antaa voiton.

AIKAISEMMAT PROFEETAT: KUINKA VALMISTUA KUNINKAAKSI58



Oli suuri kunnia saada kuulua 300 joukkoon! On mah-
tava kunnia saada kuulua tänään Jumalan Filadelfian 
seurakuntaan.

T U R M E LU K SE N  S Y V Y YS

Tuomarien kir jan aikajana päättyy 16. lukuun. 
Loppulukujen kaksi kertomusta eivät liity kirjan aikajär-
jestykseen–ne kuvaavat ja tekevät yhteenvedon Israelin 
senaikaisen synnin syvyydestä.

Luvut 17 ja 18 osoittavat, miten yleiseksi epäjumalanpal-
velus oli muodostunut, ja kuinka korruptoituneita papit 
olivat. Kertomuksen nainen päätti valmistaa epäjumalan, 
ja palvoa sitä, mutta hänen poikansa Miika varasti epä-
jumalan. Miika tunnusti kuitenkin rikoksensa ja hankki 
rahoilla toisen epäjumalan. Hän teetti vielä kasukan sekä 
muut papin vaatteet–ja asetti yhden pojistaan papiksi! 
Kapinallinen toiminta oli täysin Jumalaa vastaista.

Keskellä kertomusta esitetään tärkeä lausuma: ”Siihen 
aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja jokainen teki sitä, 
mikä hänen omasta mielestään oli oikein” (Tuom. 17:6). 
Kyseessä oli suuri ongelma! Jae kiteyttää luvun varsi-
naisen ongelman ja tiivistää Tuomarien kirjan suuren 
oppiläksyn!

Miika löysi kohta leeviläisen ja palkkasi hänet paka-
napapikseen. Miika erehtyi kuitenkin kuvitellessaan, että 
hänen toimensa miellyttivät Jumalaa.

Tärkeintä opetusta painotetaan toistuvasti: ”Siihen 
aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; ja siihen aikaan daa-
nilaisten sukukunta etsi itsellensä perintöosaa asut-
tavaksensa, sillä siihen päivään asti se ei ollut saanut 
perintöosaa Israelin sukukuntien kesken” (Tuom. 18:1). 
Daanilaiset löysivät Miikan, osallistuivat inhottaviin paka-
namenoihin sekä Jumalan muiden käskyjen rikkomiseen.
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Luvuissa 19–21 löytyy ehkä Tuomarien kirjan turmeltu-
nein ja traagisin tarina. Kertomus korostaa alussa kansan 
hallitusongelmaa: ”Siihen aikaan, kun ei ollut kunin-
gasta Israelissa, asui eräs leeviläinen mies muukalaisena 
Efraimin vuoriston perukoilla, ja hän otti itselleen sivu-
vaimon Juudan Beetlehemistä” (Tuom. 19:1).

Koska miehelle ja sivuvaimolle ei löytynyt majapaikkaa, 
vanha mies kutsui heidät yöksi kotiinsa. Paikalle astui pian 
homoseksuaalijoukko, joka vaati, että vanhus luovuttaisi 
miespuolisen vieraansa joukon käsiin, jotta se voisivat hyväk-
sikäyttää miestä seksuaalisesti! (Ylösalaisin olevien perheiden 
seuraamus.) Vanhus kieltäytyi, väkijoukko otti lopulta mat-
kamiehen sivuvaimon ja teki naiselle kuolettavasti väkivaltaa.

Jumala varmisti, että tämä häpeällinen tapaus kirjattiin 
ja kaanonisoitiin Raamattuun todistukseksi ja syytteeksi 
tuolloisesta Israelin valtion kauhistuttavasta tilasta.

Tuomarien kirjan luku 20 osoittaa, että kansa oli niin 
jakautunut, että se ei kyennyt edes sopimaan, miten toimia 
viheliäisen julmuuden takia! Seuranneessa sisällissodassa 
kuoli yli 60 000 ihmistä! Veristä historiaa! 

M U I NA I N E N  DE MOK R AT I A

Tuomarien kirjan keskeistä sanomaa painotetaan toistu-
vasti: ”Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; jokainen 
teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein” (Tuom. 
21:25). Jumala innoitti toistuvan lausuman. Hän päättää 
koko kirjan tähän lausumaan. 

Israel luisui Joosuan kuoleman jälkeen tällaiseen ”halli-
tukseen”. Tietyn pisteen jälkeen, kukaan ei enää   välittänyt 
johtajien toimista. Jokainen toimi oman päänsä mukaan. 
Kuulostaako tutulta?

Muista, että kirja on profeettinen. Kun jakeet avau-
tuvat, tunnistat Israelin! Mitkä kansat kannattavat intohi-
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moisesti demokratiaa? Amerikka, Britannia, juutalaisvaltio 
sekä useimmat Luoteis-Euroopan demokratiat.

Täsmälleen sama tilanne vallitsee moderneissa Israelin 
kansoissa! Kaikki haluavat toimia omalla tavallaan–
kuinka hänen omasta mielestään on oikein. Tämä on pro-
fetia Israelin kansoille juuri nyt! Ihmiset puhuvat vapau-
desta–mutta ihmisten vaaliman vapaus on   pelkkä vapaus 
tuhota heidän oma elämänsä! Kurjat synnit vaivaavat 
ihmisiä; ihmiset vihaavat lakia ja hallitusta. Kuka kykenee 
johtamaan tällaiset ihmiset rakentavaan tai tuottoisaan 
toimintaan?

Kertomus esittää elävästi laittomuuden surkean tuloksen. 
Kun Jumalan hallitus ei ole voimassa, kun Jumalan lait 
sivuutetaan–kun kaikki tekevät sitä, mikä hänen omasta 
mielestään on oikein–tästä seuraa surkea anarkia.

Raamatun modernin Israelin kansakunnista on muo-
dostumassa verisimpiä kansoja, koska ne hylkäävät 
Jumalan hallinnon! Tänään kaikki haluavat tehdä sitä, 
mikä hänen omasta mielestään on oikein. Tuomarien kirja 
profetoi tällaisen demokratian pelottavan tuloksen!

Israelin kohtalo on aina sama ilman Jumalan tykö 
ihmisiä johtavia vahvoja johtajia, kuten Moosesta tai 
Joosuaa. Saatana osaa hyödyntää monia demokratian heik-
kouksia ja saa kansakunnat luhistumaan.

Demokratia on luultavasti paras ihmisen luoma hallitus, 
mutta se on tuomittu aina epäonnistumaan. 

E T SI  J U M A L A N  A P UA

Kertomus sisältää tärkeän opetuksen jopa Jumalan seura-
kunnalle. Kuvattuna aikana israelilaisten hakea tuoma-
reilta apua vapaaehtoisesti–mutta suurin osa ei hakenut 
apua. Ihmisillä oli suuri määrä vapautta, ja he sallivat 
vapauden tuhota itsensä.
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Jumalan seurakunnan jäsenillä on myös paljon 
vapautta. Jumalan pastorit ovat valmiita auttamaan, mutta 
Jumala on asettanut suurimman vastuun jäsenille, jäsenten 
tulee etsiä apua. Apua pyytävien elämä on yleensä paljon 
menestyksekkäämpi.

Muistan, kuinka yksi opettajistani neuvoi Ambassador 
Collegessa oloaikanani, että jos etsisimme apua tarvites-
samme, ”osakkeemme nousisivat” collegessa. Otin tarjouk-
sesta vaarin, ja pyysin vaimoni kanssa neuvoa ongelmaan, 
jota emme kyenneet itse ratkaisemaan. Opettaja auttoi 
meitä paljon, vaikka minusta tuntui jälkeenpäin, että osak-
keeni eivät nousseet hänen silmissään–mutta uskon, että ne 
nousivat Jumalan silmissä! Tein virheitä, mutta halusin rat-
kaista ongelmat! Tiedän, että Jumala kunnioitti asennettani. 
Kiitettävästi Jumala on vastuussa seurakunnista, ei kukaan 
ihminen.

Koko Tuomarien kirja havainnollistaa, kuinka lihal-
liset miehet EIVÄT lähesty Jumalaa, kun he tarvitsevat 
apua. Kirja sisältää meille valtavan opetuksen! Miten 
lihallinen olet? Oletko kuin tuomarien ajan ihmiset? 
Lähestytkö Jumalan pastoreita apua tarvitessasi? Olemme 
lihallisia, mutta Jumala toimii silti kauttamme. Meidän 
kaikkien täytyy oppia tämä perustavanlaatuinen oppiläksy.

Profeetallisesta historiasta käy kuitenkin ihmeellisesti ilmi, 
että Jumala asetti Israelin raiteilleen. Papit olivat rappeutu-
neita, mutta Jumala oli aikeissa tehdä muutoksia. Hallitus oli 
sekasorrossa, mutta Jumala oli aikeissa asettaa kuninkaan!

Myös nykyinen käytäntö, aika, jona kaikki tekevät oman 
päänsä mukaan, on päättymässä ikuisesti. Kuningas, Jeesus 
Kristus nousee valtaistuimelle hallitsemaan! Meidän on 
ymmärrettävä syvällisesti, kuinka tärkeä tämä Kuningas on. 

On innostavaa nähdä, kuinka Jumala käynnisti mui-
naisena aikana asioiden kohdalleen asettamisen. Seuraava 
luku osoittaa, kuinka kaikki sai alkunsa yhdestä perheestä.
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N ELJÄ

Hanna: Samuelin 
oppilaitosten 

alkuperä

Israel kärsi tuomarien alaisuudessa lähes 350 pimeää his-
torian vuotta, jolloin jokainen teki sitä, mikä hänen 
omasta mielestään oli oikein. Aikakausi oli tuhoisa 

Israelille, täsmälleen sama kuin tänään Yhdysvalloille, 
Britannialle ja juutalaiskansalle. Kutsumme tilaamme 

”vapaudeksi”. Israelilaiset olivat nykyjälkeläistensä tavoin 
niin syvästi synnissä, etteivät he kyenneet päättelemään 
loogisesti: Olemme kärsineet jo vuosisatoja kurjuutta–ehkä 
meidän pitäisi alkaa toimia toisin!

Kun Samuel astui esiin, Israelin historia koki todellisen 
muutoksen.

Profeetta Samuel perusti oppilaitoksia, aloitti viral-
lisen koulutuksen, jotta Israel oppisi Jumalan elämän-
tavan. Monet Raamatunselitysteokset nimittävät Samuelia 
profetian isäksi. Samuel instituutionalisti profetian monin 



tavoin; erityisesti profetian valtikkalupauksesta sekä 
Daavidin valtaistuimesta. 

Samuel on aikaisemmissa profeetoissa järjestyksessä 
seuraava kirja. Samuelin1. ja 2. kirja keskittyvät valtik-
kalupaukseen sekä Daavidin valtaistuimeen, jolla Kristus 
tulee istumaan, jonka saamme jakaa kuninkaina ja pap-
peina–tämä loistava tulevaisuus on kirjattu Samuelin kir-
jaan! Nämä profeetalliset kirjat sisältävät monia opetuksia 
meille tänään.

Samuel perusti kolme korkeakoulua ja valmisti tien 
suurelle kuningas Daavidille. Samuel loi perustan–jolle 
rakensimme alusta lähtien. Samuel loi perustan Elialle, ja 
Elia loi perustan meille. Toimintasuunnitelma jatkuu ja 
jatkuu.

Perinteen mukaan Samuel oli vasta 13-vuotias, kun 
Jumala ilmestyi hänelle. Hän sai kokea melkoisen koke-
muksen. Samuelin täytyi kasvaa erittäin nopeasti! Uskon, 
että Samuel kykeni hyväksymään haasteen Jumalalta, 
koska hän omasi yhden Raamatun suurimmista äideistä. 
Hänellä oli hieno isä, mutta hänen äitinsä todella loisti.

Meidän tulee tunnistaa, että Samuelin äidin Jumalan 
mielen mukainen lastenkasvatukselle omistautuminen oli 
Samuelin perustamien koulujen varsinainen perusta!

S ORTO  I SR A E L I SSA

Raamatun innoitetussa järjestyksessä Tuomarien kirjaa 
seuraa Samuelin kirja. King James -käännöksessä sekä 
suomalaisessa kirkkoraamatussa Tuomarien kirjaa seuraa 
Ruutin kirja, mikä hämärtää Tuomarien ja Samuelin kir-
jojen yhteenkuuluvuuden. (Ruutin kirjan tapahtumat 
tapahtuivat kyllä tuomarien aikaan, mutta Ruutin kirjaa 
ei lasketa aikaisempiin profeettoihin vaan Vanhan tes-
tamentin viimeiseen kolmasosaan: kirjoituksiin, eli 
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Psalmeihin–kaksi ensimmäistä osaa ovat laki ja profeetat–
ks. Luuk. 24:44.) Kopeat ja tietämättömät kääntäjät muut-
tivat Raamatun kirjojen järjestyksen hämmentäen ihmiset 
sekä itsensä. Saatana pyrkii jatkuvasti hämmentämään ja 
pettämään ihmisiä. 

Tuomarin kirjan tapahtumat johtavat suoraan Samuelin 
kirjaan. Samuelin kirjan ensimmäinen sanan pitäisi 
kuulua ”ja”, mikä osoittaa, että 1. Samuelin kirja oli jatkoa 
tuomarien pahalle ajanjaksolle. Uusi kausi lähti alkuun 
noin vuonna 1140 eKr.

Elkana-nimisellä miehellä oli kaksi vaimoa (1. Sam. 1: 
1–2). Mies ja kaksi vaimoa ei ole täydellinen perhe. Jae 6 
kutsuu toista naisista toisen ”kilpailijattareksi” Jos avio-
miehellä on kaksi vaimoa, vaimot ovat lähes aina kil-
pailijattaria. Sano, mitä sanot, mutta tämä on totuus. 
Käytännöllisesti, ei hengellisesti katsottuna, sorron ja 
sotien jälkeen israelilaisista miehistä oli varmaan puutetta, 
ja luulen, ettei naisilla ollut suurta mahdollista avioitua. 
Kyseessä oli kamala, hirveä aika. Jumala antoi israeli-
laisten kokea kärsimyksen kantapään kautta, ettei heidän 
elämäntapansa toiminut.

Apostoli Paavali paljastaa Galatalaiskirjeen jakeissa 
4:22–26, että Haagar ja Saara, kaksi naista, joidenka 
kanssa Abrahamilla oli lapsia, kuvasi vanhaa liitoa ja 
uutta liittoa. Saman voisi sanoa pätevän Elkanan kah-
teen vaimoon, Peninnaan ja Hannaan: yksi edustaa fyy-
sistä liitoa ja toinen hengellistä liittoa. Naiset eroavat suu-
resti! Peninnalla ei ole suurta hengellistä merkitystä; hän 
edustaa vanhaa liittoa, mikä ei päde nykyään. Hanna oli 
varsin merkittävä nainen, jolla on meille tänään valtavasti 
opetettavaa!

Kertomus ei ole yksinomaan historiallinen, vaikka pin-
nallisten raamatunselitysteosten väitöksistä huolimatta. 
Kun tutkit Hannan esimerkkiä, voit selvästi havaita kau-
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niin uuden liiton. Kun opiskelet Raamattua syvällisesti 
ja mietiskelet sen sanaomaa, ymmärrät sen kauneuden. 
Tarvitsemme kuitenkin koko kuvan–historian ja profetian!

Jos lastenkasvatus ei ole mielestäsi tärkeää, pohdi 
kirjan esimerkkiä, Jumala painotusta, suurien kansojen 
perustusta! Suuret kansat koostuvat vahvoista lapsista–lap-
sista, jotka on omistettu mahdollisimman perusteellisesti 
Jumalalle!

Jumala ennusti, että Elia ilmestyisi lopunaikana ja 
kääntäisi isien sydämet lasten puoleen ja lapset isien puo-
leen–ettei Jumala löisi pyhiänsä ikuisella kirouksella! 
(Mal. 4:5–6). On tärkeää omistautua annetulle vastuulle, 
todella opettaa lapsillemme Jumalan tie! Kasvatuksella 
on suuri voimavaikutus! Katso, miten kasvatus rakentaa 
Israelia, miten se pelasti Israelin.

Jos aiot olla hyvä äiti tai isä–hyvä missä tahansa–tar-
vitset tällaisen suhteen Jumalaan! Silloin kaikki loksahtaa 
kohdalleen.

”Tämä mies meni joka vuosi kaupungistansa Siiloon 
rukoilemaan Herraa Sebaotia ja uhraamaan hänelle. Ja 
siellä oli kaksi Eelin poikaa, Hofni ja Piinehas, Herran pap-
peina” (1. Sam. 1:3). Jumala vertaa juuri ennen Samuelin 
oppilaitosten perustamista kahta perhettä–Israelin joh-
tavan papin Eelin ja Samuelin perhettä toisiinsa. Siilon 
papit tekivät pahoja tekoja, ajanjakso oli lannistava 
israelilaisille. 

P OI K K E U K SE L L I N E N  Ä I T I

Jumala sulki Hanna kohdun (1. Sam. 1:5). Useimmat naiset 
haluavat lapsia. Intohimoisesti lapsia toivovalle naiselle 
lapsettomuus on suuri kriisi, ja Hannalle ehkä enemmän 
kuin useimmille.  Jumala sulki Hannan kohdun tiettyä 
tarkoitusta varten. Jumala halusi käyttää Hannaa erityi-
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Hanna itki Siilon ilmestysmajan edessä rukoillen hiljaa 
poikalasta, jonka voisi omistaa Jumalalle.
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sellä tavalla, koetteli tätä tietämällään, suuresti vaivaa-
valla tavalla. Jumalan aikomus oli perustaa oppilaitoksia, 
elvyttää synnistä sairas Israel. Jumala aloitti tehtävän 
Hannasta!

Jumalan aikomus oli elvyttää Israel Samuelin kautta. 
Tämä oli varsin vastuullinen tehtävä. Jumala koettelee ja 
testaa ennen suurta työtehtävää. Tänään tehtävänämme on 
elvytettävä hengellinen Israel.

Pyytäisimme varmaan kaikki ihmisen ”vanhurskau-
della”: Hanna toivoo lasta suuresti, anna hänelle lapsi! Jumala 
eväsi kuitenkin pyynnön ja antoi Hannan odottaa, kunnes 
tämä todella lähestyi Jumalaa koko olemuksellaan.

Hanna itki koettelemuksen tähden (jae 7). Hanna mat-
kasi Siilon ilmestysmajaan rukoilemaan, anomaan, että 
Jumalaa antaisi hänelle poikalapsen! Hanna vannoi valan. 
Jos Jumala vastaisi rukoukseen, hän luovuttaisi lapsen 
Jumalalle ”koko hänen elinajaksensa”, ja poika tekisi 
nasiirilupauksen (jakeet 9–11). Hannan toimi radikaalisti 
ja uskoi lähtiessään, että hänen rukoukseensa oli vastattu 
(jae 18).

Jumala vastasi Hannan rukoukseen ja antoi tälle pojan 
(jae 19). Kun poika syntyi, hän antoi lapselle nimen 
Samuel, mikä tarkoittaa: Jumala on kuullut.

Esimerkki osoittaa, mitä voimme saada aikaan, kun 
ponnistelemme enemmän, ja kun esitämme ongelmamme 
Jumalalle. Emme voi tietää, miten Jumala saattaa toimia, 
jotta kykenemme palvelemaan häntä ja hänen työtänsä 
paremmin. Kun näet uskonnossaan (maailman silmissä) 

”fanaattisen” henkilön, joka omistaa radikaalisti elämänsä 
Jumalalle, seuraa suuria asioita, suuria ihmeitä myös 
tänään seurakunnassa.

Hanna oli varsinainen äiti, joka toteutti lupauksensa 
ja omisti Samuelin kokonaan Jumalalle. Hanna huolehti 
ahkerasti Samuelista, mutta päätti, että kun oli aika palata, 
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Samuel jäisi ilmestysmajaan, ”että hän tulee Herran kas-
vojen eteen ja saa jäädä sinne ainiaaksi” (jae 22). Hanna 
ei luovuttanut Samuelia Jumalalle ainoastaan muuta-
maksi vuodeksi–hän luovutti Samuelin Jumalalle pysy-
västi (jakeet 26–28). Mikä äiti! Mikä tulos: Jumala pelasti 
Israelin Samuelin kautta Samuelin suuren äidin tekojen 
kautta! Hanna kasvatti Jumalalle profeetan! Tämä uuden 
liiton asetelma on meille tänään.

Hanna tunnisti Israelin hengellisen köyhyyden 
syvyyden. Kansalaiset olivat sorrettuja, vailla hengellistä 
ymmärrystä. Heillä oli pelkkä Eeelin ja Eelin kapinallisten 
poikien esimerkki. Hanna päätti toimia toisin. Hän tiesi, 
että kansa piti elvyttää. Hanna käsitti, että Jumala val-
misti häntä tiettyä tehtävää varten. Hanna ymmärsi, että 
Jumala halusi Israelin kansaan erilaisen ajattelutavan!

Emme kasva, ellemme omaa tänään erilaista ajatte-
lutapaa Jumalan seurakunnassa ja Jumalan collegessa. 
Emme saa työtehtävää valmiiksi, ellei ajattelutapamme 
eroa Laodikean seurakunnista, jotka puhuvat Jumalasta 
omaamatta todellisia, merkityksellisiä hedelmiä. 

Samuelilla oli hyvä isä, mutta poikkeuksellinen äiti. 
Hanna toivoi todella lasta, ja omisti todella lapsen Jumalalle 
harvinaisella tavalla. Mikä äiti! (Hannan miehen elämä oli 
erilainen toisen vaimon ja lasten takia. Useita naisista kiin-
nostuneiden miesten on opittava annetusta esimerkistä!)

Muista, että kaikki johti perustavien oppilaitosten 
perustamiseen Israelissa. Muista, että kaikki sai alkunsa, 
kun Hanna omistautui Jumalalle.

P ROF E T I A  
K R I ST U K SE N  PA LU USTA

Kun Hanna ymmärsi, mitä Jumala aikoi tehdä, hän rukoili 
merkittävän rukouksen. Hannan täytyi olla naisprofeetta, 
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sillä Jumala paljastaa totuuden ainoastaan apostoleilleen 
ja profeetoilleen. Hanna esitti Siilossa rukouksen kautta 
profeettisen psalmin, joka on mielestäni yksi syvällisim-
mistä Raamatun profetioista! Voit lukea sen 1. Samuelin 
kirja jakeista 2:1–10.

”Ja Hanna rukoili ja sanoi: Minun sydämeni riemuitsee 
Herrassa; minun sarveni kohoaa korkealle Herrassa. Minun 
suuni on avartunut vihollisiani vastaan, sillä minä iloitsen 
sinun avustasi. Ei kukaan ole pyhä niinkuin Herra; paitsi 
sinua ei ole yhtäkään, eikä ole kalliota meidän Jumalamme 
vertaista” (jakeet 1–2). Ei ole Jumalan verstaista kalliota! 
Ei ole Jumalan vertaista! Ei ole Jumalan seurakunnan kal-
taista kirkkoa–ei Jumalan collegen kaltaista oppilaitosta.

”Älkää yhä ylpeitä puhuko, älköön suustanne lähtekö 
julkeita sanoja; sillä Herra on kaikkitietävä Jumala, hänen 
edessänsä punnitaan teot. Urhojen jouset ovat särjetyt, 
voipuneet vyöttäytyvät voimalla” (jakeet 3–4). Juutalaiset 
lukevat luvun yhä edelleen pasuunansoiton päivänä; luku 
sisältää pasuunansoiton päivän sanoman.

Jakeessa 5 on kiehtova profetia: ”Kylläisinä olleet käyvät 
palvelukseen leipäpalkoilla, nälkää nähneet eivät enää 
nälkää näe. Hedelmätön synnyttää seitsemän lasta, lapsi-
rikas kuihtuu.” Seitsemän viittaa seitsemään seurakunnan 
aikakauteen, jotka johtavat Jeesuksen Kristuksen toiseen 
tulemukseen, mitä pasuunansoiton päivä kuvaa. Hanna 
puhuu seitsemästä aikakaudesta, joita kuvataan Sakarjan 
kirjan luvuissa 3 ja 4 sekä Ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 
3! Naisen näky oli suuri! Hanna ymmärsi Raamattuaan, 
Jumala antoi hänelle tämän erityisen ilmoituksen.

Muista, että Samuelin kirja kuuluu aiempiin profeet-
toihin, joka on tarkoitettu lähinnä nykyistä lopunaikaa 
varten!

Profetia koskee perhettä. Kaikki paitsi Hannan profe-
tian seitsemän lasta ovat hedelmättömiä. Haaratutuneet 
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seurakunnat voivat kuvitella tarjoavansa kaiken tarvit-
tavan, mutta ovat hedelmättömiä! Ne eivät tuota mitään! 
Ne ovat kuoleman kielissä! Vain Jumalan tosi seurakunta ei 
ole hedelmätön.

On hämmästyttävää, että Hannalla oli niin laaja histo-
riallinen ja profeettinen yleiskuva! Seitsemän seurakunnan 
aikakautta ja pasuunansoiton juhla ovat Kristuksen paluun 
lähtölaskenta. Hanna tiesi, tulevaisuudessa seuraisi. Jumala 
paljasti Hannalle errittäin paljon. Samuelilla oli suuri äiti!

Tämä on kolmen oppilaitoksen alkuperä! Jumala syn-
nytti colleget naisprofeetan ja hänen poikansa kautta, joka 
oli profeetta!

K U T SU T T U  JO H TAJ I K SI

Hannan profetia jatkuu: ”Herra antaa kuoleman ja antaa 
elämän, hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen” (1. Sam. 
2:6). Ihmiset eivät anna Jumalalle kunniaa, että Jumala 
herättää ihmiset haudasta! Kristus on todellinen ylösnou-
semus! Kuinka moni uskoo tämän? Hanna uskoi varmasti.

”Herra köyhdyttää ja rikastuttaa, hän alentaa ja ylentää. 
Hän tomusta nostaa halvan, hän loasta korottaa köyhän, 
pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaak-
sensa heidän periä kunniasijat. Sillä maan tukipylväät 
ovat Herran, hän on asettanut niiden päälle maanpiirin ” 
(jakeet 7–8). Uskotko, että Hanna ymmärsi uuden liiton? 
Keitä ovat tomusta nostettavat halvat? Keitä ovat loasta 
korotetut köyhät? He ovat Jumalan ensihedelmiä. Meistä 
tulee Jumalan ruhtinaita, ja tulemme istumaan kunniasi-
joilla ikuisesti! Ei ole viisasta kuvitella, että Hanna lau-
suma koskisi pelkästään tätä nykyistä elämää.

Jumalan seurakunta on tänään maailman silmissä 
alhainen – ”lokainen köyhä”, mutta meistä tulee kohta, 
yhtäkkiä, maapallon korkeimpia kuninkaallisia! Pian, 

Hanna: Samuelin oppilaitosten alkuperä 71



yhtenä päivänä, Jumala asettaa koko maailman Jumalalle 
omistautuneiden ihmisten päälle. Maailma hämmästyy 
Jumalan toimista–kun Jumala asettaa koko maailman 
alhaisten ihmisten päälle. 

Meidät on kutsuttu pylväiksi! Emme ole luonnostaan  
pylväitä; pylvään rakentamiseen vaaditaan paljon työtä. 
Tulemme olemaan Jumalan pylväinä. Jumala työskentelee 
ja valmistaa meitä nyt vastuullista asemaa varten.

Huomaa huolellisesti, Jumala kertoo, että hän «on aset-
tanut niiden päälle maanpiirin”! Jumala on jo asettanut 
maailman pylväittensä päälle (Ilm. 3:12). Se on tehty, alkio-
muodossa. Pylväät ylläpitävät koko rakennusta. Jumalan 
hengelliset pylväät tukevat koko maailmaa!

Jumala on tehnyt meidät kuninkaiksi ja papeiksi, alkio-
muodossa! (Ilm. 1:6; 5:10). Asia on varma, valmis–jos me 
pysymme uskollisena.

Mitä kuningas ja pappi tekevät? He johtavat. Samuel 
opetettiin johtamaan. Samuel auttoi Daavidin, suuren 
Jumalan miehen valmistamisessa.

Emme saa esittää tekosyytä, että emme ole kiinnos-
tuneita johtajuudesta. Jumala käskee: Omistaudu minulle. 
Teen sinusta kuninkaan ja papin. Aion asettaa koko maailman 
hartioillesi! Tämä ei ole fantasia–se Raamatun totuus!

Ymmärrämmekö, miksi Jumalan on hallittava meitä 
tänään? Ymmärrämmekö todella, mitä tehtävää varten 
Jumala on kutsunut meidät?

Meidät on kutsuttu johtajiksi, ei seuraajiksi! Meidän 
on valmistauduttava tätä ällistyttävää, innostavaa tulevai-
suutta varten! Profetia kertoo kaikkien aikojen mahtavim-
masta Jumalan ihmiselle tarjoamasta palkinnosta.

Laodikealaiset seuraavat, mutta he eivät seuraa Jumalaa. 
He seurasivat miestä nyt ja jatkossa.

Mitä maailman hartioillemme asettaminen tarkoittaa? 
Meidät on kutsuttu rakentamaan uutta sivilisaatiota. 
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Sivilisaatiomme pian räjähtää! Uuden sivilisaation joh-
taminen vaatii mielemme ja luonteemme kehittämistä. 
Jumala antaa meille mahdollisuuden auttaa Kristusta opet-
tamaan kaikkia koskaan eläneitä ihmisiä!

Meidän on tehtävä työtä, että opimme saman kuin 
Hanna. Hanna kaipasi useimpien naisten lailla perhettä. 
Jumala loi Hannaan halun saada lapsia, mikä on vain esi-
kuva Kristuksen morsiamesta. Kristus haluaa morsiamensa 
kaipaavan perhettä, joka kattaa jokaisen koskaan eläneen 
ihmisen!

Näky on valtava, mieltä laajentava! Lue edellinen kap-
pale uudestaan.

On ihmisen ajattelun vastaista haluta huolehtia koko 
maailmasta perheenämme. meidät on kutsuttu, meitä 
koulutetaan oppimaan ajattelemaan Jumalan, ei ihmisen 
tavoin!

Ei ole luonnollista haluta, että Jumala asettaa koko 
maailman harteillemme. Olemme alhaisia ja ajattelemme: 
miksi ihmeessä omaisin tällaisen vastuun?

Ei ole luonnollista, mutta Jumala kertoo, että hänen mor-
siamensa täytyy ajatella tällä tavalla. ”Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa...” 
(Joh. 3:16). Isä antoi Poikansa maailman puolesta! Jumala 
kutsuu meitä innostavaan työhön! Meidän on työskennel-
tävä tosissamme iskostaaksemme näyn mieliimme! Meidän 
on ajateltava kokonaan eri tavalla kuin aikaisemmin.

”Hän varjelee hurskastensa jalat, mutta jumalattomat 
hukkuvat pimeyteen; sillä mies ei omalla voimallaan 
mitään voi” (1. Sam. 2:9). Kuvittelemme, että kestämme 
luonnollisesti, kun ponnistelemme suuremmalla ihmis-
voimalla kuten laodikealaiset, jotka harhailevat uskon-
nollisen sekavuuden erämaassa, yrittäen selvittää asiat 
ihmiskyvyllä. Todellisuudessa ”mies ei omalla voimallaan 
mitään voi”.
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Jumalan seuraamisessa ei ole kyse ihmisten lahjakkuu-
desta tai ihmisvoimasta. Jumala ei halua ennen kaikkea 
suuria kykyä tai lahjoja–vaikka niillä on osansa. Jumala 
tahtoo, että isoat ja janoat Jumalan vanhurskautta! Jumala 
haluaa, että katsot Jumalaan ja rakennat Jumalan mielen 
ja luonteen! Omaamme kaiken tarittavan vallan, jos toi-
mimme näin! Kaikki alkaa perheestä tai perheestä 
oppimisesta.

Luulo, että aikaisemmat profeetat olisivat pelkkää his-
toriaa, on saatanan innoittama virheajattelu. Saatana ei 
lakkaa koskaan yrittämästä pettää, estää ensihedelmiä 
näkemästä heitä odottavaa ikuista, koko maailmankaik-
keuden kattavaa palkintoaan! 

Aikaisemmat profeetat eivät ole pelkkää historiaa vaan 
profetia tulevaisuudestamme Jumalan yhteydessä–kuinka 
hallitsemme Jumalan kanssa–osana Jumalan kuninkaal-
lista perhettä. Daavidin perhevaltaistuin kertoo tästä. 
Jumala ”on asettanut niiden päälle maanpiirin”!

Tämä äärimmäisen tärkeä tausta johti Jumalan oppilai-
tosten perustamiseen!

P ROF E T I A  DA AV I DI N  
VA LTA I ST U I M E STA

”Jotka taistelevat Herraa vastaan, ne joutuvat kauhun val-
taan; hän jylisee taivaasta heidän ylitsensä. Herra tuo-
mitsee maan ääret; hän antaa vallan kuninkaallensa ja 
korottaa korkealle voideltunsa sarven” (1. Sam. 2:10). Mistä 
Hanna puhuu? Tämä on suora, täsmällinen profetia 
Kristuksen toisesta tulemisesta! Kristus jylisee taivaalta 
pyörremyrskyn tavoin ja murentaa vastustajansa, minkä 
jälkeen hän nostaa kuninkaansa ja hallitsee maan päällä.

Myös tämä luku luetaan vielä nykyään juutalaisten 
synagogassa pasuunansoiton juhlapäivänä. Luku sisältää 
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suuren profeetallisen sanoman: Pasuunansoiton päivä 
kuvaa Kristuksen toista tulemista. Kyseessä on aikaisem-
pien profeettojen sisältämä pasuunansoiton päivän viesti, 
selvä profetia Kristuksen paluusta–huoneesta ja kuningas 
Daavidin valtaistuimesta!

Hanna profetoi Daavidista ja Daavidin valtaistuimesta–
ennen Daavidia! Hanna puhui 1. Moos. 49:10 valtikkalu-
pauksesta! Totuus ilmenee läpi koko kirjan, ja Hannalla oli 
keskeinen rooli asiassa. Hanna oli profetoidessaan Siilossa. 
Valtikkalupauksen toinen osa koskee koko maailman 
pelastusta. Hannan koko profetiansa kertoo syntymisestä. 
Hanna synnytti pojan, mikä kuvaa pelastusta! Tulemme 
syntymään hengellisesti kuin Hannan lapsi–Jumalan 
perheeseen!

Hannan profetia osoittaa, että Daavidin valtaistuin ja 
Daavidin huone ovat sidoksissa maapalloon–koko maail-
maan! Meidän täytyy ajatella laajasti! Meidät on kutsuttu 
maailman pylväiksi! Jumala kutsui sinut pylvääksi.

Hanna ei puhu profetiassa Saulista. Jumala joh-
datti Hannan mielen suoraan Daavidin. Hanna profetoi, 
että Daavidin huone hallitsisi ikuisesti. Profetia koskee 
Daavidin huonetta sekä Jumalan asettamia kuninkaita 
Daavidin valtaistuimelle. Profetia koskee uskollisia pap-
peja, Saadokin poikia, jotka Jumala asettaa hallitsemaan 
kanssaan huomisen maailmassa! 

Hannan poika voiteli Daavidin kuninkaaksi. Uskon, että 
Hanna näki tämän. Hannan täytyi olla tietoinen tulevasta 
historiasta. Samuelilla oli kunnia olla osa historiaa, mikä 
ei olisi toteutunut ilman hänen erinomaisesta äitiään.

Hannan lausuma oli tarkka, ja se kattoi suuren osan 
Jumalan suunnitelmasta! On epätavallisia omata näin 
tarkka näky ja suuri ymmärrys!

Mistä tämä vaimo sai ymmärryksensä? Jumala antoi 
näyn. Jumala liikuttui naisen olemuksen ja toimien tähden. 
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Jumalan Hannalle antaman profetian laajuus todistavat 
tästä.

Daavid edustaa kaikkia ihmisiä. Jumala haluaa perheen, 
ja uskon, että hän ilmaisi halunsa Hannan kautta! Hanna 
oli profetian kautta kanava Jumalan tunteille, halulle saada 
poikia ja tyttäriä! Jumala haluaa poikia ja tyttäriä perhee-
seensä, paljon enemmän kuin Hanna. Koska Jumala puhui 
suoraan Hannan kautta, voimme aistia, että Jumala saa 
perheen, ja jos olemme yhtä määrätietoisia kuin Hanna, 
olemme tässä Jumalan perheessä; hallitsemme Daavidin 
huoneena ikuisesti!

Hannan kohdun sulkeminen todella motivoi häntä. Kun 
Hanna sai lopulta pojan Jumalalta, hän oli riemukas rouva! 
Jumala innoitti Hannan jäsentämään suurenmoisen pro-
fetian. Mitä enemmän kertaat profetiaa, sitä suuremmin 
vakuutut sen valtavuudesta. Jumalan tapa motivoida 
Hannaa toi tämän Jumalan lähelle, mikä puolestaan mah-
dollisti syvällisen profetian toimittamisen meille kaikille 
tänään. 

” USKOL L I N E N  PA P P I”

Hanna profetoi kaiken Siilossa, aivan tuomareiden ajan 
lopussa. Aika oli katastrofinen Israelissa pappeuden kor-
ruption takia (1. Sam. 2:12–16). Eelin pojista oli tullut kel-
vottomia miehiä (engl. paholaisen poikia, sons of Belial, jae 
12). Pojat epäonnistuivat, koska Eeli asetti heidät Jumalan 
edelle.

Koimme tänä lopunaikana monin tavoin samanlaisia   
ongelmia Jumalan seurakunnassa. ”Ja nuorten miesten 
synti oli kovin suuri Herran edessä, koska he pitivät 
Herran uhrilahjan halpana” (jae 17). Monet Jumalan omat 
toimivat tänään samalla lailla: monet pitävät Jumalalle 
uhraamista halpana. 
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Jumala valitsi henkilökohtaisesti Eelin tekemään työ-
tään (jakeet 27–28), mikä on valtava ylistys. Jos pappi tai 
pastori epäonnistuu työssään, kyseessä on yhtä valtava 
katastrofaalinen vajoaminen. Jumala valitsi tänä lopunai-
kana henkilökohtaisesti monta pastoria, mutta useimmat 
muuttuivat penseiksi. Heidän traaginen vajoamisensa on 
tämän lopunajan suurin kriisi. 

”Miksi te häpäisette minun teurasuhrini ja ruokauh-
rini, jotka minä olen säätänyt asuntooni? Ja miksi sinä 
kunnioitat poikiasi enemmän kuin minua, niin että te liho-
tatte itseänne parhaalla osalla jokaisesta minun kansani 
Israelin uhrilahjasta?” (jae 29). Jumala toimii usein fyy-
sisen perheen kautta, mikä on suuri koetus isälle. Eelin 
oli opittava, ettei poikaa saa kunnioittaa enemmän kuin 
Jumalaa. Tällaisella epäonnistumisella on pelottavan mit-
takaavan seuraamukset!

Jumala oli niin tympääntynyt epäkelpojen pappien 
tekoihin, että jakeen 25 mukaan “tahtoi surmata heidät”. 
Hanna profetoi, että Jumalan vastustajat joutuvat kauhun 
valtaan (engl. rikotaan palasiksi)! (Jae 10). Jumala on tuo-
mion Jumala. Episodi päättyy surkean lapsenkasvatuksen 
takia Eelin kuolemaan, koska Eeli ei vastustanut omia poi-
kiaan eikä johtanut Jumalan haluamalla tavalla.

Keskellä tragediaa näyttämölle nousi yksittäinen nainen, 
joka muutti pikkuhiljaa Israelissa historian suunnan! 
Mikä nainen!

Huomaa, mitä Jumala profetoi tässä yhteydessä Eelille: 
”Ja sinä saat nähdä minun asuntoni olevan puutteessa huo-
limatta kaikesta siitä hyvästä, mikä tulee Israelille. Eikä 
kukaan sinun suvussasi ole koskaan elävä vanhaksi” (jae 32). 
Jumala puhuu näissä profetioissa ikuisuudesta–erityisesti 
meille tänään.  ”Kuitenkaan minä en hävitä kaikkia sinun 
omaisiasi alttariltani, niin että sammuttaisin sinun silmäsi 
ja näännyttäisin sielusi; mutta kaikki sinun suvussasi kas-
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vaneet kuolevat miehiksi tultuaan” (jae 33). Tämä on äärim-
mäisen tuskallinen vika. (Saat perusteellisemman profetian 
selvityksen tilaamalla ilmaiskirjan Jumalan perhenäky.) 

Jakeen kasvu-sana on sama kuin Jesajan kirjan jakeen 9:7 
hepreankielinen ilmaisu (engl. increase, suom. loppumaton). 
Jos epäonnistumme Jumalan tehtävässä tänään, meidät ero-
tetaan Jumalan perheestä ikuisesti, mikä on hinta, jos ase-
tamme jonkun ihmisen tai asian Jumalan edelle.

Jumalan papit ovat tänään Jumalan valittuja. Palkinto 
on mahtava, rangaistus on hirvittävä. Joko meistä tulee 
ikuisesti Jumalan perheen jäseniä tai ikuisesti tomua 
pyhien jalkojen alla (Mal. 4:3). Malakian kirjan jakeen 
tulisi herättää pelko Jumalan omissa, mutta laodikealaiset 
ovat menettäneet Jumalanpelkonsa (Mal. 1:6). 

Jumala tekee selväksi, mitä hän toivoo meiltä tänään. ”Ja 
merkkinä tästä on sinulla oleva se, mitä kahdelle pojallesi, 
Hofnille ja Piinehaalle, tapahtuu: he kuolevat molemmat 
samana päivänä. Mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, 
joka tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hänelle minä 
rakennan pysyväisen huoneen, ja hän on vaeltava minun voi-
deltuni edessä kaiken elinaikansa” (1. Sam. 2:34–35). Israel 
(fyysinen ja henkinen) on vahva uskollisten pappien kautta! 
Älä unohda asiaa. Jumala valmistaa tänään pappeja. Tämä on 
profetia siitä Jumalan toimista juuri nyt. He tulevat olemaan 
Jumalan voideltuja ikuisesti! Tämä on profetia papeista, jotka 
Jumalan valmistaa hallitsemaan Kristuksen kanssa.

SA M U E L I N  
P E R H E KOU LU T US O H J E L M A

Apostolin tekojen jakeet 3:19–24 kertovat, että Samuel 
ennusti tulevasta virvoituksen ajasta, jonka Jeesus Kristus 
saattaa alkuun palatessaan. Mistä Samuel sai tämän 
tiedon? Hän oppi sen äidiltään!
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Hanna tunsi profetian ja ymmärsi Jumalaa. Hän 
opetti pojallensa seitsemästä uuden testamentin seura-
kunnan aikakaudesta Kristuksen paluusta. Samuel omasi 
aikamoisen näyn hänen äitinsä opettaman profetian ja 
totuuden takia. On hämmästyttävää, mitä yksi ihminen voi 
saada aikaan, kun antautuu Jumalan alaiseksi.

Samuel sai äidiltään erinomaisen koulutuksen! Hanna 
opetti Samuelille profetiaa–ilmoitusta Jumalalta–joka 
Israelin olisi pitänyt omata, mutta joka puuttui pitkään! 
Kaikki tekivät, mitä halusivat, eikä Israelissa ei ollut ilmes-
tystä ennen Samuelia (1. Sam. 3:1).

Hannaa koeteltiin ja hän kärsi odottaessaan poikalasta. 
Jumala antoi Hannan odottaa, kunnes tämä oli äärim-
mäisen valmis. Katso ihanaa tulosta! Hanna oli valmis 
Samuelin syntymähetkellä.

Huomisen maailmassa meidän on oltava yhtä valmiita 
kuin Hanna. Tämä on profetia tälle päivälle–varsinaiselle 
lopunajalle, jolloin H. Armstrong perusti Samuelin toimin-
taan perustuen kolme oppilaitosta. me toimimme samalla 
tavalla.

Jumalan työ saa aikaan valtavia asioita. Osa nuo-
ristamme saattaa tuntea olevansa liian nuoria suuriin 
tekoihin. Toistan että, perinnetiedon mukaan Samuel oli 
13-vuotias, kun Jumala ilmestyi hänelle! Jumala ei toimi 
ainoastaan aikuisten kautta. Te, nuoret ja teini-ikäiset, 
mitä tekisit, jos Jumala ilmestyisi sinulle tänään? Jumala 
voi tehdä suuria tekoja, kun vain tottelet häntä? Millaisen 
ymmärryksen Jumala antaa sinulle?

Nuorten on ymmärrettävä, että elämme kiireistä aikaa. 
Nuorille työtehtävämme voi tuntua vakavalta taakalta, 
mutta entä Samuelista? Jumala todella koulutti tämän 
nuoren teinin. Jumala tekee tänään hienoa työtä Imperial 
Academy -oppilaiden ja Herbert W. Armstrong Collegen 
-opiskelijoiden kautta. Nämä koulut poikkeavat suuresti 
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Hanna opetti nuorta Samuelia tunnollisesti tämän ensimmäisinä 
elinvuosina ennen Siiloon luovuttamista. 

AIKAISEMMAT PROFEETAT: KUINKA VALMISTUA KUNINKAAKSI80



maailman kouluista–meidän kaikkien on ymmärrettävä 
asia entistä selvemmin. Millaisen   ymmärryksen Jumala 
kykenee antamaan nuorille, jotka opiskelevat oppilaitok-
sissa, joissa heille vakiinnutetaan Jumalan elämäntapa? 

Kun muistelen Ambassador Collegen opiskeluaikaa, 
ymmärrän, kuinka monella tavalla Jumala toimi koulut-
taakseen minua. Jumala tekee kaiken mahdollisen kou-
luttaakseen meistä jokaisen. Jumala tuntee sinut hyvin 
ja rakastaa sinua hyvin paljon! Jumala haluaa, että tuotat 
Hannan lailla tuloksia. Jumala haluaa, että olet kuin 
Samuel! Kun muistelet elämääsi, huomaat, kuinka rakas-
tavasti Jumala toimi keskellä kohtaamiasi koettelemuksia. 
Et toivonut koettelemuksia–mutta kohtaamasi koettele-
mukset tuottivat hyvän, Jumalan tavoitteleman tuloksen. 

Jumalan on paljastettava meille Samuelin oppilaitok-
sista, miten kaikki sai alkunsa. Meidän on ensin ymmärret-
tävä, millaisesta perheestä Samuel oli lähtöisin. Jumalalla 
oli suuri työ Samuelia varten, ja nuorella miehellä oli 
vahva perhe, joka valmisti hänet tehtäväänsä. 

Herbert W. Armstrongilla oli myös vahva perhe, sekä 
vahva avioliitto. H. Armstrong opetti meille, että college 
perustuu Malakian kirjan 4. luvun jakeisiin 5–6. Hän 
opetti, että jollemme käännä lasten sydämiä isien puo-
leen ja isien sydämiä lasten puoleen, emme perusta yhtään 
mitään. Voimme oppia eri   tavoin, mutta tärkein oppimis-
tapa tapahtuu fyysisten perheiden kautta.

Hanna omisti Samuelin Jumalalle, ja nuori mies sai 
aikaan hienoja asioita. Mitä tapahtuu, jos sinä omistaudut 
Jumalalle? Hienoja, mahtavia asioita seuraa elämässäsi! 
Kaikki riippuu siitä, omistaudutko Jumalalle.

Kehitä kaipuu tulla osalliseksi huomisen maailmaa hal-
litsevasta Jumalan perheestä! Salli Jumalan rakentaa mie-
lessäsi syvällinen halu saada auttaa Kristusta hallitsemaan 
maailmaa!
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V I I SI

Samuel: Jumalan 
perhenäyn 

vakiinnuttaminen

Aikaisemmat profeetat puhuvat jatkuvasti oppilaitok-
sista ja koulutuksesta.

Katsaus historiaan osoittaa, että Jumala perustaa 
collegen yleensä pahana aikana.

Ensimmäinen tuntemani historiallinen, Jumalan 
perustama college esiintyi Samuelin aikana. Israel oli 
elänyt noin 350 vuotta tuomarien aikakautta, jolloin 
kaikki sysäsivät suuren Jumalan syrjään, jokainen teki 
sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Apostolien 
tekojen jae 13:20 kuvaa tätä kauhistuttavaa ajanjaksoa 
ja kertoo, miten ajanjakso päättyi: se päättyi profeetta 
Samueliin. Jumala perusti tänä kauhistuttavana aikana 
Samuelin kautta oppilaitoksia varoittaakseen Israelia, tar-
jotakseen ihmisille mahdollisuuden oppia tuntemaan 
totuutensa.



Myöhemmällä Israelin aikakaudella, Ahabin ja Iisebelin 
kauhistuttavalla valtakaudella, esiin astui Elia, jonka kie-
routuneiden johtajien vaino uuvutti lähes kokonaan. Elia 
perusti kuitenkin vainosta huolimatta oppilaitoksia, ja 
hänen mentyään samaa työtä jatkoi Elisa.

Jumala herätti tänä pahana lopunaikana Herbert W. 
Armstrongin ja kolme loistavaa oppilaitosta. Elämme nyt 
aikaa, jona Jumalan mukaan luopiot ovat täyttäneet syn-
tiensä mitan” (Dan. 8:23) – ja Jumala päätti rakentaa taas 
kerran suurenmoisen oppilaitoksen. Miksi Jumala haluaa 
koulun? Meidän tulee toimia todistajina maailmalle, 
meidän tulee myös varautua suorittamaan raskaampi työ-
tehtävä kuin koskaan aikaisemmin. 

Tieto Samuelin ja Elian oppilaitoksista löytyy Samuelin 
ja Kuninkaiden kirjoista. Molemmat kirjat kuuluvat aikai-
sempiin profeettoihin, ja on huomattavaa, miten paljon ne 
liittyvät koulutukseen. Nämä Raamatun kirjat kertovat 
meille, kuinka valmistumme kuninkaiksi, miksi meidät on 
kutsuttu. Jos haluat olla Jumalan kuningas, opiskele näitä 
kirjoja. Kirjoja kutsutaan yhdessä Kuningasten kirjaksi tai 
Kuningaskuntien kirjaksi.

On kiehtovaa opiskella Samuelin elämää ja miten hän 
valmistui ylevää vastuullista tehtävää varten. 

Ä L Ä  A N NA  J U M A L A N  
SA NOJ E N  VA R I STA  M A A H A N

”Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla; mutta 
Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä 
näyt olleet tavallisia” (1. Sam. 3:1). Jumala ei paljastanut 
totuuttaan Eelille tämän perhekasvatuksessa epäonnis-
tumisen tähden; pappi salli poikansa toimia, miten he 
halusivat, ikään kuin hän ei olisi voinut asialle mitään. 
Kansa ei saanut uutta ilmoitusta suunnilleen kolmeen vuo-
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sisataan! Voitko kuvitella Jumalan seurakuntaa ilman 
Jumalan ilmoitusta? Israel eli vaikeaa aikaa. Israelilaiset 
olivat äärimmäisen rappeutuneita! Heiltä puuttui kaikki 
ymmärrys Jumalasta. Vuosisatoja voitaisiin verrata demo-
kraattiseen hölynpölyyn nykymaailmassa.

”Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmiä 
alkoi hämärtää, niin ettei hän voinut nähdä, makasi sijal-
lansa eikä Jumalan lamppu ollut vielä [kokonaan] sam-
munut (engl. lamppu sammui)… Herran temppelissä, 
jossa Jumalan arkki oli...” (jakeet 2–3). Lamppu oli sam-
mumassa. Samoin tapahtui H. Armstrongin kuoleman jäl-
keen Worldwide Church of God -seurakunnassa. Näky–H. 
Armstrongin opetukseen lisätty ja rakennettu uusi 
ilmestys–hiipui.

”Jumalan lampulla” on syvä merkitys. Oikeampi 
ilmaisu kuuluu ”Elohimin lamppu” – joka viittaa 
Jumalaperheeseen! Tämä on Jumalaperheen lamppu! Kun 
keskitymme Jumalaperheeseen, lamppu palaa kirkkaasti!

Lampun tulee palaa kirkkaasti, ja Jumala haastaa sinut 
auttamaan työn kasvussa. Jumala haastaa omansa. Hän 
haastaa tänään opiskelijat koulussaan ja collegessaan. H. 
Armstrong rakensi colleget ensisijaisesti, työn tuli kasvaa.

Eeli epäonnistui, mutta Jumala oli valmis kääntämään 
kansakunnan tilan Samuelin kautta. Sama pätee meihin: 
Jumala on valinnut sinut ja minut auttamaan kääntämään 
työn suunnan. Juuri tästä ”luhistuneiden raunioiden pys-
tyttämisestä” on kysymys (Aam. 9:11) – ei vain työvauhdin 
ylläpidosta vaan päinvastaiseen suuntaan kulkemisesta. 
Omaamme kunniallisen tehtävän kauhistuttavan katast-
rofin keskellä!

Samuel kutsuttiin tehtäväänsä nuorena. Samuel vastasi 
Jumalalle: ”Puhu, palvelijasi kuulee” (1. Sam. 3:10). Nämä 
ovat voimallisia sanoja! Me kaikki tarvitsemme tämän 
asenteen, kun Jumala puhuu meille!
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Jumala kutsui Samuelin paljastaakseen tälle totuuden 
(jae 11). Jumala päätti antaa uutta ilmoitusta–huomat-
tavan harvinaista   Israelissa! Jumala selitti aluksi, miten 
hän aikoi rankaista Eeliä ja tämän perhettä ”kun hän tiesi 
poikiensa pilkkaavan Jumalaa eikä pitänyt heitä kurissa” 
(jakeet 12–13). Jumala oli vihainen, koska Eeli asetti poi-
kansa Jumalan edelle; papin kaksi poikaa hallitsivat 
isäänsä. Jumala oli saanut tarpeekseen ja päätti käytöksen 
ikuisesti! Jumalaa korkeammalla ei ole mikään, ei kukaan! 
Tämä on ensimmäinen oppiläksy. Tämä on ensimmäinen 
käsky.

Jos haluat nostaa Jumalan kiivaan vihan, toimi kuten 
Eeli perheineen! Hetteille jätetty lastenkasvatus tuhoaa 
kansakunnan ja saa kaiken murenemaan.

”Sentähden minä olen vannonut Eelin suvusta: Totisesti, 
Eelin suvun rikosta ei koskaan soviteta, ei teurasuhrilla 
eikä ruokauhrilla” (jae 14). Jumala lausui järkyttävän pro-
fetian perheestä, joka johti Israelin syntiin. Jumala on 
vihan täyttämä ja lupaa rangaista sukua ikuisesti!

Samuel selitti profetian Eelille, joka vastasi: ”Hän on 
Herra; hän tehköön, minkä hyväksi näkee” (jae 18). Eeli 
tiesi, että Jumala työskenteli tämän 13-vuotiaan pojan 
kautta. Jumala toimi Samuelin kautta, vaikka tämä oli 
tuskin teini-ikäinen. Voimmeko opettaa varhaisnuoremme 
ja teinimme tottelemaan Jumalaa, jotta Jumala voi käyttää 
heitä? Tämä on suurenmoinen esimerkki!

Eeli joutui todistamaan, kuinka vaikuttava nuori mies 
Samuel teki hyvää, jota hänen omat poikansa kieltäytyivät 
tekemästä. Eeli näki Samuelin käytöksen tuomitsevan 
hänen omat poikansa ja oman isyytensä.

Jae 19 kertoo: ”Ja Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen 
kanssansa eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista 
maahan.” Teini Samuel ei antanut yhdenkään Jumalan 
sanoista varista maahan! Ei edes yhden! Ylistävä kuvaus 
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suuresta Jumalan profeetasta. Samuel isosi ja janosi van-
hurskautta niin paljon, että kokosi hengessä kaiken. Jumala 
rakasti Samuelin asennetta.

Näin Jumala kouluttaa profeetan!
Korostamme tänään Jumalan collegessa samaa läksyä 

ja kannustamme oppilaita omaksumaan kaikilla oppi-
tunneilla Samuelin kaltaisen asenteen. Tajuatko, kuinka 
paljon elämäsi muuttuisit, jos toimisit samoin? Näemme, 
miksi Jumala kykeni käyttämään Samuelia voimalli-
sesti. Me kaikki tarvitsemme saman asenteen–tavoit-
teen säilyttää jokainen sana niin täydellisesti kuin mah-
dollista. Jos toimimme tällä tavalla, voimme olla varmoja, 
että Jumala perustaa ja ohjaa tulevaisuudessa kauttamme 
oppilaitoksia!

Jumala puhuu tänään seurakunnassansa. Kun kuulet 
Jumalan äänen, olet tilivelvollinen kaikista kuulemis-
tasi sanoista! Olemme nähneet, kuinka 95 prosenttia 
Jumalan omista antoi Jumalan sanojen varista maahan. 
Olemme Jumalan jäännös-seurakunta, koska emme anta-
neet näiden sanojen varista maahan! Meidän on kasvettava 
jatkuvasti, koska Jumala asettaa maailman harteillemme! 
Tarvitsemme jokaisen sanan–kaiken mahdollisen Jumalan 
tarjoaman koulutuksen. Tiedän, että tarvitsen elämässäni 
kaikkea Jumalan minulle antamaa koulutusta–ja tulevai-
suudessa entistä enemmän. Olemme maailman silmissä 
alhaisia, emme nerokkaita. Meidän tulee olla Samuelin 
kaltaisia, tehdä työtä, jottemme anna Jumalan totuuden–
Jumalan mielestä ja suusta tulevan totuuden–varista 
maahan. Samuel ymmärsi, että hänelle tarjottiin suurta 
mahdollisuutta. Ymmärrätkö sinä?

Jae 20 sanoo, ”ja koko Israel Daanista Beersebaan asti 
tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä.” 
Kyseisenä aikana ei ollut uutta ilmestystä, mutta Samuel 
sai Jumalalta kaiken tämän tiedon ja koulutuksen! Kaikki 
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tiesivät, että Jumala työskenteli tämän nuoren miehen 
kautta. Jokainen israelilainen tiesi, että Samuel oli pro-
feetta! Vertaa tätä maamme nykytilaan.

Tuomarien ajanjakson jälkeen, jolloin kaikki toimivat 
oman päänsä mukaan, Jumala rakensi Samuelin kautta 
päämajan, työn, johon kaikki Israelilaiset voisivat koh-
distaa katseensa. 

AV U N  K I V I

Filistealaiset hyökkäsivät 1. Samuelin kirjan luvussa 4 
israelilaisten kimppuun, tappoivat yli 30 000 miestä ja 
varastivat liitonarkin. Israelilaiset kuvittelivat taikauskoi-
sesti, että tämä fyysinen esine takaisi heille turvan, vaikka 
he eivät totelleet Jumalaa. Heidän tappionsa osoitti usko-
muksen vääräksi (liite, ”Siilo: salaperäinen viesti,” sivu 
100).

Jumala langetti kovan kirouksen liitonarkin varasta-
neiden filistealaisten ylle, jotka palauttivat sen seitsemän 
kurjan kuukauden kuluttua takaisin Israelille. Israelilaiset 
kohtelivat kuitenkin liitonarkkia huolimattomasti, ja 
Jumala tappoi yli 50 000 ihmistä synnin tähden. Pelokkaat 
israelilaiset veivät liitonarkin Kirjat-Jearimiin ja jättivät 
sen sinne 20 vuoden ajaksi! Heitä vaivasi edelleen tai-
kausko ja epäjumalanpalvelus.

Samuel yritti käännyttää israelilaiset pois pahuudesta. 
”Mutta Samuel sanoi koko Israelin heimolle näin: Jos te kai-
kesta sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin pois-
takaa keskuudestanne vieraat jumalat ja astartet ja kiinnit-
täkää sydämenne Herraan ja palvelkaa ainoastaan häntä, 
niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä” (1. Sam. 7:3). 
Israelilaiset suostuivat Samuelin johtajuuteen ja poistivat 
epäjumalansa. Samuel rukoili kansan puolesta, ihmiset 
paastosivat ja tunnustivat syntinsä.

Samuel: Jumalan perhenäyn vakiinnuttaminen 87



Filistealaiset alkoivat huolestua Israelin toimista ja 
lähestyivät jälleen kerran Israelia. Tällä kertaa fyysi-
seen esineeseen turvaamisen sijasta israelilaiset käskivät 
Samuelin anomaan Jumalan suojelua. ”Sillä kun Samuelin 
uhratessa polttouhria filistealaiset lähestyivät käydäkseen 
taisteluun Israelia vastaan, niin sinä päivänä Herra jylisi 
kovalla ukkosen jylinällä filistealaisia vastaan ja saattoi 
heidät hämminkiin, niin että Israel voitti heidät” (jae 10). 
Mikä voitto! Samuelin johdolla toimittiin Jumalan tavalla, 
ja kansaa siunattiin. Kansan kohtalo kääntyi!

Samuel halusi iskostaa tärkeän oppiläksyn israelilaisten 
mieliin. Hän toimitti sen valaisevalla tavalla. ”Ja Samuel 
otti kiven ja pani sen Mispan ja Seenin välille ja antoi sille 
nimen Eben-Eser ja sanoi: Tähän asti on Herra meitä aut-
tanut” (jae 12). Nimi Eben-Eser tarkoittaa ”avun kivi”.

Miksi Samuel antoi kivelle tämän nimen? Hän halusi 
antaa israelilaisille päivittäisen muistutuksen, miksi Israel 
menetti tuhansia miehiä taistelussa: Israel teki liitonarkista 
epäjumalan. Israel oli kiinnittänyt Jumalan sijasta katseensa 
fyysiseen esineeseen! Samuel halusi muistuttaa Israelia myös 
ihmeellisestä voitosta, jonka se saavutti katsomalla Jumalaan, 
Israelin Kiveen. Samuel asetti kansan eteen valtavan kiven 
nimeltä ”avun Kivi”, mikä oli vahva päivittäinen muistutus 
siitä, kuinka paljon ja keneltä Israelin tuli etsiä apua! 

Meidän tulee katsoa asiaa tänään hengellisesti. Kaava 
osoittaa, miten voitat elämäsi ongelmat, mitä tahansa 
ongelmat. Avun kivi kertoo, miten saavutat onnellisen 
ja menestyksekkään avioliiton ja perheen. Kivi kertoo, 
kuinka ratkaiset sosiaaliset, työhön liittyvät ja jokaisen 
elämäsi osa-alueen ongelmat! Jumala antaa sinulle 
VOIMAN, kun katsot avun Kiveen! Koet vallankumouksel-
lisen muutoksen elämässäsi!

Huomaa Sakarjan kirjan lopunajan profetia Kivestä. 
Kappale on profetia Uuden Testamentin Jumalan seit-
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semästä erillisestä aikakaudesta koostuvasta seurakun-
nasta, Kristuksen jälkeiseltä ensimmäiseltä vuosisadalta 
aina Kristuksen toiseen tulemiseen saakka. (Aikakausista 
ennustetaan yksityiskohtaisesti Ilmestyskirjan luvuissa 
2 ja 3.) Sakarjan kirjan jakeessa 3:9 seitsemää aikakautta 
kuvataan ”seitsemäksi silmäksi”, jotka ovat ”yhteen kiveen 
päin” – Kivi on Jeesus Kristus, seurakunnan pää, ”avun Kivi” 
Jumalan omille.

Sakarjan kirjan jakeissa 4:6–10 ennustetaan lopunajan 
Serubbaabelista. ”Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: 
Tämä on Herran sana Serubbaabelille, näin kuuluva: Ei 
sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo 
Herra Sebaot” (jae 6).

H. Armstrong täytti tämän Serubbaabelin roolin, hän 
johti seurakunnan kuudetta aikakautta, jota kutsutaan Ilm. 
3:7–13 Filadelfian aikakaudeksi. H. Armstrong tiesi, ettei 
työtä tehty ihmisen lahjakkuudella vaan Jumalan hengellä 
ja voimalla–avun Kiven turvin!

”Mikä olet sinä, suuri vuori?” Sak. 4:7 aloittaa. Onko elä-
mässäsi joku suuri vuori–joku ylitsepääsemätön ongelma? 

”Serubbaabelin edessä? Lakeudeksi sinä! Hän on paneva pai-
koillensa huippukiven” Tämä lopunajan Serubbaabel teki 
vuoria siirtäviä ihmeitä! Yksikään vuori ei kyennyt sei-
somaan hänen tiellään. Yksikään este eikä koettelemus 
pysäyttänyt häntä, koska Jumalan voimalla hän teki 
yksinkertaisesti vuoret tasangoiksi. H. Armstrong pani pai-
koilleen Huippukiven. Hän etsi voittoa Jumalalta ja antoi 
Jumalalle kaiken kunnian.

Meidän tulee seurata H. Armstrongin loistavaa esi-
merkkiä. Pane Huippukivi paikoilleen! Tämä vaatii hengel-
listä työtä. Jumala hylkää penseät kristityt, joilta puuttuu 
valtava voima, uskomattoman suuri ymmärrys, viisaus, 
ilo ja into. Voimallinen avun Kivi siirtää vuoret tieltäsi! 
Jumala alentaa ne tasangoiksi. 
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Jumala haluaa lahjoittaa meille tämän kaiken, jos 
”panemme paikoilleen Huippukiven” Serubbaabelin lailla 
ja jos katsomme Samuelin lailla avun Kiveen!

KOL M E  OP P I L A I TO STA 

Samuel tunsi israelilaisten kapinallisen taipumuksen. 
Tuomareiden painajaismaisen ajanjakson kääntäminen on 
erittäin vaikea tehtävä. On eri asia ylläpitää toivottava tila 
kuin kääntää kansakunnan suunta, kun se kulkee kurssilta!

Samuel ymmärsi, että hänen oli toimittava dramaat-
tisella tavalla saattaakseen monumentaalinen työ pää-
tökseen. Samuel päätti perustaa oppilaitoksen vakiinnut-
taakseen Jumalan suuret totuudet. Samuelissa heräsi halu 
opettaa totuus koko maailmalle! Hän halusi kaikki ihmiset 
tavoitetta tukemaan, miksi hän perusti collegen.

”Samuel oli tuomarina Israelissa koko elinaikansa. Ja 
hän teki joka vuosi kiertomatkoja Beeteliin, Gilgaliin ja 
Mispaan, ja hän jakoi Israelille oikeutta kaikissa näissä 
paikoissa” (1. Sam. 7:15–16). Samuel perusti kolmeen kau-
punkiin oppilaitoksen, kiersi opettamassa ihmisiä, jotta 
nämä lakkaisivat tekemästä sitä, mikä hänen omasta mie-
lestään oli oikein, ja tottelisivat sen sijaan Jumalaa.

Sitten hän palasi kotipaikkaansa Raamaan, ”ja rakensi 
sinne alttarin Herralle” (jae 17). Samuel oli erilainen opet-
taja, hän rakensi omassa kodissaan alttarin Jumalalle! 
Samuel keskittyi todella palvelemaan Jumalaa. Sisäinen 
ihminen tulee uudistaa joka päivä. Samuel ei ainoastaan 
puhunut uskonnosta–Jumalan alttari sijaitsi hänen elämänsä 
keskipisteessä. Kaikki ihmiset tiesivät sen. Samuel varmisti, 
että jokainen ymmärsi, että hänen perustamansa oppilaitos 
ei ollut mikä tahansa college: se oli Jumalan college! 

Samuel perusti koulut pappien puhdistamiseksi. Hän 
lakkautti käytännöllisesti katsoen pahasti saastuneen 
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pappeuden. Samuel päätti aloittaa alusta oppilaitosten 
avulla.

Apostolien kirjan luvun 3 apostoli Pietarin lausuma 
kertoo, kuinka arvokkaan koulutuspohjan Samuel vah-
visti: ”ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämää-
rätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet 
niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa ase-
tetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin 
profeettainsa suun kautta… Ja kaikki profeetat Samuelista 
alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös 
ennustaneet näitä päiviä” (jakeet 20–21, 24).

Miksi Pietari esitti Samuelin uraauurtavaksi henkilöksi, 
joka ennustaisi Kristuksen paluusta? Uskon, että suuresti 
Samuelin perustamien oppilaitosten takia. Jumala opetti 
Israelille Samuelin kautta voimallisia oppiläksyjä sekä 
koulutti ”profeetanoppilaat”. Samuel painotti profetiaa, hän 
puhui opiskelijoilleen profetioista–aivan kuten me tänään. 
Mitä enemmän opiskelet Samuelin esimerkkiä, sitä sel-
vemmin näet hänen profeetallisen painotuksensa. Samuel 
ei ennustanut yksinomaan Kristuksesta. Samuel kuuluu 
aikaisempiin profeettoihin ja esittää kaikenlaisia   profetioita 
tälle lopunajalle! Samuel ”ennusti näistä päivistä”. Hän 
antoi viestin koko Israelille ja osittain myös pakanoille.

Soncino Commentary toteaa: ”Samuelin suurin kunnia 
ja pysyvin elämänsaavutus oli hänen perustamansa pro-
feettojen koulut, joista heprean profeettojen työn kautta 
Israelin uskonnollinen nerous kävi ilmi... Missä profetoi-
misen lahja löytyi, koulut kehittivät sitä, ihmismielissä 
koulujen jäsenistä muodostui kuitenkin uskonnollinen ja 
moraalinen hapatus.”

Samuel opetti opiskelijoille, että heillä oli tärkeä viesti 
Jumalalta, joka tuli saattaa perille! Tämä on ainoa tapa 
rakentaa ja tehdä collegesta mahdollisimman pysyvä: oppi-
lasten oli määrä julkistaa viesti maailmalle!
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Samuel perusti turmeltuneen papiston puhdistamiseksi kolme 
oppilaitosta Beeteliin, Gilgaliin ja Mispaan (1. Sam. 7:16).
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Sama eetos motivoi nykyisiä ponnistelujamme. Herbert 
W. Armstrong College on olemassa työn tukemiseksi. 
Kaikkien Jumalan omien tulee olla innoissaan collegesta, 
jotta kykenemme julkaisemaan Jumalan viestin mahdolli-
simman suurelle yleisölle. Olemme uskollinen Kristuksen 
morsian, meidän on kaivattava samaa kuin Aviomiehemme. 
Toimeksiantomme ensimmäinen osa on saattaa viesti 
maailman ihmisille. Toinen osa on auttaa Jumalaa saatta-
maan maailman ihmiset Jumalan perheeseen. Nykyinen 
tehtävämme on pääasiassa varoittaa ihmisiä, olla heille 
todistuksena, mutta samalla valmistumme opettamaan 
ihmisiä, jotta he kykenevät astumaan Jumalan perhee-
seen! Opiskelemme, pidämme kiinni Jumalan mielestä 
peräisin olevasta koulutuksesta ja teemme parhaamme, 
ettei mikään pääse varisemaan maahan. Perustamme pain 
samankaltaisia   oppilaitoksia ympäri maapalloa! Meidän 
on sisäistettävä viesti ja ikävöitävä tulevaa Jumalan per-
hettä! Tavoitteen on oltava on suurin intohimomme.

”Samuelin kiinnostus muodostaa opiskelijaryhmä sopii 
ajan tunnin tarpeeseen”, kirjoittaa Leon Wood (Distressing 
Days of the Judges). Toivon, että oppilaamme näkevät tämän 
tänään! Collegemme on olemassa aikamme tunnin suuren 
tarpeen takia–kyseessä on ihmisen aikakauden ”viimeinen 
tunti”!

”Heti kun opiskelija oli Samuelin mielestä valmis, 
voimme olettaa, että hän sai käskyn ottaa yhteyttä mää-
rättyihin ihmisiin Samuelin työn laajentamiseksi” (ibid). 
Myös nykyisen collegemme on määrä lisätä ja laajentaa 
työn vaikutusta.

Arthur Penrhyn Stanley lausui luennollaan ”Samuel ja 
profeetallinen virka” seuraavasti: ”Profeettojen alkulinja 
keskittyy monella tapaa Samueliin. Voimme jäljittää ope-
tuksen häneen jo ulkoasun ja muodon perusteella. Hänen 
aikanaan saamme kuulla ensi kertaa, mitä nykyään kut-
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sutaan profeettojen kouluiksi... Mutta tärkein paikka, 
jossa he esiintyvät hänen elinaikanaan, on hänen oma 
syntymäkotinsa ja asuinpaikkansa, Raama, Raamataim-
Soofim, ’korkeus’ vartijoiden ’kaksinkertainen korkeus’.” 

”Samuel omasi vartijan työtehtävän. Hänen tuli vartioida ja 
varoittaa Israelia, ja myös me toimimme samoin.

”Voidaan todeta, ettei Samuel Siilon sorruttua asunut 
itse Gibeonissa eikä Noobissa, ilmestysmajan ja pap-
peuden paikassa, vaan Raamassa. Raamassa, Beetelissä, 
ja Gilgalissa, ei Hebronissa eikä Anatotin pyhissä pii-
reissä, olivat profeetallisen koulut” (ibid). Tänä lopunaikana 
Jumala asetti collegensa Edmond, Oklahomaan–paikkaan, 
josta kukaan ei osaa etsiä!

J U M A L A  ON  K U N I N K A A M M E

Samuel eli ja opetti profetiaa pahalla aikakaudella. Hän 
kohtasi monia ongelmia ja matkusti laajalti työnsä mukana. 
Täytyy ihmetellä, kuinka paljon Samuel sai aikaan vai-
keista ajoista huolimatta. Samuel ei koskaan pysähtynyt 
vaan marssi aina eteenpäin. Samuel oli totisesti suuri pro-
feetta Israelissa.

Valitettavasti Samuelin omat pojat kääntyivät pois 
Jumalasta kuten Eelin pojat (1. Sam. 8:1–3). Nuoret, mitä 
aiotte tehdä? Aiotteko olla kuin Samuel? Vai Samuelin poi-
kien kaltaisia? Nuoren on helppo kääntyä pois Jumalasta.

Israelilaiset suhtautuivat poikien vuoksi negatiivisesti   
Samueliin, he katkeroituivat Jumalan hallitusta kohtaan. 
Kansa ilmoitti Samuelille haluavansa Jumalan profeetan 
sijaan kuninkaan.

Samuel ”oli nyt viimeisen tuomareista ja ensimmäisen 
kuninkaan virkaan vihkijä”, Stanley kertoo. ”Ihmiset vaa-
tivat kuningasta. Josephus kuvasi, kuinka järkyttynyt 
Samuel oli ’hänen synnynnäisen oikeidentajunsa vuoksi, 
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ja koska hän vihasi kuninkuutta [ja kaikkea siihen sisäl-
tyvää] ja piti sitä paljon huonompana hallintona kuin 
[teokraattisen] Jumalan kaltaisen hahmon alaisuudessa 
elämistä’. Meille kerrotaan, että hän makasi koko yön 
unettomana paastoten...” Samuel tiesi, että kyseessä oli 
erittäin huono uutinen Israelille.

Samuelin pojat toimivat kauhalla tavalla, mutta lyhyen 
ajan päästä Raamattu esittää ehkä kaikkein suurimman 
esimerkin, miten toimia, kun Jumalan valitsemalla joh-
dolla on ongelmia. Nuori Daavid voideltiin kuninkaaksi 
17½ vuotta ennen kuin hänet kruunattiin ja juoksi monta 
kertaa henkensä edestä kuninkaan yrittäessä tappaa hänet! 
Daavid ei kuitenkaan kapinoinut koskaan kuningas Saulia 
vastaan vaan alistui kuninkaan alamaiseksi, mikä on val-
tavan suuri esimerkki. Daavid jopa katui, teki paran-
nuksen, leikattuaan palasen Saulin vaatteesta. Daavidin 
asenne oli, tämä on Herran voideltu. Kuningas Saul teki vir-
heitä, mutta Jumala oli paikan päällä.

On totta, että Jumala jättää joskus seurakunnan tai 
kansakunnan. Jos Jumala lähtee, myös sinun tulee lähteä 
pois. Olemme Jumalan kansa ja meidän on nähtävä, tie-
dettävä, onko Jumala paikan päällä. Jos lähdet pois, var-
mistaa varovaisesti, onko Jumala siirtänyt lamppunsa ja 
johtako hän toimintaa. Emme saa koskaan seurata miestä, 
meidän täytyy seurata Jumalaa! 

Jumalan seurakunta koki 1970–luvulla useita ongelmia 
huonon johtajuuden takia, mutta tuona aikana poistu-
neet toimivat väärin. Jumala oli vielä paikalla; Jumala 
toimi edelleen H. Armstrongin kautta. Osa miehistä–H. 
Armstrongin oma poika mukaan lukien–käytti Jumalan 
apostolin laaja-alaista matkustelua hyväkseen ja aiheutti 
ongelmia hänen poissa ollessaan. H. Armstrong kirjoitti 
jossain vaiheessa: ”Kieltäydyn, rakkaat veljeni, olemasta 
kuin Eeli.” H. Armstrong erotti poikansa kolme kertaa. 
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Kaksi kertaa hän ajatteli, että hänen poikansa oli tehnyt 
parannuksen, mutta kolmannen kerran jälkeen, hän kir-
joitti: ”En enää koskaan tuo häntä takaisin. Isä   rakastaa 
luonnostaan poikaansa, mutta liian usein pojat eivät 
rakasta isänsä.” Luojan kiitos, että me emme ole joutu-
neet kohtaamaan samankaltaisia, kauheita tapahtumia, ja 
uskon, ettemme joudu kohtaamaan moista koskaan uudel-
leen. Kun tällaiset   ongelmat nousevat pinnalle, meidän 
täytyy antaa kykenevän Jumalan suoristaa ne! 

Israelilaiset eivät olleet oppineet oppiläksyä. He tun-
sivat, että he olivat oikeutettuja käskemään Samuelia astu-
maan sivuun. He halusivat kuninkaan johtamaan. Jumala 
oli vihainen Samuelin poikien tekojen takia, mutta ei ollut 
samaa mieltä ihmisten kanssa. Jumala lausui Samuelille: 

”Sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitä-
neet halpana olemaan heidän kuninkaanansa” (jae 7). Tämä 
oli totta! Ihmiset eivät halunneet Jumalan lakia ja hallitusta!

Tämä oli Israelin perussynti! Niin kauan kuin Samuel 
ohjasi heitä, Jumala oli   heidän kuninkaansa. Israel hylkäsi 
Jumalan kuninkaanaan! Onko suurempaa syntiä? Jumala 
merkitsi tämän suuren onnettomuuden polttomerkillä 
kansakunnan mieliin sallimalla kukistaa Siilon pyhäkön 
(liite ”Siilo: salaperäinen viesti,” sivu 100).

Jumala on tänään seurakunnassaan kuningas! Kaikki 
onnistuu, kun Jumala on kuninkaamme. Meidän on toi-
vottava hartaasti oikeaa kuningasta. 

” JOU K KO  P ROF E E T TOJA”

Jumala käski profeetta Samuelin voidella Saulin kunin-
kaaksi. Samuel oli mies, jonka kautta Jumala pani mon-
arkian alkuun Israelissa! Kun ymmärrät, mitä Jumala 
aikoo saavuttaa tämän valtaistuimen kautta, huomaat, että 
kyseessä oli erittäin suuri kunnia!
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Kun Samuel voiteli Saulin, hän antoi tälle yksityis-
kohtaiset   ohjeet: ”Senjälkeen sinä tulet Jumalan Gibeaan, 
jossa filistealaisten maaherrat ovat. Ja tullessasi sinne kau-
punkiin sinä kohtaat joukon profeettoja...” (1. Sam. 10:5). 
Raamatunselitysteosten mukaan tämä ’joukko profeet-
toja’ viittaa jonkinlaisen oppilaitoksen opiskelijoihin ja 
ohjaajiin. Tässä on toinen Raamatun viittaus Samuelin 
kouluista.

Dr. A. Kuenen kirjoittaa kirjassaan The Religion of 
Israel to the Fall oh the Jewish State: ”Ei myöskään... voi 
olla sattumaa, että yhdistys tai joukko profeettoja maini-
taan ensimmäistä kertaa Samuelin elämänhistorian yhtey-
dessä. Se perustettiin Raaman naapurustossa. ... Emme 
varmaankaan ole väärässä uskoessamme, että Samuel johti 
tätä uskonnollista liikettä alusta alkaen, ja että profeetat 
olivat hänestä tietoisia valitessaan hänen asuinpaikkansa 
Raaman paikaksi, jonka läheisyyteen he sijoittautuivat. 
On varmaa, että Samuel oli aika ajoin heidän joukossaan 
aina korkeaan ikään saakka. Tällä tavalla Samuel oli hal-
litseva mieli Raaman ja ehkä myös muualle nousseissa 
yhdistyksissä...” 

”Daavidiin liittyneet miehet, kuten Naatan ja Gaad, 
olivat vaikutusvaltaisia hänen hallituskautensa aikana, 
ehkä yhdessä profeetallisista kouluista koulutettuja.” 
Uskon, että tämä pitää luultavasti paikkansa: Samuel kou-
lutti useita ihmisiä, joista osa liittyi papistoon. Kun ottaa 
huomioon, kuinka paljon vaivaa hän näki kouluista–
samoin kuin Elia sekä muut myöhemmin hänen esimerk-
kiään seuranneet–sanoisin, että on todennäköistä, että 
monet Raamatun ajan profeetat olivat luultavasti peräisin 
näistä oppilaitoksista tai niiden vaikutuspiiristä.

Hän jatkaa, että nämä ”yhdistykset olivat olemassa jopa 
Samuelin kadottua historian näyttämöltä” – vaikka koulut 
mainitaan vasta 150 vuoden päästä Elian aikana.
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William Smithi’s Dictionary of the Bible esittää: ”Niin 
tärkeä oli [Samuelin] työ, että hänet luokitellaan pyhässä 
Raamatussa Mooseksen yhteydessä (Jer. 15:1; Ps. 99:6; Apt. 
3:24), Samuel oli suuri uskonnollinen reformoija ja pro-
feetallisen luokan järjestäjä, Mooses oli puolestaan suuri 
lainsäätäjä ja papiston perustaja... Samuel toimi refor-
mointinsa pysyvän vakauttamisen sekä senaikaisen tehok-
kuuden ylläpitämiseksi. Tätä varten hän vakautti profeet-
tojen joukot eli colleget.” 

Nykyinen koulutusjärjestelmä perustuu Platoon ja 
Sokrateseen. Nämä miehet ovat lähihistoriaa. Jos ihmiset 
haluavat löytää todellisen koulutuksen, Jumalan Sanaan 
perustuvan koulutuksen, heidän täytyy palata Samueliin, 
Eliaan ja Elisaan! Kaikkien ihmisten, erityisesti Israelin, 
pitäisi ottaa heistä koulutusmalli! Malli löytyy Raamatusta!

Samuel perusti oppilaitokset kansakunnan ja pap-
peuden rappeutumisen kriisitilanteen vuoksi. Samanlainen 
tilanne vallitsi myöhemmin, kun Elia ja Elisa astuivat 
näyttämölle. Nämä miehet perustivat oppilaitoksia, koska 
heidän tehtävänsä oli julistaa Jumalan sanoma Israelille. 
He kouluttivat Jumalan kansan tukemaan Jumalan työtään 
tekemään valinnutta miestä. 

Uskon, että Jumala innoitti Samuelin perustamaan 
oppilaitoksensa kansakunnan historian pimeällä aika-
kaudella varmistaakseen, että israelilaiset saisivat hänen 
sanomansa. Niille, jotka eivät vastaanottaneet sanomaa, 
oppilaitos toimi todistuksena tai varoituksena! Totuutta 
tarjottiin kaikille halukkaille.

Jumala perusti collegensa tänään myös valtavan tar-
peen vuoksi. Yhdeksänkymmentä viisi prosenttia Jumalan 
omista on kääntynyt pois! Olemme taistelleet Jumalan 
totuuden säilyttämiseksi ja julkaisemiseksi. Tarvitsemme 
opiskelijoita sekä työn kannattajia, jotka ovat halukkaita 
julkaisemaan ja levittämään Jumalan sanomaa.
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P ROF E E T TOJ E N  M USI I K K I

Huomaa, mitä 1. Sam. 10:5 opiskelijat tekivät: ”... jotka 
tulevat alas uhrikukkulalta hurmoksissaan [profetoiden], 
harppu [psalttari, modernin säkkipillin kaltainen], vaski-
rumpu, huilu ja kannel edellänsä.” Opiskelijat profetoivat 
musiikkinsa kautta. Heidän musiikkinsa oli inspiroitu 
musiikki, joka opetti profetiaa ja profetoi.

Kuulemme Jumalan collegessa tänään kaunista 
musiikkia–ja profetoimme sen kautta! Suuri osa musii-
kista liittyy Jumalan sanaan ja profetiaan.

Samuel sai paljon samaa aikaan kuin me nykyisellä 
musiikkiohjelmallamme. Samuel ei ajatellut vain hetken 
aikaa toimivaa collegea vaan pysyvää college ohjelmaa–
joka innostaisi Jumalan omia kautta aikojen, ikuisesti!

Keil and Delitzsch Commentary kertoo, että Samuelin 
koulujen koulutus ”sisälsi pyhää runoutta ja musiikkia ja 
yhteisiä harjoituksia profeetallisen inspiraation edistämi-
seksi.” Kouluissa oli pyhää musiikkia ja niissä opetettiin 
runoutta. Smith’s Dictionary jatkaa: ”Avustavia opetusai-
neita olivat musiikki ja pyhä runous, jotka molemmat oli 
yhdistetty profetiaan Mooseksen (2. Moos. 15:20) ja tuoma-
rien (Tuom. 4:4; 5:1) ajasta.” Sitten se siteeraa 1. Sam. 10:5 
sekä 2. Kun. 3:15, jossa Elisa kutsuu kanteleensoittajan, 
jotta hän inspiroituisi profetoimaan Jumalalta.

Monet Raamatun kirjoittajat olivat taitavia, hyvin kou-
lutettuja. He kirjasivat historiaa, runoja, musiikkia, he lau-
loivat, tanssivat ja omasivat upeita kuoroja. Daavid oli tun-
nettu ennennäkemättömän kauniista kuoroistaan.

Arthur Penrhyn Stanley esittää, että Samuelin oppi-
laitoksissa ”laulu, musiikki ja tanssi kutoutuivat pyhäksi 
liitoksi...” Hän kertoo, kuinka monarkian nousu liittyi 

”runouden, arkkitehtuurin, musiikin sekä kaikkien 
muiden taiteiden nousuun, jotka syntyivät vakiintuneen 
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hallinnon alaisina.” Eikö kuvaus kuulostakin Armstrong 
Collegelta?

Lange’s Commentary esittää jakeesta 1. Sam. 10:5: ”Neljä 
mukana ollutta instrumenttia on osoitus senaikaisesta 
monipuolisesta, kehittyneestä musiikkikulttuurista.” 
Unger’s Bible Dictionary kertoo: ”Pyhän musiikin ja runo-
uden viljelemisen käy osittain ilmi siitä, että 1. Sam. 10:5 
mukaan muusikot kävelivät ja soittivat profetoivien pro-
feettojen edessä, ja osittain siitä, että Daavid, joka oli lähei-
sessä yhteydessä Raaman profeettoihin, ei antanut pel-
kästään sysäystä hengelliselle musiikille vaan kohotti 
sen olennaiseksi osaksi julkista jumalanpalvelusta.” 1. 
Aikakirjan luku 25 kirjaa, että Daavid ”erotti palveluk-
seen Aasafin, Heemanin ja Jedutunin pojat, jotka hurmok-
sissa soittivat kanteleilla, harpuilla ja kymbaaleilla... Nämä 
kaikki isänsä johdon alaisina veisasivat Herran temppe-
lissä kymbaalien, harppujen ja kanteleitten säestäessä, 
Jumalan temppelipalveluksessa... ” (jakeet 1,6).

Laulamme joka viikko Jumalan seurakunnan juma-
lanpalveluksessa seurakuntalauluja ja esitämme erityisiä 
musiikkiesityksiä. Musiikki asettaa meidät sopusoin-
tuun Jumalan kanssa, se saa meidät ajattelemaan Jumalaa! 
Musiikki valmistaa meitä vastaanottamaan puhutun 
viestin. Asiaan liittyy luultavasti paljon enemmän käy-
tännön syitä kuin ymmärrämme, meidän täytyy oppia 
lisää asiasta. Unger’s jatkaa, että opiskelijat käyttävät 
musiikkia ”keinona herättää pyhä alttius ja tunteet... 
kohottaa henki Jumalalle ja valmistaa jumalallisen ilmes-
tyksen vastaanottamiseen.” Humanistisen collegen musii-
killa, runoudella ja taiteilla on todellinen merkitys.

H. Armstrong perusti samoista syistä Ambassador 
International -kulttuurirahaston. Säätiö kuvaa tarkoitus-
taan seuraavasti: ”Palvelemalla ihmiskunnan kulttuuri-, 
koulutus- ja humanitaarisia tarpeita säätiö uskoo voivansa 
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herättää naisissa ja miehissä tietoisuuden perimmäisestä 
yksilöllisestä ja kollektiivisesta potentiaalista hyvään. 
Harva organisaatio on kyennyt vaikuttamaan kansojenvä-
lisenä sillanrakentajana Ambassador -säätiön lailla.” Juuri 
tämän vuoksi perustimme Armstrong International -kult-
tuurisäätiön, joka jatkaa samaa perinnettä.

Kun H. Armstrong kuoli, kävimme oikeustaistelun 
wcg-seurakuntaa vastaan H. Armstrongin kirjallisuudesta. 
Joseph Tkach Jr. mukaan hän lakkautti säätiön taidetoi-
minnan Ambassador Auditoriumissa, koska ”sillä ei ollut 
mitään tekemistä seurakunnan toimeksiannon kanssa.” 
Tämän kaltainen ajattelu tuhosi seurakunnan!

Mitä Jumalan mielessä oli, kun hän loi enkelit hallit-
semaan maailmankaikkeutta? Hesekielin kirjan jae 28:13 
kuvaa, kuinka hän loi Luciferissa ”vaskirummut ja huilut 
sinussa (alkuteksti), valmistetut sinä päivänä, jona sinut 
luotiin.” Jumala loi Luciferin hallitsemaan–loi tälle suun-
nattoman suuren musikaalisen kyvyn–ei ainoastaan elämää 
maapalloa varten, mikä oli vasta alku. Lucifer oli maail-
mankaikkeusolento, joka luotiin täyttämään koko maail-
mankaikkeus kauniilla musiikilla! Jumala loi Luciferiin 
oman ajattelutapansa, rakastamaan ja tuottamaan itseään 
miellyttävää musiikkia. Lucifer toimi hetken aikaa 
Jumalan haluamalla tavalla, mutta kun hän kapinoi, 
Jumala nimitti hänet saatanaksi. Saatanan tuottama nyky-
musiikki on kieroutunutta ja perverssiä. 

Saatana vaikuttaa ihmisten mieliin kaikkialla, mutta 
väärän musiikin välityksellä erityisesti nuoriin. On erit-
täin tärkeää, että opetamme lapsillemme sekä muille ihmi-
sille oikeanlaista musiikkia–kaikkea oikeaa! Opastamme 
collegen ja säätiön välityksellä ihmisiä Jumalan rakas-
taman kulttuurin suuntaan! Oikea kulttuuri suuntaa 
ihmiset kohti tulevaisuutta, jolloin Jumala palauttaa 
kaiken, Jumalan mielen mukaisen kulttuurin mukaan 
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lukien, maapallolle ja lopulta maailmankaikkeuteen! Voit 
olla varma, että Jumala tulee täyttämään koko kosmoksen 
kauneimmalla musiikilla, hienoimmalla kirjallisuudella, 
runoudella, arkkitehtuurilla ja taiteella!

P ROF E E T TOJ E N  RU NOUS

Runous oli lähiyhteydessä musiikkiin. Raamattu sisältää 
runsaasti runoutta. Lähes jokainen Vanhan testamentin 
Esran ja Nehemian kirjan jälkeinen kirja on runoutta. 
Revised Standard Version -käännöksessä Raamattu on 
runotyyliasussa–toisin kuin King James-käännöksessä. 
Käännös ilmentää profeettojen kulttuurin kehittyneisyyttä, 
mikä lisää viestin vaikutusta. Jumalan college tarvitsee 
lisää runoutta. Meidän tulee oppia runsaammin runoutta.

Winston Churchill kirjoitti suuret puheensa runolliseen 
tyyliin. Voit itse todeta, miksi hänen puheensa liikuttivat 
senaikaisia ja myös nykypäivän ihmisiä.

Venäjältä löytyi Stalinin kauhistuttavan, murhanhi-
moisen hallitusvallan aikana maineikkaita runoilijoita. 
Yksi heistä, Osip Mandelštam, joutui Stalinin valtakaudella 
pitkäksi aikaa vankilaan. Alkuaikoina, vielä toivoa täynnä, 
hän kirjoitti oodin Stalinille:

Kukkulat ihmispäitä kulkevat kaukaisuuteen.
Kasvan kaukana pienemmäksi, he eivät huomaa minua 

enää.
Paljon rakastetuissa kirjoissa ja lasten peleissä
minä nousen ja kerron, että aurinko paistaa.

Toinen runoilija oli Anna Ahmatova, jota hänen runoilija-
toverinsa kutsuivat ”kaikkien venäläisten Annaksi”. Kaikki 
venäläiset kuuntelivat ja lukivat taitavan Annan runoja. 
Anna sai kestää kovia aikoja; hänen poikansa joutuivat myös 
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pitkäksi aikaa vankilaan. Anna kirjoitti elämänsä loppupuo-
lella runon Osip Mandelštamista. Mandelštam karkotettiin 
pieneen kaupunkiin, Anna tapasi hänet lähellä kuolemaa ja 
kirjoitti seuraavan runon lähtönsä jälkeen. Uskon, että hänen 
poikansa oli tuona aikana vielä vankilassa. Hän kirjoitti: 

Karkotetun runoilijan huoneessa
pelko ja innoitus seisovat vuorotellen vartiossa 
yö on loputon
huomenhohde ei sarasta.

Kuinka surullista! Loputon yö, jossa huomenhohde 
ei sarasta–on ollut ihmiskunnan 6000 vuoden historian 
karu todellisuus. Jumala lupaa, että 6000 vuotta kestänyt 
yö päättyy pian!

Daavidin runous esittää täysin eriävän näkemyksen! 
Raamatun kirjoittajien runollinen näkemys on innostava. 
Daavidin runous on täynnä toivoa–jopa hänen elämänsä 
vaikeimmissa koettelemuksissa! Voimme kirjoittaa koette-
lemuksissamme Daavidin kaltaista runoutta. 

Lue kuningas Daavidin viimeiset sanat Revised Standard 
Version -käännöksestä. 2. Sam. 23:1 antaa esipuheen:

Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: 
Daavidin, Iisain pojan oraakkeli, 
korkealle korotetun miehen oraakkeli, 
Jaakobin Jumalan voideltu, 
Israelin ihana veisuri.

Tämä kuulostaa runolliselta itsessään! Daavidin sanat 
(jakeet 2–4; rsv): 

Herran Henki puhuu minun kauttani, 
hänen sanansa on kielelläni.
Israelin Jumala on puhunut, 
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Israelin Kallio sanoi minulle:
Joka hallitsee oikeudenmukaisesti ihmisiä, 
hallitsee Jumalan pelossa,
hän sarastaa heille kuin huomenhohde, 
kuten aurinko, joka paistaa pilvettömänä aamuna, 
kuten sade, joka saa ruohon itämään maasta.

Tämä on rikasta runoutta–ehkä kaikkein voimallisinta. 
Vastakohta on valtava, kun sitä vertaa ilmaisuun ”yö on 
loputon huomenhohde ei sarasta”! Maailma ajattelee näin–
mitä vaihtoetoa sillä on Stalinin johtajuuden alaisuudessa?

Huomaa seuraavat kauniit sanat (jakeet 5–7; rsv): 

Eikö huoneeni seisoisi Jumalan kanssa? 
Sillä hän on tehnyt kanssani iankaikkisen liiton, 
kaikin puolin taatun ja vakaan.
Eikö hän saisi kaiken avun ja haluni menestymään?
Kaikki jumalattomat miehet ovat kuin orjantappuroita, 
jotka heitetään pois; 
joihin ei voida kädellä tarttua;
Ja jos joku koskettaa niitä, 
varustautuu hän raudalla ja keihäänvarrella,
ja ne täysin tulella poltetaan.

Uskon, että Vanhan testamentin runous kuuluu kau-
neimman ihmiskunnan historianjoukkoon. Jumalan 
innoitti sen.

J U M A L A N  T YÖ  
PA H A NA  A I K A NA

Saulilla oli kuninkaana loistava alku–kunnes hän alkoi 
tehdä kuolettavan vaarallisia virheitä. Jumala tahtoo 
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perustaa valtakuntansa ”Israelissa ikuisiksi ajoiksi”, 
Samuel kertoi Saulille. ”Mutta nyt sinun kuninkuutesi ei 
ole pysyvä. Herra on etsinyt itselleen mielensä mukaisen 
miehen...” (1. Sam.13:13–14). Tämä ”mies” oli Daavid (jonka 
elämää tarkastelemme seuraavassa luvussa). 

Hanna ennusti Daavidista. Hanna eli Eelin ja tämän 
poikien levottomalla kaudella ja halusi Jumalan valitseman 
kuninkaan!

Samuel tapaa 1. Sam. 16 Jumalan ohjaamana ensim-
mäistä kertaa Daavidin. Huomaa mitä tapahtui: ”Niin 
Samuel otti öljysarvensa ja voiteli hänet hänen veljiensä 
keskellä. ja Herran henki tuli Daavidiin, siitä päivästä ja 
yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Mutta 
Herran Henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha 
henki vaivasi häntä” (jakeet 13–14). Jumala antoi Daavidille 
henkensä, mutta poisti henkensä Saulilta.

Kyseessä oli toinen kauhea ajanjakso Israelissa; kunin-
gasta vaivasi paha henki (ks. myös 1. Sam. 18:10–11; 
19:9–10). Voiko paha henki vaikuttaa nykyiseen israeli-
laiskansan johtajaan? Uskon, että löytyy runsaasti todis-
teita, että aikaisemmin lukuisia kertoja tapahtunut 
toteutuu myös tänä lopunaikana. Todistimme, mitä saa-
tana teki hengelliselle Israelille Jumalan seurakunnassa H. 
Armstrongin kuoleman jälkeen, kun saatana heitettiin alas 
maapallolle. Saatanan ja demonien elintila on rajoitettu nyt 
maapallolle! Mitä he tekevät? Heidän ylin tavoitteensa on 
saada Israel – erityisesti hengellinen Israel ja kolme israe-
lilaisvaltiota murenemaan. Kirjasessani Amerikka hyök-
käyksen alaisena kertoo enemmän asiasta. Meidän on tie-
dostettava maailmantapahtumien hengellinen ulottuvuus.

Kun Saul tunsi olonsa levottomaksi, palvelijat kutsuivat 
Daavidin soittamaan harppua. Daavidin soittaessa paha 
henki jätti Saulin–mutta Pyhä Henki ei palannut, sillä Saul 
oli vielä kapinamielinen. Kun loittonet Jumalasta, toinen 
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henki astuu vaivaamaan sinua. Kun Jumala kutsuu sinut 
pois maailmasta ja sinusta tulee Jumalan seurakunnan 
jäsen, pidä varasi, jos loittonet Jumalasta! Laodikealaiset 
ovat vaivan alaisia, kunnes he katuvat. 

Demoninen vaikutuksen alainen Saul teki kaikkensa 
murhataksensa seuraajansa ja Daavidin oli paettava. Tänä 
vaikeana aikana Daavidin ja Samuelin välinen hieno suhde 
korostui.

Lue uudelleen Apostolin tekojen jae 13:20, joka toteaa, 
että Samuelin ilmestyminen merkitsi tuomarien aika-
kauden loppua, ja kertoo että Jumala nosti kuningas 
Daavidin, ”sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä 
kaikessa minun tahtoni” (jakeet 21–24). Samuelilla oli suuri 
osa kuningas Daavidin valmistamisessa työtehtävään. Uskon, 
että Samuel vaikutti suuresti Daavidin menestykseen.

Samuelilla ja Daavidilla oli hyvin läheinen suhde, mikä 
vaikutti suuresti Daavidin erinomaiseen johtajuuteen. 
Ehkä kumpikin auttoi toista.

Raamatun kertoo, että kun Daavid oli pakomatkalla, 
hän haki inspiraatiota ja suuntaa Samuelilta sekä vieraili 
Samuelin oppilaitoksissa. Varmasti opiskelijoiden kanssa 
vietetty aika virkisti Daavidia.

1 Sam. 22 kuvaa synkkää kautta, jona kuningas Saul 
jahtasi Daavidia ja saapui Raamaan, jossa Samuelin col-
lege sijaitsi. ”Ja kuningas sanoi henkivartijoille, jotka sei-
soivat hänen luonaan: Käykää tänne ja surmatkaa Herran 
papit, sillä hekin pitävät Daavidin puolta; ja vaikka tie-
sivät hänen paenneen, eivät he ilmoittaneet sitä minulle. 
Mutta kuninkaan palvelijat eivät tahtoneet ojentaa kät-
tään lyömään kuoliaaksi Herran pappeja. Niin kuningas 
sanoi Dooegille: Käy sinä tänne ja lyö papit kuoliaaksi. Ja 
edomilainen Dooeg astui esiin ja löi papit kuoliaaksi; ja 
hän tappoi sinä päivänä kahdeksankymmentä viisi pel-
lavakasukkaa kantavaa miestä” (jakeet 17–18). Saul käski 
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israelilaismiehiä surmaamaan papit, mutta he kieltäytyivät. 
Edomilainen suostui suorittaman likaisen työn, surmasi 
85 pappia! Kukaan muu ei suostunut kuninkaan käskyyn, 
pelkästään edomilainen.

Huomaa, että Daavid oli tajunnut aikaisemmin Dooegin 
aikeet. ”Ja Ebjatar kertoi Daavidille, että Saul oli tappanut 
Herran papit. Niin Daavid sanoi Ebjatarille: Minä ymmärsin 

Edomilainen Dooeg surmasi kuningas Saulin käskystä 85 Noobin 
pappia, koska nämä eivät paljastaneet Daavidin pakopaikkaa.
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jo silloin, että edomilainen Dooeg, kun hän oli siellä, oli 
ilmaiseva sen Saulille. Minä olen syypää koko sinun isäsi 
suvun, joka hengen, kuolemaan” (jakeet 21–22). Daavid 
tunsi olevansa syyllinen tapahtumiin Raamassa, jossa 
Samuelin rakentama oppilaitos sijaitsi. Surmasta vastuussa 
oleva mies–kurja petturi–oli ollut heidän keskellään!

Tapahtumat osoittavat, että Samuel opetti erittäin vaa-
rallisena ja vaikeana aikana Israelissa. Kuningas Saul vai-
nosi Daavidia–voit olla varma, että Saul vainosi myös 
Samuelia sekä oppilaitoksia. Jumalan työ ei ole helppoa.

Mieti asiaa: Samuel palautti ilmestyksen ja levitti 
sitä Israelissa–siitä huolimatta että Saul yritti tappaa 
Daavidin ja lakkauttaa oppilaitokset!

Jumala pyrkii luomaan tällaisia johtajia seurakuntansa 
jäsenissä! Jumala ei halua ihmisiä, jotka vain ajelehtivat tai 
jotka pelkäävät ilmaista kantansa. Jumala kouluttaa henki-
löitä, joilla on todella myönteinen vaikutus jopa negatiivi-
sessa tilanteessa.

Mikä oppiläksy meille, jotka valmistamme tietä suu-
rimpaan kunniaan maan päällä. Aika on vaikea–ja 
muuttuu yhä vaikeammiksi. Voimme kuitenkin kiittää 
Jumalaa annetusta oppilaitoksesta, työstä ja suurenmoi-
sesta tilaisuudesta!

I H M E  NA AJOT I SSA

Profeetta Samuel kirjasi kaiken tämän historian, var-
masti ainakin 1. Sam. luvussa 25 kerrottuun kuolemaansa 
saakka. Hän kirjoitti Tuomarien kirjat ja editoi luultavasti 
Joosuan kirjan. Kuka saattoi Samuelin kirjan valmiiksi? 
Löytyy näyttöä, että kirja oli pohjimmiltaan Samuelin col-
legen tuotantoa!

Cambridge Bible tekee seuraavan havainnon: ”Jos 
Samuelin kirja koottiin pääosin Samuelin, Naatanin ja 
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Gaadin aikakirjoista, muiden asiakirjojen täydentämänä, 
joita säilytettiin profeettojen kouluissa, tämä tarkoittaa, 
että kirja pohjautuu mahdollisimman vankalle todis-
tusaineistolle. Samuel oli historioitsija omana elinaika-
naan, suurimman osan Saulin hallituskautta. Naatan ja 
Gaad kirjasivat yhdessä Daavidin hallituskauden histo-
rian.” Todennäköisesti työn saattoivat päätökseen Naatan 
ja Gaad–molemmat olivat myös profeettoja–yhdessä ehkä 
toisten henkilöjen kanssa; kuten me saatamme Elian työn 
valmiiksi H. Armstrongin kuoleman jälkeen. He nojau-
tuivat Samuelin kouluissa säilytettyihin asiakirjoihin. 
Koulujen levittämä opetus vaikutti vahvasti profeettoihin, 
he saattoivat jopa kuulua sen opiskelijoihin.

Cambridge Bible jatkaa: ”Daavidin elämän tapahtumien 
täytyi olla tunnettuja profeettojen kouluissa Raamassa. 
Mainitaan nimenomaisesti, että kun hän pakeni Saulia, 
hän tuli ja kertoi Samuelille kaikki, mitä Saul oli hänelle 
tehnyt, ja hän ja Samuel menivät ja asettuivat Naajotiin.”

Lausumassa viitataan jakeeseen 1. Sam. 19:18, joka on 
osa kappaletta, joka tarjoaa tärkeää lisätietoa Samuelin 
perustamasta koulutusjärjestelmästä: ”Kun Daavid oli 
paennut ja pelastunut, meni hän Samuelin luo Raamaan 
ja kertoi hänelle kaikki, mitä Saul oli hänelle tehnyt. Ja 
hän ja Samuel menivät Naajotiin ja jäivät sinne.” Daavid 
pakeni henkensä edestä Samuelin kotiin, ja miehet 
menivät oppilaitokseen. Saul aiheutti paljon ongelmia 
tänä vaarallisena aikana–varmasti myös jännittävänä 
aikana. Oppilaitoksen opiskelijat olivat Saulin petok-
sesta perillä ja tiesivät, että Jumala oli valinnut Daavidin–
että oppilaitoksen kansleri oli jo voidellut Daavidin! 
On ihme, jos Daavidilla ei ollut paljon kerrottavaa nuo-
rille pakomatkalla ollessaan. Koulussa koettiin jännit-
täviä päiviä kun Daavid kertoi opiskelijoille kokemistaan 
tapahtumista. 
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Ira Maurice Price kirjoittaa: ”Samuel asetti alkuaikoina 
kotinsa Raamaan. Siellä hän rakensi alttarin Jumalalle ja 
profeettojen koulun, jota hän johti. Tähän samaan paik-
kaan Daavid pakeni Saulin raivoa” (The Dramatic Story of 
the Old Testament History). Tämä on asian ydin. Kuinka 
paljon luulet Samuelin opettaneen Daavidia tämän tava-
tessaan? Mistä he keskustelivat? Daavid pakeni henkensä 
edestä, ja hän meni Samuelin luo! Samuel oli hyväntekijä, 
joka vaikutti suuresti Daavidin koulutukseen.

Kun eräs Saulin miehistä sai selville Daavidin ja 
Samuelin olinpaikan, hän ilmaisi sen Saulille. ”Katso, 
Daavid on Raaman Naajotissa”, sotilas sanoi (jae 19). 
Daavid oli Raamassa–mutta myös Naajotissa. Jae 22 kertoo 
sekin: ”Katso, he ovat Raaman Naajotissa.” Jae 23: ”Mutta 
kun hän oli menossa sinne, Raaman Naajotiin... kunnes 
tuli Raaman Naajotiin.” 1. Sam. 20:1 ilmoittaa: ”Mutta 
Daavid pakeni Raaman Naajotista” – hän oleskeli kysei-
sessä paikassa. Miehet olivat Raamassa, mutta miksi 
Naajot oli tärkeä?

King James -raamatun viittaus kertoo, että Naajot 
oli koulutalo. Unger’s Bible -sanakirja sanoo, että ”Kyle 
Endelich uskoi Naajotin olevan nimi, jota käytettiin pro-
feettaoppilaiden yhteisasunnosta.” Kyseessä oli rakennus, 
jossa opiskelijat opiskelivat.

Yksi Strong’s määritelmä Naajotista on ”implisiittinen 
ajatus kauneudesta.” Sana on läheistä sukua ”kaunis, 
koti, Jumalan, asunto (paikka), asutusta” tarkoittavalle 
sanalle. Ne näyttävät kuvaavan erityisen kaunista raken-
netta. Kyseessä ei ollut pelkkä normaali rakennus. Sen 
täytyi muistuttaa miljonäärien koteja, joihin H. Armstrong 
rakensi collegensa Pasadenassa. Kyseessä oli luultavasti 
alueella hyvin tunnettu rakennus.

Paikka oli varmaan varsin vaikuttava, kuten Jumalan H. 
Armstrongille ja meille antama. Uskon, että Jumala toimi 
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samalla tavalla kautta aikojen: Jumala lahjoittaa laatua ja 
luonnetta. Samuelin collegejen rakenteet ja istutusten laa-
dukkuus teki varmaan vaikutuksen ihmisiin, mikä lie-
vensi osaltaan vainoa.

Kertomus tuo ilmi asian. Mitä tapahtui, kun Saulin 
miehet saapuivat paikalle vangitakseen Daavidin? ”Niin 
Saul lähetti miehiä ottamaan Daavidia. Mutta kun he 
näkivät profeettain joukon hurmoksissa ja Samuelin seisovan 
johtamassa heitä, tuli Jumalan henki Saulin miehiin, niin 
että hekin joutuivat hurmoksiin” (1. Sam. 19:20). Voitko 
kuvitella moista? Karkaistut sotilaat tulivat tappamaan 
Daavidin ja ehkä myös Samuelin, mutta sen sijaan profe-
toivat! Mitä collegessa tapahtui?

Huomaa, että jae ilmoittaa, että Samuel seisoi siellä 
”johtamassa” koulun oppilaita. Joku nimitti Samuelin opis-
kelijoiden johtajaksi. Kuka nimitti hänet? Ei Daavid, ei 
Saul vaan Jumala!

Unger Bible Dictionary kertoo, että jakeesta ”me 
opimme, että Raamassa oli ’profeettojen joukko’ Samuelin 
johdolla, jonka jäsenet asuivat yhteisessä rakennuksessa.” 
Jumalan collegessa on yhteisiä rakennuksia–opiskeli-
jamme asuvat asuntoloissa, syömme yhteisessä ruokasa-
lissa–kuin perhe. Koulutusrakenne muodostettiin ”hen-
kistä ja hengellistä koulutusta varten, että he voisivat 
vaikuttaa voimakkaammin aikalaisiinsa.” Kirjoittaja 
tunnistaa, että tämän kaltainen college voi kasvattaa 
opiskelijoita, joilla on voimakas vaikutus toisiin ihmi-
siin. Koulutamme tänään Jumalan collegessa opiskeli-
joita tiettyä tarkoitusta varten: Jumala odottaa tulosta 
investoinnista. 

”Kun se ilmoitettiin Saulille, lähetti hän toiset miehet; 
mutta hekin joutuivat hurmoksiin. Ja Saul lähetti vielä kol-
mannet miehet, mutta hekin joutuivat hurmoksiin” (jae 
21). Kyseessä on huikea ihme! Miehet, jotka halusivat käydä 
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Daavidin kimppuun ja tappaa hänet, alkoivat profetoida! 
Jumala kontrolloi miesten mieliä!

Miten käy, jos joku astuu seurakunnankokoukseen 
ja aikoo tappaa jonkun meistä? Henkilö alkaa luulta-
vasti profetoimaan kanssamme–liittyy ehkä laulamaan 
laulujamme!

Saul raivostui kovasti, ja päätti itse huolehtia tilan-
teesta. ”Silloin hänkin riisui vaatteensa ja joutui hurmok-
siin Samuelin edessä; ja hän kaatui maahan ja makasi 
alastonna koko sen päivän ja koko sen yön. Sentähden on 
tapana sanoa: Onko Saulkin profeettain joukossa?” (Jae 
24). Voitko kuvitella, kuinka Saul lähtee murhaamaan 
Daavidin–mutta pysähtyy profetoimaan Jumalan sanoja? 
Suuri päivä! Suuri college!

J U M A L A N  COL L EGE  TÄ NÄ Ä N

Kun Samuel puhui kouluistaan, hän viittaa ”joukkoon pro-
feettoja”. Raamattu kutsuu Elian kouluja ”profeetanoppi-
laiksi (engl. profeettojen pojiksi)”. Uskon, ilmaisu kertoo, 
ettei Samuelin college ollut yksinomaan pastoreita varten–
vaan raamattuoppilaitos. He olivat pakomatkalla, heillä 
ei ollut aikaa tai mahdollisuutta kouluttaa sekä naisia 
että miehiä humanistisissa aineissa kuten meillä tänään. 
Samuel loi kaikesta huolimatta perustan Elialle ja Elisalle, 
sekä H. Armstrongille ja työllemme tänään.

Tarvitsemme tänään naisia ja miehiä, yhdessä. 
Tarvitsemme perheen, mikä on Jumalan elämäntapa. 
Collegessa on kyse Jumalan perheestä.

Samuel loi perustavan perinnön, jonka vaikutus tun-
nettiin laajalti hänen elämänsä lopussa. ”Samuel kuoli 
Raamassa, koko Israel suri häntä, joka kokosi hautaamaan 
hänet hänen asuinpaikkaansa”, Ira Maurice Price kirjoittaa. 

”Samuel oli leeviläinen. Hänen pojanpoikansa oli Heeman, 
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laulaja (1. Aik. 6:33) ja tuomari Eelin ajasta Saulin voitele-
miseen saakka, pappi, joka toimitti uhritoimituksia, pro-
feetta, joka perusti ja toimi profeettojen koulun kansle-
rina, kirjailija, joka valmisti aikansa historiaa... Hän antoi 
lisäksi koko profeettojen liikkeelle sysäyksen nuorten 
profeettajoukkojen kautta, jotka elivät Raaman vaiku-
tuksen ja suunnan alaisina” (The Dramatic Story of the Old 
Testament History). Meidän tulee tarkastella tätä historiaa 
ja koulutusta.

Samuel elvytti Jumalan kansan hengen, antoi kan-
salle toivoa koulujen kautta! Me pyrimme toimimaan 
samoin Armstrong Collegessa. Pyrimme elvyttämään 
hengen ja rakentamaan rauniot. Hedelmämme todis-
tavat työmme etenemisestä, mutta voimme toimia aina 
paremmin. Haluamme, että herätys toimitetaan oikealla 
tavalla. Omamme monumentaalisen toimeksiannon pro-
fetoida taas (Ilm. 10:11), herättää työ hengellisen Israelin 
suuren katastrofin jälkeen. Collegella on viesti koko maa-
ilmalle! Jumala lupaa avata meille ovet, jotta saatamme 
hänen työnsä valmiiksi. Kuinka tärkeä Jumalan college 
on työllemme? H. Armstrong kirjoitti: ”Pasadenan col-
legen kehitys mahdollisti koko evankeliumityön kasvun” 
(Omaelämänkerta, Autobiography of Herbert W. Armstrong, 
osa 2).

College esittelee kohta Kristuksen maailman ihmi-
sille! Collegemme tulisi olla college kaikille aikakausille! 
Meidän pitäisi saada aikaan asioita, joista puhutaan ikui-
sesti–kuten Samuelin, Elian ja Elisan koulut toimivat. 
Tarvitsemme opiskelijoita, jotka ymmärtävät aikamme kii-
reellisyyden, jotka ymmärtävät sanat eivätkä anna yhden-
kään sanan varista maahan. Teemme Samuelin esimerkkiä 
ja asennetta seuraamalla maailmaan ihmisiin unohtumat-
toman vaikutuksen! Arthur Stanley sanoi: ”Onnellisia ovat 
ne, jotka havaitsevat ajan merkit, ja vastaavat [Samuelin 
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lailla] pelkäämättä, vapisematta: ”Puhu Herra; palvelijasi 
kuulee!”

Jumala antoi Samuelille ja Daavidille työtehtäväksi 
kääntää kansakunnan kohtalo. He tekivät loistavan työn, 
joka olisi ollut vielä onnistuneempi, jos kansa olisi seu-
rannut heitä.

Miehet olivat monin tavoin toistensa kaltaisia. Daavid 
ja Samuel muodostivat upean kuningas-profeetta -tiimin. 
Kumpikin etsi Jumalan tahtoa kaikessa! He käänsivät 
todella kansakunnan kohtalon Jumalan voimalla. He olivat 
inspiroivia. Heidän aikakautensa muodosti Israelin kul-
taiset   vuodet! Meidän tulee muistaa näitä miehiä, Israelin 
kunnian päiviä. Miten miehet saavuttivat moisen kunnian? 
Kaikki sai alkunsa profeetasta, joka ei antanut yhdenkään 
Jumalan sanoista varista maahan ja kuninkaasta, joka teki 
kaikessa Jumalan tahdon. Miehet tekivät kaiken, tehtävän 
pienuudesta välittämättä, Jumalan tavalla. He jättivät mah-
tavan esimerkin, jota meidän tulee seurata!
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Siilo: salaperäinen 
viesti

Siilon kaupungilla on tärkeä merkitys aikaisemmissa 
profeetoissa. Hanna lausui Siilossa mahtavan 1. 
Samuelin kirjan luvun 2 profetiansa. Hanna toi 

Samuelin Siiloon omistaakseen pojan Jumalalle. Samuel 
palveli äitinsä vakaan perustan saatuaan Jumalaa Siilossa, 
jossa Jumala ilmestyi hänelle nuorukaisena (1. Sam. 3:21).

On kiinnostavaa, että Jeesusta Kristusta kutsutaan 
profetiassa myös ”Siiloksi”.

1. Mooseksen kirjan jae 49:10 esittää oudon, raama-
tunselitysteokset hämmentävän ilmoituksen: ”Ei siirry 
valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva (alkuteksti. 
lainantaja) hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän 
(alkuteksti, Siilo), jonka se ja jota kansat tottelevat.” 

”Kunnes tulee Siilo” viittaa selvästi Jeesuksen 
Kristuksen toiseen tulemiseen. Kristusta ei kutsuta kui-
tenkaan muualla Raamatussa Siiloksi. Siilo on kaupunki, 
mutta tässä se viittaa Kristukseen. Miten selitämme asian? 
Selitysteoksien mielestä tämä ei ole järkevää: miksi kutsua 
Messiasta SIILOKSI?

Tämän erityisen aikaisempiin profeettoihin kir-
jatun paikan historia tarjoaa raitistavan ja innoittavan 
vastauksen.

Tämä esimerkki havainnollistaa, miksi raamatuntutkijat 
eivät ymmärrä Raamattua, vaikka heidän pitäisi. He eivät 
kaiva vaikeisiin kysymyksiin aina vastausta Raamatusta 
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vaan luottavat Jumalan perustelun sijaan ihmispäätte-
lyynsä! He eivät salli Raamatun tulkita Raamattua, miksi 
he eivät saavuta asioiden syvyyttä.

Valtikka, joka ei siirry pois Juudalta, kertoo Daavidin 
valtaistuimen juutalaishallinnosta. Tänä lopunaikana 
Juudasta löytyy myös lainsäätäjä–kunnes Siilo tulee ”ja 
jota kansat tottelevat.” 

Tarkastellaan uudelleen 1. Moos. 49:10 profetian 
ilmaisua: ”Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsi-
jansauva (lainantaja) hänen polviensa välistä, kunnes 
tulee hän (Siilo), jonka se on ja jota kansat tottelevat.” 1. 
Moos. 49 ensimmäisestä jakeesta ymmärrämme, että 
koko luku on tarkoitettu nykyiselle aikakaudelle, ”päivien 
lopulla”. Jumala kertoo, että päivien lopulla Daavidin val-
taistuimella tulee olemaan valtikka eli hallitsija, ja samaan 
aikaan lainsäätäjä, jolla on viesti Daavidin valtaistuimesta.

Olemme aina uskoneet valtikkalupauksen viittaavan 
kuninkaalliseen sukulinjaan, joka hallitsee Daavidista 
aina Messiaan toiseen tulemiseen asti. Valtikka viittaa 
myös lupaukseen pelastuksesta Jeesuksen Kristuksen 
kautta.

Jae 10 viittaa lainantajaan Juudan polvien (alkuteksti, jal-
kojen) välistä. Companion Bible kertoo, että koska lainan-
taja tulee ”hänen jalkojensa välistä”, tämä tarkoittaa, että 
hän on Juudan jälkeläinen.

”Viimeisinä päivinä” tullaan näkemään valtikka ja lai-
nantaja. Lainantaja on Kristuksen paluun aikaan paikalla 
oleva juutalainen.

Tässä kuvataan samaa kaksitahoista liittoa kuin 
Jeremian kirjan jakeissa 33:17–18: ”Sillä näin sanoo Herra: 
Aina on mies Daavidin suvusta istuva Israelin heimon val-
taistuimella [valtikkalupaus]. Ja aina on mies [lainantaja] 
leeviläisten pappien suvusta oleva minun edessäni uhraa-
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massa polttouhria ja sytyttämässä ruokauhria ja toimitta-
massa teurasuhria joka päivä [kuvaa hengellisiä uhreja].” 
(Jeremian kirja on tätä lopunaikaa varten–Jer. 30:1–9.) 

Kuninkaallisen Juudan heimon sukulinjan kruu-
najaistuoli löytyy tänä päivänä Westminster Abbeystä, 
Lontoosta. Jumala ilmoittaa 1. Moos. 49:10 jakeessa, että 
lainantaja löytyy samanaikaisesti kuin valtikkalupaus, 
joka jatkuu Kristuksen paluuseen saakka.

Olemme perinteisesti uskoneet lainantajan olevan 
Kristus, mikä on periaatteessa totta, sillä Kristus antaa 
aina lain, hän on lain lähde. Raamattu kertoo kuitenkin, 
että tämä lainantaja ei poikkea Juudan polvien välistä 

”kunnes tulee Siilo [Kristus], jota kansat tottelevat.” Onko 
järkevää lukea, ettei Jeesus siirry pois Juudan polvien välistä, 
kunnes Jeesus tulee?

Siilo viittaa Kristukseen, miksi tämän ”lainantajan” 
täytyy viitata toiseen yksilöön. Jumala on aina toiminut 
yhden miehen kautta kerralla. Jeremian kirjan jae 33:18 
ilmoittaa myös, että Jumala valitsisi yhden miehen, joka 
täyttäisi tämän toimeksiannon. Koska tätä profetiaa lai-
nantajasta ei paljastettu minulle ennen kuin vasta H. 
Armstrongin kuoleman jälkeen, se viittaa varsinaisesti vir-
kaani tänään.

H. Armstrongin täytyi perustaa Jumalan laki ja hallitus. 
Hän oli Elias, joka asetti kaiken kohdalleen juuri ennen 
Kristuksen paluuta (Matt. 17:10–11). Olen jatkanut samaa 
lakia ja hallitusta, joita H. Armstrong opetti. Mikään 
muu seurakunta ei voi totuudenmukaisesti väittää samaa!

H. Armstrongin ja minun kauttani on täytetty tämä lai-
nantajan roolin Jumalan seurakunnassa ja maailmassa. 
Missä on tänään Daavidista ja Juudan heimosta polveu-
tuva ihmislainantaja? Kuka toimeenpanee samaa lakia, 
jota Kristus opettaa, kun hän palaa istumaan Daavidin 
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valtaistuimelle? Sinun pitää kyetä vastaamaan näihin 
kysymyksiin!

Tämä mies opettaa valtikasta–kuninkaallisesta sukulin-
jasta eli Daavidin valtaistuimesta, ja pelastuslupauksesta 
Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä on se sama valtaistuin, 
jonka Jeesus Kristus ottaa haltuunsa iankaikkisesti (Luuk. 
1:30–33).

Näinä viimeisinä päivinä kuninkaallista linjaa, 
Daavidin valtaistuinta, ei säädä Jumalan laki. Seurakuntaa 
hallitsee kuitenkin Kristus–suuri lainantaja, kuningasten 
Kuningas joka hallitsee Daavidin valtaistuimella ikuisesti.

1. Moos. 49:10 ”Siilo” on koodisana. On selvää, että 
Jumala haluaa meidän oppivan lisää Siilosta.

SI I LON  H I STOR I A

Siilo sijaitsee 30 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen. Kun 
israelilaiset alkoivat valloittaa luvattua maata, liitonarkki 
asetettiin Gilgaliin–mutta kun kanaanilaiset oli alistettu, 
he siirsivät arkin Siiloon. ”Ja kaikki israelilaisten seura-
kunta kokoontui Siiloon, ja he pystyttivät sinne ilmestys-
majan, sittenkuin maa oli tullut heille alamaiseksi” (Joos. 
18:1).

Koska Jumalan läsnäoloa symboloiva liitonarkki oli 
Siilossa, se oli kansakunnan hengellinen pääpaikka. 
Unger’s Bible Dictionary kutsuu paikkaa ”tuomarien ajan 
Israelin varhaisen pyhäkön paikaksi” ja ilmoittaa, että ”se 
oli Israelin heimojen organisaation keskipiste ennen valta-
kunnan perustamista.”

Jumala ohjasi nuorta Samuelia Siilossa. ”Ja Herra 
ilmestyi edelleenkin Siilossa; sillä Herra ilmestyi Samuelille 
Siilossa Herran sanan kautta” (1. Sam. 3:21). Jumala 
ilmestyi Samuelille Siilossa toisen kerran (myös jakeessa 
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10). Samuel näki vähintään häivähdyksen Jumalasta–kaksi 
kertaa! Vaikuttavaa! Olen varma, että kaatuisimme kuol-
leina maahan, jos Jumala ilmestyisi meille tällä tavoin! 
Miehen täytyi omata aikamoinen viestin, myös hänen 
äitinsä. Jumala käytti molempia voimallisella tavalla.

Olen tallentanut Siilossa neljä televisio-ohjelmaa. 
Liikutuin Siilon raunioiden keskellä kävellessäni varmaan 
enemmän kuin missään muusa paikassa, kun ajattelin, 
että Jumala ilmestyi paikassa Samuelille. 

Tänään Siilo on kuitenkin raunioina–massiivisia, hoh-
tavan valkoisia lohkareita täynnä. Miksi näin? Jumala 
tuhosi Siilon. Sen rauniot kertovat traagisen tarinan. Ne 
muistuttavat muinaisen Israelin kunniasta, ajasta, jona se 
totteli–ja kun se lakkasi tottelemasta Jumalaa. Siilo sisältää 
suuren näyn sekä suuren oppiläksyn.

SI I LON  V I E ST I

Yksi Raamatun dramaattisimmista tapahtumista tallennet-
tiin 1. Sam. lukuun 4. Kun israelilaiset lähtivät taisteluun 
filistealaisia   vastaan, 4000 israelilaista kuoli. Tämä tappio 
osoitti israelilaisille, että Jumala ei ollut heidän kanssansa.

Israelilaiset palasivat tukikohtaansa Siiloon, jossa 
sijaitsi liitonarkki. He päättivät viedä liitonarkin Siilosta 
Jumalaa kuulematta taistelupaikalle, ikään kuin tämä fyy-
sinen esine pystyisi pelastamaan heidät. He menettivät 
taistelussa 30 000 miestä, ja filistealaiset veivät lisäksi lii-
tonarkin! He kokivat valtavan tappion.

Unger’s Bible Dictionary kertoo: ”Siilo tuhoutui... ole-
tettavasti filistealaisten käsissä, kun arkki vietiin pois (1. 
Sam. luku 4).”

Siilo oli autio ja liitonarkki oli menetetty, mikä masensi 
Samuelia. Unger’s jatkaa: ”Siilon sortuminen oli aika-
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kauden historian käännekohta”. Tämä oli ratkaiseva tapah-
tuma ja merkitsi suurta muutosta Israelissa. Kun filistea-
laiset toivat liitonarkin vihdoin takaisin, arkkia ei asetettu 
enää koskaan Siiloon.

Psalmin 78 kirjoittaja kertoo Siilon historiasta. ”He 
vihoittivat hänet uhrikukkuloillansa ja herättivät hänen 
kiivautensa epäjumaliensa kuvilla. Jumala kuuli sen ja 
julmistui, ja hän hylkäsi Israelin peräti. Hän hylkäsi asu-
muksensa Siilossa, majan, jonka hän oli pystyttänyt ihmisten 
keskelle” (jakeet 58–60). Jumala asetti itse majan paikalle! 
Jumalan huomio oli kiinnittynyt Siiloon. Jumala asetti 
Samuelin ym. kautta Siiloon telttamajan, liitonarkin ja 
Jumalan totuuden, jotta hän voisi siunata Israelia ja jotta 
he voisivat toimia esimerkkinä maailman ihmisille! Israel 
ei kuitenkaan suostunut toimimaan yhteistyössä Jumalan 
kanssa, se kieltäytyy myös tänään.

”Hän salli väkevyytensä joutua vankeuteen ja kunniansa 
vihollisten käsiin. Hän antoi kansansa alttiiksi miekalle ja 
julmistui perintöosaansa” (jakeet 61–62). Siilo oli Jumalan 
kunnia ja väkevyys! Israel ilmensi Jumalan voimaa tot-
telemalla Jumalaa ja käyttämällä Jumalan sille antamaa 
voimaa. Kun Israel lakkasi tottelemasta, Jumala vihastui 
suuresti.

Tämä historia selventää tärkeää profeetta Jeremian lopu-
najan profetiaa. Jeremia tunsi Siilon tapahtumat ja tiesi, 
miksi se tuhoutui. Jeremia ennusti, että tänä lopunaikana 
koko Israel tuhottaisiin kuin Siilo!

J E R E M I A N  P ROF E T I A

Muista, että Jeremian kirja on tarkoitettu ensisijaisesti tätä 
lopunaikaa varten (esim. Jer. 30:1–9, 24; 23:20). Jeremia 
saattoi muinoin viestinsä henkilökohtaisesti ainoastaan 
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Juudalle, vaikka hänen kirjansa on osoitettu Israelin kan-
soille tänään.

Profeetta kertoo Jer. luvussa 7 temppelin korruptiosta. 
Kyseessä on lopunajan profetia, joka kertoo nykyisestä 
Jumalan hengellisestä temppelistä–Jumalan seurakunnasta. 
Korruptio on levinnyt nyt myös tämän viimeisen aika-
kauden Jumalan seurakuntaan, Laodikean seurakuntaan 
(tilaa ilmaiskirja Malakian viesti, josta löydät selityksen). 
Jeremia varoittaa jakeessa 4 ihmisiä toistamasta ”Herran 
temppeli” – tai, kuten olemme kuulleet toistettavan: 

”Seurakunta! Et voi jättää Jumalan seurakuntaa.” Jumala 
pilkkaa näin hokevia ihmisiä! Jae 11 paljastaa, että Jumala 
näki, että hänen huoneestaan tulisi tänä lopunaikana ”ryö-
värien luola”!

”Menkääpä minun asuinpaikkaani, joka oli Siilossa, jossa 
minä ensin annoin nimeni asua, ja katsokaa, mitä minä 
olen sille tehnyt kansani Israelin pahuuden tähden” 
(jae 12). ”Minun asuinpaikkani” on pyhäkkö–jopa kaik-
kein pyhin, jossa Jumala asusti! Jumalan oli tuhottava 
Siilo, huolimatta siihen sisältyvästä Samuelin rikkaasta 
historiasta.

”Ja te tulette ja astutte minun eteeni tässä huoneessa, 
joka kuuluu minulle, kuvittelette olevanne varsin tur-
vassa–jatkaaksenne yhä kaikkia näitä kauhistuksia!” (Jae 
10; Moffattin käännös). Siilon asukkaat katsoivat voi-
vansa jatkaa kauhistuttavia käytäntöjänsä ja olettivat, että 
Jumala siunaisi heitä–mutta katso Siilon nykytilaa! Siilosta 
ei jäänyt jäljelle mitään! Meidän täytyy muistaa Siilon his-
toria ja ottaa siitä vaari! Kaikkien Jumalan omien on tun-
nettava Siilon tapahtumat. Meidän on opittava Siilon 
oppiläksy. 

Jeremian kirjan luvussa 26 Jumala käskee profeettaansa 
seisomaan temppelin esipihalla ja kehottamaan ihmisiä 
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kääntymään synneistään. ”Ja sano heille: Näin sanoo 
Herra; Jollette kuule minua ja vaella minun lakini mukaan, 
jonka minä olen teille antanut” (jae 4). Lause on jälleen 
lopun aikaa varten. Joku Jumalan seurakunnassa asetti lain 
ihmisille. Kuka se oli? Jotkut ihmiset väittävät, ettei lakia 
voi määrittää! Tämä on naurettavaa: tiedämme, kuka asetti 
Jumalan lain tänä lopunaikana! Tiedämme, kuka asetti 
laille alamaisen hallituksen: Herbert W. Armstrong suo-
ritti tämän (tietenkin Jumalan ohjauksella). Kukaan muu 
ei tehnyt tätä. 

”Niin minä teen tälle temppelille [laodikealaisille] niin-
kuin Siilolle, ja minä teen tämän kaupungin [Jerusalemin–
kuvaa kolmea modernia Israelin kansaa] kiroussanaksi 
kaikille maan kansoille” (jae 6). Melkoinen profetia! 
Pitäisikö meidän pohtia sen sanomaa viivyttelemättä? 
Jeremia toimi kiireisesti.

Kun Jeremia esitti profetian, papit ja profeetat nousivat 
häntä vastaan ja uhkasivat tappaa hänet kaiken kansan 
kanssa (jakeet 7–8). He vastustivat häntä sanoen: ”Miksi 
olet ennustanut Herran nimessä sanoen: Tälle temppelille 
on käyvä niinkuin Siilolle, ja tämä kaupunki on tuleva 
raunioiksi, asujattomaksi? Ja kaikki kansa kokoontui 
Jeremiaa vastaan Herran temppelissä” (jae 9). Jeremian 
sanoma ei vaikuttanut ihmisiin. 

Joku esittää saman viestin tänään. Laodikealaisista on 
jo tullut kuin Siilo, ja Israelin kansat vajoavat nopeasti 
samalla lailla. Tämä on lopunajan profetia! Se on profetia 
suurkaupungeista vailla asukkaita! Tämä on kauhistut-
tava varoitus kansojamme varten! Uskommeko, että näin 
todella tapahtuu? Jos uskomme, meidän on toimittava 
viestin vaatimalla tavalla!

Suurin osa Vanhaan ja Uuteen testamenttiin uskovista 
ihmisistä kuvittelee toimivansa Jumalan tahtomalla tavalla. 
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Ihmiset uskovat uskontonsa olevan se oikea. He uskovat 
harjoittavansa kristinuskoa oikealla tavalla. Jumala pro-
fetoi kuitenkin, että kansamme loppu on sama kuin Siilon! 
Kansakuntamme ovat täynnä syntiä, täynnä pahenevia 
ongelmia: perheiden rikkoutumista, huumeita, rikollisuutta, 
terrorismia, riippuvuuksia, pornografiaa jne. Ylistämme 
kansakuntamme suuruutta, mutta Jumala kutsuu Israelia 

”jumalattomaksi (alkuteksti, tekopyhäksi) kansakunnaksi” 
(Jes. 10:6). Mitä Jumala ajattelee elämäntavoistamme? 
Uskonnossa on kyse siitä, miten toimimme–millä tavalla 
elämme! Kuinka moni ymmärtää todella tämän?

Jeremia kertoi, että Jumala oli lähettänyt hänet ja toi-
totti seuraavaa varoitusta: ”Parantakaa siis nyt vaelluk-
senne ja tekonne ja kuulkaa Herran, teidän Jumalanne, 
ääntä...” (Jer. 26:13). Jumala lähettää samalla tavalla tänä 
lopunaikana minut, Jumalan valittujen tukemana.

Jakeesta 16 käy ilmi, että tässä tapauksessa maailman 
päämiehet pelastivat Jeremian uskonnollisilta ihmisiltä. 
Jakeessa 24 toinen maailmallinen henkilö suojelee Jumalan 
profeettaa. Uskonnolliset ihmiset halusivat tappaa Jeremian, 
mutta päämiehet puolustivat, ettei Jeremia ollut toiminut 
kuoleman ansaitsevalla tavalla, ja pelastivat profeetan.

Pohditaan asioiden kulkua. Jeremian kirjan luvussa 26 
päämiehet tulivat Jeremian avuksi, mutta kohta samat ruh-
tinaat toimivat toisin. Luvussa 34 Babylon alkaa piirittää ja 
hyökätä kerta toisensa jälkeen. Luvun 37 kolmannen pii-
rityksen aikana kaksi ruhtinasta, Gedalja ja Juukal–joi-
denka saviset sinetit löytyivät Jerusalemin kaivauksilta, 
ja ovat esillä Armstrong Auditoriumissa–tekee kaikkensa 
ottaakseen Jeremian kaksi kertaa vangiksi ja vetoavat jopa 
kuninkaaseen saattaakseen Jeremian hengiltä!

Kun tämän tasoinen vaino koitta, Jumala vie omansa 
turvapaikkaan. En tiedä, milloin näin tapahtuu, mutta 
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tapahtumat sisältyvät Jeremian lopunajan profetioihin. 
Meidän ei pidä järkyttyä, kun vaino kohtaa, se kohtaa meitä. 
Voimme kuitenkin vahvistua meille annetun työn kautta.

VA I K U T TAVAT  V I E ST I T

Jumala haluaa, että ymmärrämme enemmän Siilosta. Siilo 
sisältää monta mahtavaa sanomaa. Hannan profetia kertoi 
Daavidin huoneen alkamisesta ja valtaistuimesta, jolle 
Jeesus Kristus istuu. Liitonarkki sijaitsi muinoin Siilossa; 
Jumala puhui Siilossa; Israel kuuli Siilossa Jumalan äänen.

Israel lankesi kuitenkin pois Jumalasta. Kansa kapinoi, 
Siilo tuhottiin ja liitonarkki poistettiin, eikä se enää kos-
kaan palannut kaupunkiin. Tämä symboloi, mitä tapahtuu, 
kun kerran Jumalan tuntenut ihminen kääntyy pois 
Jumalasta. Jeremian Siilon profetia kuvaa myös, mitä kan-
sakunnillemme tapahtuu varsin pian!

Jollemme opi profetian oppiläksyä Siilosta, kärsimme 
Siilon kohtalon!

Tämä kaikki tekee 1. Moos. 49:10 jakeesta erittäin mer-
kityksellisen: ”Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsi-
jansauva hänen polviensa välistä, kunnes Siilo tulee, hän, 
jonka se on ja jota kansat tottelevat.” Kun Kristus palaa 
jylisten maan päälle, hän istuu Daavidin valtaistuimelle, 
ja hallitsee kuninkaiden ja pappien kanssa hengellisessä 
Daavidin huoneessa! Me olemme Daavidin huone–kunin-
kaita ja pappeja, jotka korotetaan näyttämään maailmalle, 
miten elää. Nykyinen maailma murenee, sitä ei ole paljon 
aikaa valmistaa tulevaa koulutusta varten. Saamme olla 
kaikkein suurimpia kuninkaallisia ikuisesti! Jumala tar-
joaa meille mahtavimman mahdollisen palkkion!
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K U USI

Daavid: Jumalan 
sydämen 
mukainen 
kuningas

Jumala kutsuu Apostolin tekojen jakeessa 13:22 Daavidia 
”sydämeni mukaiseksi mieheksi, joka on tekevä kaikessa 
minun tahtoni.” Daavid halusi täyttää tarmokkaasti 

kaiken Jumalan tahdon. Daavid ei ajatellut, noudatan joko 
kahta tai yhdeksää käskyä, vaan halusi noudattaa joka ikistä 
käskyä; totella Jumalaa täyttämällä jokaisen käskyn mah-
dollisimman yksityiskohtaisesti.

Jakeen ilmaisussa sydämeni mukainen, mukainen-sanan 
kreikankielinen alkusana tarkoittaa: ”liikettä tai avaruuden 
läpi ylhäältä alas laajentumista”, ”kokonaan”, ”aivan koko-
naan”. Sana ilmaisee täydellistä sydämen ja mielen kylläs-
tymistä. Sitä käytetään kuvaamaan peitettynä tai jonkun 
vallassa olemista, tai täytettynä tai peitettynä olemisen run-



sautta. Ei ole helppoa olla Jumalan sydämen ”mukainen” – 
yrittää ajatella ja toimia kaikin voimin täsmälleen kuin Jumala!

Daavid koki, mitä oli olla sekä erittäin rikas että 
köyhä. Oli mitä oli, Daavid pyrki aina pitäytymään 
lähellä Jumalaa. Daavid tiesi, että hänen Jumalasuhteensa 
oli kaikkein tärkein asia, mikä teki Daavidista Jumalan 
sydämen mukaisen miehen.

Daavidin asenne teki hänestä erinomaisen kuninkaan. 
Daavidin esimerkki opettaa meille useita korvaamattomia 
oppiläksyjä, miten olla Jumalan kuningas.

Jotkut raamatunselitysteokset väittävät Daavidin esi-
merkkiä erheellisesti pelkäksi suosituksi taruksi. Voit 
todistaa helposti, että Raamattu on Jumalan sana ja että 
Daavid palveli Jumalaa. Löytyy yhä enemmän arkeologista 
todistusaineistoa, joka todistaa Raamatun kertomuksen 
kuningas Daavidista oikeaksi. Daavid oli todellinen hen-
kilö, hän oli Jumalalle uskollinen mies, joka herätetään 
kohta tekojensa takia hallitsemaan koko Israelia ikuisesti!

Jumala painottaa aikaisempien profeettojen kautta 
kuningas Daavidin kautta perustamaansa kuninkaal-
lista, papillista valtaistuinta. Koko Samuelin kirja keskittyy 
Daavidin valtaistuimeen. Miksi huomio keskittyy Daavidiin?

Daavidin valtaistuimen oli määrä olla iäti vahvistet-
tava perhevaltaistuin (2. Sam. 7:12–16). Hämmästyt var-
maan kuullessasi, että Daavidin perhevaltaistuin on edel-
leen olemassa–Britannian nykyisen kuninkaallisperheen 
kautta. (Käsittelemme asiaa perusteellisesti ilmaiskirjases-
samme The Key of Daavid, Daavidin avain.) Valtaistuinta 
ympäröivä moraali on hyvä indikaattori nykyisten Israelin 
kansojen–etenkin Amerikan ja Britannian–hengellisestä 
tilasta. Kansat toimivat johtajiensa tavalla.

Daavidin valtaistuimen perusteellinen ymmärtäminen 
paljastaa, mitä Jumala tekee tänään, ja mitä hän tulee teke-
mään tulevaisuudessa. Jeesus Kristus nousee Daavidin 
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valtaistuimelle, kun hän palaa toisen kerran maan päälle 
(Luuk. 1:32). 

Tosi uskonto keskittyy Daavidin perhevaltaistuimeen. 
Jumalan omat harjaantuvat, jopa nyt, jakamaan Daavidin 
valtaistuimen Kristuksen kanssa (Ilm. 3:21). Jumala on jo 
tehnyt ensihedelmistään alkiotasoisia kuninkaita ja pap-
peja (Ilm. 1:6). 

Aikaisemmat profeetat–erity isesti Samuelin ja 
Kuningasten kirjat–sisältävät runsaasti historiaa ja opas-
tusta Israelin kuninkaista ja papeista. Aikaisemmat pro-
feetat opettavat meille, kuinka olemme Jumalan kunin-
kaita ja pappeja. Opetuksen ydin keskittyy yhteen 
Raamatun suurimmista persoonista–kuningas Daavidiin.

J U M A L A  NÄ K E E  S Y DÄ M E N

Kun Saul osoittautui huonoksi Israelin kuninkaaksi, 
Jumala hylkäsi hänet. ”Samuel sanoi Saulille: Sinä olet 
tehnyt tyhmästi. Et ole noudattanut Herran, Jumalasi, 
käskyä, jonka hän antoi sinulle; muutoin olisi Herra vahvis-
tanut sinun kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi” (1. Sam. 
13:13). Tämä kuulostaa samalta kuin mitä Jumala lupasi 
Daavidille! Oliko Saulilla mahdollisuus toimia Daavidin 
lailla? Kuulostaa siltä. Saulille tarjottiin suurta tulevai-
suutta, mutta hän epäonnistui tehtävässään.

”Mutta nyt sinun kuninkuutesi ei ole pysyvä. Herra 
on etsinyt itselleen mielensä mukaisen miehen, ja hänet 
on Herra määrännyt kansansa ruhtinaaksi, koska sinä et 
noudattanut käskyä, minkä Herra sinulle antoi” (jae 14). 
Jumala ei ole passiivinen. Jumala etsii aina voimallisesti 
oman sydämensä mukaista miestä.

Jumala haluaa jokaisen meistä noudattavan Daavidin 
loistava esimerkkiä. Tämän vuoksi Raamatussa puhutaan 
paljon Daavidista!
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Jumala käski profeetta Samuelia vierailemaan Iisain 
kodissa, jonka poikien joukosta hän oli valinnut Saulin 
korvaavan kuninkaan. Kun Samuel saapui, Iisai esitteli 
hänelle Eliabin, lahjakkaimpana ja aikaansaavimpana pitä-
mänsä poikansa. Samuel vakuuttui, että hieno nuori mies 
oli varmasti Jumalan valitsema kuningas.

Jumalalla oli oppiläksy Samuelille ja Iisaille: ”Mutta 
Herra sanoi Samuelille: Älä katso hänen näköänsä äläkä 
kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä 
ei ole, niinkuin ihminen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, 
mutta Herra näkee sydämen” (1. Sam. 16:7).

Huomaa: Jumala ei katso ihmisiä kuin maailman 
ihmiset katsovat. Jumala ei välitä, oletko kookas, tumma 
ja komea tai korkean älykkyysosamäärän omaava. Jumala 
katsoo sydämeesi. Jakeen sydän ilmaisee aistien, tunteiden 
ja tahdon lähdettä. Läheisin sana saattaa olla ”asenne”. 
Kun Jumala valitsee ihmisiä palvelukseensa, hän katsoo 
sydämeesi. Jos asenteesi on oikea, muun puuttumisella ei 
ole väliä; Jumala voi käyttää sinua silti tehokkaalla tavalla. 
Sinun ei tarvitse tuntea olevasi ketään toista huonompi.

On tärkeää, että opimme katsomaan johtajiin ja muihin 
ihmisiin Jumalan tavalla. Saul oli vaikuttava mies; luulta-
vasti yli kaksimetrinen, komea ja miellyttävä mies. Ihmiset 
ihastuivat Sauliin, mutta Jumala ei halua, että mittaamme 
ihmisiä tällä tavalla!

Seurustelupartneria valittaessa katsotaan usein toisen 
ulkonäköön; naiset toivovat usein Saulin näköistä–pitkää, 
tummaa, komeaa miestä. Myös miehet luokittelevat naiset 
usein pinnallisten standardien mukaan. Jumala ilmoittaa, 
että jos tarkastelet mahdollista puolisoa tällä tavalla, 
voit saada Saulin kaltaisen miehen aviomieheksesi! Pidä 
varasi.

Meidän on katsottava aviomiestä tai -vaimoa etsies-
sämme syvälle sydämeen. Teemme vaarallisia virheitä 
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ilman Jumalan apua. Jatkuvasti! Kuinka hengellinen olet? 
Kuinka syvälle katsot sydämeen?  

Jos aiomme olla Jumalan johtajia, Jumalan on opetet-
tava meitä katsomaan ihmissydämeen. Ihmisillä saattaa 
olla rajallisia oivalluksia toisten asenteista, mutta vain 
Jumala kykenee katsomaan sydämeen.

Ihmiset tekevät katastrofaalisia virheitä kuvitellessaan 
kykenevänsä katsomaan ihmissydämeen.

Emme pysty koskaan katsomaan Jumalan tavalla 
kenenkään sydämeen, voimme kuitenkin pyytää nöyrästi 
apua Jumalalta. Voimme oppia Jumalalta koko elämänajan.

Jopa lastenkasvatuksessa on opittava katsomaan sydä-
meen, muuten emme voi kasvattaa lapsillemme Jumalan 
tahtomaa sydäntä tai Daavidin kaltaista asennetta. Emme 
kykene koskaan kasvattamaan lapsiemme asennetta vailla 
Jumalan kriittistä apua ja ymmärrystä; opetuksemme ja 
kurinpitomme eivät ole muuten tehokkaita.

Meidän on ymmärrettävä, miten rajallisia olemme kat-
somaan sydämeen. Vaadimme jatkuvasti epätoivoisesti 
Jumalan apua. Ensimmäinen askel on todeta, että meiltä 
puuttuu luonnollinen kyky katsoa sydämeen. 

Jumalan pastorit tarvitsevat eniten apua! he voivat 
tehdä vakavia virheitä, jos he eivät katso ihmissydämeen. 
Vain Jumala voi antaa meille tarvittavan ymmärryksen.

Jumala torjuttua Eliabin, Iisai kutsui seuraavan poi-
kansa Abinadabin, mutta tämä tuli myös torjutuksi. Esiin 
astui poika toisensa jälkeen–yhteensä seitsemän poikaa 
(jae 10). Kaikki vaikuttivat erinomaisilta nuorilta miehiltä–
mutta Jumala käski Samuelin hylkäämään kaikki! Nämä 
olivat Iisain mielestä hänen parhaat poikansa. Iisai ei edes 
harkinnut Daavidin kutsumista. Eikö se ole ihmeellistä? 

Jos maailman ihmiset valitsisivat ympärillään olevista 
ihmisistä jonkun edustamaan Jumalaa tänä lopunaikana, 
kuinka moni meistä tulisi valituksi? Luultavasti ei kukaan! 
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Jumala valitsee, hän ei tuomitse eikä tarkkaa sinua maailman 
ihmisten tavalla. Meidän täytyy painaa  asia mieliimme.

Samuel tiedusteli, oliko Iisailla lisää poikia, mutta Iisai 
ei halunnut mainita Daavidia. Daavidilla ei ole erinomaisia 
kykyjä, Iisai kertoi. Daavid kaitsee vain lampaita (jae 11). 
Samuel vaati kuitenkin tuomaan Daavidin eteensä. ”Silloin 
tämä noudatti hänet; ja hän oli verevä, kaunissilmäinen ja 
sorea nähdä. Ja Herra sanoi: Nouse ja voitele tämä, sillä 
hän se on” (jae 12). Jumala valitsi nuoren Daavidin.

Daavid poikkesi hänen ympärillään olevista nuorista. 
Jumala valitsi Daavidin, koska tämä oli Jumalan sydämen 
mukainen nuorimies. Oletko sinä? Pitääkö Jumala sinua 
sydämensä mukaisena yksilönä? Tahdotko täyttää Jumalan 
tahdon kokomaan–kaiken, mitä Jumala tahtoo tekevän 
elämässäsi?

Jos tahdot, tulet onnistumaan loistavasti.

K E H I TÄ  K Y K Y JÄ SI 

Vahtiessaan yöllä ulkona lampaita Daavid ajatteli paljon 
Jumalaa. Hän pohdiskeli Jumalan voimaa ja Jumalan lakia.

Daavid oli todellinen Jumalan sanan opiskelija. Hän 
totesi, että Jumalan sana on ”minun jalkaini lamppu ja val-
keus minun tielläni” Psalmin 119:105 mukaisesti. Daavid 
antoi lampun loistaa, ohjata, valaista hänen polkuaan. 
Daavid oli suuri, koska hän antoi Jumalan sanan, ei lihal-
lisen mielensä perustelun opastaa itseään.

Daavid ystävystyi myöhemmin Samuelin kanssa, mutta 
ei kaihtanut myöskään Israelin huippujohtajia, koska 
hän tiesi, he auttaisivat häntä kasvamaan ja tuntemaan 
paremmin Jumalaa.

Daavid totesi useita kertoja elämänsä aikana, hänen elä-
mänsä motto oli: Jumala on kanssani. Tärkein asia henki-
löstä, kuuluu: Jumala on hänen kanssaan.
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Daavid oli taidokas maansa ja aikansa taiteissa. 
Psalmeista käy ilmi, että hän oli runoilija. Daavid oli 
myös muusikko–taitava harpun soittaja. Monina yksinäi-
sinä parven vahtihetkinä oli aikaa säveltää ja laulaa lau-
luja Jumalalle. Daavidin harpunsoittotaito tuli tunnetuksi 
lähipiireissä ja hänen maineensa johdatti hänet kuningas 
Saulin hoviin.

Saulilla oli syviä hengellisiä ja emotionaalisia ongelmia. 
Hänen palvelijansa ehdottivat rauhoittavaa harppumu-
siikkia pahan hengen vaivatessa häntä. Saul myöntyi ja 
pyysi etsimään sopivan muusikon.

Huomaa seuraava jae: ”Niin eräs nuorista miehistä vastasi 
ja sanoi: Katso, minä olen nähnyt beetlehemiläisellä Iisailla 
pojan, joka taitaa soittaa ja joka on kelpo mies ja sotilas sekä 

Daavid vietti monta iltaa vartioiden isänsä 
lampaita Jumalalle lauluja säveltäen ja laulaen. 
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ymmärtäväinen puheiltaan ja komea mies, ja Herra on hänen 
kanssaan” (1. Sam. 16:18). Lue lause uudestaan: hän puhui 
teini-ikäisestä Daavidista! Daavidin maine oli kiirinyt kauas!

Miehen ja Daavidin perheen näkemykset erosivat häm-
mästyttävästi. Daavidin isä ja veljet eivät arvostaneet 
Daavidia paljoa. Eivät edes Samuelin voitelun jälkeen–
vaan komensivat Daavidin takaisin lampaita kaitsemaan 
(jae 19). Joskus pojan syrjään sysääminen saa hänet miel-
lyttämään kaikin mahdollisin tavoin isäänsä. Ehkä Jumala 
työsti Daavidia motivoivan tilanteen, jotta tämä oppisi kat-
somaan hengelliseen Isään, Isään–joka ei pidä ulkopuo-
lisena eikä hylkiönä, joka ei koskaan jätä pulaan! Ehkä 
tilanne todella motivoi Daavidia. Oli syy mikä oli, nuori 
Daavid jatkoi työntekoa ja vahvisti maineensa kasvun.

Jumala valitsee tänään aatelistonsa, kuninkaallisensa. 
Jumala haluaa, että kehität kykyjäsi. Kehitätkö kykyjäsi 
parhaasi mukaan? Valmistaudutko johtamaan maailmaa? 
Asia on tärkeä Jumalalle.

Daavid ei ollut tietämätön typerys vaan älykäs nuo-
rimies, joka kehitti selvästi ahkerasti lahjojaan, minkä 
vuoksi Jumala varmaan valitsi Daavidin. Ennen kaikkea, 
Daavid etsi hartaasti Jumalaa, miksi Jumala avasi hänelle 
oven toisensa jälkeen.

Huomaa, että Saulin palvelija nimitti Daavidia ”kelvoksi 
(engl. valiant, urheaksi) mieheksi”. Daavid oli rohkea. Hän 
oli sisukkaampi kuin kukaan aikansa nuorimies! Daavid 
ei pelännyt, kun piti toimia. Jumala vaikuttui Daavidin 
urheudesta. Myös meidän täytyy kehittää kykyjämme ja 
toimia aikanamme rohkeasti.

OL E  P O SI T I I V I N E N  H E N K I LÖ

Saul noudatti Daavidin hoviinsa. ”Ja Daavid tuli Saulin 
luo ja rupesi palvelemaan häntä; ja hän tuli hänelle 
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hyvin rakkaaksi ja pääsi hänen aseenkantajakseen” (1. 
Sam. 16:21). Daavid rakasti ihmisiä. Hän rakasti todella 
Saulia! Saul ei ollut kyseisenä aikana hieno henkilö, hän 
kärsi vakavista ongelmista, mutta Daavid rakasti siitä 
huolimatta Saulia. Daavidin täytyi katsoa Saulia Jumalan 
lailla. Jumala rakasti Saulia–mutta ei pitänyt Saulin halli-
tustavasta, hän yritti saada Saulia tekemään parannuksen. 
Myös Daavid ajatteli Jumalan tavalla.

Entä sinä ja minä? Rakastammeko Jumalan omia ja 
Jumalan johtajia todella Daavidin tavoin – heidän puut-
teistaan huolimatta? Oletko ulospäin suuntautuva ja 
rakastava? Vai vetäydytkö itseesi ja etsitkö epäillen toisista 
pahaa? Daavid oli rakkauden täyttämä, hän todella rakasti 
viettää aikaa ihmisten parissa.

Paha henki poistui kun nuori Daavid 
soitti harppua kuningas Saulille.
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Daavid näki varmasti, että Saul oli Jumalan mies. Daavid 
tiesi, että hänestä itsestään tulisi eräänä päivänä kuningas, 
mutta Daavid oli valmis odottamaan syrjässä, kunnes 
Jumala asettaisi hänet asemaansa. Daavid tiesi, että Jumala 
oli asettanut Saulin virkaan ja että Saul oli Jumalan mies 
kunnes Jumala poistaisi hänet viralta. Saul oli Jumalan 
kuningas–ainoa Jumalan kuningas maan päällä! Daavid 
rakasti suuresti Saulia, koska hän rakasti suuresti Jumalaa.

Ihmiset eivät ajattele luonnollisesti tällä tavalla.
Saul lähetti pian Iisaille viestin, että Daavid oli saanut 

armon hänen silmiensä edessä (jae 22). Saul halusi 
Daavidin liittyvän hoviinsa, koska tämä teki myönteisen 
vaikutuksen ihmisiin.

”Niin usein kuin Jumalan lähettämä henki tuli Sauliin, 
otti Daavid kanteleen ja soitti sitä; silloin Saulin oli hel-
pompi ja parempi olla, ja paha henki väistyi hänestä» (jae 
23). Daavid soitti varmaan voimallista, Jumalan innoit-
tamaa musiikkia. Hyvä, Jumalan innoittama musiikki voi 
vaikuttaa näin suotuisasti. Nykyinen populaarimusiikki 
ei olisi kyennyt tyynnyttämään samalla tavalla Saulia. 
Daavidin soittama musiikki paransi Saulin ja sai pahan 
hengen poistumaan! Demonit eivät pidä onnellisesta 
ympäristöstä.

Jumala kohotti Saulin hengen Daavidin kautta. 
Kertomus sisältää oppiläksyn. Meidän on opittava hal-
litsemaan tunteemme ja pysyttävä positiivisena. Jos aiot 
kuulua Jumalan kuninkaallisiin, sinun täytyy oppia kan-
nustamaan muita. Johtajat toimivat näin. Oletko rohkai-
seva henkilö?

Kun olemme negatiivisia, voimme tehdä toiset ihmiset 
negatiivisiksi ja lannistuneiksi. Jumalan omilla ei ole syytä 
lannistua.

Vertaa näitä kahta kuningasta. Saul oli masentunut ja 
lannistunut ja tarvitsi muusikon ajamaan pois negatiivi-
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suutensa. Daavid rohkaisi päinvastoin lahjojensa ja per-
soonallisuutensa kautta ihmisiä ympärillään. Daavid soitti 
harpulla innostavaa musiikkia, rakasti Saulia, käyttäytyi 
ulospäin suuntautuvasti ja mieltä kohottavasti. Daavid oli 
onnellinen, positiivinen henkilö, millainen Jumala haluaa 
myös sinun olevan.

Ajattele asiaa. Jos aiot auttaa Jeesusta Kristusta huo-
misen maailmassa, sinun on elettävä näiden lakien 
mukaan ja oltava henkilö, jolla on myönteinen vaikutus 
muihin ihmisiin, joka voi todella rohkaista toisia!

USKO  TA I ST E L L A 

Kansa kärsi kuningas Saulin hallitusaikana häpeälli-
sestä uskon puutteesta. Kun teini-ikäinen Daavid vieraili 
armeijan etujoukoissa, hän näki, kuinka Israelin sotilaat–
joidenka olisi pitänyt olla uskon täyttämiä urhoja–vapi-
sivat peloissaan filistealaisen soturin edessä.  ”Ja kun israe-
lilaiset näkivät tuon miehen, pakenivat he häntä kaikki ja 
pelkäsivät suuresti” (1. Sam. 17:24). Sotilaat pelkäsivät yhtä 
miestä! Voit todeta saman säälittävän arkuuden ja pelon 
hengen–itse asiassa pahemman–nykyisessä sekä fyysisessä 
että henkisessä Israelissa.

Saul tarjosi suuren palkinnon henkilölle, jotka taistelisi 
Goljatia vastaan–kukaan ei kuitenkaan suostunut tähän, 
ei edes tarjotuista rikkauksista (jae 25). Saul ei edes har-
kinnut taistelevansa moista jättiläistä vastaan.

Miksi sotilaat olivat häpeämättömän peloissaan? Saulin 
kehnon johtajuuden takia!

Nuori Daavid omasi täysin erilaisen hengen. ”Niin 
Daavid sanoi miehille, jotka seisoivat siinä hänen kans-
saan: Mitä saa se mies, joka surmaa tuon filistealaisen ja 
poistaa häväistyksen Israelista? Sillä mikä tuo ympärileik-
kaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan 
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taistelurivejä?” (jae 26). Daavid ei katsonut joukkojen 
olevan Israelin armeija–vaan elävän Jumalan armeija! Kuka 
uskalsi häpäistä elävän Jumalan armeijan?, Daavid kysyi. 
Daavid järkyttyi, koska yksikään sotilas ajatellut asiasta 
samalla tavalla!

Daavidin isoveli Eliab vihastui Daavidiin–muista, että 
Daavid oli jo voideltu kuninkaaksi! Hän syytti Daavidia: 

”Minä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi; sinä olet 
tullut tänne katsomaan sotaa” (jae 28). Hebrew–Greek Key 
Study Bible määrittelee julkeus-sanan kopeudeksi, ylimie-
lisyydeksi, röyhkeydeksi, kapinoinniksi. Sen mukaan ”täl-
lainen ylpeys olettaa omaavansa enemmän valtaa kuin on 
perusteltua”. Pahansisuisuus tarkoittaa puolestaan pahuutta, 
ilkeyttä, kurjuutta, pahaa tilaa. Nämä ovat kauheita syy-
töksiä veljeä vastaan! Ehkä Eliab oli loukkaantunut, ettei 
häntä ollut valittu kuninkaaksi! Eliab näytti ulkoisesti 
hyvältä, mutta Jumala ei valinnut häntä–ehkä juuri tässä 
paljastuvan asenteen vuoksi.

Kuka oli tosi sotilas? Henkilö voi näyttää soturilta, 
mutta jättiläisten ja muiden ongelmien vastustamiseksi 
vaaditaan todellista uskoa. Koettelemukset paljastavat 
todelliset soturit. Emme voi teeskennellä, kun suuri tais-
telu koittaa. Kuka seisoo kuin Daavid ja taistelee elävän 
Jumalan puolesta?

Daavid kysyi veljeltänsä engl. käännöksen mukaisesti: 
”Eikö ole syytä?” (jae 29).

Kyseessä oli elävän Jumalan–maailmankaikkeuden ja 
ihmiskunnan Luojan armeija. Jumalalla on rajaton valta 
tukea meitä, jos uskomme häneen–jos omaamme uskon 
Jumalaan. Jumalan sotilaat pakenivat, perääntyivät 
kauhun vallassa.

Moinen käytös inhotti Daavidia, jonka mielestä perään-
tymisen oli perimmäinen loukkaus sekä Jumalaa että 
Israelia kohtaan.
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”Eikö ole syytä?” 
Daavid esitti syvällisen kysymyksen. Hän näki tapah-

tumat Jumalan silmin. Daavid tunsi Jumalan, oli tätä 
lähellä. Hän huokui uskoa, koska uskoi Jumalaa.

Nuori soturi oli innokas taistelemaan Goljat-jättiläistä 
vastaan. Daavid halusi demonstroida Goljatille ja koko 
maailmalle, että Jumalalla on rajaton valta!

”Eikö ole syytä?” 
Jumalan–ja Daavidin näkökulmasta–oli monumen-

taalinen syy! Jumala haluaa, että koko ihmiskunta näkee 
tämän syyn.

Ettekö kaikki näe, että löytyy hyvä syy taistella? Daavid 
kysyi. Meidän on vastustettava tätä filistealaista! Meillä on 
syy taistella tänään Jumalan puolesta! Emme voi tehdä työtä 
ilman taistelujoukkojen parissa olevan Daavidin asennetta.

Daavid vaaransi henkensä surmaamalla 
isänsä lampaita uhkaavan leijonan.
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Daavidin julistus kuulosti armeijan sotilaiden kor-
vissa kummalliselta. He eivät olleet koskaan aikaisemmin 
kuulleet kenenkään puhuvat Daavidin tavalla. Nuorimies 
katsoi asioita muista poikkeavalla tavalla, Jumalan tavalla, 
mikä teki hänestä suuren kuninkaan. Näet alkaa pian 
Daavidin voitelun jälkeen, miksi tämän selvästi syvällisesti 
hengellisen nuoren miehen sydän oli tehnyt vaikutuksen 
Jumalaan..

Daavid kertoo Saulille jakeessa 34: ”Palvelijasi on ollut 
kaitsemassa isänsä lampaita...” Daavid ilmaisi asian mie-
lenkiintoisesti. Luulisi, että hän olisi kutsunut eläimiä 

”meidän lampaiksemme”. Daavid piti laumaa isänsä lam-
paina, hän ei antanut kenenkään siepata isänsä lampaita. 
Uskon, että Daavidille oli tärkeää, että hänen isänsä arvos-
taisi häntä.

Daavid tappoi nuorena hänen isänsä lampaita uhanneen 
leijonan ja karhun–vapautti lampaat jopa suoraan suusta! 
Kuvittele moista! Jos leijona sieppaisi karitsan huolehti-
essamme lammaslaumasta, luultavasti me kaikki ajatteli-
simme, että meillä on varaa menettää yksi karitsa. Tämä 
nuorimies tiesi, että leijonan luonut elävä Jumala tappaisi 
tarvittaessa leijonan, joka se oli siepannut hänen isänsä 
lampaan! Kuvittele, kuinka Daavid rukoili lampaiden puo-
lesta, että Jumala vahtisi ja suojelisi jokaista lammasta. 
Jumala suojeli joka ikistä!

Meidän on elettävä elämäämme ajatellen Daavidin 
lailla: Jumala elää! Daavidin lapsen kaltainen vahva, viaton 
usko sai hänet vaarantamaan henkensä karitsan takia! 
Lammaslauma kuvaa Jumalan laumaa! Vaarantaisimmeko 
me pastorit elämämme yhden Jumalan oman puolesta? 
Toivon, että vaarantaisimme–meidän pitäisi vaarantaa. 
Daavidilla oli tämän kaltainen rakkaus ja rohkeus.

Kun Goljat uhkasi Israelin armeijaa, nuori Daavid 
vakuutti Saulille: ”Herra, joka on pelastanut minut lei-
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jonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän 
filistealaisen käsistä” (jae 37). Goljat saattoi olla valtavin, 
vaikuttavaa haarniskaa kantava, koulutettu soturi maan 
päällä, ja Daavid tiesi, että kyseessä oli erittäin vaaral-
linen tilanne. Daavid ei leikitellyt. Hän tajusi, että ihmis-
elämä oli vaakalaudalla. Daavid ei ollut naiivi. Lue hänen 
sanansa. Daavid tiesi, ettei hän itse ollut voittanut tais-
telua leijonaa ja karhua vastaan vaan Jumala, eikä unoh-
tanut voittoa koskaan.

J U M A L A  I SR A E L I SSA

Huomaa, miten Daavid puhui Goljatille: ”Mutta Daavid 
sanoi filistealaiselle: Sinä tulet minua vastaan miekan, 
peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vas-
taan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, 
jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut 
minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta 
pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä 
päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille; ja kaikki 
maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala” (1. Sam. 
17:45–46). 

Tämä on maata vavisuttava esimerkki Daavidin uskosta! 
Nuori Jumalaan uskova Daavid omasi mieltä huikaisevan 
voiman!

Ymmärrätkö, miten Daavidin esimerkki tulee kannustaa 
ja innostaa ihmisiä, kun he oppivat tuntemaan Jumalan?

Näetkö, miten tällainen uskomme Jumalaan voi vai-
kuttaa tänään maailmaan?

Daavidin motivaatio taistella Goljatia vastaan oli, jotta 
kaikki maat tulisivat tietämään, että Israelilla oli Jumala!

Daavidin motivaatio oli osoittaa koko maailmalle, että 
Israelin Jumala elää–ja haluaa taistella jokaisen ihmisen 
puolesta!
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Daavid ei pyrkinyt korkeaksi kenraaliksi; se ei ollut 
hänen motiivinsa. Jumala siunasi Daavidia ja Daavid 
halusi koko Israelin ja kaikkien pakanoiden tietävän, että 
Jumala elää!

Britannia, Amerikka ja Juuda tarvitsevat tänään epätoi-
voisesti saman viestin! Niiden tulee tietää, että Israelilla 
on Jumala! Niiden tulee tietää, että tällä seurakunnalla on 
elävä Jumala–elävä Jumala, joka kertoo, mitä maassa, kan-
sassa ja hallituksessa on vialla! Ihmisten täytyy tietää!

”Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra 
anna voittoa miekan eikä keihään voimalla; sillä sota 
on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme” (jae 
47). Daavid oli pelkkä Jumalaan uskova nuorimies, jolle 
Jumala oli dynaamisesti elossa. Tämä tieto tekee suuren 
eron jokaisen ihmisen elämässä!

Vaarantaisitko elämäsi osoittaaksesi maailmalle, että 
Jumala asuu pcg:ssä, hengellisessä Israelissa? Varmaan 
nykyisen fyysisen Israelin kansalaiset eivät vaarantaisi. 
Tämän asenteen on oltava tavoitteemme. Meidän tulee 
toivoa kiihkeästi, että maailman ihmiset saavat tietää, että 
elävä Jumala toimii pcg-seurakunnan kautta. Elävä Jumala 
haluaa koko maailman tietävän, että hän on keskuudes-
samme! Daavid, Jumalan sydämen mukainen mies, ajatteli 
Jumalan tavalla. 

Järkyttyikö Goljat Daavidin julistuksesta? Uskon, että 
hän järkyttyi tästä ennenkuulumattomasta julistuk-
sesta! Hänen mielessään kävi varmaan: aikamoisen rohkea, 
sisukas pikkumies. Olen varma, että Daavidin julistus vai-
vasi Goljatia, joka oli kuullut tarinoita Israelin Jumalasta.

Taisteluun lähtiessään Daavid poimi viisi, ei pelkästään 
yhtä kiveä. Yksi kivi olisi riittänyt, mutta Daavidin tuli 
suoritta oma osuutensa. Daavid ei seisonut paikoillaan ja 
julistanut jättiläiselle: rukoilen, että Jumala voittaa sinut. Ei, 
Daavid julisti: ”Tapan sinut Jumalan voimalla!” Daavidin 
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oli matkattava paikan päälle ja annettava Jumalan voiman 
tehdä työtä kauttaan. Daavidilla oli viisi kiveä, mutta hän 
sanoi: ”taistelu on Herran.” 

Jumala hallitsee tänään hengellistä Israelia, omaa 
valittua seurakuntaansa, jossa toimimme tänään hieman 
eri tavalla. Surmamme jättiläismäisiä ongelmia, koska 
uskomme Jumalaan. Emme kuitenkaan tapa ketään 
ihmistä!

Malliesimerkkinä mainittakoon kuusi vuotta kes-
tävä oikeustaistelumme Worldwide Church of God -seu-
rakuntaa vastaan. (Tilaa tapauksesta kertova ilmaisteok-
semme Raising the Ruins. Taistelimme voittaaksemme 
oikeustaistelun ja kyetäksemme tekemään tänään Jumalan 
työtä.)

Onko edessäsi mahdoton ongelma? Ei ole väliä, kuinka 
jättiläismäinen ongelmasi on, sillä ei löydy ongelmaa, jota 
et pysty kohtaamaan, jos toimit Daavidin tavalla. Voimme 
voittaa minkä tahansa ongelman, jos annat taistelun ikui-
selle Jumalalle! Emme voita ilman elävää Jumalaa elä-
mässämme. Tarvitsemme Daavidin suuruisen voiman 
voittaaksemme taistelumme. Kun luotat Jumalaan ja koh-
taat ongelmasi uskossa, Jumala pelastaa sinut ja käyttää 
sinua kuningas Daavidin lailla–kuninkaana huomisen 
maailmassa!

Tämä ei ole pelkkä hyvä iskulause tai mukava malli: 
Puhun uskosta elävään Jumalaan – luottamuksesta siihen, 
että Jumalaan saa aikaan suuria asioita elämässäsi! Jumala 
on luvannut auttaa, eikä voi valehdella! (Tiit. 1:2).

Jumala on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hän haluaa 
seurakunnan olevan täynnä Daavideja! Tämä on elävän 
Jumalan seurakunta! Meillä on elävän Jumalan col-
lege, elävän Jumalan nuorisoleirit ja elävän Jumalan seu-
rakunnat! Julkaisumme ovat elävän Jumalan julkaisuja! 
Jumala perusti kaikki nämä. Hän elää! Oi, kuinka meitä 
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siunataan tämän takia! Meidän on ajateltava Jumalan seu-
rakunnassa tänään todella Daavidin lailla.

Miten Daavid ilmaisi asian? ”Sillä sinä olet minun toi-
voni, Herra, Herra, minun turvani hamasta nuoruudestani” 
(Ps. 71:5). Daavid osoitti uskovansa jo varhaisteini-iässä 
Jumalaa; ennen Goljatia, leijonaa ja karhua. ”Jumala, sinä 
olet opettanut minua hamasta nuoruudestani, ja yhä vielä 
minä sinun ihmeitäsi julistan” (jae 17).

Jumala on mahtavan vahva, ihanan rakastava Jumala! 
Voimmeko julistaa hänen ihmetekonsa jo nuorena? 
Jumala haluaa omansa–jopa nuorten–nousevan julista-
maan hänestä tänään elämällään! Jumala haluaa, että osi-
tamme maailmalle teoillamme, millainen Jumala todella 
on!

Odotatko Jumalan ihmetekoja elämässäsi? Tuleva elä-
mäsi riippuu sinusta itsestäsi; millaiseksi elämäsi muo-
dostuu, millaiseksi Jumala tekee elämäsi sinun kauttasi.

Meidän täytyy pysyä jatkuvasti nöyrinä. Usko Jumalaan 
auttoi Daavidia ymmärtämään, kuka hän oli, esti ylpeyttä 
ja turhamaisuutta. Kun Daavid uskoi Jumalaan, mikään 
ei estänyt Jumalaa saamasta suuria aikaan hänen 
elämässään!

Daavid tiesi olevansa kuningas, ja ajatteli ja taisteli kuin 
kuningas. Hän oli aikamoinen kuningas jo ennen kunin-
kaaksi astumistaan!

Daavid hämmästytti uskollaan ja rohkeudellaan; Hän 
astui ja tappoi henkilökohtaisesti jättiläisen, joka häpäisi 
suuresti Israelia.

Jumala syrjäytti Saulin heikon johtajuuden myöhemmin 
Daavidin uskon täyttämällä johtajuudella. Näemme, 
kuinka uusi hallitus sai aikaan jättiläismäisen muutoksen 
Israelissa ja sen sotajoukoissa.

Näemme, millainen vaikutus yhdellä Jumalaan usko-
valla johtajalla, voi olla kansaansa ja koko maailmaan!
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DA AV I D  PA KOM AT K A L L A

Pian sen jälkeen kun Daavid oli tappanut Goljatin, Saul 
muuttui niin kateelliseksi nuorta Daavidia kohtaan, että 
salli paholaisen vaikutuksen–synnyttää halun surmata 
Daavidin.

Kun Samuel todisti, että hänen kuninkaaksi voitele-
mansa Daavid joutui suojautumaan Israelin kuninkaalta, 
uskon, että se oli yksi hänen elämänsä tuskallisimmista 
kokemuksista! Mikä spektaakkeli maailman silmissä.

Daavid joutui odottamaan Samuelin voitelun jälkeen yli 
17 vuotta kruunaamista, mikä vaati suurta kärsivällisyyttä. 
Daavid omasi oikean asenteen, mutta hänen tarvitsi myös 
valmistautua tehtäväänsä. Jumala antoi Daavidin odottaa 
monta vuotta. Jumala työskentelee usein tällä tavalla 
ihmisten kanssa. 

Jumalan pyhät jakavat tänään Daavidin kokemuksen. 
Jumala on valinnut sinut jakamaan valtaistuimensa, tule-
vaisuudessa! Sinun on kuitenkin odotettava aikaa, jol-
loin saat hallita Jumalan kanssa, sinun on pätevöidyt-
tävä hallitsemaan. Älä unohda ilmoitettua valtavaa totuutta: 
Jumala on jo kutsunut sinut. Jumala haluaa valita ja val-
mistaa sinut kuninkaaksi ja papiksi ikuiseen toimeen, jos 
vain alistut hänen hallituksensa alaiseksi. Jumala kertoo 
Jaakobin kirjeen jakeessa 2:5, että hän valitsee maailman 
köyhät olemaan rikkaita uskossa. Jumala haluaa, että olet 
rikas uskossa! Älä murehdi, vaikka olisit tänään pelkkä 
lammaspaimen.

Jumala koulutti Daavidia pakovuosien aikana. On 
mielenkiintoista, että suuri osa Daavidin koulutuksesta   
kuninkaan rooliin tapahtui Saulia paetessa! Jo kunin-
kaaksi voideltu mies joutui pakenemaan henkensä edestä! 
Jumala salli tapahtumat. Daavidia valmistettiin hänen kut-
sumustaan varten opettamalla, kuinka olla hengellisesti   
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Jumalasta jatkuvasti riippuvainen. Daavidia koeteltiin 
kovasti ennen kuin kuninkaan virkaan astumista. Jumala 
pätevöitti Daavidin hallitsemaan! Hän keräsi kokoon 
suuren joukon karkureita, jotka alkoivat seurata Daavidia. 
Ihmisjoukon tällaisissa olosuhteissa johtaminen oli suuri 
kokemus tulevalle kuninkaalle. Saulin vainon kovetessa, 
Daavid ja hänen seuraajansa oppivat olemaan todella riip-
puvaisia   Jumalasta. Daavid kirjoitti tuskallisista kokemuk-
sista psalmeja, innostavimpia lukemiasi psalmeja, koska 
Daavid ylisti pelastuksesta aina Jumalaa.  

Yksi merkittävä syy Daavidin suureen voimaan oli 
Jumalan asemaan suhtautuminen. Daavid sai mahdolli-
suuden tappaa Saulin, 1. Sam. luku 24, mutta päätti lei-
kata vain palan tämän vaatteesta, mutta silloinkin heti 

”Daavidin omatunto soimasi häntä” (jae 5). Daavidin sydän 
alkoi hakata, hän tajusi tehneensä väärin, rikkoneensa 
Jumalan lain henkeä. Daavid lausui miehilleen: ”Herra var-
jelkoon minua tekemästä sitä herralleni, Herran voidel-
lulle, että satuttaisin käteni häneen; sillä hän on Herran 
voideltu” (jae 6). Saul oli Jumalan mies! Ei pelkkä ihminen 
vaan Jumalan voideltu! Jumala eli Daavidin mielessä! 
Daavid tiesi, että jos hän nostaisi kätensä Jumalan voi-
deltua vastaan, hän joutuisi kohtaamaan Jumalan! Daavid 
osoitti Saulille–oikeastaan Jumalalle–suurta uskollisuutta.

Daavid ei hyökännyt milloinkaan Saulia vastaan; hänen 
uskonsa esti häntä tekemästä suurta virhettä, mikä on itses-
sään melkoinen saavutus. Daavid olisi saattanut pilkata 
Saulia: Minä olen tuleva virkasi haltija, sinä olet mennyttä, 
kuulut historiaan. Sen sijaan Daavid rakasti Saulia suuresti, 
mikä on hämmästyttävää, kun ajattelee, mitä kaikkea hän 
joutui kokemaan! Jumala rakasti Daavidia suuresti–koska 
Daavid sisällytti Jumalan kaikkiin tapahtumiin. 

Daavidin miehet uskoivat, että Jumala saattoi Saulin 
Daavidin käsiin, mikä on tavallaan totta: Jumala saattoi 

AIKAISEMMAT PROFEETAT: KUINKA VALMISTUA KUNINKAAKSI144



Saulin Daavidin käsiin, mutta ei miesten kuvittelemasta 
syystä. Saul vaipui syvään uneen–aivan kuin unilääkkeen 
vaikutuksesta. Jumala toimitti Saulin osaltaan Daavidin 
käsiin: Jumala halusi nähdä, miten tuleva Israelin 
kuningas toimisi tilanteessa! Jumala koulutti Daavidin 
olemaan Israelin kuningas iankaikkisesti! Jumala koetteli 
Daavidia ääripisteeseen saakka. Daavid kielsi: Ei! En koske 
Sauliin, mikä teki suuren vaikutuksen Jumalaan. 

Saul jahtasi Daavidia 13 vuoden ajan kuin eläintä. 
Daavid säilytti hienon hengellisen katsantokantansa: 

”Mutta Daavid vastasi Abisaille: Älä surmaa häntä [Saulia]; 
sillä kuka on rankaisematta satuttanut kätensä Herran voi-
deltuun? Ja Daavid sanoi vielä: Niin totta kuin Herra elää: 
Herra itse lyö hänet, tahi hänen kuolinpäivänsä tulee, 
tahi hän menee sotaan ja tuhoutuu siellä. Mutta minä en 
satuta kättäni Herran voideltuun...” (1. Sam. 26:9–11). Jos 
Daavid olisi pysynyt vaiti, Saul olisi menettänyt henkensä. 
Daavidin miehet anoivat toistuvasti lupaa surmata Saulin, 
mutta turhaan.

Jumala oli hyväksynyt, että Saulista tehtäisiin Israelin 
kuningas. Daavid tiesi, ettei hänestä tulisi kuningasta, 
ennen kuin Jumala poistaisi Saulin, ja oppi syvästi, että 
Jumalan asetti kuninkaan–ei hän itse!

Jumala opetti Daavidille ylimmän hallitusta koskevan 
oppiläksyn. H. Armstrongilla oli tapana sanoa: ”Hallitus 
on kaikki kaikessa”! 

Meidän on opittava syvällinen opetus hallituksesta, 
ennen kuin voimme astua Jumalan valtakuntaan.

Hallitus on keskeinen tekijä sekä se, miten suhtau-
dumme Jumalan hallintoon. Kun Worldwide Church of 
God -seurakunta kulki harhaan H. Armstrongin kuo-
leman jälkeen, pyrin ylläpitämään saman asenteen. En 
nostanut kättäni korruptoituneita seurakunnan johtajia 
vastaan. En yrittänyt suistaa johtajia ”valtaistuimelta” – 
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pyrin yksinkertaisesti toimittamaan Jumalan työtä, sen 
jälkeen kun Jumala oli siirtänyt lamppunsa. Jopa Ikuisten 
aikojen salaisuus -teosta painattaessa yritimme vain jatkaa 
heidän lakkauttamaansa työtä! Jumala oli siirtänyt lamp-
punsa Malakian viesti -kirjan kautta. Kun lamppu sammuu, 
sinun täytyy lähteä pois. Jollet tiedä, missä lamppu on, jäät 
pimeään maailmaan.

Daavid koulutti pakoaikana miehistään päteviä, roh-
keita ja uskaliaita taistelijoita, jotka kestivät vastoin-
käymisiä taistellessaan Jumalan puolesta. Kaikki koke-
mukset osoittautunut myöhemmin korvaamattomiksi sekä 
Daavidille että hänen miehilleen, kun tuli aika poistaa 
Israelin viholliset ja perustaa valtakunta.

Daavid pysyi uskollisena Saulille jopa tämän kuoleman 
jälkeen! Koettelemusten jälkeen mies lähestyi Daavidia ja 
väitti surmanneensa Saulin. En usko, että tämä oli totta; 
oli ilmeistä, että mies valehteli. Daavid surmautti kui-
tenkin miehen (2. Sam. 1:13–16). Teko oli petos Jumalan 
asettamaa virkaa vastaan, ja Daavid halusi koko Israelin 
tietävän, ettei ihmisten pidä toimia petollisesti Jumalan 
virka-asemaa kohtaan! Daavid ei ajatellut tietenkään pel-
kästään Saulia; hän oli juuri vakauttamansa virka-ase-
maansa. Daavid rakasti Saulia, kunnioitti hänen muis-
toaan, ja perusti parhaillaan Jumalan hallinnon Israeliin.

Kansakunta ei toipunut hetkessä Saulin korruptoitu-
neen hallinnon luomasta epävakaudesta. Saulin kenraali 
kruunasi Saulin pojan Isbosetin kuninkaaksi, mikä julisti 
käytännössä sisällissodan. Daavidin ja Saulin hallituksen 
välinen sota kesti pitkään (2. Sam. 3:1). Daavidin piti pystyä 
kontrolloimaan tilannetta tänä laittomana aikana. Kun 
kaksi miestä murhasi Isbosetin ja kuvitteli tehneensä pal-
veluksen Daavidille, Daavid antoi kansalle vahvan viestin 
surmauttamalla miehet ja ripustamalla heidän hakatut 
kätensä ja jalkansa Hebronin lammikolle (2. Sam. 4:12).  
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Daavid rakensi pelon israelilaisiin, jotta nämä kuuli-
sivat, ja pelkäisivät Jumalan lakia ja Jumalan hallitusta. 
Näin Jumala muuttui ihmisille eläväksi Jumalaksi!

Muista, että Daavid toimi lihallisten ihmisten parissa, 
jotka eivät omanneet Jumalan Pyhää Henkeä ja joita oli 
käsiteltävä tietyllä tavalla.

K YS Y  J U M A L A LTA 

Jumalalla oli tehnyt suuria suunnitelmia Daavidia varten. 
Yksi suurimmista, kuten kohta näemme, oli, että Daavid 
valmistaisi Jumalan Jerusalemin loistokkaan huoneen 
rakentamisen. Jumalan täytyi koetella Daavidia ennen 
ylevää hanketta, kuninkaan oli opittava ensin tärkeitä 
asioita.

Israelilaiset menettivät Saulin aikana liitonarkin–
häpeällisin mahdollinen tapahtuma, mikä paljasti kansan 
suhteen Jumalaan. Daavid halusi tuoda liitonarkin 
Jerusalemiin. Toive oli hyvä, mutta Daavid ei menetellyt 
oikealla tavalla. Hän ei neuvotellut pappien tai leeviläisten 
kanssa vaan kuuli poliittisia johtajia (2. Sam. 6:1). Daavid 
kokosi ihmiset hanketta tukemaan 1. Aik. 13:2–3. Kaikki 
Daavidin toimet, kaikki kansalaisille esitetyt asiat kuulos-
tivat uskonnollisilta, mutta joku asia oli pahasti vialla.

Jae 4 toteaa, ”sillä se oli oikein koko kansan silmissä.” 
Ihmisten mielestä asia oli hyvä, mutta oliko asia oikea 
Jumalan silmissä?

Arkkia kutsutaan 2. Sam. 6:2 ”Jumalan arkiksi, jonka 
Herra Sebaot oli ottanut nimiinsä, hän, jonka istuinta 
kerubit kannattavat.” Suuri Jumala istuu valtaistuimellaan 
kerubien välissä–arkki kuvasi Jumalan valtaistuinta maan 
päällä! Se edusti Jumalaa hallitsemassa lihallista Israelia. 
Voimme liioittelematta sanoa, että kyseessä oli ratkaiseva, 
tärkeä tapahtuma.
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Israelilaiset lähtivät siirtämään liitonarkkia uusilla vau-
nuilla (jae 3). Ihmiset soittivat monenlaista musiikkia ja 
iloitsivat perusteellisesti juhlavan tilaisuuden johdosta, 
mutta kun härät kompastuivat, kaikki kauhistuivat.

”Ojensi Ussa kätensä Jumalan arkkiin ja tarttui siihen, 
sillä härät kompastuivat. Silloin Herran viha syttyi Ussaa 
kohtaan, ja Jumala löi hänet siinä hänen hairahduksensa 
tähden, niin että hän kuoli siihen, Jumalan arkin ääreen” 
(jakeet 6–7).

Kauhea tapahtuma kiinnitti koko Israelin huomion. 
Missä kansa oli toiminut väärin? Missä Daavid oli toiminut 
väärin?

”Mutta Daavid pahastui siitä, että Herra niin oli mur-
tanut Ussan. Siitä se paikka sai nimekseen Peres–Ussa, 
aina tähän päivään saakka” (jae 8).

Daavid näytti murjottavan tapauksen johdosta kolme 
kuukautta. Daavid ei tutkiskellut omia toimiaan vaan 
suuttui Jumalalle (jakeet 9–11). Missä Daavid toimi väärin?

Ensiksi Jumala käski 2. Moos. 25:14 ja 4. Moos. 7:9 
Israelia siirtämään liitonarkin olalla kantaen, korentojen 
eli paalujen avulla–ei uusilla vaunuilla. 4. Moos. 4:15 
kertoo, että ainoastaan Leevin pojat saivat kuljettaa arkkia 
olallaan. Daavid ei ollut ilmeisesti kuullut leeviläisiä–suuri 
virhe. Kolmanneksi 4. Moos. 4:15 opastaa, että leeviläi-
sistä ainoastaan Aaronin sukulinja saisi koskettaa arkkia 
tai mitään pyhää. Laki esitti selväksi, miten piti toimia. 
Jokainen asiasta perillä oleva olisi kyennyt kertomaan 
asiasta Daavidille. Kun tottelemme Jumalaa, meidän täytyy 
toimia Jumalan käskemällä tavalla–siinä järjestyksessä kun 
Jumala käskee. Israel ei toiminut näin.

Oliko Jumala kova iskiessään Ussan kuoliaaksi tämän 
tekemän virheen takia? Meidän on tarkasteltava asiaa 
Jumalan näkökulmasta. Kyseessä oli kauhea virhe, joka 
olisi pitänyt jättää tekemättä. Daavidin piti pystyä raken-
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tamaan Jumalan huone liitonarkille ja oli kyettävä seu-
raamaan Jumalan ohjeita yksityiskohtaisesti. Jumala 
koulutti Daavidia hallitsemaan kaikkea Israelia ikuisesti! 
Jumala valmistaa myös sinua hallitsemaan ikuisesti. Ehkä 
et ymmärrä aina, miten Jumala toimii elämässäsi, mutta 
Jumala valmistaa sinua hallitsemaan ikuisesti. 

PA LV E L E  J U M A L A A  
’ N I I N K U I N  P I TÄ Ä’

Kolmen kuukauden kuluttua Daavid tajusi, mitä hän oli 
tehnyt väärin ja oli valmis siirtämään liitonarkin toista-
miseen. 1. Aik. 15:2 kirjaa: ”Silloin Daavid käski: Älkööt 
muut kuin leeviläiset kantako Jumalan arkkia; sillä heidät 
on Herra valinnut kantamaan Jumalan arkkia ja palvele-
maan häntä ikuisesti.”

Myös tänään meidän tulee hakea neuvoa ennen lukuisia 
asioita. Meidän tulee konsultoida Jumalan sanaa kaikissa 
elämäämme yksityiskohdissa. Ei riitä, että palvomme 
Jumalaa. Meidän on palvottava Jumalaa hänen tavallaan. 
Jeesus Kristus sanoi: ”Miksi te huudatte minulle: Herra, 
Herra! ettekä tee, mitä minä sanon” (Luuk. 6:46). Moni 
haluaa olla uskonnollinen ja puhuu Herrasta koko ajan, 
mutta ei tee, mitä Jumala käskee! Jumala toimii näiden 
ihmisten kanssa heidän tekojensa vaatimalla tavalla.

Laodikealaiset palvelevat Jumalaa omalla tavallaan, 
mutta eivät palvo Jumalaa hengessä ja totuudessa, mikä 
yhtä helppo todistaa kuin Daavidin väärä teko liitonarkkia 
ensi kertaa siirtäessä.

”Sillä sentähden, ettette ensimmäisellä kerralla olleet 
läsnä, mursi Herra, meidän Jumalamme, meidät; sillä me 
emme etsineet häntä, niinkuin olisi pitänyt” (1. Aik. 15:13). 
Daavid oppi arvokkaan läksyn. Daavid katui hämmästyt-
tävällä tavalla ja alkoi korostaa, että kaikki tuli toimittaa 
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”niinkuin olisi pitänyt”. Toimi Jumalan tavalla, unohda 
ihmispäättely. Daavid pelkäsi tosissaan Jumalaa ja halusi 
toimia Jumalan suunnitelman mukaisesti.

Tulemme hallitsemaan tähtitieteilijöiden mielestä loput-
tomalta vaikuttavaa maailmankaikkeutta. Kuvittele, mitä 
seuraisi, jos Jumala luovuttaisi sinulle osan maailmankaik-
keutta, mutta huolimattoman Jumalan lakien ja ohjeiden 
noudattamisen takia tekisit karkeita virheratkaisuja–saat-
taisit pian toimia Luciferin tavoin tuhoisasti. Jumala luo-
vuttaa meille raskaan vastuun!

Raamattu kertoo, että Daavid nimitti leeviläiset kiittä-
mään ja ylistämään Jumalaa Jumalan sanan mukaisesti (1. 
Aik. 16:4). Daavid kirjoitti psalmeja, jotka ylistivät ja julis-
tivat Jumalan ihmeellisiä tekoja mahdollisimman suuresti 
(Psalmit 96, 105, 106). Kun luen näitä psalmeja, tajuan, 
että minun on tehtävä parannus ja kiitettävä ja ylistettävä 
Jumalaa yhä enemmän! Myös meidän pitää julistaa Jumalan 
tekoja seurakunnan keskuudessa! Anna ihmisten tietää, kun 
Jumala parantaa tai tekee jonkun toisen ihmeen. Varmista, 
että he tietävät Jumalan teot! Daavid puhui Jumalan palvo-
misesta ”pyhässä kaunistuksessa” (1. Aik. 16:29). Tämä on 
kaunis ilmaisu! Kuinka kaunista on olla pyhä. Kuinka kaunis 
on pyhä seurakunta, pyhä avioliitto, pyhä perhe tai pyhä 
ykseys – miten rumaa on avioero, eriseurat, viha ja taistele-
minen! Olemme täällä syntyäksemme Jumalan perheeseen ja 
tullaksemme pyhäksi kuin Jumala on pyhä.

Läksyn opittuaan Daavid oli valmis harkitsemaan pysy-
vämmän rakenteen rakentamista liitonarkkia varten.

VA L M I S  R A K E N TA M A A N

Aikaisempien profeettojen keskeinen luku, 2. Sam. luku 
7 sisältää Jumalan profetian loputtomasta Daavidin 
valtaistuimesta.
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Katso, kuinka luku alkaa: ”Kerran, kun kuningas istui 
linnassaan, sittenkuin Herra oli suonut hänen päästä rau-
haan kaikilta hänen ympärillään olevilta vihollisilta, sanoi 
kuningas profeetta Naatanille: Katso, minä asun setripuisessa 
linnassa, mutta Jumalan arkki asuu telttakankaan suojassa. 
Naatan sanoi kuninkaalle: Tee vain kaikki, mitä mielessäsi 
on, sillä Herra on sinun kanssasi” (jakeet 1–3). Daavidin, jolla 
oli kaunis palatsi, sydän alkoi yhtäkkiä syyttää häntä, ja hän 
ajatteli: Onko oikein, että minulla on kaunis talo, mutta meillä 
ei ole huonetta Jumalalle eikä liitonarkille! Daavid alkoi suun-
nitella Jumalan huoneen rakentamista. Kuningas Daavidin 
kiintopiste oli: minkä suuren teon voin tehdä Jumalalle? Hänen 
asenteensa osoittaa todellista hengellistä kääntymystä. 

Daavid oli innoittunut rakentamaan huoneen Jumalalle. 
Hän ei kuitenkaan rakentanut huonetta, mutta teki suuria 
valmisteluja huonetta varten. Jumala antoi Daavidille 
pojan, joka sai rakentaa tämän loistavan rakennuksen. 
Jumala valmisti Daavidia, jolla oli suuri osa rakennuksen 
rakentamisessa.

Daavidin oli läpikäytävä kovia koettelemuksia ennen 
kuin hän kykeni palvelemaan huoneen valmistamiseksi. 
Ajattele Daavidin koettelemuksia! Emme saavuta samankal-
taista asennetta ilman koettelemuksia. Olemme puutteellisia 
ja tarvitsemme oikaisua, ennen kuin armollinen ja rakastava 
Jumala voi rakentaa meihin haluamansa luonteenlaadun.

Tänä lopunaikana saimme rakentaa huoneen Jumalalle–
Daavidin ja Samuelin Jumalalle! Koimme muutamia varsin 
vakavia koettelemuksia, ennen Jumalan huoneen rakenta-
mista. Jumala toimittaa asiat ”niinkuin pitää”. Uskon, että 
Jumala valmisti meitä rakentamaan Jumalan huoneen ja 
kirkastamaan Jumalaa!

Elävän Jumalan huoneen rakentaminen on monumen-
taalinen yritys! Jumala antoi meille tämän kunnian, jotta 
mielemme keskittyisi Jumalan tekoihin ja Jumalaan. 
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Jumalan huoneen tarkoitus on kirkastaa Jumalaa kaik-
kialla maailmassa! Daavid julistaa myöhemmin samassa 
luvussa: ”Silloin sinun nimesi on oleva vahva ja tuleva suu-
reksi ikuisiksi ajoiksi, ja se on oleva: Herra Sebaot, Israelin 
Jumala, Jumala Israelissa. Ja palvelijasi Daavidin suku on 
pysyvä sinun edessäsi” (jae 26). Yksi 1. Aik. 17:24 käännös 
lukee, ”silloin sinun nimesi on oleva vahva ja nimesi tuleva 
suureksi ikuisiksi ajoiksi.” Olemme tekemässä Jumalan 
nimeä suureksi ikuisesti! Meidän on rukoiltava jatkuvasti, 
että elämme Jumalan tavalla.

Jumala ei antanut Daavidin rakentaa huonettaan 
Daavidin verisen historian takia; Jumala ei halunnut, että 
hänen huoneensa liitettäisiin verenvuodatukseen. Miten 
Daavid vastasi, kun Jumala ilmoitti Daavidille rakentavansa 
todellisen temppelin Daavidin pojan kautta? ”Niin kuningas 
Daavid meni ja asettui Herran eteen ja sanoi: Mikä olen 
minä, Herra, Herra, ja mikä on minun sukuni, että olet saat-
tanut minut tähän asti?” (2. Sam. 7:18). Daavid ei murjot-
tanut vaan tunsi olevansa kunnioitettu–miljoonista ihmistä 
hän sai osallistua suuren Jumalan huoneen rakentamiseen!

Meidän tulee omata sama asenne. Mikä minä olen kuu-
luakseni Jumalan koko planeetan ainoaan seurakuntaan? 
Miten saan olla näin siunattu, kun maailman miljardit 
ihmiset eivät tiedä mitään Jumalasta? Mikä minä olen, että 
olen saanut tämän kunnian? 

Koska viimeksi kiitit osastasi Jumalaa? Koska vii-
meksi kiitit Daavidin tavalla Jumalaa? Kunnia saada olla 
seurakunnassa, kunnia oppia tietämään kaikki tarvit-
tava Jumalasta, kunnia saada rakentaa Jumalan huone 
maan päälle–ainoa olemassa oleva Jumalan huone ennen 
Kristuksen paluuta. Keitä olemme, että Jumala on antanut 
meille mahdollisuuden kaikkeen tähän? 

Kuningas Daavid perusti, vakautti kiitoksen Jumalalle. 
Daavid kasvoi rakastamaan syvästi Jumalaa pitkän elä-
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mänsä aikana. Daavid tunsi Jumalan suuren rakkauden 
ihmiskuntaa kohtaan ja tiesi, että ihmisten piti ylistää 
Jumalaa kaikista hänen ”ihmeellisistä teoistaan” (Psalmi 
107). Daavid oli Jumalan kirkkauden sokaisema. Meidän 
kaikkien on kehitettävä samankaltainen ajattelutapaa. 
Pohdi Jumalan olemusta ja mitä kaikkia mahdollisuuksia 
Jumala tarjoaa sinulle, kysy itseltäsi, mikä minä olen? Mikä 
olen kuuluakseni Jumalan seurakuntaan? Mikä minä olen 
saadakseni tehdä Jumalan työtä? Mikä minä olen edustaak-
seni elävää Jumalaa? Miksi saamme tilaisuuden olla näin 
etuoikeutettuja ja kunniakkaita? Maailmassa on miljardeja 
ihmisiä, mutta miksi juuri me? Katso nykyhetken ongelmia 
kauemmaksi–näe Jumalalta saamasi sanoinkuvaamattomat 
siunaukset! Niin kauan kuin omaamme tämän kaltaisen 
asenteen, Jumala siunaa meitä päivä päivältä!

Daavidilla oli monta vikaa, samoin kuten meillä kai-
killa–joista moni kirjattiin Raamattuun. Daavid oli 
ihminen, kuin me kaikki (Ps. 25:7). Jumala ei koskaan luo-
vuttanut Daavidin kohdalla, eikä Jumala luovuta koskaan 
kohdallasi–niin kauan kuin sinä et luovuta Jumalasta!

I K U I SE ST I  
P E RUST E T T U  VA LTA I ST U I N

Jumala oli ilahtunut, että Daavid halusi rakentaa hänelle 
huoneen, vaikka ei sallinut Daavidin rakentaa sitä. Jumala 
teki ilmiömäinen lupauksen tälle sydämensä mukaiselle 
miehelle: ”Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät 
isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälke-
läisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan 
hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun 
nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikui-
siksi ajoiksi” (2. Sam. 7:12–13). Jumalan asettama Daavidin 
valtaistuin oli kestävä ikuisesti!
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Cambridge Bible Dictionary sekä muut Raamatun seli-
tysteokset kertovat periaatteellisesti Juudan monar-
kian kaatuneen, kun ensimmäinen temppeli tuhoutui. 
Teokset tietävät, että lausuma on ristiriitainen Jumalan 
2. Sam. luvun 7 lupauksen kanssa. Jumala vakuutti, että 
Daavidin valtaistuin jatkuisi ikuisesti! Mutta teokset 
väittävät monarkian sammuneen Sidkian myötä. Kuka 
on väärässä? Jos raamatuntutkijat tutkisivat enemmän 
Raamattua, he näkisivät, että Jumala ei valehtele ja että 
hän kykenee toteuttamaan ihmeellisiä tekoja. Tutkijat 
asettavat ihmispäättelynsä ylemmäksi kuin Jumalan 
lupaukset!

Herbert W. Armstrong uskoi Raamatun, uskoi kaiken 
sen kertoman, ja Jumala paljasti hänelle, mitä Daavidin 
valtaistuimelle tapahtui. Yhdysvallat ja Britannia profe-
tioissa -teos, jota on postitettu kuusi miljoonaa kopiota, 
selittää, miten Jumala piti lupauksensa. Tutkijat pitäytyvät 
kuitenkin sinnikkäästi omiin ideoihinsa   Raamatusta ja 
kaikesta maallisesta todistusaineistosta huolimatta, jotka 
todistavat heidän teoriansa vääriksi ja Jumalan olevan 
oikeassa!

Kun raamatunselitysteokset kertovat monarkian päät-
tyneen Sidkiaan, ne kutsuvat Jumalaa valehtelijaksi! Tässä 
on selkeä profetia elävältä Jumalalta, että Daavidin val-
taistuin perustettaisiin ikuisesti! Daavidin valtaistuimen 
ymmärtäminen avaa meille ikuisuuden!

Huomaa Jesajan kirjan 9:6–7 profetia: ” Sillä lapsi on 
meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla 
on hallitus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonan-
taja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. 
Hänen hallituksensa ja rauha lisääntyvät loppumatto-
masti Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; 
se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskau-
della nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on 
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sen tekevä (alkuteksti).” Jumalan tulevassa kuningas-
kunnassa Kristus hallitsee Daavidin valtaistuimella 
ikuisesti. Jumalan hallituksen toimeenpanovastuu sijoi-
tetaan Kristuksen harteille. Hallitus–Jumalan seurakun-
taan jo palautettu hallitus–lisääntyy ikuisesti! Se ohjaa 
Jumalan työtä koko maailmankaikkeudessa. Tämä on se 
sama hallitus, josta H. Armstrong opetti, ja se laajenee 
ikuisesti! 

Meillä ei ole tulevaisuutta ilman tätä hallitusta; tähän 
hallitukseen takertuvat ovat oikeassa ikuisesti. Panokset 
ovat ikuisia! Meidän täytyy ymmärtää, mikä tämä ikuinen 
hallitus on.

Kristus tulee hallitsemaan Daavidin valtaistuimelta–
nykyiseltä Lontoossa, Englannissa sijaitsevalta valtais-
tuimelta. Amerikan ja Britannian suurimpiin virheisiin 
kuuluu lähes täydellinen tietämättömyys tästä valtaistui-
mesta. Säälittävillä, rappeutuneilla kansakunnillamme on 
pimeä, synkkä tulevaisuus, ellemme ymmärrä Daavidin 
valtaistuimeen kohdistuvaa tulevaa majesteettisuutta. 
Lontoossa sijaitseva valtaistuin on pieni alku tulevasta 
Jumalan perheen ikuisesta loistosta!

P E R H E VA LTA I ST U I N

Jakeen 2. Sam. 7:13 huone-sana tarkoittaa asumusta, jonka 
parempi käännös kuuluu perhe. Jumala perustaa ikuisen 
perhevaltaistuimen.

Seuraava jae vahvistaa annettua totuutta: ”Minä olen 
oleva hänen isänsä ja hän minun poikani” (jae 14). Jumala 
kertoi Daavidille, että hän olisi Salomolle Isä ja että 
Salomo olisi hänen poikansa. Tämä on Jumalan perheval-
taistuin–Jumalan perhehallinto. Jumalan tulevat kunin-
kaat ovat johtajia Jumalaperheessä. Salomo oli kuningas, 
mutta myös Isä Jumalan poika! Jumalalla ei tule ole-
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maan kuninkaita, jotka eivät ole hänen poikiansa–hänen 
perhettään.

Tämä on profetia kertoo Jumalan perheestä huomisen 
maailmassa. Meidän on määrä olla yksi–kuin ikuisuuden 
yksi olleet Isä ja Poika (Joh. luku 17). Jumalan hallitus on 
AINOA koskaan onnistuneesti toiminut hallitus! Jumalan 
hallitus on toiminut ikuisesti! Ihmisen hallitus ei ole toi-
minut milloinkaan menestyksekkäästi.

Samuelin ja kuningasten kirjat osoittavat, että perheen 
romuttaminen on hengellinen katastrofi.

Jumalan Laodikean seurakunta ei kunnioita Jumalaa 
Isänään (Mal. 1:6). Jos se kunnioittaisi, kaikki Jumalan 
omat olisivat tänään yhtä. Isä on perheen pää. Jumalan 
perhe tarvitsee minkä tahansa vakaan perheen lailla rakas-
tavan hallituksen.

Valheellisen seurakunnan ja Jumalan seurakunnan 
välillä on jyrkkä ero: kukaan ihminen ei johda Jumalan 
seurakuntaa, Isän perhettä. Isä pidättää tämän etuoi-
keuden itselleen.

2. Sam. 7:14 jatkaa: ”…jos hän tekee väärin, minä ran-
kaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin ihmislapsia lyödään.” 
Kuningas tai johtaja Jumalan seurakunnassa saattaa hei-
kentyä, kuvitella olevansa lain yläpuolella, mutta Jumala 
lupaa ojentaa johtajaansa tämän maailman ”ihmisvitsalla”. 
Jumalan tosi työn jäsenten pitäisi tietää uskossa, että pas-
toreita–jopa kaikkein ylistetyimpiä pastoreita–ojennetaan! 
Jumala on Isä, joka ”piiskaa” rakkaudella vääryyttä tekeviä 
johtajiansa. Tämä on Jumalan rikkomaton lupaus!

Jumala sanoo: haluan, että jokainen perheeni jäsen on osa 
toiveikasta viestiä! Haluan, että viestini rakentuu perheenjä-
seniini vauvasta vaariin. Opetetuista asioista muodostuu 
osa luonnettamme, omaksumme vuosien varrella vanhurs-
kaan, jumalallisen luonnon. Jumala valmistaa meitä ian-
kaikkista elämää varten!
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J U M A L A N  P E R H E H A L L I T US

Jumalan arvokkain lahja ihmiselle on Jumalan perhehal-
litus. Kun tutkit huolellisesti Daavidin valtaistuinta, näet, 
kuinka Jumala rakentaa tänään Isä-poika suhteen henges-
tään syntyneiden lapsiensa kanssa. Jumala rakentaa perhet-
tään. Jos teemme nyt parannuksen, saamme verrattoman 
mahdollisuuden jakaa Jumalan valtaistuimen ikuisesti! 

Jakeen 2. Sam. 7:14 majesteettisuus herää eloon 
apostoli Paavalin lainatessa sitä Uuden testamentin 
Heprealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa: ”Sillä kenelle 
enkeleistä hän koskaan on sanonut: Sinä olet minun 
Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin; ja taas: Minä 
olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani?” 
(Hepr. 1:5). Jakeen aiheyhteys osoittaa, että Jumala 
puhuu Jeesuksesta Kristuksesta, mutta King James -raa-
matun viittaus sanoo, että jakeen viimeinen puoli on 
peräisin jakeesta 2. Sam. 7:14, jossa poika viittaa kuningas 
Salomoon–kaltaiseemme ihmiseen! Osa raamatunseli-
tysteoksista, mm. Anglican Bible Commentary, tekee myös 
saman johtopäätöksen.

Kyse on perheestä! Jumala korostaa jatkuvasti, että 
omaamme–Kristuksen tavoin–Isä-poika suhteen! 
Ymmärrämmekö jakeen opetuksen? Jae ilmaisee Jumalan 
mielessä kautta aikojen olleen asian! 

Kappaleessa kerrotaan seuraavaksi enkeleistä. 
Pyörtyisimme varmaan kirkkaan, tulisen enkelin 
edessä. Enkelit ovat paljon ihmisiä voimakkaampia. 
Heprealaiskirjeen ensimmäisen luvun loppuosa kertoo, 
ettei enkeleitä kutsuttu siitetyiksi Jumalan pojiksi. Nämä 
mahtavat henkiolennot eivät saaneet mahdollisuutta 
syntyä Jumalan perheeseen! Se varattiin ihmiskunnalle.

Jumala ei kutsunut enkeleitä koskaan pojikseen, 
mutta Jumala kertoi Daavidille sekä ilmoittaa kaik-
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kialla Raamatussa: olen oleva hänen Isänsä. Jumala puhui 
Daavidille aivan kuin Kristukselle. Ydinsanomamme 
ja ydinolemuksemme täytyy kuulua: Jumala rakentaa 
perheen.

Yksi Jes. 9:7 lisääntyä-sanan määritelmä kuuluu: ”jäl-
keläinen, perheen kasvaminen” (Gesenius Hebrew–Chaldee 
Lexicon). Tuleeko Jumalan perhe lisääntymään ikui-
sesti? Tämä on mahdollista. Tuhatvuotisen valtakunnan 
jälkeinen tulevaisuus on varmasti mieltä huikaiseva. 
Ensihedelmät ovat Jumalan kanssa ikuisesti kasvavan 
pyramidin huipulla, mikä tarkoittaa, että vastuumme ja 
auktoriteettimme kasvavat ikuisesti! Saamme maineik-
kaan velvollisuuden auttaa Jumalan rakkautta laajentu-
maan ikuisesti.

Kyseessä on profetia Jumalan rakastavasta perheestä. 
Jumalan rakkaus virtaa molempiin suuntiin. Isä rakastaa 
perhettään niin paljon, että antoi ainokaisen Poikansa. Isän 
rakkaus on niin syvä, että Jumalan Poika kuoli puoles-
tamme. Ei ole syvempää rakkautta. Nyt meidän on raken-
nettava rakkaus, joka kuolee tarvittaessa Jumalan puolesta.

Tiedämme, että tämä rakastava hallitus toimii. Isä 
ja Poika ovat osoittaneet koko ikuisuuden ajan, että se 
toimii.

H. Armstrong julisti hätäkokouksen vuonna 1979, 
kun seurakunta alkoi hajota. Hän kutsui kaikki pastorit 
kokoon ja iskosti viestin, hyvän uutisen, tulevasta Jumalan 
perheestä! Evankeliumi on: tulemme syntymään Jumalan 
perheeseen! Lähes koko seurakunta tuhoutui, koska pas-
torit menettivät tämän perhenäyn.

Saatana yrittää tuhota Jumalan perheen. Hän on 
vihainen, koska hän ei saanut mahdollisuutta kuulua 
Jumalan perheeseen. Jumala ei sanonut kenellekään enke-
leistä koskaan: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä 
minä sinut synnytin (siitin alkuteksti)” (Hepr. 1:5).
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Meidän on ymmärrettävä Jumalan perheen ja kut-
sumuksemme tärkeys! Perheet ja avioliitot ovat 
Jumalatasoisia suhteita. Mikä asia voisi olla tätä tärkeämpi? 
Mikä voisi olla tärkeämpää kuin saattaa avioliittosi ja per-
heesi jumalatasoiseksi? Se toimi Hannan kohdalla ja var-
masti myös Samuelin ja Daavidin kohdalla.

Ensihedelmät–ennen Kr istuksen paluuta kut-
sutut–kutsutaan Kristuksen morsiameksi. Tämä on 
korkein kutsumus, jonka Jumala voi tarjota ihmi-
selle! Ymmärrämmekö, mitä ihmisenä olo tarkoittaa? 
Ensihedelmä? Jumala on yrittänyt opettaa tätä ihmiselle 
alusta asti.

Ihmisperhe kuvaa Jumalaperhettä. Perhe on jumalata-
soinen suhde. Perhe-instituutio luotiin saattamaan meidät 
Jumalaperheeseen. Voimakkaille, majesteettisille enkeleille 
tämä ei ollut mahdollista. 

”Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi 
iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva” (2. Sam. 
7:16). Jumala vakuuttaa toistuvasti, että Daavidin valtais-
tuin vahvistetaan ikuisesti. Daavidin avain, josta Jesajan 
kirjan luku 22 sekä Ilmestyskirjan luku 3 kertovat, avaa 
meille kunniakkaan ikuisuuden!

King James -raamatun marginaalin viittaus kertoo, että 2. 
Sam. 7:16 pitäisi verrata Luuk. 1:31–33: ”Ja katso, sinä tulet 
raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle 
nimi JEESUS. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman 
Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, 
hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huo-
neen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei 
pidä loppua oleman.” Anglican Bible Commentary esittää, että 
jakeet ovat pääasiallisesti lainaus jakeesta 2. Sam. 7:16, jossa 
Daavidin valtaistuin mainitaan jälleen kerran. Tämä sama 

”valtaistuin” on säilynyt kautta vuosisatojen maan päällä; 
uskollisen Jumalan lupauksen mukaisesti jakeen valtais-
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tuinta edustava tuoli sijaitsee tänään Westminster Abbeyssä. 
Se on valtaistuin, jolta Kristus tulee hallitsemaan ikuisesti, ja 
jolla ei tule olemaan loppua.

Tämä valtaistuin kuuluu ”Korkeimman”, Isän Jumalan, 
Pojalle. Se on kuninkaallinen perhevaltaistuin. Jumala 
rakentaa perhehallituksen, joka hallitsee maailmankaik-
keutta ikuisesti! Aika ja paikka huikaisevat: maailman-
kaikkeus ja ikuisuus!

Näemme, kuinka Jumalan hallitusta toimeenpannaan 
vuosituhannen aikana, mutta näky ulottuu ikuisuuteen. 
Näemme, miten maailmankaikkeutta hallitaan ikuisesti!

M I K SI  J U M A L A  
KOE T T E L I  DA AV I DI A

Jo maalaisjärki kertoo, että valtaistuimen jakaminen vaatii 
tähän vaativaan tehtävään valmistautumista; laajamittaista 
koulutusta sekä tulisia koettelemuksia.

2. Sam. 11 kirjaa Daavidin aviorikoksen Batseban 
kanssa. Olen vakuuttunut, että Batseballa oli osansa 
asiaan; hän viekoitteli tieten tahtoen Daavidia. Daavid ei 
kuitenkaan jäätänyt asiaa aviorikoksen tehtyään–Uurian 
murhauttaminen teki ongelmasta entistä pahemman. 
Daavidin synnit tulivat koko kansakunnan ja maailman 
näkyviin; luemme niistä jopa tänä päivänä. Daavid joutui 
todella maksamaan kauheista synneistään. Jumala ilmoitti 
Daavidille, ettei että miekka väistyisi koskaan hänen 
suvustaan (2. Sam. 12:10).

Daavid ei syyttänyt koskaan Batsebaa. Raamatusta käy 
ilmi, ettei Daavid esittänyt syitä synnilleen vaan tunnusti: 
olen suuri syntinen! Daavid osasi tehdä parannuksen. Ota 
oppia Daavidilta, kuinka teet parannuksen.

Syyllistyttyään syntiin Batseban kanssa, Daavidin 
perhe koki kauheita kirouksia. Useilla Daavidin lap-
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silla oli eri äiti, ja olen vakuuttunut, ettei Daavid kyennyt 
huolehtimaan kaikista lapsistaan. Daavidin esikoinen, 
Amnon, raiskasi sisarpuolensa. Hänen toinen poikansa, 
Absalom, kosti teon tappamalla Amnonin. Myöhemmin 
Absalom rupesi kapinajohtajaksi siepatakseen Daavidilta 
valtaistuimen.

Kun Daavid teki syntiä, hänen oma kansansa hyök-
käsi häntä vastaan–ja Daavid kesti hiljaa tilanteessa. Kun 
Siimei kirosi Daavidia, yksi Daavidin miehistä uhkasi 
tappaa hänet, mutta Daavid käski jättää Siimein rauhaan: 
Ehkä Herra maksaa minulle hyvällä sen kirouksen, joka 
tänä päivänä kohtaa minua. Daavidista tuntui, että hän oli 
ansainnut miehen kirouksen (2. Sam. luku 16).

Daavid joutui läpikäymään vakavia koettelemuksia–osa 
Raamatun kovimpia! Olen varma, että Daavid halusi aika 
ajoin palata yksinkertaiseen elämään huolehtimaan lam-
paista! Daavid koki monia koettelemuksia Jumalan tark-
kaavien silmien alaisena. Meidän ei pidä unohtaa, että 
Daavidia valmistettiin, koulutettiin hallitsemaan Israelia 
ikuisesti!

Meidät on kutsuttu, jotta rakentaisimme Jumalan näyn 
mieleemme. Meidän on opittava ajattelemaan ja toimimaan 
kuin Jumala. 

Johtajana–kuninkaana, pastorina toimiminen–ei ole 
helppo tehtävä. Korkeissa toimissa olevat tarvitsevat joh-
tamiensa ihmisten tukea ja apua.

Jumala koetteli Daavidia, kunnes hän lopulta tiesi eikä 
enää koskaan epäilisi, pitäytyisikö Daavid Jumalan tiellä ja 
Jumalan hallituksensa alaisena, vaikka se merkitsi hänen 
elämänsä menettämistä!

Meillä tulee olla sama asenne. Jumalan viimeinen 
varoitus Filadelfian seurakunnan aikakaudelle on varoa, 
ettei kukaan ota kruunuasi–valtaistuintasi (Ilm. 3:11), 
minkä jälkeen seuraa viimeisen, nykyisen, seurakunnan 
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aikakauden Laodikean kapina (jakeet 14–19). Jumala 
selittää sen jälkeen, mitä meidän on tehtävä pätevöityäk-
semme valtaistuimelle. ”Katso, minä seison ovella ja kol-
kutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin 
minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen 
kanssaan, ja hän minun kanssani” (jae 20). Ensiksi uskol-
lisen filadelfialaisen jäännöksen on kolkutettava ja varoitet-
tava laodikealaisia. Tämä on Jumalan ensimmäiseksi aset-
tamista. Jumalan työ on tärkeämpi kuin elämämme.

Palkkio vaivannäöstämme on tähtitieteellisen suuri: 
saamme jakaa Kristuksen valtaistuimen! ”Joka voittaa, 
sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin-
kuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen 
valtaistuimellensa” (jae 21). Huomaa, että Kristus puhuu 
Isästään. Tulemme osaksi Jumalan perhehallintoa, joka 
koostuu pelkistä Jumalan pojista. Saamme elää kaik-
kein pyhimmässä, hallita Jumalan kanssa Kristuksen 
morsiamena–korkeimmalla ihmiselle tarjotulla tasolla 
Jumalaperheessä!

Kun Kristus palaa, kukaan ihminen ei saa enää ikuisesti 
mahdollisuutta olla osa Kristuksen morsianta!

Varoitamme tämän takia rakasta Laodikean perhet-
tämme! Viisikymmentä prosenttia heistä menettää palk-
kionsa (Matt. 25:1–10) ja toinen 50 prosenttia menettää 
suuren osan palkkiostaan, ellei tee parannusta ennen 
suurta ahdistusta.

Kyse on Isän valtaistuimesta, Kristuksen valtaistui-
mesta ja sinun valtaistuimestasi–Jumalan kuninkaallisessa 
perhehallituksessa. Kyseessä on Jumalan ainoaa morsian 
ikuisesti!

Ymmärrämme nyt varmasti, miksi meidän on voitettava. 
Näky valtavasta tulevaisuudesta oli se syy, miksi niin moni 
Raamatun suuri mies ja nainen oli valmis kuolemaan 
Jumalan takia.
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J U M A L A  
MON I N K E RTA I STA A  

JOU K KOM M E
Kun kuningas Daavid oli 67 vuoden ikäinen, hän joutui 
kohtaamaan vakavia ongelmia, vain kolme vuotta ennen 
kuolemaansa, ja oppi suuren oppiläksyn.

Saatana oli tietoinen, millä tavalla Jumala valmis-
teli Daavidia, ja että Jumalalla oli ylhäinen suunnitelma 
Daavidia varten. Paholainen hyökkäsi jokaisen mahdolli-
suuden tullen kuninkaan kimppuun. ”Saatana nousi Israelia 
vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan Israelin” (1. Aik. 21:1; 
ks. myös 2. Sam. 24:1). Saatana vihasi tätä perhevaltaistuinta. 
Hän vastusti Jumalan huoneen rakentamista. Hän vastusti 
kiihkeästi kaikkea, mitä Jumala halusi saavuttaa Daavidin 
kautta! Daavid oli vain ihminen, kuten me kaikki olemme.

Saatana yllytti Daavidia kiinnittämään mielensä 
armeijan suuruuteen; miesten lukumäärään ja voimaan. 
Daavidin määräämä väestönlaskenta oli uskoton teko.

Huomaa Jooabin sanat Daavidille: ”Herra, sinun 
Jumalasi, lisätköön kansan, olkoon se kuinka suuri 
tahansa, satakertaiseksi, ja saakoon herrani, kuningas, 
nähdä sen omin silmin. Mutta miksi herrani, kuningas, 
haluaa sellaista?” (2. Sam. 24:3). Jooab tarjosi suuren-
moisen neuvon: Daavid, mitä merkitystä on armeijalla tai 
israelilaisten lukumäärällä?

Onko tärkeää, kuinka monta jäsentä on Jumalan seu-
rakunnassa? Meidän ei tarvitse katsoa ihmisiin! Jumalan 
valta on ääretön. Jopa Jooab näki tämän. Kun Jumala 
osoitti, että meidän tuli rakentaa hänelle huone, emme 
alkaneet pienen seurakunnan väestönlaskennalla päät-
tääksemme, oliko rakentaminen mahdollista. Olisimme 
vain ajatelleet, ettei rakentaminen olisi millään keinolla 
mahdollista. Kun katsomme Jumalaan, lukumäärämme on 
satakertaisesti tehokkaampi.
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Daavid vaati väestölaskennan suorittamista, mikä 
vihastutti Jumalaa suuresti. Jumala kuritti Daavidia tois-
tamiseen; suuri rutto surmasi kansasta seitsemänkymmentä 
tuhatta ihmistä (jae 15). Meidän on ymmärrettävä, että 
Jumala vihastui suuresti, mutta oliko 7 miljoonan kansasta 
70 000 israelilaisen surmaaminen julma teko–Daavidin 
teon johdosta? Jumalan viesti meni perille. Jumalalla on 
myös tänään vahva viesti Israelille–eikä Israel tule pitä-
mään myöskään Jumalan nykyisestä viestistä.

Kaikki kansa näki tämän suuresta synnistä seuranneen 
kauhean rangaistuksen, mutta myös jotain todella inspi-
roiva seurasi.

Daavid katui voimallisesti. ”Ja Gaad tuli Daavidin tykö 
samana päivänä ja sanoi hänelle: Mene ja pystytä Herralle 
alttari jebusilaisen Araunan puimatantereelle” (jae 18). 
Daavid halusi ostaa tontin Araunilta, joka tarjosi tontin ja 
uhriksi tarjottavan kuninkaalleen mistä tahansa hinnasta 
(jakeet 20–23). Mies rakasti kuningastaan!

Daavid kieltäytyi ottamasta maata maksutta. ”Mutta 
kuningas sanoi Araunalle: Ei niin, vaan minä ostan ne 
sinulta täydestä hinnasta, sillä minä en uhraa Herralleni, 
Jumalalleni, ilmaiseksi saatuja polttouhreja” (jae 24). 
Daavid tajusi tehneensä syntiä ja halusi uhrata Jumalalle 
uhrauksen sisältävän uhrilahjan. Ei helpon, ilmaisen annin. 
Daavid demonstroi asenteensa olevan oikea kieltäytymällä 
ottamasta maata ilmaiseksi.

”Ja Daavid rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi polt-
touhreja ja yhteysuhreja. Niin Herra leppyi maalle, ja vit-
saus taukosi Israelista” (jae 25). Kun Daavid pystytti alt-
tarin Jerusalemissa ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja, 
Jumala pysäytti vitsauksen.

Daavid aloitti pian tapauksen jälkeen valmistelut 
tulevaa temppeliä varten. Temppelin pyhä paikka sijaitsi 
täsmälleen Daavidin alttarin paikalla! Jumala antoi 
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Daavidille erityisen kunnian. Daavid käänsi kärsimyksen 
innostavaksi uutiseksi.

VA L M I STA  RU NSA A ST I

1. Aikakirjan luku 22 kirjaa Daavidin valtavat valmis-
telut Jumalan huoneen rakentamista varten. Nyt Daavid 
keskittyi. Kansan laskeminen ei ollut oikea tapa valmis-
tautua rakentamaan Jumalan huonetta. Daavid ymmärsi 
nyt, miten valmistautua. ”Ja Daavid hankki paljon rautaa 
portinovien nauloiksi ja sinkilöiksi ja niin paljon vaskea, 
ettei se ollut punnittavissa, ja suunnattomat määrät set-
ripuita, sillä siidonilaiset ja tyyrolaiset toivat paljon set-
ripuita Daavidille. Sillä Daavid ajatteli: Minun poikani 
Salomo on nuori ja hento, ja Herralle rakennettava temp-
peli on tehtävä ylen suuri, niin että sitä mainitaan ja kii-
tetään kaikissa maissa. Minä siis hankin hänelle varastot. 
Niin Daavid hankki ennen kuolemaansa suuret varastot” 
(jakeet 3–5).

Voimme kutsua rakennusta ”Salomon temppeliksi”, 
mutta valtava rakennus oli pääosin Daavidin tekojen tulos.

Ajattele, kuinka suuresti Daavidin oli valmisteltava, 
jotta valtavasta rakennuksesta tulisi kuuluisa koko maa-
ilmassa. Näin tapahtui, tämä kaikkien aikojen suurin 
rakennus teki suuren vaikutuksen kaikkiin ihmisiin maan 
päällä! Kuningas Daavid luopui käytännössä kaikista rik-
kauksistaan, hän todella halusi rakentaa Jumalalle, vaikka 
ei edes elänyt näkemään, kuinka Jumala saisi rakennuksen 
kautta kunnian!

Tällainen rakentaminen vaatii antavaa asennetta–ei, 
miten minä hyödyn asiasta? Meidän täytyy rakentaa, koska 
haluamme antaa, koska rakastamme Jumalaa, koska 
haluamme kirkastaa Jumalaa. Jumalan omien on suoritet-
tava tämä valtavan suuri tehtävä! Tarvitsemme asenteen: 
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haluan osoittaa maailmalle parhaalla mahdollisella tavalla 
Jumalan SUURUUDEN! Haluan kaikkien tietävän, mitä 
tiedän Jumalasta! Haluan JOKAISEN ymmärtävän, kuinka 
uskomattoman suuri potentiaali jokaisella ihmisellä on, kun 
ihmiset lopettavat kapinoimisen! Meidän on opittava tun-
temaan Jumala syvästi ja haluttava kuten Daavid kaikin 
voimin, että kaikki ihmiset tulevat tuntemaan pohjoisella 
taivaalla asuvan Jumalan!

Jumalan oli lähetettävä Daavidille suuria koettele-
muksia, jotta tämä keskittyisi suorittamaan osansa temp-
pelin rakennustyössä. Daavidin hieno luonteenlaatu on 
majesteettinen esimerkki meille kaikille.

Daavid ei valmistautunut pelkästään taloudellisesti. Hän 
perusti myös papiston, joka palvelisi valmiin temppelin 
liitonarkin ympärillä. Daavid asetti, vakautti leeviläiset 
kaksi kertaa päivässä kiittämään ja ylistämään Jumalaa 
demonstroidakseen ihmisille, kuinka suurenmoinen Jumala 
oli–jotta ihmiset oppisivat tuntemaan Jumalan syvästi ja 
jotta Jumala voisi ohjata ihmisiä heidän hengellisessä elä-
mässään (1. Aik. 25:1). Leeviläisten oli määrä profetoida 
psalmeilla. Daavid kirjoitti suurimman osan psalmeista, 
joista monet olivat profeetallisia. Myös me profetoimme 
Jumalan huoneessa–psalmeilla sekä muilla tavoin. 

Daavid sanoi: ”Koska minun Jumalani temppeli on 
minulle rakas, minä vielä luovutan omistamani kullan ja 
hopean Jumalani temppeliä varten, kaiken lisäksi, minkä 
olen pyhäkköä varten hankkinut” (1. Aik. 29:3). Daavid 
suunnitteli lahjoittavansa tietyn rahamäärän, mutta kun hän 
todella osoitti rakkautensa, hän antoi paljon enemmän kuin 
mitä oli suunnitellut antavansa! Jumala innoitti Daavidia ja 
Daavid halusi antaa entistä enemmän, kaikin voimin. Myös 
kaikkiin muihin levisi sama henki (jakeet 4–6).

”Ja he antoivat Jumalan temppelissä tehtäviin töihin vii-
situhatta talenttia ja kymmenentuhatta dareikkia kultaa, 
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kymmenentuhatta talenttia hopeata… Ja jolla oli hallus-
saan jalokiviä, antoi ne Herran temppelin aarteisiin, geer-
sonilaisen Jehielin huostaan. Ja kansa iloitsi heidän alttiu-
destaan, sillä he antoivat ehyellä sydämellä vapaaehtoiset 
lahjansa Herralle; ja kuningas Daavid oli myös suuresti 
iloissansa” (jakeet 7–9).

Israelilaiset antoivat luultavasti enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin ja riemuitsivat antamisen takia enemmän! 
Israelilaiset olivat täysin antautuneita Jumalalle, niin täy-
desti kuin lihalliset mielet kykenevät olemaan. Antaminen 
saa tämän aikaan jopa lihallisessa mielessä–antaminen 
täyttää ihmiset ilolla ja riemulla. Eikö tämä ole Jumalan 
laki? Mitä enemmän elät antamisen elämäntavalla, sitä 
onnellisemmaksi tulet–oliko kyseessä itse, raha tai jokin 
muu asia (Apt. 20:35).

”Ja Daavid kiitti Herraa koko seurakunnan läsnäollessa; 
Daavid sanoi: Ole kiitetty, Herra, meidän isämme Israelin 
Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Sinun, Herra, on 
suuruus ja väkevyys ja loisto ja kunnia ja kirkkaus, sillä 
sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Sinun, Herra, on 
valtakunta, ja sinä olet korotettu kaiken pääksi. Rikkaus 
ja kunnia tulevat sinulta, sinä hallitset kaikki, ja sinun 
kädessäsi on voima ja väkevyys. Sinun vallassasi on tehdä 
mikä tahansa suureksi ja väkeväksi. Me siis kiitämme 
sinua, meidän Jumalaamme; me ylistämme sinun ihanaa 
nimeäsi. Sillä mitä olen minä, ja mitä on minun kansani, kye-
täksemme antamaan tällaisia vapaaehtoisia lahjoja? Vaan 
kaikki tulee sinulta, ja omasta kädestäsi olemme sen sinulle 
antaneet” (1. Aik. 29:10–14).

Ihmiset todella uhrasivat. Daavid puhui kaikkien puo-
lesta kysyessään: Jumala, mitä me olemme, kyetäksemme 
uhraamaan tämän MAHTAVAN huoneen sinulle? Mitä me 
olemme saadaksemme tällaisen kunnian ja mahdollisuuden 
antaa?
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Meidän kaikkien pitäisi kysyä itseltämme tänään 
samoja kysymyksiä. Jumala on tarjonnut meille vertaansa 
vailla olevan kunnian.

JÄT T I L Ä I SI Ä  LYÖVÄ  
JO H TAJ U US 

Seuraava tapahtuma oli Daavidin hallituskauden loppupuo-
lella, kun hän oli Israelin kuningas: ”Taas syttyi sota filis-
tealaisten ja Israelin välillä. Ja Daavid lähti palvelijoineen 
sotimaan filistealaisia vastaan. Ja Daavid väsyi” (2. Sam. 
21:15). Daavid oli jo vanha mies.

Filistealaisarmeijan joukossa oli väkijoukko Goljatin 
kaltaisia jättiläisiä! ”Niin Jisbi-Benob, Raafan jälkeläisiä, 
jonka keihäs painoi kolmesataa sekeliä vaskea ja joka oli 
puettu uusiin tamineihin, aikoi surmata Daavidin” (jae 16). 
Huomaa, miten uhkaan vastattiin: ”Mutta Abisai, Serujan 
poika, tuli hänen avukseen ja löi filistealaisen kuoliaaksi. 
Silloin Daavidin miehet vannottivat hänellä valan sanoen: 
Sinä et saa enää lähteä meidän kanssamme taisteluun, ettet 
sammuttaisi Israelin lamppua” (jae 17).

Daavidin miehet halusivat suojella Daavidia varmis-
taakseen, ettei ”Israelin lamppu” sammuisi. Miehillä oli 
hieno asenne, miehet olisivat voineet hylätä Daavidin, 
kutsua tätä avionrikkojaksi ja murhaajaksi, mutta käyttäy-
tyivät sen sijaan esimerkillisen uskollisesti.

Koska me kaikki olemme huomisen maailmassa jossain 
määrin kuningas Daavidin alaisia, meidän tulee viljellä 
samaa henkeä! 

Miehet tiesivät, että Jumala oli Daavidin takana. He 
tiesivät, että Daavidin seuraaminen oli avain Israelin 
menestykseen. 

On suuri ero, kun Jumala johtaa ihmisiä henkilön 
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kautta sen sijaan että ihmiset yksinkertaisesti seuraisivat 
henkilöä!

Daavid esitti loistavan esimerkin Jumalaan luottami-
sesta ja inspiroi toisia toimimaan samoin. Meidän kaik-
kien pitäisi kaikella olemuksellamme pyrkiä saavuttamaan 
Daavidin tasoinen hengellinen suuruus.

Daavidin alaiset sotilaat olivat rohkeita–jyrkkä risti-
riita Saulin johdolla toimineisiin. ”Sen jälkeen oli taas tais-
telu filistealaisten kanssa Goobissa: silloin huusalainen 
Sibbekai surmasi Safin, joka myös oli Raafan jälkeläisiä. ” 
(jae 18). Myös huusalainen oli Daavidin muotin mukainen 
jättiläisen surmaaja.

”Taas oli taistelu filistealaisia vastaan Goobissa. 
Elhanan, Jare-Ooregimin poika, beetlehemiläinen, surmasi 
gatilaisen Goljatin, jonka peitsen varsi oli niinkuin kan-
gastukki” (jae 19). Myös Elhananin seurasi Daavidin jätti-
läisen surmaamisen jalanjälkiä.

”Taas oli taistelu Gatissa. Siellä oli kookas mies, jolla 
oli kuusi sormea kummassakin kädessä ja kuusi varvasta 
kummassakin jalassa, yhteensä kaksikymmentä neljä; 
hänkin polveutui Raafasta. Ja kun hän häpäisi Israelia, 
surmasi hänet Joonatan, Daavidin veljen Simean poika. 
Nämä neljä polveutuivat gatilaisesta Raafasta; he kaatuivat 
Daavidin ja hänen palvelijainsa käden kautta” (jakeet 
20–22).

Miksi Israelista tuli suuria Daavidin alaisina? Miehet 
halusivat tehdä kaikkensa auttaakseen kuningasta. He 
tappoivat jättiläisiä kuin Daavid! Daavidin uskon täyttämä 
asenne levisi kenraaleihin ja sotilasiin.

Myös meistä voi tulla mahtava seurakunta!
Tämä on hieno esimerkki siitä, millaisen komennon 

yhtenäisyyden Jumala haluaa seurakuntaansa. 
Jokainen pitäisi kysyä, omaamme todella miesten kal-

taisen asenteen. Nousisitko taistelemaan näiden miesten 
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lailla? Yhdistytkö tänään rintamaan takaamaan Jumalan 
johtajaa kuten Daavidin miehet?

Muista nämä esimerkit. Seuraa miehen uskoa, jonka 
kautta Jumala johtaa hengellistä Israelia. Älä seuraa miestä.

Meidän kaikkien on oltava jättiläisen surmaajia! Jumala 
varmistaa, että meistä jokainen kykenee siihen. Näin 
Kristuksen ruumiista tulee vahva ja se saavuttaa uskomat-
tomia asioita!

Daavidin armeijan jättiläisten surmaajat ovat Jumalan 
hallituksen ruumiillistuma! Miehet eivät pelänneet–he 
eivät paenneet jättiläisiä. Mikä poisti Saulin aikaisen pel-
kuruuden ja arkuuden? Mikä muutti miesten asenteen? 
Miehet seurasivat Daavidin uskon antamaa esimerkkiä! 
Uskon kautta heidän rakkautensa Jumalaan kasvoi.

Ei riitä, että Daavid on suuri. Kaikkien hänen alais-
tensa täytyy olla suuria! Kaikkien on oltava suuria, jos 
aiomme olla suuri seurakunta. Mikään tekijä ei saa murtua.

Jumalan seurakunnan tulee ymmärtää tämä totuus 
nykyistä paremmin. Mahtava hallitusta koskeva oppiläksy 
saattaa työn todellisella voimalla loppuun!

DA AV I DI N  V I I M E I SE T  SA NAT 

”Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu 
Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu 
mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistys-
virsissä: Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen 
sanansa on minun kielelläni; Israelin Jumala on sanonut, 
Israelin kallio on puhunut minulle: Joka hallitsee ihmisiä 
vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa” (2. Sam. 
23:1–3). Nämä ovat viimeiset suloisen Israelin psalmistin 
sanat, suuren miehen, jonka kautta Jumala puhui. Daavid 
oppi monta asiaa, ja halusi jakaa oppimansa ennen 
kuolemaansa.
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Jumalan hallituksen pitää hallita ”vanhurskaasti, 
Jumalan pelossa”! (jae 3). Olemme nähneet monia tuhoisan 
epäonnistumisen esimerkkiä. Daavid halusi, että näki-
simme Jumalan rakastavan hallituksen hienot hedelmät, 
ja havainnollisti, millaista on, kun hallitsija alistuu 
Jumalalle: ”hän on niinkuin huomenhohde auringon nous-
tessa pilvettömänä aamuna, kun maa kirkkaassa valossa 
vihannoi sateen jälkeen” (jae 4). Jumalan rakastava hal-
litus on kuin aamuaurinko pilvettömällä taivaalla, kuin 
suotuisan sateen jälkeen loistavan auringon alta ponnah-
tava vihanta ruoho. Lue Revised Standard Version -kään-
nöksen runolliset jakeet. Raamatusta ei löydy suurempaa 
Jumalan rakastavasta hallituksesta kertovaa runoutta.

Daavid tulee hallitsemaan koko Israelia, koska hän 
oppi sekä hallitsemaan että olemaan elävän Jumalan hal-
lituksen hallittavana. Meidän ei tule pelkästään oppia alis-
tumaan Jumalan hallituksen alaiseksi vaan myös rakastaa 
sitä Daavidin tavalla.

En haluaisi elää ihmisten hallitusten alaisena, jotka 
eivät ymmärrä Jumalan rakastavaa perhehallitusta. 
Jumalan hallituksen omaaminen, ja omaamisen jälkeen 
sen hylkääminen on suurin mahdollinen katastrofi! 
Laodikealaiset toimivat juuri näin. Useimmat Jumalan 
omat ovat tulleet petetyiksi Jumalan perhehallituskysy-
myksessä. He eivät edes ymmärrä, miten paholainen on 
pettänyt heidät.

H. Armstrong lausui kerran: ” Jumalan mielen tärkein 
tehtävä on Jumalan hallituksen palauttaminen. Onko se 
myös sinun mielesi? ”

”Eikö minun sukuni ole näin Jumalan edessä? Sillä 
hän on tehnyt minun kanssani iankaikkisen liiton, kaikin 
puolin taatun ja vakaan. Hän antaa versoa minulle kaiken 
autuuden ja kaiken ilon” (jae 5). Miten kukaan voi väittää, 
etteivät nämä kirjat ole profeetallisia? Jumala teki Daavidin 
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kanssa ikuisesti kestävän liiton! Daavid oppi toimeenpane-
maan Jumalan hallitusta, joka tulee ratkaisemaan maail-
mamme kaikki ongelmat.

Tänään Daavidia ajatellessamme muistamme häntä 
suuren valtakunnan rakentajana ja jättiläisen surmaajana. 
Daavid oli molempia, mutta oli myös heikko mies, joka 
teki lukuisia kalliisti maksaneita virheitä, jotka heiken-
sivät hänen kuninkuuttaan.

Mikä oli Jumalan lopullinen arviointi Daavidista? 
Jumala rakasti Daavidin, Israelin kuninkaan, hallintoa! 
Jumala rakasti sitä niin paljon, että aikoo tehdä Daavidista 
ikuisesti Israelin kuninkaan!

Pastoreiden tehtävä on keskittää Jumalan omien mieli 
Daavidin valtaistuimeen, jotta ihmiset elävät toivon täyt-
tämää elämää. Valtaistuin ei saa olla Jumalan omille epä-
selvä; sen on oltava aina vahvasti läsnä ihmisten mielissä! 
Meidän on tunnettava Jumalan meille toimitettavaksi 
antama Daavidin avain -viesti. Tarvitsemme viestin sisäl-
tämän toivon, sillä ongelmat kasvavat maailmassa räjäh-
dysmäisesti! Ilman Daavidin valtaistuimen näkyä lan-
nistumme ja masennumme. Näky työntää Jumalan omia 
eteenpäin! 

Puhumme keskeisestä raamatunjakeesta, kun 
puhumme suuren muutoksen aikaan saavasta valtaistui-
mesta. Koko maailman kulkusuunta kääntyy, kun siir-
rymme saatanan hallinnosta Jumalan hallintoon. Jumala 
lakkauttaa kaiken hullutuksen, kaiken kärsimyksen ja 
kurjuuden–mikä on jo näköpiirissä! Elämme tämän aika-
kauden viimeisiä päiviä. Lähestymme Jeesuksen Kristuksen 
hallitusta! 

Daavid tulee kohta hallitsemaan tätä maailmaa. 
Daavid tulee Kristuksen ja Jumalan omien kanssa herät-
tämään koko maailman; täyttämään maailman rakkau-
della, onnella, uskolla, ilolla. Meitä odottaa suuri tulevai-
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suus! Olemme jo kuninkaita ja pappeja, saamme hallita 
Daavidin kanssa. Saamme auttaa Daavidia, näytämme 
maailman ihmisille miten elää ja opettamme kaikille ihmi-
sille elävästä Jumalasta.

M I K SI  DA AV I DI N  H UON E  
ON  N I I N  M E R K I T TÄVÄ

Ajattele Jumalan Daavidille antamaa kunniaa. Jumala 
lausui Daavidille: ”Sano siis minun palvelijalleni 
Daavidille: Näin sanoo Herra Sebaot: Minä olen ottanut 
sinut laitumelta, lammasten jäljestä, kansani Israelin ruh-
tinaaksi” (2. Sam. 7:8). Mahtava menestystarina: köyhästä 
ruhtinaaksi!

Jumala teki tälle kuolevaiselle ihmiselle seuraavan 
lupauksen: ”Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä 
lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jäl-
keläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vah-
vistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen 
minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa 
IKUISIKSI AJOIKSI” (jakeet 12–13).

Lupaus on ikuinen! Miksi Jumala korostaa, että se on 
ikuinen? Daavid edustaa kaikkia ihmisiä. Hän oli syn-
tinen, niin kuin me kaikki, ja silti Jumala teki hänet osalli-
seksi maailmankaikkeuden kattavaa kuninkaallista näkyä!

Lupaus jatkuu: ”Ja sinun sukusi [Daavidin suku] ja 
kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtais-
tuimesi on oleva iäti vahva” (jae 16). Jumala korostaa tätä 
valtaistuinta, koska Jumala tulee istumaan valtaistuimella! 
Kyseessä on HÄNEN valtaistuimensa! Jumala on innois-
saan asiasta. Fyysiset kuninkaat valtaistuimella valmis-
tavat tietä Jeesuksen Kristuksen toista tulemista varten, 
jolloin hän yhdistää valtaistuimen kautta koko maailman, 
täyttää sen siunauksilla ja onnella.
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Sinusta tulee kuningas ja pappi ja tulet hallitsemaan 
Kristuksen kanssa ikuisesti, jos kuulut tänään hengel-
liseen Daavidin huoneeseen. Jumalalla on hengellinen 
Daavidin linja, joka tuottaa kuninkaita, jotka istuvat ikui-
sesti valtaistuimella! Jumala haluaa kiinnittää mielemme 
ikuiseen Daavidin valtaistuimen hallintoon! Tämä on 
innostumisen arvoinen asia! Näyn pitäisi saada meidät 
hyppimään riemusta!

Huomaa, miten Daavid reagoi Jumalalta saamaansa 
lupaukseen: ”Niin kuningas Daavid meni ja asettui Herran 
eteen ja sanoi: Mikä olen minä, Herra, Herra, ja mikä on 
minun sukuni, että olet saattanut minut tähän asti?” (jae 18). 

Daavid teki vakavia virheitä, mutta katui aina syvästi; 
ehkä syvemmin kuin kukaan toinen Raamatun henkilö! 
Daavid omasi jatkuvasti kauniin, nöyrän asenteen: Mikä 
minä olen? Mikä olen ollakseni osa tätä kaikkea? Daavid ajat-
teli jopa Saulin häntä henkeään jahdatessa: mikä minä olen 
olemaan vävy kuninkaalle? Hän tiesi Daavidin huoneesta ja 
Daavidin valtaistuimen tulevaisuuden. Daavid tajusi, mitä 
Jumala aikoi tehdä hänen nimensä kautta ja sanoi: Mikä 
on minun sukuni, että korottaisit huoneeni näin? Miksi korot-
taisit minut, nöyrän kapinallisen, joka teki suuresti syntiä 
Israelissa? Daavid osasi todella tehdä parannuksen ja 
kääntää asioiden kulun päinvastaiseen suuntaan. Daavidin 
täytyi ymmärtää, miten Jumala korotti hänen huoneensa.

Meidän on kysyttävä itseltämme, rakastanko tosissani 
Jumalan lakia, haluanko tehdä kaiken Jumalan tahdon–
kaiken, mitä Jumala sanoo? Omaanko todella Daavidin 
asenteen? Olenko todella Jumalan sydämen mukainen 
henkilö?

Tässä on yhdeksän näkökohtaa, miksi hengelliseen 
Daavidin huoneeseen kuuluminen on erittäin tärkeä asia:

1) Se auttaa meitä ymmärtämään syvemmin, keitä 
olemme nyt ja keitä tulemme olemaan ikuisesti.
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2) Se kohottaa hengellisen tason korkealle. Daavid oli 
Jumalan sydämen mukainen mies, meidän pitäisi pyrkiä 
saavuttamaan sama standardi.

3) Se vahvistaa uskoamme. Meitä muistutetaan jatku-
vasti Jumalan lupausten täyttymisestä ja kuinka ne täyt-
tyvät edelleen. 

4) Se kannustaa meitä, koska olemme samaa hengel-
listä huonetta kuin Kristus ja Daavid.

5) Se painottaa mieli imme koettelemusten 
välttämättömyyden.

6) Ymmärrys rakentaa mieleemme näyn. Olemme hen-
gellisiä juutalaisia   (esim. Room. 2:29).

7) Daavidin huone rakentaa mieliimme Jumalan 
suuren suunnitelman yleiskuvan.

8) Se auttaa säilyttämään meille annetun loput-
toman kunnian mielessämme. Se valaisee Jumalan meille 
antamaa kuninkaallista, jaloa kutsumusta.

9) Se terävöittää mielemme tulevan palkintomme.
Mitä syvemmin opimme läksyn Daavidin huo-

neesta, sitä merkityksellisemmiksi nämä näkökohdat 
muodostuvat!
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SEI T SE M Ä N

Saadok: Uskollinen 
soturi-pappi

Jumalan mies saapui tuomarien synkkien päivien lopulla, 
kun Eeli oli ylipappina, ja toi Jumalan tuomion: 

”Mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, joka 
tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hänelle minä 
rakennan pysyväisen huoneen, ja hän on vaeltava minun 
voideltuni edessä kaiken elinaikansa” (1. Sam. 2:35).

Ambassador Collegessa opetettiin, että ”uskollinen 
pappi” oli Samuel, mutta asiaa tarkemmin tarkastellessani, 
uskon, että Samuel toimi tuomarina ja profeettana, mutta 
ei koskaan ylipappina. Samuel ei ollut Aaronin sukulinjaa. 
Ylipapin rooli pysyi Eelin perheessä Ebjatarin kautta.  

1. Kun. 2:26–27 osoittaa, että pappien sukulinja päättyi, 
kun pappi Ebjatar epäonnistui, ja että Jumala perusti 
uuden, uskollisen pappilinjan. Jumala luovutti ylipapin 
viran Saadokille. Saadok on jakeen 1. Sam. 2:35 ”uskollinen 
pappi”.

1. Samuelin kirjan toisessa luvussa Jumalan mies pro-
fetoi papista, joka korvaisi Ebjatarin–vuosikymmeniä Eelin 



kuoleman jälkeen! Jumala katsoi Ebjataria ja tämän kapinaa 
pidemmälle, aina Saadokiin saakka! Jumala lausui: Herätän 
itselleni uskollisen–valtaistuimelle ikuisesti uskollisen papin!

Liitymme profetiaan erityisellä tavalla; Jumala kutsuu 
tämän lopunajan uskollisia filadelfialaisia ”Saadokin jälke-
läisiksi, Saadokin pojiksi”. 

Raamattu kertoo paljon Saadokista ja Saadokin pojista. 
Raamattu kertoo, että Saadok oli suuri soturi, joka opasti ja 
jopa johti Daavidin sankareita. Saadok oli kapteeni, taiste-
lija–ei normaalisti mieleen nouseva pappi.

Kun kuningas Jerobeam erotti 10 Israelin heimoa 
Daavidin valtaistuimesta, hän asetti virkoihin heikkoja 
pappeja, jotta hän kykenisi hallitsemaan heitä. Tämä ei 
ollut tapa Daavidin aikana, jolloin Israel oli suuri valtio. 
Yhtenäisen valtakunnan pappien esimerkillinen rohkeus ja 
voima saivat ihmiset seisomaan asennossa heidän edessään!

Saadokin ympärillä oli lukuisia tämän luonteisia 
miehiä. Daavidille ja Jumalalle uskollisten miesten täytyi 
olla vahvoja sotureita. Daavid kohtasi koettelemuksia: 
Daavid teki syntiä Batseban kanssa ja murhautti tämän 
miehen, hänen kaksi poikaansa lähes suistivat hänet val-
taistuimelta. Saadokin kaltaiset miehet joutuivat kohtaa-
maan monia vakavia ongelmia ja käymään vaikeita kamp-
pailuja. Saadok oli paikalla alusta loppuun, eikä koskaan 
jättänyt Daavidia–eikä Jumalaa.

Saadokilla oli lisäksi erinomainen poika sekä pojan-
poika–molemmat taistelevia Saadokin poikia. Meidän pitää 
tutkia ja innottua uskollisen papin ja hänen poikiensa 
antamasta esimerkistä.

” N UORU K A I N E N,  S OTAU R HO”

Saul menetti valtaistuimen Daavidille, koska hän kapinoi 
Jumalaa vastaan. Saulin kuoleman jälkeen tuhannet israe-
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lilaiset osoittivat haluavansa Daavidin hallitsijaksi (1. 
Aik.12:23). Tuhansien ihmisten joukossa oli ”sotataitoisia 
urhoja” (jae 25). Yksi miehistä oli: ”Saadok, nuorukainen, 
sotaurho, perhekuntinensa, kaksikymmentä kaksi pääl-
likköä” (jae 28). Saadok oli Daavidin kanssa lähes hallitus-
kauden alusta.

Saadok ei ollut kuitenkaan aina pappi. Hän oli vahva 
mies–sotaurho–ennen papiksi vihkimistä! (1. Aik. 24:3 
osoittaa, että hän oli Aaronin pojan Eleasarin jälkeläinen–
sukulinja, josta Israelin papit nimitettiin; 4. Moos. 25:11–13.)

Nykymaailmassa on epätavallista löytää tämän kaltaisia 
vahvoja miehiä pappeina tai pastoreina. Saadok, väkevä 
sotaurho, oli 22 kapteenin päällikkö–hän käski luultavasti 
noin 900 miestä, sotaurhoa.

Toinen pappi, Ebjatar, oli ollut Daavidin kanssa, kun 
Saul jahtasi Daavidia surmatakseen tämän. New Unger 
Bible kertoo, että sekä Saadok että Ebjatar olivat korkea-ar-
voisia ”virassa toimivia ylipappeja”. ”Virantoimituksen 
tehtävät jaettiin; Saadok palveli ilmestysmajan edessä 
Gibeonissa (1. Aik. 16:39) ja Ebjatar piti huolta Jerusalemin 
liitonarkista, mutta ei yksin... ”

VA A R A L L I N E N  T YÖT E H TÄVÄ

Saadok vietti paljon aikaa kuningas Daavidin rinnalla ja 
oppi tältä syvällisiä oppiläksyjä.

Saadok joutui todistamaan, kuinka Daavidin poika 
Absalom yritti sysätä ihmisten sydämet syrjään Jumalan 
voitelemalta kuninkaalta ja kuinka hän käynnisti salaliiton 
anastaakseen valtaistuimen. Absalom meni niin pitkälle, 
että oli valmis tappamaan israelilaisia–tarvittaessa jopa 
oman isänsä–tyydyttääkseen himonsa tulla kuninkaaksi!

Kun Daavid sai tietää poikansa petoksesta, hän päätti 
paeta kaupungista (2. Sam. 15:13–14).
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Tämän kaltaisissa epätoivoisissa tilanteissa todella 
Jumalan valtaistuimelle uskolliset erottuvat joukosta. 
”Kuninkaan palvelijat vastasivat kuninkaalle: Tehtäköön 
aivan niinkuin herrani, kuningas, harkitsee parhaaksi. 
Me olemme sinun palvelijoitasi. Ja kuningas lähti, ja koko 
hänen hovinsa seurasi häntä...” (jakeet 15–16).

Saadok ja Ebjatar olivat molemmat Daavidin kanssa, 
uskollisia Daavidille, mutta mielestäni eri syistä. 

Saadok ja leeviläiset kantoivat liitonarkkia, mutta 
kun he olivat poistuneet Jerusalemista, Daavid käski 
Saadokia palauttamaan arkin (jakeet 24–25). Arkki kuului 
Jerusalemiin–mutta kaupunki oli kasvanut erittäin viha-
mieliseksi ja kapinalliseksi Jumalaa kohtaan. Daavid sanoi: 

”Jos minä saan armon Herran silmien edessä, tuo hän minut 
takaisin ja antaa minun vielä nähdä hänet ja hänen asu-
muksensa. Mutta jos hän sanoo näin: Minä en ole mielis-
tynyt sinuun, niin katso, hän tehköön minulle, minkä 
hyväksi näkee” (jakeet 25–26). Daavid julisti: Arkki kuuluu 
Jerusalemiin. Jos Jumala on kanssani, hän tuo minut takaisin 
Jerusalemiin. Ja jos hän ei ole kanssani, minun ei tarvitse palata.

Käskyn täyttäminen vaati rohkeutta–ja oli valtava 
opetus Saadokille. Daavid luotti yksin Jumalaan, mikä oli 
vaikuttava oppiläksy Saadokille. Suuri kuningas ei käs-
kenyt: katkaistaan kaula niin monilta kapinallisilta kuin 
kykenemme. Daavid käski: Vie arkki takaisin, katsotaan, 
kuinka Jumala toimii puolestamme.

Daavid lähetti Saadokin ja Ebjatarin sekä heidän poi-
kansa Ahimaasin ja Joonatanin vakoilemaan puolestaan. 
Daavid luotti miehiin suuresti, hän pyysi heitä vaaranta-
maan henkensä puolestaan! Poikia odotti oli suuri, vaa-
rallinen työtehtävä–he olivat todennäköisesti, noin 17 tai 
18 vuotta vanhoja nuorukaisia (jakeet 32–36). Pojat eivät 
kyseenalaistaneet työtehtävää vaan tekivät hyvällä asen-
teella, mitä Daavid pyysi heiltä. 
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Käytös teki kuninkaaseen hyvän vaikutuksen. Näemme 
myöhemmin, Kuinka Daavid antoi suuren kiitoksen 
Saadokin pojalle Ahimaasille. 

Saadok ja Ebjatar pysyivät perheineen vaikeana aikana 
uskollisena, koska he tiesivät, että Daavid oli Jumalan 
mies. Tämä on heille kunniaksi ja ihana esimerkki seurata. 

Molemmat papit eivät kuitenkaan pysyneet jatkossa 
uskollisina. 

Absalomin hallinto päättyi katkeran verisesti. Tarina 
muuttuu tässä kohtaa ymmärryksen omaaville jän-
nittävän merkitykselliseksi; se koskee tänään kaikkia 
filadelfialaisia.

A B SA LOM I N  K UOL E M A 

Tuuli alkoi kääntyä Daavidin suuntaan. Hän rakensi 
osaavan armeijan Jerusalemista pois ollessaan. Kun 
kapina johti taisteluun, Absalomin armeija ei ollut vastus 
Daavidin armeijalle ja vaikutti, että Absalomin tappio 
hämärsi. Daavid rakasti Absalomia siitä huolimatta, että 
tämä oli surmannut Daavidin esikoispojan Amnonin, ja 
vaikka hän yritti kaapata isältään vallan. Daavid halusi 
varmistaa, että Absalomin henki säästettäisiin: Daavid 
kielsi kaiken kansan kuullen Jooabia sekä muita päällik-
köjä olla surmaamatta poikaansa (2. Sam. 18:5).

Vaikka Daavid oli hengellisesti vahva kuningas, hän oli 
myös heikko, eikä kyennyt aina kontrolloimaan kaikkia 
alaisiaan. Kuningas Daavid oli tilanteessa heikko, ja tar-
vitsi todella Jooabin, voimakkaan armeijapäällikkönsä 
apua. Jooab tunnisti Absalomin viholliseksi, ja oli näin 
uskollinen Daavidille, mutta uskoton, koska päätti ottaa 
asiat omiin käsiinsä. 

Jooab tapasi Absalomin hiukset tammen oksiin tarttu-
neina. Daavidin päällikkö jätti huomiotta hänelle annetun 
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käskyn ja työnsi kolme keihästä Absalomin rintaan (jae 
14).

Valtaistuimen piirityksen keskellä myös tämä oli petol-
lisen uskoton teko Daavidin hallintoa kohtaan!

Israelin historiasta käy ilmi, että kyseessä oli merkit-
tävä tapahtuma. Jumala kostaa tämän kaltaisen kapinan–
kun aika oli oikea, Jooab sai rangaistuksensa.

Daavidin hallinnolle Absalomin kuolema oli katkeran-
suloinen; Daavid palaisi valtaistuimelle, mutta hänen poi-
kansa oli kuollut. Hyvä, traaginen uutinen oli toimitettava 
Daavidille.

SA A D OK I N  P OI K A :  ” H Y VÄ  M I E S”

Daavidin miehet voittivat Israelin sisällissodan ja pap-
pien kahdella teini-ikäiset pojat auttoivat voiton saavut-
tamisessa. Saadokin poika Ahimaas oli niin innoissaan 
Daavidin palauttamisesta valtaistuimelle, että halusi toi-
mittaa kuninkaalle henkilökohtaisesti viestin voitosta (2. 
Sam. 18:19). Jooab ei halunnut päästää Ahimaasta juok-
semaan viestiä Daavidille, koska hän tiesi, että Daavidin 
surisi syvästi kuollutta poikaansa Absalomia. Jooab lähetti 
etiopialaisen viemään viestin. 

Ahimaas oli isänsä lailla uskollinen Daavidille, eikä 
antanut periksi vaan anoi toistamiseen Jooabilta luvan toi-
mittaa viestin perille. ”Mutta Ahimaas, Saadokin poika, 
sanoi taas Jooabille: Tulkoon mitä tahansa, mutta minä 
juoksen etiopialaisen jälkeen. Jooab sanoi: Miksi sinä 
juoksisit, poikani, eihän sinulle siitä ilosanomansaattajan 
palkkaa tule? Tulkoon mitä tahansa, mutta minä juoksen. 
Silloin hän sanoi hänelle: Juokse sitten. Niin Ahimaas lähti 
juoksemaan Lakeuden tietä ja sivuutti etiopialaisen” (jakeet 
22–23). Jooab antoi lopulta periksi ja salli Ahimaasin juosta 
viestin Daavidille. Ahimaas oli niin innoissaan Daavidin 
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voitosta, että hän sivuutti etiopialaisen. Hän juoksi, koska 
hän rakasti Daavidia isänsä lailla.

Kyseessä oli heikon kuningas Daavidin elämän synkkä 
tunti. Hän toivoi sanansaattajalta ilosanomaa ja huomaa, 
mitä Daavid totesi Ahimaasista. ”Ja tähystäjä sanoi: 
Sen ensimmäisen juoksu näyttää minusta Ahimaasin, 
Saadokin pojan, juoksulta. Niin kuningas sanoi: Se on hyvä 
mies; hän tulee hyviä sanomia tuoden” (jae 27).

Daavid oli toiveikas, koska juoksija oli Ahimaas. Hän 
tiesi, että Saadokin poika oli hyvä mies. Daavid oli seu-
rannut Saadokin toimia läheisesti ja tiesi, että taistelun 
uutisen juoksija oli uskollinen nuorimies. Koko Saadokin 
perhe oli Daavidin valtaistuimelle uskollinen.

Taistelun voitosta kuultuaan Daavid alkoi huolestua 
Absalomin tähden. Olen varma, että Daavidin mielessä pyöri 
hetket, jolloin eri vaimojen tähden hän ei ollut viettänyt tar-
peeksi aikaa Absalomin kanssa ja oli laiminlyönyt tämän 
kouluttamisen. Kuninkaan lastenkasvatus oli heikkoa. Kun 
Daavid sai uutisen Absalomin kuolemasta, hän syytti luul-
tavasti eniten itseään. Daavidin mielestä hänen itsensä olisi 
pitänyt kuolla Absalomin sijasta. Daavid rakasti syvästi 
kaikkia poikiaan–mutta vaikuttaa, että lähes kaikki olivat pet-
tymys Daavidille. Absalom oli väkivaltainen mies ja kuoli 
väkivaltaisesti–mutta Daavid oli epätoivoinen menetettyään 
Absalomin. Daavid oli synkkä voitosta huolimatta.

Jooab kritisoi voimakkaasti Daavidin surua Absalomin 
tähden (2. Sam. 19:5–7). Kansa oli hämmennyksissä 
Absalomin kapinan jälkeen. Israelilaisista tuntui, että 
Daavid oli hylännyt kansan ja oli epäselvää, hyväksyttäi-
siinkö Daavid jälleen kuninkaaksi.

Saadok ja Ebjatar pysyivät uskollisina Daavidille, ja 
kannustivat ihmisiä tukemaan kuningasta. Nämä kaksi 
pappia tukivat Daavidia koko kriisin ajan, mutta toisen 
kriisin seuratessa ainoastaan yksi pappi pysyi uskollisena.
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E PÄON N I ST U M I N E N  
L A ST E N K A SVAT U K SE SSA

Siirrytään Daavidin hallituskauden loppuun. 1. Kun. luvun 
1 toinen paha kapina Daavidia vastaan antaa meille lisä-
tietoa Saadokista.

Daavid oli jo vanha ja heikko. Daavidin poika Adonia 
otti tilaisuudesta vaarin ja julisti itsensä kuninkaaksi. 
Miksi Adonia toimi näin ylimielisesti?

Jumalan syytös kohdistui suuresti Daavidiin. 1. Kun. 1:6 
paljastaa asian: ”Hänen isänsä ei koskaan elämässään ollut 
torunut häntä sanomalla: Kuinka sinä noin teit” (New 
King James). Syy on toistamiseen Daavidin kyvyttömyys 
kasvattaa lapsiaan oikein. Daavid ei hillinnyt Adoniaa 
koskaan; hän ei kouluttanut poikaansa ja haastanut poi-
kansa käytöstä. Daavid ei koskaan ojentanut poikaansa. 
Moffattin käännös kuuluu: ”Hänen isänsä ei ollut koko 
hänen elämänsä aikana tarkastanut, kysynyt, mitä hän 
tarkoitti käyttäytymisellään.” Hän ei koskaan pysäyttänyt 
poikaansa, ei vaatinut tätä selittämään käyttäytymistään–
vaan antoi pojan olla. Ehkä Daavid vietti Adonian kanssa 
niin vähän aikaa, että hän tunsi syyllisyyttä pojan oikai-
semisesta. Adonian aikaisessa vaiheessa ojentaminen olisi 
ollut suuri siunaus! Saadok koulutti poikaansa oikealla 
tavalla.

Meidän on opittava soveltamaan annettuja lastenkasva-
tusohjeita, jotta voimme kasvattaa ruhtinaita Jumalalle.

Jae 6 toteaa, että Adonia oli ”hyvin hyvä mies” (alku-
teksti). Daavid näki luultavasti Adoniassa positiivisia 
piirteitä, eikä uskonut, että oli tarvetta kurittaa poikaa. 
Daavidin olisi pitänyt tarkata poikaa paremmin, koetella 
tämän pojan uskollisuutta enemmän.

H. Armstrongilla oli tapana kertoa tarinoita kahdesta 
tyttärestään, jotka olivat hyviä tyttäriä ja H. Armstrongille 
ja työlle varhaisvaiheessa uskollisia. H. Armstrong sanoi 
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itse, että hän ei koetellut heitä tarpeeksi. Yksi tytär jätti 
Jumalan seurakunnan, kun meikin käyttö kiellettiin.

Vanhempien täytyy tarkata lapsiaan kiinteästi, jotta he 
huomaavat vääränlaiset motiivit. Lapsia on ajoittain hillit-
tävä. Jos heitä ei hillitä, he toimivat kuten Daavidin pojat: 
He kapinoivat meitä vastaan ja toimivat perheillemme 
varsin kiusallisella tavalla. Hillitön lapsi toimii lopulta 
kuin Adonia. Teinijengit ja väkivaltarikollisuus ovat hyviä 
esimerkkejä hillintää vailla olevista lapsista. Koska kukaan 
ei ole hillinnyt näitä nuoria, Jumalan on hillittävä heidät 
suuressa ahdistuksessa. Jumala hillitsee heidät Saksan joh-
taman yhdistyneen Euroopan sotilaallisella mahdilla. 

Jumala on antanut lastenkasvatuslakeja, joita on nou-
datettava, jos aiomme kasvattaa Jumalan alaisuudessa hal-
litsemaan kykeneviä kuninkaita ja pappeja. Jos sinulla on 
lapsia, sinun velvollisuutesi on kasvattaa heidät kunnolla.

E BJATA R I N  USKOT TOM U US

Petos paljasti Daavidille kauan uskollisen papin, Ebjatarin, 
luonteen. ”Hän [Adonia] neuvotteli Jooabin, Serujan pojan, 
ja pappi Ebjatarin kanssa; ja he kannattivat Adonian puo-
luetta” (1. Kun. 1:7). Ebjatar hylkäsi Daavidin ja siirtyi 
kuninkaan kapinallisen pojan avuksi!

Ebjatar oli ollut Daavidin vierellä kauan, ennen kuin tästä 
tuli kuningas. Ebjatar piileskeli luolissa Daavidin kanssa 
Saulin jahdatessa ja tehdessä heidän elämänsä kurjaksi. 
Ebjatar pysyi uskollisena Daavidin virheiden ja haasteiden 
aikana, mutta menetti lopulta kaiken liittyessään Adoniaan.

Ebjatarin oli täytynyt tukea Daavidia pelkästään lihalli-
sella tasolla. Ebjatarin loppu oli paha–hän hylkäsi Jumalan 
miehen ja kiinnitti katseensa toiseen. Näytti siltä, että 
Ebjatar oli katsonut Daavidiin vain miehenä, mutta ei 
Daavidin takana toimivaan Jumalaan.
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Tarina sisältää suuren opetuksen meille kaikille. Jumala 
koettelee uskollisuuttamme. Saatamme läpäistä testin 
yhden kerran kuten Ebjatar, mutta meidän on onnistuttava 
vielä toisen kerran. Jumala koettelee uskollisuuttamme, 
kunnes hän on varma, ettemme petä Jumalaa emmekä 
Jumalan valtaistuinta.

Miksi Ebjatar jätti Daavidin ja seurasi Adoniaa, mutta 
ei Absalomia? Luultavasti Daavidin ikääntymisen takia. 
Absalomin kapinoidessa Daavid oli nuorempi, miehekäs 
mies, mutta Adonian kapinoidessa hän oli jo huomat-
tavasti iäkkäämpi. Nuorten miesten oli helppo luottaa 
itseensä–nuoruutensa, lahjakkuuteensa ja kykyihinsä–tuo-
mita Daavid liian vanhaksi hallitsemaan, kuvitella itsensä 
kyvykkäämmäksi hallitsemaan Israelia. Jumala ei kuiten-
kaan valinnut nuorempia miehiä.

Olemme nähneet nykyaikana samankaltaisen 
kapinan. Muista, että nämä profetiat ovat ensisijaisesti 
tätä lopunaikaa varten. Eikö tarina muistutakin 1970-
luvun lopun tapahtumia H. Armstrongin kaudella? Moni 
H. Armstrongin kanssa työskennellyt nuorimies vai-
kutti uskolliselta kauden kriisitilanteissa.  Kun vanha H. 
Armstrong koki lähes kohtalokkaan sydänkohtauksen, osa 
nuorista miehistä alkoi väittää, että heidän tulisi astua joh-
toportaalle. Moni alkoi esittää, että H. Armstrong oli liian 
vanha johtamaan Jumalan seurakuntaa. Adonian lailla osa 
nimitti H. Armstrongin sijasta itsensä hallitsijaksi. Jumala 
ei kuitenkaan valinnut eikä hyväksynyt heitä johtamaan. 

Ebjatar teki vakavan virheen katsoessaan Daavidiin 
pelkkänä miehenä, ja päätellessään, että Daavid oli liian 
vanha johtamaan. Ebjatar halusi Daavidin sijaansa nuoren, 
voimakkaan Adonian, vaikka Jumala ei ollut pojan kanssa. 
Ebjatar seurasi nuorta miestä, ei Jumalaa. Jumala toimii 
aina ihmisten kautta. Meidän on vain varmistettava, että 
seuraamme oikeaa–Jumala käyttämää ihmistä. Ebjatarin 
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uskottomuus on ainoa Raamatun hänestä kirjaama suuri 
virhe. Virhe toi hänelle itselleen ja hänen perheellensä 
paljon häpeää.

Huomaa, että löytyi kuitenkin toinen pappi, jonka 
uskollisuus ei järkkynyt: ”Mutta pappi Saadok ja Benaja, 
Joojadan poika, sekä profeetta Naatan, Siimei, Rei ja 
Daavidin urhot eivät olleet Adonian puolella” (jae 8). Nämä 
miehet pysyivät uskollisina! Saadok olisi voinut jättää 
Daavidin. Saadok näki kaikki Daavidin tekemät synnit, 
mutta ei epäillyt vaan tiesi, että Jumala toimi Daavidin 
kautta.

Huomaa, että jae nimeää Saadokin ensimmäiseksi. 
Järjestys osoittaa, että Saadok opasti ja ohjasi hengellisesti 
Benajaa. Daavid opetti Saadokia, ja Saadok opetti Benajaa, 
mahtavaa Daavidin miestä. Saadok oli vahva pappi, ja 
Daavidin parhaat soturit kunnioittivat häntä!

Daavidin papit pettivät hänet yhtä lukuun ottamatta; 
Saadok oli AINOA pappi, joka pysyi Daavidille uskolli-
sena koko tämän hallintokauden ajan. Saadokilla oli 
usko, jonka kautta hän tunnisti, kenenkä kautta Jumala 
toimi. Ihmisten on helppo erehtyä, kuinka olla uskollinen. 
Jumala odottaa, että seuraamme miehiä–mutta meidän on 
seurattava miehiä, joidenka kanssa Jumala on.

SA A D OK  VOI T E L E E  SA LOMON

Naatan saapui ilmoittamaan, että Adonia oli koonnut suur-
juhlan vahvistaakseen kuninkuutensa (1. Kun. 1:22–25). 

”Mutta minut, sinun palvelijasi, pappi Saadokin, Benajan, 
Joojadan pojan, ja sinun palvelijasi Salomon hän on jät-
tänyt kutsumatta” (jae 26).

Adonia tiesi, kuka oli uskollinen Daavidille! Hän tiesi 
täsmälleen miesten aseman. On kunniakasta, ettei näitä 
miehiä kutsuttu Adonian juhlaan.
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Daavid järjesti nopeasti Salomon kruunajaiset: ”Ja 
kuningas Daavid sanoi: Kutsukaa minun luokseni pappi 
Saadok, profeetta Naatan ja Benaja, Joojadan poika” (jae 
32). Daavid käski heitä ottamaan mukaan palvelijat ja 
asettamaan Salomon hänen muulinsa selkään ja tuo-

Pappi Saadok voiteli Salomon Israelin kuninkaaksi 
Giihonin lähteellä Jerusalemissa.
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maan hänet alas Giihonin lähteelle. ”Siellä pappi Saadok 
ja profeetta Naatan voidelkoot hänet Israelin kuninkaaksi. 
Ja puhaltakaa pasunaan ja huutakaa: Eläköön kuningas 
Salomo (engl. God save king Solomon)!” (jae 34). 

Vielä tänäkin päivänä, Daavidin valtaistuimen kruu-
najaisissa–tänään Isossa-Britanniassa–kuullaan samat 
innoittavat sanat: ”God save the king!” Miksi? Edellisen 
historian vuoksi!

Kun Daavid oli antanut ohjeet, Benaja vastasi innok-
kaalla tavalla: ”Silloin Benaja, Joojadan poika, vastasi 
kuninkaalle ja sanoi: Amen! Niin sanokoon Herra, minun 
herrani, kuninkaan, Jumala” (jae 36). Vastaus paljastaa kau-
niin näkökannan: Benaja ei keskittynyt Saadokin lailla 
mieheen vaan Jumalaan! Benaja seurasi Jumalan voideltua, 
mutta katsoi ”Herraan, minun herrani kuninkaaseen”!

Jumala siunasi suuresti miehiä heidän hengellisesti 
suuntautuneen asenteeseensa takia. Miehillä oli kunnia 
voidella Salomo kuninkaaksi. Tilanne muuttui nopeasti.

S OTA K E L P OI SI A  M I E H I Ä 

Aikakirja luettelee Benajan yhdeksi Daavidin sankareista: 
”Benaja, Joojadan poika, joka oli urhoollisen ja suurista 
teoistaan kuuluisan miehen poika, oli kotoisin Kabseelista. 
Hän surmasi ne kaksi mooabilaista sankaria, ja hän las-
keutui alas ja tappoi lumituiskun aikana leijonan kaivoon. 
Myöskin surmasi hän egyptiläisen miehen, sen suurikas-
vuisen, viittä kyynärää pitkän miehen. Egyptiläisellä oli 
kädessä keihäs, joka oli niinkuin kangastukki, mutta hän 
meni häntä vastaan ainoastaan sauva kädessä. Ja hän tem-
pasi keihään egyptiläisen kädestä ja tappoi hänet hänen 
omalla keihäällään” (1. Aik.11:22–23).

Benaja sai myöhemmin tärkeän työtehtävän. Adonian 
annettiin elää, mutta kun hän kapinoi uudelleen, hän oli 
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ansainnut kuoleman. Myös Jooab täytyi teloittaa tekojensa 
tähden. Kun Salomosta tuli kuningas, hän käski Benajaa 
tappamaan molemmat miehet.

Näetkö tänään Israelissa yhtä sisukkaita miehiä? Teini-
ikäinen Daavid surmasi leijonan, karhun ja Goljatin. 
Benaja seurasi Daavidin esimerkkiä, ja taisteli valtaisia 
vastustajia vastaan. Hän oli soturi, jonka haluat puolellesi! 

Huomaa, että Saadok koulutt i– ennen papiksi 
nimittämistään–Benajan!

Asia voi tuntua nurinkuriselta. Tosiasia on, että tällai-
siin mahtaviin tekoihin vaadittiin suurta uskoa. Ja vielä, 
tämä historia on tallennettu pääasiallisesti Jumalan seu-
rakuntaa varten tänään!

1. Aik. 12:8 kuvaa Daavidin urheita palvelijoita, ”sota-
kelpoisia miehiä”, joita meidän on oltava tänään. Jumala on 
kutsunut meidät hengellisiksi sotilaiksi. Olemme paikalla 
taistelemassa kaikkien aikojen pahinta Goljatia vastaan: 
saatanaa paholaista vastaan hänen pahimman vihansa 
aikana. Meidän on oltava sotakelpoisia tätä hengellistä 
taistelua varten.

Meidän täytyy tänä aikakautena todella muistaa omaa 
historiaamme sekä Israelin historia. Tämä historia on 
nimenomaan meitä varten. Kun ymmärrämme Daavidin, 
Saadokin ja Benajan kaltaisia miehiä, opimme ymmärtämään, 
kuinka paljon urhoollisempia meidän on oltava taistelus-
samme, sekä fyysisesti että henkisesti!

Meidän on opittava sotimaan ja taistelemaan näiden 
sinnikkäiden sotilaiden lailla, jotka uskoivat Jumalaan, 
ja jotka rakastivat totisesti toisiaan. Jumala kertoo meille, 
että hän haluaa meistä sinnikkäämpiä. Meistä täytyy tulla 
Saadokin ja Benajan sekä heidän poikiensa kaltaisia sotu-
reita. Pystymme omaamaan miesten kaltaisen rohkeuden, 
koska takanamme on heidän laillaan rajaton Jumalan 
voima!
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Kun Benaja ryömi kaivoon leijonan kimppuun, hän ei 
katsonut pelkästään Daavidiin, tai olisi muuten toden-
näköisesti pyytänyt Daavidia tappamaan leijonan. Benaja 
katsoi Jumalaan! Hän tiesi, että hän oli Israelin hallit-
sijan asialla, että hänen tuli suorittaa tehtävä, ja hän uskoi 
Jumalaa. Tämä urhea, uskon täyttämä asenne mahdollisti 
hämmästyttävät saavutukset.

Yksi Israelin viimeaikaisista pääministereistä totesi: 
”Olemme väsyneitä taistelemaan”. Juutalaiset ovat laodi-
kelaisten lailla väsyneitä taistelemaan. Jos he eivät ala 
taistella, he joutuvat kokemaan pahimman kärsimyksen 
ajan. Laodikealaisten on vuodatettava verensä, ja tämä vain 
Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi!

Meidän on TAISTELTAVA! Meidän on taisteltava joka 
päivä hengellistä taistelua. Meidän on taisteltava pysyäk-
semme uskollisena suurelle Jumalallemme. Meidän on 
taisteltava suorittaaksemme rukouksemme. Meidän on 
taisteltava, kun kuvittelemme, että olemme ”liian kii-
reisiä” rukoillaksemme. Jos sinulla on ”liian kiire” rukoilla 
Jumalaa, jos et taistele ja aseta Jumalaa ensimmäiseksi 
aikataulussasi, toimit lihallisesti. Älä lankea tähän. Paavali 
kirjoitti 1. Tim. 6:12: ”Kilvoittele (engl. taistele) hyvä 
uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään”! 

SA A D OK I N  L A P SE T

1. Kun. 2:35 kertoo, että Saadok nimitettiin ylimmäiseksi 
papiksi uskottoman Ebjatarin virkaan. Saadok sai hienon 
työtehtävän ja sai palvella Daavidin rinnalla. Saadok oli aina 
uskollinen, ja hänet valtuutettiin johtamaan kaikkia pappeja. 
Hän oli ”pappien pappi”, joka sai korkean vastuun, koska 
hän oli alusta loppuun uskollinen Daavidille ja Jumalalle.

Interpreter’s Bible kertoo Saadokista: ”Jumala antoi Eelin 
esi-isälle Aaronille pappeuden, jonka hän aikoi säilyttää 
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Eelin perheessä ikuisesti. Eelin ja hänen poikiensa käyt-
täytyminen teki tämän kuitenkin mahdottomaksi. Hofnin 
ja Piineaan kuolema oli merkki suuresta tulevasta katast-
rofista perheessä, mistä vain yksi mies selviäisi hengissä. 
Ebjatarin kohtalo oli itkeä Salomon aikana maanpaossa, ja 
uskollisen pappi Saadokin astua hänen sijaansa (5. Moos 
19:6–8). Kappaleen tarkoitus oli esittää Jumalan hyväk-
syntä korkea-asemaisten pappien poistamiselle, ja asettaa 
Saadokin perhe ainoaksi lailliseksi pappissuvuksi.” 

Jumala antaa Saadokille suuren kunnian! Saadok oli 
uskollinen Daavidin kaikkien syntien ja taistelujen ajan. 
Saadok oli uskollinen jopa Daavidin kuoleman jälkeen 
Daavidin ja Salomon muistolle. Saadok pysyi uskollisena, 
koska ei seurannut miestä. Hän seurasi olosuhteista riip-
pumatta Jumalaa ja Jumalan johtajaa. Saadokin perintö 
jatkui pitkään jopa hänen kuolemansa jälkeen. 

1. Kun. 4:2 kertoo, että Saadokin pojanpojasta 
Asarjasta (1. Aik. 6:8–9) tehtiin ruhtinas Salomon aikana. 
Uskollisuus ja kunnioitus Jumalan valtaistuinta kohtaan 
jatkuivat perheessä!

Jumala valmistaa tänään kuninkaallisia pappeja huomisen 
valtakuntaansa varten. Jumalan omilla on valtava, innoittava 
kutsumus! Jos haluat olla ”ruhtinas” tai johtaja Jumalan val-
takunnassa–jos haluat olla Jumalan kuninkaallinen pappi–
ota oppia Saadokin ja hänen perheensä menestyksestä.

Saadokilla oli myös muita asialle omistautuneita 
menestyksekkäitä sukulaisia, jotka saavuttivat palkin-
toja jopa tässä elämässä. He olivat Asarjan nimen mukai-
sesti ”Jumalan vahvistamia”. Kun olet Jumalan vahvistama, 
koet elämässäsi uskomattoman suuria asioita, kuten koko 
Jumalan työ! Sinun on rukoiltava paljon ollaksesi todella 
Jumalan vahvistama. Saatat kuvitella olevasi vahva–mutta 
et ole Jumalan vahvistama, jollet mene Jumalan tykö ja vas-
taanota vahvistusta.
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2. Kun. 15:32–33 kertoo toisesta Juudan kuninkaasta, 
Jootamista. Jootan aloitti hallituskautensa nuorena mie-
henä, ja ”hänen äitinsä oli nimeltään Jerusa, Saadokin tytär. 
Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin-
kuin hänen isänsä Ussia oli tehnyt” (jakeet 33–34). Tämä 
äiti opetti Sananlaskujen mukaisesti pojalleen, kuinka olla 
kuningas. Olen varma, että tämä Saadokin perheestä tullut 
vaimo ja äiti oli erinomainen. Liitossa Daavidin huone 
yhtyy Saadokin sukuun!

Joka ainoa esimerkki ei ole täydellinen, mutta 
Raamatusta löytyy erinomaisia muinaisten ”Saadokin poi-
kien” tekoja. Lisäksi Raamattu suo lisätyn kunnian tälle 
uskolliselle papille liittämällä hänen nimensä innostavaan 
profetiaan.

LUOP U M U K SE N  A I K A

Olemme kokeneet suuren petoksen ja luopumuksen ajan 
Jumalan omien keskuudessa–pahemman mullistuksen 
kuin kuningas Daavid! Suurin osa Jumalan omista oli 
uskoton Daavidin valtaistuimelle nykyisellä Laodikean 
aikakaudella. H. Armstrongin kuoltua moni jätti Jumalan–
aivan kuin samaan aikaan Jumala olisi kuollut!

Hesekielin kirjan luku 44 on lopun ajan profetia 
Jumalan pyhäkössä, Jumalan seurakunnassa tapahtu-
vista kauhistuksista. Jumala profetoi jakeissa 8–12 luo-
taan kauas menneistä laodikealaisista, silloin kun ihmiset 
kääntyivät pois. 

Jumala tuomitsee laodikealaiset heidän laittomuutensa 
takia. Jumala kieltää heitä tulemasta lähelleen nyt sekä 
tulevaisuudessa heidän laiminlyöntinsä takia: ”He eivät 
saa lähestyä minua, niin että toimittaisivat minun edes-
säni papinvirkaa ja lähestyisivät mitään minulle pyhi-
tettyä, mitään korkeasti-pyhää, vaan heidän on kannettava 

AIKAISEMMAT PROFEETAT: KUINKA VALMISTUA KUNINKAAKSI192



häpeänsä ja kauhistuksensa, joita ovat tehneet” (jae 13). 
Laodikealaisten palkka, vaikka he tekisivät parannuksen 
suuressa ahdistuksessa, on huomattavasti alhaisempi 
(jae 14).

Tämä on myös suurimittaisen uskottomuuden aika 
Jumalan hallituksen, pastoreiden keskuudessa. Heidän 
kauhistuttava esimerkkinsä johti Jumalan omat katast-
rofaaliseen laittomuuteen! Saulin lailla nämä kapinalliset 
johtajat saivat seurakunnan kulkemaan harhaan.

Miesten osoittama petollisuus ja uskottomuus on se syy, 
miksi he eksyivät! Miehet eivät ymmärtäneet koko asiaa!

Meidän on otettava vaari, koska myös me kykenemme 
kulkemaan hakoteille samassa asiassa. Jumalan pasto-
reille on annettu muita Jumalan omia suurempi kunnia ja 
vastuu–ja meidät tuomitaan muita ankarammin! Jumala 
ilmaisee asian monissa raamatunjakeissa (esim. Jaak. 3:1).

Huomaa, kuinka Hesekielin profetia jatkuu.

SA A D OK I N  P OJAT

”Mutta ne leeviläiset papit, SAADOKIN JÄLKELÄISET 
(POJAT), jotka hoitivat (engl. valvoivat, pitivät vahtia) 
minun pyhäkössäni suoritettavat tehtävät silloin, kun 
israelilaiset olivat eksyneet minusta pois, he saavat 
lähestyä minua, palvella minua ja seisoa minun edessäni 
uhraamassa minulle rasvaa ja verta, sanoo Herra, Herra. 
He saavat tulla minun pyhäkkööni ja saavat lähestyä 
minun pöytääni, palvellen minua ja hoitaen minulle suori-
tettavat tehtävät” (Hes. 44:15–16).

Muinaiset Saadokin jälkeläiset olivat uskollisia trau-
maattisten tapahtumien aikana; he eivät koskaan seuran-
neet miestä. Ketkä ovat tänään Saadokin poikia? Jumalan 
valitut, jotka pysyvät uskollisina Jumalan H. Armstrongin 
kautta perustetulle hallitukselle vielä tämän kuoleman 
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jälkeen, kuten Saadok pysyi uskollisena Jumalalle ja 
Salomolle Daavidin kuoleman jälkeen.

Tämä on profetia Jumalan Filadelfian seurakunnasta 
tänään. Kun suurin osa Jumalan laodikealaisista kulkee 
harhaan, Saadokin pojat ovat uskollisia, miksi he saavat 
henkeäsalpaavan palkinnon!

Tämä on varmasti yksi Raamatun syvällisimmistä pro-
fetioista! Saadokin pojat saavat tulla Jeesuksen Kristuksen 
lähelle huomisen maailmassa, kun toiset pojat eivät saa. 
Jumalaa vastaan kapinoivat Jumalan omat eivät pätevöidy 
samalle tasolle, vaikka he katuvat.

Saadokin pojat ovat jatkuvasti uskollisia opetuk-
selle Daavidin valtaistuimesta, josta Jumala opetti myös 
H. Armstrongin kautta. Tämä seurakunta tarrautuu 
Daavidista, Daavidin valtaistuimesta ja huoneesta annet-
tuun opetukseen Saadokin lailla. Koska pysymme uskol-
lisina, jaamme päämajan valtaistuimen, toisin kuin laodi-
kealaiset (Ilm. 3:14–21).

Eikö tämä kaikki viittaa siihen, että työskentelemme 
huomisen maailmassa tiiviisti Daavidin kanssa? Kristus 
tulee istumaan Daavidin valtaistuimella. Jumala on kes-
kittänyt pcg:n huomattavalla tavalla Daavidin avaimeen! 
Olemme vastaanottaneet huomattavasti enemmän totuutta 
aiheesta kuin H. Armstrong ja julistamme annettua 
totuutta maailmalle. Tuntuu järkevältä ajatella, että 
Laodikean aikakauden aikaiset Filadelfian seurakunnan 
jäsenet opettaisivat ja ohjaisivat laajalti huomisen maa-
ilman ihmisiä. 

”Ja kammio, jonka etupuoli on pohjoista kohden, on 
pappeja varten, jotka hoitavat alttaritehtäviä. Ne ovat 
Saadokin jälkeläiset, ne leeviläisistä, jotka saavat lähestyä 
Herraa häntä palvellakseen” (Hes. 40:46). Kammio koh-
distuu pohjoiseen, Jumalan valtaistuimeen. Saadokin pojat 
ovat vastuullisia alttarista, ja johtavat leeviläisiä eli pasto-
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reita. Saadokin pojat ovat ainoita pastoreita, jotka ”lähes-
tyvät Herraa” Jumalan tosi seurakunnan viimeiseltä aika-
kaudelta. He ovat pätevöityneet johtaviksi kuninkaiksi ja 
papeiksi, ja työskentelevät tiiviisti Jumalan kanssa kor-
keimmalla hallintotasolla. He työskentelevät Jumalan 
asuinpaikassa, sisemmässä esikartanossa (Ilm. 11:1–2). He 
ovat ikuisesti Jumalan pylväspappeja, ja saavat työsken-
nellä tiivisti Daavidin ja muiden huippujohtajien kanssa.

Tämä kunnia odottaa tänään Saadokin poikia! (Voit 
lukea asiasta ilmaiskirjasistamme Key of Daavid, Daavidin 
avain ja Hesekiel: lopun ajan profeetta.)

Kaikkien Jumalan pastoreiden tulee muistaa Saadokin 
esimerkki. Meidän on yhdistyttävä ja keskityttävä pää-
majan ympärille. Kun puhumme, meidän on puhuttava 
kuin puhuisimme päämajassa. Olemme Saadokin poikia, 
jotka saavat erityisen, ikuisesti kunnian osoittamalla 
tänään uskollisuutensa.

Muista, että ilmestys Saadokista annettiin Jumalan 
lopunajan apostolin viran kautta. Näin Jumalan hallitus 
toimii! Sinusta tuli Saadokin poika, kun ymmärsit annetun 
ilmestyksen. Olemme hengellisiä Saadokin poikia. Koska 
ilmestys tuli virkani kautta, emmekö voi sanoa, että vir-
kani kuvaa Saadokin virkaa? Tämä on pelkkä kysymys, ei 
lausuma.

USKOL L I SE T  PA P I T 

Käytämme myös tänään kaunista ”Saadokin pojat” -nimi-
tystä kuvaamaan uskollisia Jumalan omia. Jumala antaa 
meille suuren kunnian! Hän kutsuu Saadokia uskolliseksi 
papiksi ja meitä Saadokin pojiksi.

Jumala profetoi jakeessa 1. Sam. 2:35 herättävänsä 
uskollisen papin, Saadokin: ”Mutta minä herätän itsel-
leni uskollisen papin, joka tekee minun sydämeni ja mie-
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leni mukaan. Hänelle minä rakennan pysyväisen huo-
neen, ja hän on vaeltava minun voideltuni edessä kaiken 
elinaikansa.”

Tämä profetia koskee lopunajan hengellisiä Saadokin 
poikia! Jumala on toiminut ilmoittamansa mukaan. 
Kuvatut pyhät pitäytyvät jatkuvasti Daavidin valtaistui-
meen; he näkevät Jumalan valtaistuimen takana.

Olemme kutsuttu tullaksemme Saadokin kaltaisiksi 
uskollisiksi papeiksi. Uskollinen pappi on merkityksel-
linen Jumalalle! Jumala tarvitsee uskollisia pappeja–ei 
ihmisiä, jotka ovat saaneet tarpeeksi Daavidista! Ei ihmisiä, 
jotka kapinoivat vaikeuksien kohdatessa. Meidän on oltava 
valmis uhraamaan kaikkemme Daavidin valtaistuimen ja 
huoneen puolesta. Jollemme ole uskollisia pappeja, emme 
voi olla pylväitä, jotka palvelevat Jumalaa ja auttavat hallit-
semaan maailmaa.

Daavid oli Jumalan oman sydämen mukainen mies, 
joka halusi ajatella ja toimia kaikin tavoin kuin Jumala. 
Jumala haluaa tämän kaltaisia kuninkaita. Jumala tahtoo 
ehdottomasti uskollisen, Jumalan sydämen ja mielen 
mukaan toimivan Saadokin kaltaisen papin ikuisesti pää-
majansa temppeliin! Jumala rakastaa kaikissa tilanteissa 
uskollisena pysyvää pappia.

Voit olla varma, että Jumala tulee koettelemaan meitä 
tässä asiassa. Katso, kuinka suurta palkintoa Jumala tar-
joaa: ”Hänelle minä rakennan pysyväisen huoneen, ja hän on 
vaeltava minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa.”

Profetia on syvä, se on loputon! Jumala käyttää 
ilmaisua ”kaiken elinaikansa”, mikä tarkoittaa ja käänne-
tään King James -raamatussa ikuisesti. Jos pysyt uskolli-
sena pappina, asut pian saapuvassa huomisen maailmassa 
ikuisesti Jumalan suuren työn päämajassa! Pian Jumalan 
perhe esitellään maailman ihmisille. Meistä tulee kunin-
kaita ja pappeja, opetamme koko maailmalle näitä hengel-
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lisiä opetuksia. Jumala on palauttanut tänään seurakun-
taansa kaikki kohdalleen, ennalleen, mutta pian autamme 
Jumalaa palauttamaan kaiken kohdalleen koko maapal-
lolla! Jumala on kutsunut omansa, ensihedelmänsä, tänä 
aikana juuri ennalleen palauttamista varten. On erittäin 
tärkeä asia pysyä uskollisena! Saamme pian auttaa Jeesusta 
Kristusta asettamaan kaikki kohdalleen ja opettaa kaikkia 
kansoja.

Olette vanhurskaita, uskollisia pappeja. Olet kuningas 
Daavidin huoneesta, valmistaudut hallitsemaan Jeesuksen 
Kristuksen kanssa ikuisesti! Kun löydät valtaistuimen, älä 
päästä siitä irti! Iloitset ikuisesti valinnastasi, luvatusta 
valtaistuimesta! 

Saadok oli suuri soturi, hän taisteli Jumalan ja Daavidin 
valtaistuimen puolesta. Laulamme yhä edelleen tästä 
Daavidia tukeneesta miehestä. Joka kerta kun Britannian 
valtaistuimelle kruunataan kuningas tai kuningatar, kuoro 
laulaa G. F. Händelin kirjoittaman jakeisiin 1. Kun. 1:38–40 
perustuvan ”Zadok the Priest” -laulun, joka kuuluu: ”Pappi 
Saadok, profeetta Naatan voitelivat Salomon kuninkaaksi. 
Ja kaikki kansa iloitsi ja sanoi: Jumala suojahas, kuningas! 
Kauan eläköön kuningas! Jumala suojahas, kuningas! 
Eläköön kuningas ikuisesti! Aamen! Halleluja! Halleluja”! 
Aamen!” 

Uskon, että voimme kaikki huutaa: ”Kauan eläköön 
pappi Saadok ja Saadokin pojat!”
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Miksi ”Saadokin 
poikia”?

Profeetta Hesekiel kuvaa Jumalalle lopunajan luopu-
muksen aikana Jumalan seurakunnassa uskollisina 
pysyviä ”Saadokin pojiksi” (Hes. 40:46; 44:15; 48:11, 

engl., alkuteksti). Miksi Jumala suo tämän kunniakkaan 
nimityksen Jumalan Filadelfian seurakunnan uskollisille 
jäsenille? Tässä on seitsemän syytä.

1) Pitäydymme Yhdysvallat ja Britannia profetioissa 
-kirjaan.  

Tämä tärkeä kirja on avain, jonka kautta ymmär-
rämme, mitä Daavidin valtaistuimelle tapahtui, ja miten 
Jumala piti lupauksensa Daavidille. Jumala ilmoitti tämän 
totuuden Herbert W. Armstrongille. Kun H. Armstrong 
kuoli vuonna 1986, hänen seuraajansa tuhosivat kirjan. 
Worldwide Church of God -seurakunnasta irtautuneet 
kieltäytyivät julistamasta Jumalan H. Armstrongille kir-
jasta antamaa ilmoitusta. Osa kuvitteli tietävänsä tarpeeksi 
kyetäkseen kokoavansa oman kirjansa pintapuolisesti 
ilman Jumalan inspiraatiota, ilman kosketusta Jumalaan. 
Pcg oli ainoa seurakunta, joka painatti vailla tekijänoi-
keuksia olevan kirjan vuoden 1945 version. Taistelimme 
myöhemmin oikeudessa huomattavasti laajennetummasta 
vuoden 1980 versiosta, ja voitimme se painatusoikeuden. 
Kun muut Jumalan omista hylkäsi kirjan, me pidimme 
kiinni tärkeästä ilmoituksesta.

2) Jatkamme Daavidin kaupungin kaivauksia. 
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H. Armstrong osallistui arkeologisiin hankkeisiin sekä 
muuhun toimintaan Jerusalemissa, Daavidin kaupun-
gissa. Jumala avasi oven H. Armstrongille–ja jätti oven auki 
meille! H. Armstrongin saavutus oli vaikuttava, mutta on 
selvää, että Jumala pidätti häneltä tärkeät Daavidin valtais-
tuimeen liittyvät löydöt; mm. Daavidin palatsin ja Salomon 
muurin. Jumala varmisti, että ainoastaan Saadokin pojat–
jotka pitäytyvät viimeisellä seurakunnan aikakaudella 
syvään näkyyn Daavidin valtaistuimesta–olisivat tekemi-
sissä löytöjen kanssa! 

3) Olemme hengellisiä juutalaisia, jotka eivät menetä 
Daavidin avain -näkyä. 

Vaikka 95 prosenttia Jumalan omista kääntyy pois, 
me pidämme kiinni Daavidin valtaistuimen totuudesta. 
Televisio-ohjelmamme on nimeltään The Key of David, 
Daavidin avain. The Key of David -kirjaseni sisältää val-
tavan määrän uutta ilmoitusta Jumalalta (tilaa ilmais-
kopio). Jumala haluaa selvästi meidän sukeltavan totuuden 
syvyyksiin.

4) Annamme Jumalan syventää näkyä. 
Koska rakastamme Daavidin valtaistuimesta annettua 

totuutta, Jumala paljastaa meille näkyä enenevästi: useita 
artikkeleita aikaisemmista profeetoista, Aikakirjat-kirjasen 
(The Book of Chronicles–tilaa se ilmaiseksi sekä muin 
tavoin.

5) Seuraamme meille totuuden Daavidin perhevaltais-
tuimesta opettanutta H. Armstrongia. 

6) Esitämme musikaaliesityksiä pohjautuen Jeremiaan 
ja Daavidiin, jotka molemmat keskittyvät Daavidin 
valtaistuimeen. 

Loppuvuonna 2012 pcg esitti Armstrong Auditoriossa 
Jeremia step -musikaalin, joka sisältää viestin Daavidin 
valtaistuimesta. Vuotta myöhemmin Daavid–loputon val-
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taistuin alkaa-esitys käsitteli aihetta sitäkin suoremmin. 
Meille on annettu toimeksianto, viesti, jonka pyrimme toi-
mittamaan perille kaikella mahdollisella tavalla. 

7) Julistamme Daavidin avain -viestiä Israelille ja koko 
maailmalle kaikella mahdollisella tavalla. 
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K A H DEK SA N

Salomo: Temppelin 
rakentaja

Kuningasten kirja on Israelin kuninkaiden historiaa. 
Olemme Jumalan seurakunnassa Israelin kuninkaita 
hengellisesti– alkioasteisia kuninkaita ja pappeja. 

Kuningasten kirja on todellisuudessa profetia meistä, se 
sisältää mahtavia oppitunteja juuri meille. Pyritään oppi-
maan Kuningasten kirjan kirjatuista kokemuksista mah-
dollisimman paljon.

JA  OL E  M I E S

Huomaa kuningas Daavidin pojalleen Salomolle antama 
perustava, kuninkaille tarkoitettu opetus. 1. Kun. 2 alkaa: 

”Kun lähestyi aika, jolloin Daavidin oli kuoltava”. Vanha 
kuningas lähestyi kuolemaa. Hän oli kaksi kertaa lähes 
menettänyt valtakunnan pojilleen Absalomille ja Adonialle, 
joita hän rakasti heidän kapinoinnistaan huolimatta.

Daavid opetti Salomolle intensiivisesti tähdellistä 
viisautta: ”Minä menen kaiken maailman tietä; ole luja 



ja ole mies. Ja noudata Herran, Jumalasi, määräyksiä, 
niin että vaellat hänen teitänsä ja noudatat hänen sää-
döksiänsä, käskyjänsä, oikeuksiansa ja todistuksiansa, 
niinkuin on kirjoitettuna Mooseksen laissa, että menes-
tyisit kaikessa, mitä teet, ja kaikkialla, minne käännyt” 
(jakeet 2–3).

Daavid käski Salomon vaeltaa Jumalan teitä, noudattaa 
Jumalan käskyjä, säädöksiä, oikeuksia ja todistuksia. 
Daavid opasti: Kun toimit näin, menestyt kaikissa toimis-
sasi. Älä ole Absalomin ja Adonian kaltainen. Ole mies ja 
pidä Jumalan käskyt! Jumala johdattaa sinut menestyksen 
huipulle!

Daavid ja hänen palvelijansa olivat noudattaneet 
neuvoa; he olivat totelleet Jumalaa ja onnistuneet. Daavid 
sai suuren palkkion!

Jos halua olla tosimies, tosi maskuliininen mies toimii 
Daavidin lailla–ei tekaistua, Hollywood-tyyppistä miestä 
esittämällä.  Nuorista miehistämme tulee  maskuliinisia 
seuraamalla Daavidin oppia. 

Daavidin neuvoa Salomolle seuraamalla sinä menestyt 
ja hyödyt hämmästyttävästi! Maailma ei ajattele eikä esitä 
näiden perustavien sanojen lailla. Ihmiset kuvittelevat, 
että on ”kovaa” ja edistynyttä rikkoa Jumalan käskyt. Jos 
aiot olla Jumalan kuningas–jos aiot palvella Jumalaa ja 
hallita Jumalan kanssa–sinun on omaksuttava tämä perus-
tavanlaatuinen opetus.

Daavid oppi osittain läksyn kantapään kautta. 
Kuningas Daavidin hallitus oli moneen otteeseen heikko 
suureksi osaksi hänen syntiensä takia, mutta nyt tilanne 
olisi toinen.

Kun Salomo nousi valtaistuimelle, hän Ebjatar sai 
palkan petollisuudestaan (jae 27) ja myös Jooabin surmat-
tiin tämän pahojen tekojen takia (jakeet 28–34). Salomo 
näytti vahvalta kuninkaalta.
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K U N I N K A A L L I N E N  NÖY RY YS

Salomon hallituskausi alkoi loistavasti. ”Gibeonissa Herra 
ilmestyi Salomolle yöllä unessa, ja Jumala sanoi: Ano, mitä 
tahdot, että minä sinulle antaisin” (1. Kun. 3:5). Jumala 
ilmestyi unessa Salomolle! Miten erikoislaatuista! Jumala 
rakasti Daavidia ja lupasi työskennellä Salomon kanssa 
erityisellä tavalla.

”Salomo vastasi: Sinä olet tehnyt suuren laupeuden pal-
velijallesi, minun isälleni Daavidille, koska hän vaelsi 
sinun edessäsi totuudessa ja vanhurskaudessa sekä vilpit-
tömällä sydämellä sinua kohtaan. Ja sinä olet säilyttänyt 
hänelle tämän suuren laupeuden ja antanut hänelle pojan, 
joka istuu hänen valtaistuimellansa, niinkuin on laita tänä 
päivänä” (jae 6). Salomon asenne oli loistava;  Hän ylisti 
isäänsä, ja isänsä kautta toiminutta Jumalaa.

”Ja nyt, Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt palveli-
jasi kuninkaaksi minun isäni Daavidin sijaan; mutta minä 
olen kuin pieni poikanen: en osaa lähteä enkä tulla” (jae 7). 
Tarvitsemme tämän kaltaista nöyryyttä, jotta Jumala voi 
käyttää meitä ja työskennellä kanssamme! Tämä on erin-
omaisen tärkeä asenne kuninkaalle!

”Anna sentähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitak-
seni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta; sillä kuka 
voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita?” (Jae 9).

Pyyntö miellytti Jumalaa suuresti, ja hän vastasi anta-
malla Salomolle ennennäkemättömän suuren viisauden! 

”Niin katso, minä teen, niinkuin sanot: katso, minä annan 
sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun 
vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi. Ja 
lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan: sekä rik-
kautta että kunniaa, niin ettei koko elinaikanasi ole kunin-
gasten joukossa oleva sinun vertaistasi” (jakeet 12–13). 
Jumala siunasi suuresti Salomoa.
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Ja Jumala sanoi: ”Ja jos sinä vaellat minun teitäni, nou-
dattaen minun säädöksiäni ja käskyjäni, niinkuin sinun 
isäsi Daavid vaelsi, niin minä suon sinulle pitkän iän” 
(jakeet 14). Jumala halusi, että Salomo seuraisi tosissaan 
Daavidin jalanjäljissä, mikä tapahtui jonkin aikaa.

Jonkin ajan päästä Salomo alkoi isänsä lopullisista mää-
räyksistä innostavimman: temppelin rakentamisen.

Jae  2. Sam. 7:13–14 viittaa Salomoon: ”Hän on raken-
tava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen 
valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen 
isänsä ja hän minun poikani.” Daavid teki suuret valmis-
telut huoneen rakentamiseksi, minkä jälkeen hän käski 
poikansa valmistaa vielä lisää ja saattaa työ valmiiksi (1. 
Aik. 22:6–16).

Osa Salomonin hallituskauden parhaista opeista kes-
kittyy Jumalan temppelin rakentamiseen.

M A H TAVA  R A K E N N USH A N K E

Useimmat ihmiset eivät näe Israelin muinaisen, fyysisen 
temppelin ja Jumalan hengellisen temppelin yhteyttä. 
Fyysinen temppeli sisältää profetian hengellisestä 
temppelistä.

Fyysisen Jerusalemin temppeliä ympäröivä historia 
sisältää monta oppiläksyä. Opimme myös Herbert W. 
Armstrongista, miehestä, jonka kautta Jumala johti hengel-
listä Israelia ja rakensi myös fyysisen huoneen Jumalalle 
Pasadenaan, Kaliforniaan. Nämä kokemukset opettavat, 
miten rakennamme Jumalalle. (Ne opettavat myös epä-
suorasti, miten säilytämme joko fyysisesti tai henkisesti 
rakentamamme. Kyseessä ei ole mikään helppo tehtävä. 
Olemme todistaneet nykyaikana, kuinka laodikealaiset 
epäonnistuivat suurimittaisesti. Laodikealaiset eivät kyen-
neet säilyttämään Jumalan H. Armstrongin kautta henki-
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sesti tai fyysisesti rakentamaa; he paiskasivat korvaamat-
toman totuuden maahan ja kohtelivat fyysistä omaisuutta 
kehnosti. He myivät Jumalan huoneen, ja antaneet suuren 
häpeän kohdata rakennusta.) 

Salomon 200 000 työntekijää rakensivat loistavimman 
rakennuksen maan ammattitaitoisimpien työntekijöiden 
avulla. Salomon temppelin kivijärkäleet louhittiin ja muo-
vattiin kivilouhoksessa valmiiksi ennen rakennuspaikalle 
siirtämistä (1. Kun. 5:17).

Isän ja Kristuksen miljoonien vahvuinen enkeliarmeija 
auttaa tänään Jumalan rakentaman hengellisen temppelin 
rakentamistyössä. Enkelit ovat suuri osa Jumalan ammat-
titaitoista hengellistä työvoimaa.

J U M A L A ,  K I V E N LOU H I JA

”Ja kun temppeli rakennettiin, tehtiin se kivistä, jotka 
tulivat valmiina louhimosta, niin ettei kuulunut vasaran, 
ei minkään rauta-aseen kalketta temppeliä rakennet-
taessa” (1. Kun. 6:7). Jokainen kivi oli valmiiksi leikattu. 
Temppelin rakennustyömaalta ei löytynyt vasaraa, kirvestä 
eikä rautatyökalua temppeliä rakennettaessa.

Kuvaus on suuri opetus ja voimallinen profetia siitä, 
miten hengellistä temppeliä rakennetaan tänään. Jumalan 
valittuja muovataan myös tänään valmiiksi, hengellisiksi 
kiviksi. Valtava louhinta on käynnissä–mutta koska työ on 
hengellistä, maailma ei ole tietoinen rakentamisesta. Ihmiset 
eivät ole tietoisia yksittäisten kivien–tulevien kuninkaiden 
ja pappien muotoilusta ja valamisesta. Jumala tekee työtään 
hiljaa. Kun Jumala palaa, temppeli on häntä odottamassa! 
Maailma tulee järkyttymään nähdessään hengellisen kan-
sakunnan, temppelin, joka näyttää rakentuvan päivässä! (Jes. 
66:8). Se näkee yhtäkkisen temppelin–hengellisen Israelin–
Jumalan ensihedelmistä rakentaman temppelin.
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”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan 
te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, aposto-
lien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmaki-
venä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen 
ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin 
yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi 
Hengessä” (Ef. 2:19–22). Jumalan ”pyhä temppeli” ”liittyy 
(tiiviisti sovitettuna, alkuteksti) yhteen”. Kuka tekee 
tämän? Jumala, apostolien ja profeettojen kautta–ihmisten 
kautta, mikä on Jumalan hallitus.

Jumalan alaiseksi kokonaan alistuvat ovat temppelin pyl-
väitä (Ilm. 3:12). Kysymyksessä on selvästi perhehallitus. 
”Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimel-
lani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa 
hänen valtaistuimellensa” (jae 21). Saamme jakaa Kristuksen 
valtaistuimen, joka puolestaan jakaa Isänsä valtaistuimen.

Kristus muistuttaa meitä jatkuvasti Isästä ja Pojasta–
Jumalan perheestä. On valtaistuin–hallitus–jonka Jumala 
jakaa Jumalan rakastavasta perhehallituksesta perillä ole-
vien pyhiensä kanssa.

Jumalan kapinalliset pyhät asetetaan Jumalan temp-
pelin ”ulommalle esipihalle”. Kapinoivat syöstään suureen 
ahdistukseen (pakanain aikaan), elleivät he tee paran-
nusta. ”Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja 
sanottiin: Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, 
jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulko-
puolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä 
se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kau-
punkia neljäkymmentäkaksi kuukautta” (Ilm. 11:1–2). Nyt 
nousevat ja mittaavat pyhät saavat olla pylväitä Jumalan 
tulevassa temppelissä, he toimivat tänään Jumalan asutta-
massa sisemmässä esikartanossa, josta Jumalan työ leviää.

Jumala mittaa ja muovaa tänään valmiiksi hengelliset 
kivensä hengelliseen temppeliinsä–joka on huomattavasti 
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Salomon temppeliä suurempi! Laodikealaiset epäonnistuvat, 
koska he eivät anna Jumalan mitata ja muovata itseään osaksi 
Jumalan perhehallitusta. ”Palatkaa takaisin, te luopuneet 
lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni 
(avioon, alkuteksti), ja minä noudan teidät, yhden ainoankin 
kaupungista ja kaksi sukukunnasta,  ja tuon teidät Siioniin” 
(Jer. 3:14). Ani harva–yksi kaupungista ja kaksi perheestä 
sallii Jumalan muokata itsensä Jumalan hengelliseen temppe-
liin, mikä on lisäksi Jeesuksen Kristuksen morsian. Jumala 
on tänään aviossa ainoastaan hengellisen Israelin kanssa.

Temppelin kivien muokkaamisprosessi ei voi tapahtua 
ilman Jumalan perhehallitusta. Ensimmäiseksi annetaan 
ruoko–joka symboloi Jumalan hallitusta. Jumala suorittaa 
tänään työn ihmisten kautta. Vain ani harva ymmärtää ja 
alistuu Jumalan alaiseksi ja saavuttaa korkeimman mah-
dollisen potentiaalin.

Jumala rakensi seurakunnan Filadelfian aikakauden 
lopunajan Serubbaabelin kautta. ”Ja minulle tuli tämä 
Herran sana: Serubbaabelin kädet ovat tämän temppelin 
perustaneet, ja hänen kätensä sen valmiiksi saattavat. Ja 
sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt 
minut teidän luoksenne. Sillä kuka pitää halpana pienten 
alkujen päivän, kun nuo seitsemän Herran silmää, jotka 
tarkastavat koko maata, iloitsevat nähdessään luotilangan 
Serubbaabelin kädessä?” (Sak. 4:8–10). Jumala antoi mie-
helle työtehtävän, luotilanka-apuvälineen temppeli ”kivien” 
valmiiksi louhimiseksi ja muokkaamiseksi. Jumalan työn 
johdossa on aina yksi mies. Luotilangalla ei ole arvoa 
ilman Jumalan antamaa perhehallitusta.

Luotilangan avulla mitataan tarkasti, kuten kuka 
tahansa rakennusalan työntekijä todistaa. Jumala ei 
rakenna huolimattomasti.

Salomo tarvitsi vahvan hallituksen kyetäkseen rakenta-
maan maapallon kauneimman rakennuksen. Eikö ole siis 
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loogista, että Jumala rakentaa sitäkin loistavamman hen-
gellisen temppelin hallituksensa kautta?

Jumala vahvisti hallituksensa Herbert W. Armstrongin 
kautta. Katso H. Armstrongin työn hedelmiä! Emme tule 
todennäköisesti koskaan näkemään määrällisesti sitä laa-
jempaa Jumalan työtä. Hedelmistä huolimatta laodikea-
laiset hylkäsivät annetun hallituksen–omaksi häpeäkseen.

Pian Jumala siirtää kaikki valmiiksi muovatut ”kivet” 
Jerusalemiin koko maapalloa hallitsemaan! Jumalan temp-
pelin rakennussuunnitelma on tuonpuoleinen, mahtavan 
suuri suunnitelma. Epäonnistumme järkyttävällä tavalla, 
jos emme ymmärrä, mikä Jumalan mahtava temppeli on!

H E NGE L L I N E N  K U LTA

Jumala käytti valtavan määrän kultaa Salomon temppe-
liin. ”Ja Salomo päällysti temppelin sisäpuolelta puhtaalla 
kullalla. Ja hän sulki kultavitjoilla kaikkeinpyhimmän, 
jonka oli päällystänyt kullalla. Koko temppelin hän pääl-
lysti sisältä kullalla, koko temppelin yltyleensä. Myöskin 
koko sen alttarin, joka oli kaikkeinpyhimmän edessä, 
hän päällysti kullalla” (1. Kun. 6:21–22).  Jumalan ensihe-
delmät ovat hengellistä kultaa. Aiheesta lisää kirjasessani 
Valitusvirret: piste, josta ei ole paluuta (tilaa ilmaiseksi).

Valitusvirsien luku 4 kuvaa pääasiallista syytä, miksi 
Jumala syöksyy seurakuntansa suureen ahdistukseen. Luku 
kertoo, että suurin ongelma ovat pastorit. ”Kuinka onkaan 
kulta tummunut, muuttunut puhdas kulta; pyhät kivet 
ovat viskeltyinä kaikkien katujen kulmiin!” (jae 1; Revised 
Standard Version). Kappale profetoi jo kauan sitten, että 
suurimmasta osasta Jumalan lopunajan pastoreista tulisi 
laodikealaisia. Jumala vertaa lopun ajan Laodikean pasto-
reita turmeltuneeseen kultaan sekä ”pyhiin kiviin”. Jumalan 
kallisarvoisen totuuden omanneet pastorit turmeltuivat.
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Kulta, joka ”on tummunut”, viittaa epäilemättä siihen 
50 prosenttiin penseistä laodikealaisista, joka katuu suu-
ressa ahdistuksessa. Kulta on turmeltunut, mutta on edel-
leen kultaa. Kaduille viskatut kivet viittaavat siihen 50 
prosenttiin laodikealaisista, joka kieltäytyy parannuksen-
teosta ja heitetään tulijärveen. Nämä eivät ole enää hengel-
listä kultaa, eivätkä minkään arvoisia Jumalalle.

Jae 2 kertoo Jumalan valittujen samanaikaisesta työstä. 
”Siionin pojat, nuo kalliit, punnitut puhtaimman kullan 
arvoisiksi–kuinka he ovatkaan saviastiain arvossa, saven-
valajan kätten tekojen!” Valitut pysyvät nöyrinä, miksi 
Jumala kykenee muokkaamaan heitä.

Katso, kuinka runollisesti Jumala puhuu kallisarvoi-
sista Siionin lapsista! Tämä käy ilmi Revised Standard 
Version käännöksestä. ”Kallisarvoiset Siionin pojat, pai-
nonsa arvosta hienoa kultaa, kuinka he ovat saviruukkuja, 
savenvalajan kätten työtä!”

Miten Jumala arvostaa omiansa? Hän pitää omiaan kal-
lisarvoisina! Hienoimpana kultana! Jumala haluaa, että 
ymmärrämme, kuinka paljon hän rakastaa meitä! Jumalan 
pyhät ovat kuin puhdas kulta! Näemmekö miten arvokas 
rakentamamme luonne on? Tässä puhuttuja pastoreita 
nimitetään ”hienoksi kullaksi”, mikä muistuttaa  Mal. 
3:17 alkutekstin ilmausta erityisomaisuudesta: ”jalokiviä”. 
Jumala arvostaa perhettään valtavasti; He ovat harvinaisia–
Herran arvokkain omaisuus. Nämä pastorit pysyvät lähellä 
Jumalaa ja vaalivat Jumalan totuuksia.

Valitusvirsien jakeet 4:1–2 todistavat myös profetoidusta 
seurakunnan jakautumisesta. Jakeessa 1 viitataan pasto-
rijoukkoon, jonka kulta tummui–laodikealaisiin– tah-
raantuneisiin Jumalan pastoreihin! Jae 2 viittaa kallisar-
voisiin Siionin poikiin, joita verrataan hienoon kultaan! 
Nämä antautuvat Jumalalle ja ovat hengellisesti Jumalan 
puhdistamia.
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Jumala katsoo kaikkia omiaan–jakeen 1 mukaan moni 
tummuu, puhdas kulta oi ole enää puhdasta. Mitä kal-
lisarvoisille Siionin pojille tapahtui? Pojille, jotka olivat 
syvällisen kallisarvoisia Jumalan silmissä–jaloja, kultaisia, 
puhdasta kultaa–joka turmeltui. Kullan turmeltuminen 
on luonnonvastaista! Turmeltumisen tulisi olla myös 
meidän luontomme vastaista. Voi meitä, jos sallimme kul-
taisen luonteemme pilaantua tai muuttua tavallisten kivien 
kaltaiseksi.

Onko luonteemme kultainen Jumalan luonne? Jumala 
rakastaa kultaista luonnetta, joka valmistaa meidät avioi-
tumaan Poikansa kanssa!

”Ja kaikkiin temppelin seiniin yltympäri hän leikkautti 
veistoksia, kerubeja, palmuja ja kukkakiehkuroita sekä 
perä-että etuosaan” (1. Kun. 6:29). Nyt Jumala on veistänyt 
loisteliaan jumalallisen luonteen omaavia pyhiä.

OM I STAU T U M I N E N

Kun rakennustyö oli saatu valmiiksi, Salomo lavasti 
suuren vihkimysseremonian. ”Sitten Salomo astui Herran 
alttarin eteen koko Israelin seurakunnan nähden, ojensi 
kätensä taivasta kohti ja sanoi: Herra, Israelin Jumala, 
ei ole sinun vertaistasi Jumalaa, ei ylhäällä taivaassa 
eikä alhaalla maan päällä, sinun, joka pidät liiton ja säi-
lytät laupeuden palvelijoitasi kohtaan, jotka vaeltavat 
sinun edessäsi kaikesta sydämestänsä, sinun, joka olet 
pitänyt, mitä puhuit palvelijallesi Daavidille, minun isäl-
leni. Mitä suullasi puhuit, sen sinä kädelläsi täytit, niin-
kuin nyt on tapahtunut. Niin pidä nytkin, Herra, Israelin 
Jumala, mitä puhuit palvelijallesi Daavidille, minun isäl-
leni, sanoen: Aina on mies sinun [Daavidin huoneen] suvus-
tasi istuva minun edessäni Israelin valtaistuimella, jos vain 
sinun poikasi pitävät vaarin tiestänsä, niin että he vael-
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tavat minun edessäni, niinkuin sinä olet minun edessäni 
vaeltanut. Niin toteutukoot nyt, Israelin Jumala, sinun 
sanasi, jotka puhuit palvelijallesi Daavidille, minun isäl-
leni” (1. Kun. 8:22–26). Salomo kertoi, ettei Jumala ainoas-
taan lausunut lupausta Daavidille vaan täytti lupauksen 
kädellään. Jumala täytti täsmälleen lupaamansa, minkä 
useimmat maailman ihmiset kiistävät. Salomo oli vakuut-
tunut loistavasta liitosta ja uskoi siihen! Salomo esitti kau-
niin rukouksen.

Jakeessa 27 Salomo sanoo, että kunniastaan huolimatta, 
temppeli ei kyennyt olemaan edes Jumalan astuinlauta. 
Perehdymme myöhemmin jakeeseen syvemmin. Jos Jumalaa 
ei mahdu koko maailmankaikkeuteen–miksi Jumala huo-
lehtisi sinusta? ”Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja 

Salomo kokosi Israelin kansan mahtavaan vihkijäisseremoniaan, 
jossa hän rukoili Jumalan siunausta temppelille.
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anomisen puoleen, Herra, minun Jumalani, niin että kuulet 
huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee 
sinun edessäsi” (jae 28). Jumala kuulee rukouksemme. 
Miksi? Koska olemme hänen poikiansa. Jumala ei laiminlyö 
perhettään, kuten useimmat ihmiset. Olemme alkioasteisia 
kuningas-pappeja. Meidät on kutsuttu osaksi Jumalan per-
hettä auttamaan hallitsemaan maailmankaikkeutta.

Meidän on ymmärrettävä, että on suuri vaara, ja että 
voimme menettää meille tarjotun tulevaisuuden. ”Ja jos sil-
loin joku ihminen, kuka hyvänsä, tai koko sinun kansasi 
Israel rukoilee ja anoo armoa, kun he kukin tuntevat oman 
sydämensä vitsauksen (alkuteksti)  ja ojentavat kätensä 
tähän temppeliin päin, niin kuule silloin taivaasta, asuin-
paikastasi, ja anna anteeksi ja tee niin, että annat jokaiselle 
aivan hänen tekojensa mukaan, koska sinä tunnet hänen 
sydämensä–sillä sinä yksin tunnet kaikkien ihmislasten 
sydämet” (jakeet 38–39).

Meidän on voitettava ihmissydämemme vitsaus, joka on 
suuri vitsaus. Useimmat Jumalan hengestä siitetyt omat 
ovat kääntyneet keskellä kunniakasta hengellistä satoa 
pois Jumalasta. Heidän oma paha ihmisluontonsa on pet-
tänyt heidät hylkäämään Jumalan heille opettaman halli-
tuksen. Ongelma pyörii aina hallituksen ympärillä. Mutta 
jos me ojennamme kätemme ja huudamme Isämme puo-
leen, kykenemme voittamaan pahan sydämemme vitsauksen, 
ja meitä odottaa koko maailmankaikkeus! 

LOP U TON  M A A I L M A N K A I K K E US 
Salomo esitti vihkimysrukouksessa ällistyttävän lau-
suman, joka meidän on ymmärrettävä.

Kirjaseni Prophesy again, Profetoi taas, selittää Jumalan 
meille Ef. 3:9 antaman ilmoituksen. Jae kertoo: ”Ja saattaa 
kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito 
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[tai jakaminen], joka ikuisista ajoista asti on ollut kätket-
tynä Jumalassa, kaiken Luojassa.” Jae puhuu Jumalan 
totuuden jakamisesta tai jakelusta, joka on ollut tähän men-
nessä maailman ihmisille salaisuus. Jae ei kerro ainoas-
taan, että meidän pitää–mikä täytyy varmasti toimittaa–
vaan ilmoittaa, että meidän tulee saattaa kaikki ihmiset 
ymmärtämään, että tämä salaisuus on jaettava tai julistet-
tava koko ihmiskunnalle!

Totean kirjasessa, että lausuma viittaa vahvasti siihen, 
että Jumalan perhe kasvaa ikuisesti! Jesajan kirjan jakeet 
9:6–7 ennustavat, että ”hänen hallituksensa ja rauha 
lisääntyvät loppumattomasti” – että se on loputon, rajaton 
– ”Daavidin valtaistuimella”. Kuninkaat hallitsevat tulevai-
suudessa Daavidin valtaistuimelta.

Palataan takaisin jakeeseen 1. Kun. 8:27, jossa Salomo 
rukoilee: ”Mutta asuuko todella Jumala maan päällä? 
Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu; 
kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen raken-
tanut!” Jae kuuluu hepreaksi: ”Mutta asuuko Jumala totuu-
della maan päällä? Katso, taivaat ja taivasten taivaat eivät 
voi sinua pitää sisällään; kuinka paljon sitten tämä huone, 
jonka minä olen rakentanut?”

Sama taivaat-sana toistetaan kolme kertaa. Kaikki ovat 
monikossa. Sama sana löytyy Jes. 65:17, joka kertoo: ”minä 
luon uudet taivaat”; Valitusvirsien jakeessa 3:41, jossa 
puhutaan maailmankaikkeudesta, sanotaan ”Jumalan tai-
vaassa”, oikeammin taivaissa; Habakkuk 3:3 kertoo: ”hänen 
valtasuuruutensa peittää taivaat” eli maailmankaikkeuden.

The Theological Word Book of the Old Testament kertoo, 
että taivaat-sanaa (hepreaksi shamayim) käytetään fyysi-
sestä taivaasta sekä myös Jumalan asuinsijasta, missä Jumala 
asuu. Se toteaa: ”Salomo tunnistaa, että koko taivas ja kor-
keimmat taivaat eivät voi pitää kaikkivaltiasta Jumalaa 
sisällään. Niin suuret kuin taivaat ovat, ne ovat ainoas-
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taan osa Jumalan luomakuntaa, ja Jumala on ylitse kaiken. 
Salomolla ei ollut harhakuvitelmia, että Jumala tarvitsisi 
temppelin tai että Jumala mahtuisi temppeliin.” 

Maailmankaikkeutemme sisältää noin 2–3 biljoonaa 
galaksia. Salomo sanoo, että Jumala loi nämä–ja edes ne 
eivät voi pitää Jumalaa sisällään! Jumala voisi halutessaan 
luoda 3. tai 5 biljoonaa tai vieläkin lukuisempia galak-
seja! Jumala ei mahdu galakseihin, sillä hän on niiden 
Luoja! Voit jatkaa taivaisiin ja taivasten taivaisiin, jotka 
eivät voi pitää Jumalaa sisällään. Pysähdy ja muista, että 
Jumala muovasi kaiken tämän. Jumala loi sinut sekä mie-
lesi. Hänen oma fyysinen luomistyönsä ei voi pitää häntä 
sisällään.

En usko, että kukaan voi todella ymmärtää, kuinka 
äärettömän suuria taivaat ja taivaitten taivaat ovat. 
Mielestäni jae kuvaa suurempaa kuin mitä olemme ajatel-
leet aikaisemmin maailmankaikkeuden luomisesta–kaikki 
näkemäsi, kaikki olemassa oleva ei voi sisältää Jumalaa. 
Ikään kuin itse maailmankaikkeus olisi rajaton!

Uskon, että 1. Kun. 8:27 kuvaa loputonta maailman-
kaikkeutta, mikä lisää uuden ulottuvuuden aiempiin 
arvailuihimme.

Uskon, että jae sisältää varman kuvauksen tunte-
mamme maailmankaikkeuden ulottuvuudesta. Ehkä 
kaikki Jumalan tarvitsema maailmankaikkeus on jo ole-
massa, en kuitenkaan usko, että tämä on jakeen sanoma.

Herbert W. Armstrong kirjoitti: ”Entinen pääministeri 
Winston Churchill esitti toisen maailmansodan aikana 
Yhdysvaltain kongressin yhteisistunnossa: ’Tapahtumat 
työstävät tarkoitusta’... Korkeampi voima työstää tietenkin 
tätä tarkoitusta. Tarkoitus on luoda täydellinen, pyhä ja 
vanhurskas luonne erikseen luotuihin olentoihin, ja jatkaa 
Jumalan luomistyötä loputtoman maailmankaikkeuden, alati 
aikaa ilman loppua.”
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”Kysyn nyt, ymmärrättekö kaiken kuvatun? Se ulottuu 
paljon kauemmaksi kuin mitä yleensä pidämme seura-
kunnan työnä juuri nyt. Kuvaus ulottuu yli tuhat vuotta 
tulevaisuuteen. Jumalan nykyiset teot valmistavat tätä 
tulevaisuutta varten. Jumala tulostaa itsensä nykyisen 
seurakunnan kautta ja edelleen kun Kristus palaa ja 
perustaa Jumalan valtakunnan tuhatvuotisen valtakunnan 
aikana” (Worldwide News, 6. maaliskuuta 1981).

Näyttää siltä,   että 1. Kun. 8:27 vahvistaa toiset usein 
lainaamamme jakeet. Se synkronoi Jes. 9:7 kanssa–joka 
kertoo, että Daavidin valtaistuimella hallitseva hallitus 
ja sen tuoma rauha tulevat laajentumaan ikuisesti! Yksi 
Jes. 9:7 alkutekstin käyttämän kasvu-sanan määritelmä 
on jälkeläinen tai perheen lisääntyminen. Tämä on selkeä 
profeettinen lausuma siitä, että Jumalan suunnitelmaan 
kuuluu perhehallituksensa ainainen ja ikuinen laajenta-
minen. Vaikuttaa siltä, että hänen perheensä laajenee jat-
kuvasti! Salomo näyttää osoittavan tässä, ettei maailman-
kaikkeuden kasvu lopu milloinkaan. Jos Jumalan perhe on 
loputon, se tarvitsee loputtoman tilan! 

Puhumme Jumalasta!
Salomo sanoi: ”Katso, taivaat ja taivasten taivaat.” 

Katso! Gesenius Hebrew-Chaldee Lexicon kertoo, että sana 
tarkoittaa ”Katso, katso! (Lo, behold)”– Aivan kuin yrit-
täisit selittää totuutta maailmankaikkeudesta ja huudahdat 
innostuksesta: ”Katso, katso!”

Kuka pysäyttää Jumalan, jos Jumala päättää luoda bil-
joonan tai 50 biljoonaa maailmankaikkeutta? Kyseessä 
on Jumalan luomakunta, jota suurempi Jumala on. Mitä 
enemmän ajattelet jakeita, sitä enemmän huomaat, että 
et pysty käsittämään täysin Jumalan mielen suuruutta! 
Jumalan ajatteleminen laajentaa jatkuvasti omaa ajatteluasi. 
Näystä tulee yhä jännittävämpi, koska tiedät, että sinä tulet 
olemaan osa tätä perhettä! Sinä ja minä olemme osa tätä 
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tulevaisuutta, olemme kaiken keskellä. On henkeäsal-
paavaa miettiä, mitä kaikkea teemme maailmankaikkeu-
dessa ikuisesti! Tämä on Jumalan totuus!

Ju m a l a  p y s t y y  l a a j e n t a m a a n  j a t k u v a s t i 
maailmankaikkeutta. Taivaisiin ja taivasten taivaisiin 
Jumala ei mahdu. Yksi jakeen määritelmä esittää Jumalan 
seisomassa kaiken yläpuolella. Kuinka vähän me ihmiset 
tunnemme Jumalaa. Meidän kaikkien on laajennettava, 
annettava Pyhän Hengen suurentaa mielikuvitustamme. 
Rukoile ja opiskele, yritä ymmärtää tämä kaikki, koska 
asia ei ole yksinkertainen.

Kun Jumala tuo maailman ihmiset perheeseensä, 
ihmiset täyttyvät ilolla ja innolla! Heidän mielikuvi-
tuksensa pursuu yli äyräiden, kun he ymmärtävät, mitä 
Jumala on varannut heitä varten! Me saamme kunnian 
opettaa ihmisille tätä totuutta.

L A P SE K A S  I H M E 

Asia koskee Salomoa ja Daavidin huonetta. Näemme, että 
Salomo oli varsin älykäs mies. Salomo sai paljon viisautta 
Jumalalta ja esittää tässä ainutlaatuisen lausunnon, jota en 
löydä muualta Raamatusta. Se kertoo fyysisestä luomisesta 
ja antaa lisäulottuvuuden aikaisemmin kuulemallemme 
totuudelle.

Ajattelumme ja elämämme muuttuvat, kun ymmär-
rämme, kuinka erityistä on olla hengellinen Daavidin 
huone ja istua kaiken luoneen Luojan valtaistuimella!

”Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen 
puoleen, Herra, minun Jumalani, niin että kuulet huudon 
ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee 
sinun edessäsi, ja että silmäsi ovat yöt ja päivät avoinna 
tätä temppeliä kohti, tätä paikkaa kohti, josta sinä olet 
sanonut: Minun nimeni on asuva siellä, niin että kuulet 
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rukouksen, jonka palvelijasi tähän paikkaan päin käänty-
neenä rukoilee. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin rukous, 
jonka he rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneinä; 
kuule asuinpaikastasi, taivaasta, ja kun kuulet, niin anna 
anteeksi” (1. Kun. 8:28–30).

Jumala, joka ei mahdu taivaisiin, kuulee rukouksesi! 
Tämä Jumala antaa meille anteeksi, kun teemme syntiä, 
kun teemme Daavidin lailla parannuksen. Jumala haluaa 
sinun tietävän, että suuri valta vartioi ja suojelee, innostaa 
ja kannustaa sinua!

Opimme tuntemaan Jumalaa jatkuvasti enemmän; teh-
tävämme on oppia. Kun todella tunnet tämän Jumalan, pel-
käät häntä Daavidin lailla–haluat olla hänen kaltaisensa; 
haluat ajatella ja toimia kuten Jumala!

Jumala haluaa hämmästyttää meidät ihmeteoillaan! 
Saatanan maailma ei sisällä monia lapsenomaista ihme-
tystä; useimmat ihmiset ajattelevat päinvastaisella tavalla. 
Daavidin huoneessa vallitsee rajaton hämmästys! Kun ajat-
telet Salomon Jes. 9:7 lausumaa ja Ef. 3:9 kaltaisia jakeita, 
kuinka voit olla ihmettelemättä? Jakeissa ei ole kyse 
ikuisesta harpunsoitosta–tämän on innostavin Jumalan 
mielestä tuleva asia! Jumala täyttää sinut hämmästyk-
sellä–tarvitsemme innostusta! Meidän täytyy projisoida 
ajatuksemme mielikuvituksemme kautta maailmankaik-
keuteen, loppujen lopuksi tulemme hallitsemaan sitä. 
Meidän on selitettävä ihmisille, miten jännittävää kaikki 
on!

Kuka sinä olet? Kuka minä olen tietääkseni tästä häm-
mästyttävästä ihmeestä? Kuka minä olen pystyäkseni 
ymmärtämään asiasta? Keitä me olemme osana suurta 
suunnitelmaa? Olemme pelkkä tomu, jos emme saa aikaan 
jotain hengellisesti merkittävää elämämme matkalla, ja 
muutumme takaisin tomuksi. Ellei ihmisen henki liity 
Jumalan Henkeen, ei ole mitään säilyttämisen arvoista. 
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”Kiitetty olkoon Herra, joka on antanut levon kansal-
lensa Israelille, aivan niinkuin hän on puhunut. Ei ole 
jäänyt täyttämättä ainoakaan kaikista lupauksista, jotka 
Herra on antanut palvelijansa Mooseksen kautta” (1. Kun. 
8:56). Maailma ei usko, mutta edes yksi ainoa Jumalan 
Daavidille ja meille lupaama sana ei ole rauennut tyhjään.

J U M A L A N  S Y DÄ N  ON  
H Ä N E N  H UON E E SSA A N

Kun H. Armstrong vihki Ambassador Auditoriumin 
vuonna 1974, hän sanoi, että tilaisuus oli ”yksi suurimmista 
tapahtumista meidän kaikkien elämässä”. Ajattelemmeko 
tänään samalla tavalla Armstrong Auditoriumista, Jumalan 
huoneesta? Tässä talossa vierailleet ihmiset, joita ei ole 
kutsuttu tai valittu tänä aikana, järkyttyvät tulevaisuu-
dessa ymmärtäessään täältä käsin annetun viestin.  

H. Armstrong lausui vuona 1974 vihkiseremonia ruko-
uksessaan: ”Nyt on tullut aika omistaa rakennus elävän 
Jeesuksen Kristuksen nimissä suuren Jumalan kunniaksi 
ja kirkkaudeksi. Kaikkivaltias Jumala, salli meidän aina 
käyttää tätä rakennusta sinun kunniaksesi, sinua kir-
kastaaksemme; ettei täällä nähdä mitään sinulle epämie-
luista. Pyydän sinua, Kaikkivaltias Jumala, kunnioitta-
maan tässä rakennuksessa sinulle osoitettuja rukouksia.” 
Esitimme saman rukouksen Armstrong Auditoriumin 
avajaisissa. 

”Pyydän sinua siunaamaan kaikkia kaikkia huoneeseen 
astujia”, hän jatkoi. ”Pyydän sinua siunaamaan kaikkia 
lavalta esitettyjä saarnoja ja raamattutunteja. Pyydän 
sinua siunaamaan kaikkia sisälle astuvia ihmisiä ja avaa-
maan heidän korvansa ja mielensä, jotta he toimivat tässä 
rakennuksessa julistetun mukaisesti. Pyydän sinua, 
Kaikkivaltias Jumala, siunaamaan ja suojaamaan huonetta 
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kaikin tavoin–ylläpitämään sitä, koska olet suuri Luoja, ja 
olet Luoja, joka ylläpitää luomaansa.”

Oli vain yksi ongelma: ihmiset eivät halunneet ylläpitää 
huonetta. Yläportaan ihmiset kapinoivat vastaan. Heille 
Jumalan huone oli pelkkä rakennus; he myivät Jumalan 
huoneen! Toimi osoittaa, kuinka tietämättömiä he olivat 
Jumalan sanasta, kuinka kapinallisia he olivat lopunajan 
Eliaa esittävää miestä kohtaan, jonka kautta Jumala asetti 
kaiken ennalleen, ja rakensi huoneensa!

Kun Salomo oli saanut temppelin rakennetuksi, Jumala 
ilmestyi hänelle toisen kerran, kuten aikaisemmin 
Gibeonissa (1. Kun. 9:2). Salomo sai hienon tilaisuuden! 
Kenelle Jumala näyttäytyy kahdesti?

”Ja Herra sanoi hänelle: Minä olen kuullut sinun rukouk-
sesi ja anomisesi, kun sinä anoit armoa minun edessäni. Minä 
olen pyhittänyt tämän temppelin, jonka sinä olet rakentanut 
sitä varten, että minä sijoittaisin nimeni siihen ainiaaksi; ja 
minun silmäni ja sydämeni tulevat alati olemaan siellä” (jae 3).

Armstrong Auditorium on Jumalan huone. Jumalan 
silmät ja sydän ovat siinä alati! Myös meidän silmämme ja 
sydämemme on oltava Jumalan huoneessa–alati! Meidän 
täytyy vilpittömästi kiinnittää katseemme Jumalan toi-
miin! Tämä on Jumalan huone, ja olemme siunattuja, kun 
saamme kokoontua siinä. Jumala siunaa huoneensa toimet! 
Jumala ei ylläpidä huonettaan, jos emme huolehdi siitä.

Salomo-nimi ilmaisee rauhaa (1. Aik. 22:9). Jumala 
antoi Israelille Salomon hallituskaudella rauhan –mikä 
kuvasi huomisen ihanaa maailmaa. Jumala saattaa kohta 
rauhan koko maapallolle! Tulemme perustamaan Jumalan 
huoneen Jerusalemiin,  sekä  Jumalan huoneita myös 
muihin paikkoihin jumalanpalvelusta varten sekä koulut-
taaksemme lapsemme ja aikuiset kunnioittaman Jumalaa. 
Sydämemme ja mielemme tulevat kiinnittymään kaikkiin 
Jumalan toimiin–alati!
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O S OI TA  J U M A L A N  K U N N I A  
TÄ NÄ Ä N  M A A N  PÄ Ä L L Ä  

H. Armstrong puhui toisesta Jerusalemin temppelistä jäsen-
kirjeessään 20. tammikuuta 1964: ”Jeremia ennusti temppelin 
uudelleenrakentamisesta 70 vuoden kuluttua. Palanneet juu-
talaiset laskivat päivämäärän väärin. He luulivat, ettei 70 
vuotta ollut vielä kulunut... He rakensivat tyylikkäitä taloja 
itselleen, mutta unohtivat rakentaa Jumalalle asuintalon.” 

Haggain kirjan jakeet 1:7–8 kertovat: ”Näin sanoo Herra 
Sebaot: Ottakaa vaari teistänne.

Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temp-
peli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo 
Herra.” Jumalan kunniaksi rakennettu rakennus on val-
tava projekti. Se vaatii suurta rakkautta Jumalaa kohtaan, 
itsekkyydelle ei ole varaa, vaaditaan iloa ja kiitollisuutta.

Jae 14 osoittaa, että Jumala nostatti Serubbaabelin ja 
kansan jäännöksen hengen suorittamaan massiivisen työn. 

Kirjoitin ennen Armstrong Auditoriumin, Jumalan talon, 
rakentamista: ” Jumala haluaa, että rakennamme hänelle 
tänään huoneen. Olemmeko innoissamme Serubbaabelin 
lailla? Jos olemme, saamme rakentaa–rakennamme 
nopeasti–vaikuttavasti, ja kirkastamme Jumalaa kaikkialla 
maan päällä! Haggain kirja on profetia meille tänään (tilaa 
ilmaiskirjanen Haggaista).

”Revised Standard Version jae 8 toteaa: ’Nouskaa vuorille, 
tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mie-
listyn ja jotta voin  ilmestyä kunniassani...’ Jumala todella 
haluaa ilmestyä kunniassaan. Hän haluaa ihmisten todella 
tuntevan hänet sellaisena kuin hän ON. ’Jotta voin  ilmestyä 
kunniassani’ on kiehtova ilmaus. Meidän on rakennettava 
Jumalan huone, jotta Jumala mielistyy siihen, ja ’ilmestyy 
kunniassaan’! Jumala on läsnä hengessä ja antaa meille yhä 
enemmän kunniakasta läsnäoloaan! Siitä tulee ylivoimai-
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sesti Herbert W. Armstrong College -kampuksen kaunein 
rakennus. Mitä enemmän me ylistämme Jumalaa hänen huonees-
saan, sitä enemmän hän ilmestyy kunniakkaassa läsnäolossaan!”

Jumala haluaa manifestoida kaiken loistonsa ja kun-
niansa maailmalle.

Jesajan kirjan jae 60:1 sanoo: ”Nouse, ole kirkas, sillä 
sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylit-
sesi.” Meillä on Jumalan todellinen kunnia.

”Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat 
sinun koitteesi kirkkautta kohti” (jae 3). Pakanakansat ja 
koko maailma tulevat luoksemme valoon, kun olemme 
Jumalan lailla kirkastettuja. Ihmiset kulkevat innokkaina, 
missä Jumala on kirkastettu. Meidän on ilmennettävä niin 
paljon kuin mahdollista Jumalan kunniaa tänään ja saa-
tettava ihmisiä kauniiseen, arvokkaaseen valoon.

Jumala ei tavoittele rahojasi. Hänen tavoitteenaan on 
asettaa yllesi kunniansa kuten hänen yllään on kunnia! 
Jes. 60:1–3 osoittaa, että Jumala aikoo asettaa yllemme 
kunniansa, JOS me annamme Jumalalle tänään kunnian 
maapallolla. Tämä on erityisoikeus. Jumala haluaa ilmaista 
kunniansa tänään; siksi sinut on kutsuttu!

H. Armstrong jatkoi: ”Kun luin toistamiseen Haggain 
viestin Jumalalta–se oli salamaniskun kaltainen Jumalan 
viesti nykyiselle Jumalan seurakunnalle! Se oli Jumalan 
äänekäs, suora viesti siitä, että rakensimme ensin raken-
nuksia collegen käyttöön. Toimimme Jumalan päämajassa 
maan päällä, mutta aioimme viivyttää Jumalan huoneen 
rakentamista, paikan, jossa Jumala asuisi (hengessä)!”

Rakensimme paikan, jossa Jumala voi asua hengessä. 
Jumalalla on huone, ja koska me rakensimme sen, asia 
kertoo meistä. Huone on jo tuonut, ja tuo jatkossa vielä 
enemmän siunauksia!

H. Armstrong kirjoitti: ”Veljet, kävelin Jumalan 
pastorien valtuuston kokoukseen, joka kokoontui entisessä 
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pieneksi käyneessä kokoussalissa, ja ilmoitin, että 
Jumalan huone–uusi auditorio–päämajan seurakunnan 
kohtauspaikan–olisi tärkeysjärjestyksessä seuraava” (ibid.).

Kun Kristus käskee meidän toimia, meidän täytyy 
toimia! Kristus on Pää. Mitä, jos jätämme toimimatta? 
Miten kävi Pasadenan Jumalan huoneelle? Sen historia on 
kurjaa kurjempi!

H. Armstrong sai Jumalalta käskyn rakentaa! Hän esitti 
kirjeessään: ”Tämä on käsky suoraan Jumalalta! Meidän 
ei tule kyseenalaistaa sitä. Elävä Kristus on Jumalan seu-
rakunnan Pää. Hän johtaa–hän johtaa seurakuntaansa. Ja 
kuten Serubbaabel totteli komentoa, ja innostuneiden, 
anteliaiden ihmisten avulla alkoi rakentaa Jumalan huo-
netta, meidän tulee toimia samoin...” 

”Rakennus tulee olemaan tavallinen ja yksinkertainen–
vain 1200-paikkainen auditorio–mutta arkkitehtuuripe-
rinnöltään korkealuonteinen ja korkealaatuinen. ... Meidän 
on rahoitettava suurin osa rakentamisesta ajan kuluessa 
käteisellä! Veljet, Jumalan viesti rakentaa Jumalan huone, 
jossa Jumala asuu, on Jumalan käsky yhtä lailla SINULLE 
sekä minulle!” 

Jos tunnet Jumalan, et rakenna mitään pikkuista laa-
tikkoa. Toisiko moinen kunnian Jumalalle? Rakennuksen 
täytyy olla erityislaatuinen. Kun ryhdyimme rakentamaan 
Jumalalle huonetta, pyrimme tekemään sen niin kauniiksi 
kuin mahdollista, Jumalan kunniaksi!

SA LOMON  M U U R I – M A H TAVA  
LÖY D ÖS  JA  VA ROI T US

Temppeli oli Salomon mahtavin rakennushanke, mutta 
Salomo rakensi myös kaupungissa sekä sen ulkopuolelle. 
Yksi Salomon rakennushanke oli Jerusalemin vahvistaminen 
rakentamalla sen ympärille muuri (1. Kun. 9:15). 
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Professori Benjamin Mazar oli edelläkävijä vuonna 
1968 Daavidin kaupungin pohjoisosassa, niin kutsutun 
raamatullisen Ophelin alueella aloitetuissa kaivauksissa. 
Hänen arkeologijoukkonsa kaivoi joka kesä vuosikym-
menen ajan, kunnes päätyi Salomon aikaiseen muuriin. 
Esille kaivetut rauniot olivat hyvin säilyneitä, osa muurista 
oli näyttävä, lähes 6 metrin korkuinen. Tohtori Eilat Mazar 
jatkoi isoisänsä työtä ja aloitti vuonna 1986 (Herbert W. 
Armstrongin kuolin vuotena) pienimuotoisen kaivaus-
hankkeen, joka paljasti suuren, monimutkaisen 14 x 16 
metrin laajuisen kivikäytäväkompleksin, joka kiinnittyi 
lyhyesti Salomon rakentamaan muuriin. Vuonna 2009 
Eilat Mazar avasi uudelleen Ophel- kaivauksen, joka pal-
jasti lisää mielenkiintoisia yksityiskohtia. E. Mazar totesi, 
että kuninkaallisen rakenteen sisäpohja ja seinät oli raken-
nettu 1000 eKr. jälkeisellä vuosisadalla.

Kaikki todisteet viittaavat siihen, että kyseessä oli 
kuningas Salomon  yksi 1. Kun. 3:1 mainitsemista raken-
teista. Jae kertoo Salomon rakentamasta palatsistaan, 
”Herran temppelistä ja Jerusalemin ympärysmuurista.” E. 
Mazar kertoi kaivauksen paljastusseremoniassa, että 

”todellisuudessa tämä varsin taidokas, hienostunut lin-
noitus oli kuningas Salomon rakentama.” Omilla Herbert 
W. Armstrong Collegen opiskelijoillamme oli kunnia osal-
listua tähän hämmästyttävän raamatullisen historian 
eloon herättävään kaivaukseen. Huomaa, mitä Jumala 
kertoo rakennuksen yhteydessä: ”Ja Salomo tuli faraon, 
Egyptin kuninkaan, vävyksi: hän otti faraon tyttären vai-
mokseen. Ja hän vei hänet Daavidin kaupunkiin, kunnes oli 
saanut rakennetuksi oman linnansa, Herran temppelin ja 
Jerusalemin ympärysmuurin” (jae 1). Jumala oli asiasta 
hyvin huolissaan. Jumala mainitsee asiayhteydessä hienoja 
asioita Salomosta, mutta näki myös horisontissa häilyvän 
vaaran.
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Huomaa, että samassa yhteydessä kerrotaan: ”Ja Salomo 
rakasti Herraa ja vaelsi isänsä Daavidin käskyjen mukaan; 
kuitenkin hän uhrasi ja suitsutti uhrikukkuloilla” (jae 3). 
Tämä ei ollut hyvä uutinen! Jumala varmisti, että häntä 
vaivaava yksityiskohta tallennettiin! Salomo omasi monia 
hienoja piirteitä ja ominaisuuksia. Salomo oli erittäin 
kyvykäs, mutta hänen naiset olivat hänen heikkoutensa, 
mikä johti suureen suruun! Raamatunkohdassa Jumala 
varoittaa Salomoa, käskee tätä panemaan synnin kuriin.

Entä sinä? Ehkä sinulla on loistavia ominaisuuksia, 
joihin Jumala on tyytyväinen–mutta tarraudut syntiin, 
josta et ole päässyt täysin eroon. Jumala varottaa: Pidä 
varasi! Sinun on parasta hoitaa kaikki sydämesi synnit!

Tiedätkö, mikä oli Salomon ja Daavidin välinen ero? 
Daavid oli Jumalan oman sydämen mukainen mies! 
Daavid halusi ajatella Jumalan lailla jokaisella elämänsä 
osa-alueella! Daavid ei voinut sietää, jos löysi itsestään 
yhdenkin Jumalasta poikkeavan luonteenpiirteen tai 
-laadun. Salomo ei ajatellut tällä kertaa samalla lailla.

Salomo sai kaiken–mutta menetti lopulta lähes kaiken! 
Jerusalemin paljastunut muuri muistuttaa meitä Salomon 
historiasta. Muuri on varoitus meille jokaiselle, toivotta-
vasti otamme varoituksesta vaarin.

SA LOMON  E PÄON N I ST U M I N E N

Kun Jumala näyttäytyi Salomolle toisen kerran, hän antoi 
tälle vahvan varoituksen: ”Ja jos sinä vaellat minun edes-
säni, niinkuin sinun isäsi Daavid vaelsi, vilpittömällä 
sydämellä ja oikeamielisesti, niin että teet kaiken, mitä 
minä olen käskenyt sinun tehdä, ja noudatat minun käs-
kyjäni ja oikeuksiani, niin minä pidän pystyssä sinun 
kuninkaallisen valtaistuimesi Israelissa ikuisesti, niin-
kuin minä puhuin isällesi Daavidille sanoen: Aina on mies 
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sinun suvustasi oleva Israelin valtaistuimella. Mutta jos 
te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä 
noudata minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen 
teille antanut, vaan menette ja palvelette muita jumalia ja 
kumarratte niitä, niin minä hävitän Israelin siitä maasta, 
jonka olen antanut heille, ja temppelin, jonka minä olen 
pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä; 
ja Israel tulee sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille 
kansoille” (1. Kun. 9:4–7). Jumala pitää, Daavidin valta-
istuimella istuvaa kuningasta muita kuninkaita vastuul-
lisempana! Jumala varoitti Salomoa. Kun seuraat aikaisem-
pien profeettojen loppuun saakka Israelin historiaa, näet, 
kuinka täsmällisesti Jumala täytti varoituksensa.

Salomo lausui temppelin vihkiäisissä: ”Ja jos silloin 
joku ihminen, kuka hyvänsä, tai koko sinun kansasi Israel, 
rukoilee ja anoo armoa, kun he kukin tuntevat vitsauksen 
ja tuskan, joka on kohdannut heitä, ja ojentavat kätensä 
tähän temppeliin päin, niin kuule silloin taivaasta, asuin-
paikastasi, ja anna anteeksi ja anna jokaiselle aivan hänen 
tekojensa mukaan, koska sinä tunnet hänen sydämensä–
sillä sinä yksin tunnet ihmislasten sydämet” (2. Aik. 
6:29–30).

Ainoastaan Jumala tuntee sydämemme, emme me itse. 
Daavidin piti tehdä parannus synneistä, joista hänellä 
ei ollut aavistustakaan–ennen kuin hän pystyi valmista-
maan Jumalan huoneen rakentamista varten. Meidän tulee 
lähestyä Jumalaa ja anoa Daavidin tavoin: Näytä salaiset 
syntini. Näytä, mitä minussa on ja panen synnin kuriin. 
Jumala tietää, kuinka meitä tarvitsee ojentaa. 

On vaarallista kuvitella, että tunnemme, mitä sydämes-
sämme on. Salomo epäonnistui tässä asiassa.

Jumala kielsi Salomoa moninkertaistamasta vaunuja 
tai vaimoja, mutta turhaan. ”Mutta kuningas Salomolla oli 
paitsi faraon tytärtä monta muuta muukalaista vaimoa, joita 
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hän rakasti: mooabilaisia, ammonilaisia, edomilaisia, siido-
nilaisia ja heettiläisiä, niiden kansain naisia, joista Herra 
oli sanonut israelilaisille: Älkää yhtykö heihin, älköötkä 
hekään yhtykö teihin; he varmasti taivuttavat teidän sydä-
menne seuraamaan heidän jumaliansa. Näihin Salomo 
kiintyi rakkaudella. Hänellä oli seitsemänsataa ruhtinaal-
lista puolisoa ja kolmesataa sivuvaimoa; ja hänen vaimonsa 
taivuttivat hänen sydämensä” (1. Kun. 11:1–3). Tällainen toi-
minta on hullua! Kuvittele, 700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa! 
Oliko Salomo mieletön? Millainen perhe tämä oli? Ei ihme, 
että hän joutui vaikeuksiin! Vaimot käänsivät Salomon pois 
Jumalasta, kun hän oli vanha (jae 4). Vaimot alkoivat vai-
kuttaa Salomoon jo nuorena. On vaikea ymmärtää, kuinka 
kiinni Salomo oli maailmassa, maailman tavoissa.

Salomo omasi kaiken viisauden. Raamattu paljastaa, 
että Jumala ilmestyi Salomolle kaksi kertaa! Naiset kään-
sivät kuitenkin Salomon sydämen pois Jumalasta. Salomo 
kuvitteli kykenevänsä hallita tilannetta. Annatko naisen 
tai miehen kääntää mielesi elävästä Jumalasta? Näin voi 
käydä kenelle tahansa, jos emme käännä pahaa sydän-
tämme Jumalan standardien mukaiseksi.

Kiitettävästi vaikuttaa siltä, että Salomo katui myö-
hemmin turmelustaan. Salomo sävelsi elämänsä lopussa 
Laulujen laulun, jonka Jumala sisällytti Raamattuun. Kun 
ymmärrät kirjan uskomattoman syvän sanoman, näet, että 
kirjoittaja oli syvästi katuva mies. Kehotan sinua tilaa-
maan kirjoittamani ilmaiskirjasen Laulujen laulu–Jumalan 
suurin rakkauslaulu.

Salomo koki sanoinkuvaamattoman turmeluksen ennen 
kääntymystään. Katso, mitä hänelle tapahtui. Jumala 
lupasi Salomolle, että jos ihmiset nöyrtyisivät Jumalan 
edessä, hän parantaisi heidän maansa; mutta jos he hyl-
käsivät Jumalan, hän kääntäisi huoneen hämmästykseksi 
maailmalle (2. Aik. 7:22). Juuri näin tapahtui. Sama paha 
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on kohdannut tänään laodikealaisia. Olemmeko nähneet, 
miten nyt entiselle Jumalan huoneelle kävi? Suuri häpeä! 
Uskon, että Jumala halusi meidän rakentavan hänelle huo-
neen pyyhkiäkseen pois Laodikean seurakunnassa tänään 
vallitsevan rumuuden.

Jumalan Filadelfian seurakunnan kruunaava teko on 
rakentaa rauniot–suurin kappale raunioita.

TA I VA A L L I STA  J E RUSA L E M I A 
VA RT E N  R A K E N TA M I N E N

Laodikealaisten teot väittävät, että Jumalan temppelejä voi 
olla kaikissa paikoissa. Voit todistaa, kuka on oikeassa ja 
kuka väärässä; asia kytkeytyy Jerusalemiin, Jumalan temp-
peliin. Jumala kertoo, että hänen huoneensa rakentajien pää-
maja on taivaallisessa Jerusalemissa!

Gal 4:25 osoittaa, mistä me saamme käskymme: ”Sillä 
Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä 
Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.”

Nykyinen Jerusalem elää pahassa orjuudessa! Mikä rat-
kaisuksi? Toinen Jerusalem on ratkaisu!

”Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on 
meidän äitimme” (jae 26).

Meidän äitimme, seurakunta, on vapaa. Pcg:n pää-
maja on Jerusalemissa ylhäällä! Kuvittele asiaa! Käsky 
rakentaa Jumalan huone ei tullut maapallolta! Käsky 
tuli Jerusalemista ylhäällä, joka on meidän äitimme! Tämä 
on se todellinen Jerusalem–josta meidän pitää huolehtia! 

”Vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 
Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kym-
menien tuhansien enkelien tykö” (Hepr. 12:22). Käymme 
tämän Jerusalemin tykö, ja olemme vapaita! Saamme 
auttaa Jumalaa vapauttamaan orjuudessa elävän maa-
pallon ja koko maailmankaikkeuden!
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H. Armstrong päätti Ikuisten aikojen salaisuus -teok-
sensa klassiseen kuvaukseen ajasta, jolloin Jumalan omista 
tehdään henkiolentoja. Teokseen viimeinen kappale 
kuuluu: ”Kun Jumalan suuri, seitsemän tuhatta vuotta 
kestävä suunnitelma, tulee lopulta päätökseen—kun ikui-
suuden salaisuus on vihdoin ilmoitettu ja maailmankaik-
keuden uudelleenrakennustyö ja ikuisuus edessämme, 
saavumme… alkuun.” Tämä on päätelmien päätelmä: 
kyseessä on alku!

Aabraham asetti sydämensä taivaalliseen Jerusalemiin. 
Hän uskoi siihen–Jerusalemiin, kaupunkiin, joka laskeu-
tuisi maapallolle. Tämä kaupunki oli hänen tavoitteensa.

Ilmestyskirjan jae 3:12 kertoo, että filadelfialaiset, joi-
denka kautta Jumala toimii tänään, keskittyvät maa-
pallolle ylhäältä laskeutuvaan Jerusalemiin. Tämä on H. 
Armstrongin kertoma ”alku”, todellinen alku. Meidän sydä-
memme on oltava tässä Jerusalemissa!
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Y H DEK SÄ N

Israel: 
Jerobeamin tie

Raamatun Samuelin ja Kuningasten kirjalla on 
yhteinen teema: Daavidin huone. Daavidin huone 
ei polveudu Israelin heimoista vaan Juudan hei-

moon kuuluvasta Daavidin sukupuusta. Miksi kirjat kes-
kittyvät Daavidin huoneeseen? Vastauksesta paljastuu yksi 
Raamatun kauneimmista totuuksista!

Uskon, että tämä luku on yhtä syvällinen kuin muut 
lukemasi aiheet. Toivon, että tutkit sitä huolellisesti.

Seuraavalla raamatunjakeella on syvällinen merkitys 
meille kaikille; se auttaa meitä ymmärtämään Daavidin 
huonetta.

1. Kun. 12:16 kertoo: ”Kun koko Israel huomasi, ettei 
kuningas [Rehabeam] heitä kuullut, vastasi kansa kunin-
kaalle näin: Mitä osaa meillä on Daavidiin? Ei meillä ole 
perintöosaa Iisain poikaan. Majoillesi, Israel! Valvo nyt 
huonettasi, Daavid! Ja Israel meni majoillensa.”

Israelin kansa suhtautui vihamielisesti Daavidin huo-
netta kohtaan.



Salomonin pojan Rehabeamin langettama karu vaa-
timus nosti ihmiset kapinaan. Kun kuningas lähetti 
ylimmän verojenkerääjänsä Adoramin ongelmaa rat-
kaisemaan, kansa kivitti hänet kuoliaaksi ja Rehabeam 
pakeni. 

Jae 19 esittää syvällisen toteamuksen: ”Näin Israel 
luopui Daavidin suvusta, aina tähän päivään asti.” Israel 
suhtautui vihamielisesti Daavidin huonetta kohtaan. Se ei 
kapinoinut pelkästään Rehabeamia, Juudaa ja Jerusalemia 
vastaan, vaan Jumala kertoo, että se kapinoi Daavidin huo-
neetta vastaan! Suuri ero.

Israel kapinoi Daavidin huoneetta vastaan aina tähän 
päivään asti!

Tämä jae on yhtä painokas kuin mikä tahansa 
Raamatun lausuma. Tänä lopunaikana Israel-nimi pätee 
Amerikkaan ja Britanniaan. (Tilaa kirjamme Yhdysvallat 
ja Britannia profetioissa. Kirjallisuutemme ei maksa 
mitään.)

Esivanhempiemme suuri synti oli kapina Daavidin huo-
netta vastaan. Se on tänä päivänä edelleen suurin syntimme! 
Meidän on ymmärrettävä, mikä on Jerobeamin synti, ja 
kuka esittää Jerobeamia tänä lopunaikana! (Ks. Aam. 
7:10–11. Jerobeam II saapui ensimmäisen Jerobeamin 
hengessä. Aamoksen kirja on ensisijaisesti lopunajan 
profetia.)

Israelin johdossa on nykyinen supervalta Yhdysvallat. 
Kansaa juuri ennen sen tuhoa johtava henkilö esittää 
Jerobeamia. Aamoksen profetia kertoo, että profeetta 
Aamosta edustava mies haastaa Yhdysvaltojen johtajan.

Onko mahdollista siis tietää, kuka tämä lopunajan 
Jerobeam on?

Tämä johtaja kapinoi voimallisesti   Daavidin huonetta 
vastaan–sekä fyysisesti että hengellisesti.

Perehdytään asian taustaan.
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VA LT I K K A LU PAUS

1. Mooseksen kirjan luku 49 on lopunajan profetia Israelin 
12 heimon nykyjälkeläisistä. Jae 10 esittää profetian 
Juudasta–jonka jälkeläiset ovat juutalaisia–ns. Jumalan 
”valtikkalupauksen”: ”Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä 
hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän 
[Siilo, alkutekstissä, joka viittaa Jeesukseen Kristukseen], 
jonka se on ja jota kansat tottelevat.”

Lupauksen ensimmäisen osan mukaan Daavidin juu-
talaisjälkeläiset hallitsevat valtaistuimella aina Jeesuksen 
toiseen tulemiseen saakka. Herbert W. Armstrong esittää 
Yhdysvallat ja Britannia profetioissa -kirjassa: ”Tiedossamme 
on varsin hyvin, kuinka valtikka kulkeutui juutalaisten 
kautta. Kuningas Daavid kuului Juudan heimoon. Kaikki 
Daavidin dynastiaan kuuluvat kuninkaat olivat Daavidin 
huonetta, Juudan heimoa. Jeesus Kristus syntyi Daavidin 
huoneeseen ja Juudan heimoon.” Lupauksen toinen osa 
koskee myös Daavidin huoneeseen kuuluvaa maailmaan 
pelastuksen tuovaa Jeesusta Kristusta.

Jumala lupauksen mukaan Israelin kuninkaat polveu-
tuisivat Daavidin huoneesta. Daavidin kuninkaiden linja 
jatkuu edelleen tänä päivänä. Kuningatar Elisabet istuu 
Lontoossa, Englannissa, tänään Daavidin valtaistuimella. 
Jeesus Kristus palaa pian maan päälle ja perii isänsä 
Daavidin valtaistuimen! (Luuk. 1:31–33).

Daavidin huoneen sisältämän näyn ymmärtäminen 
inspiroi ja ilahduttaa elämäämme.

Valtikkalupaus antaa Daavidin dynastialle, Daavidin 
huoneelle fyysistä hallitusta tärkeämmän merkityksen. 
Asiaan ei saa suhtautua keveästi: Kristus tulee istumaan 
Daavidin valtaistuimelle. Meidän on ymmärrettävä entistä 
paremmin, että Daavidin valtaistuin on todellisuudessa 
Jumalan valtaistuin!
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Israel kapinoi Jumalan valtaistuinta vastaan.
Daavidin huonetta vastaan tähän päivään asti kapi-

noineet ihmiset eivät kiinnitä huomiota tähän valtaistui-
meen. Ihmiset eivät kapinoi pelkkää   puista istuinta vaan 
Daavidin huonetta ja Jumalaa vastaan.

Kun muinaiset israelilaiset kapinoivat Daavidin huo-
netta vastaan, he asettivat kuninkaakseen Jerobeamin, 
joka loitontui Daavidin valtaistuimesta sekä Jumalasta. 
Israelilaisilla ei ollut Pyhää Henkeä, he eivät uskoneet edes 
Jumalaan lain kirjaimeen. Israel ei pysynyt uskollisena 
Daavidin huoneelle, johon Jumala oli luvannut keskittää 
katseensa sekä voimansa. 

Muinainen Israel kapinoi Daavidin huonetta vas-
taan; nykyiset Israelin kansat toimivat muinaisen Israelin 
lailla. Valtaosa Jumalan omista kapinoi myös hengellisesti 
Daavidin huonetta vastaan. Penseät Jumalan laodikea-
laiset (Ilm 3:14–22) hylkäsivät Daavidin avain opetuksen 
ja kieltäytyvät julistamasta sanomaa Daavidin valtaistui-
mesta, jolla Kristus tulee istumaan kuninkaidensa ja pap-
piensa kanssa ikuisesti! Mitä kapinointia! Miten kukaan 
voi menettää näin ikuisesti majesteettisen näyn?

Jumala solmii Jeremian kirjan jakeissa 33:17–18 kaksi 
liittoa, jotka eivät voi raueta. Ensimmäinen liitto lupaa, 
että Daavidin huoneen jälkeläiset saavat istua aina 
Daavidin valtaistuimella. Toinen liitto vakuuttaa, että pas-
tori tai pappi julistaa aina viestiä Daavidin valtaistuimesta. 

Liittojen viesti on maailman ainoa toivo!
Jumala painottaa nykyseurakunnalle sekä fyysiseen että 

hengelliseen Daavidin huoneeseen keskittymistä.
Israelin kansat kapinoivat Daavidin huonetta vas-

taan Jumalan antaman lain kirjaimen vastaisesti, hengel-
linen Israel (tai Jumalan lopunajan seurakunta) kapinoi 
Daavidin huonetta vastaan puolestaan hengellisesti. Lain 
kirjainta vastaan kapinoiminen on paha asia sinänsä–
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mutta Jumalan lain henkeä ja Jumalan lakia vahvistavaa 
Jumalan hallitusta vastaan kapinoiminen vaarantaa ian-
kaikkisen elämäsi! 

Kymmenen heimon olisi pitänyt uskoa Jumalan lupausta 
ja pysyä uskollisena Jerusalemissa olevalle Daavidin valta-
istuimelle. Heimojen olisi pitänyt hyväksyä Jumalan aset-
tama kuningas, hänen laillinen asemansa–antaa Jumalan 
pitää huolta valtaistuimella istuvasta miehestä. 

Jumala maan päälle perustama ihmishallitus erehtyy 
ajoittain, mutta meidän on noudatettava siitä huolimatta 
Jumalan hallintoa–ei ihmishallintoa.

Tämä pätee erityisesti hengelliseen Israeliin Jumalan 
seurakunnassa. Vaikka Jumalan nykyseurakunta omaa 
Jumalan Pyhän Hengen, hengellisestä Israelista 95 pro-
senttia on kapinoinut Daavidin huonetta, tai Daavidin 
avainta vastaan (Ilm. 3:7–9).

Pohdi seuraavaa, kriittisen tärkeää asiaa: Miksi Jumala 
kertoo, että fyysinen ja henkinen Israel kapinoivat 
Daavidin huoneetta vastaan? Miksei Jumala ei sano, että 
ne kapinoivat Jumalaa vastaan? Jumala on asettanut maan 
päälle hallituksen ja nimittänyt haluamansa Kristuksen 
alaisen fyysisen päämiehen.

Kuka tahansa järkeilijä voi kuvitella erheellisesti totte-
levansa Jumalaa, mutta Jumalan maan päällistä Daavidin 
huonetta, Daavidin valtaistuinta, ja Jumalan miehen julis-
tamaa varoitusta Daavidin valtaistuimesta ei ole helppo 
jättää huomioimatta. 

Vaikka ihmiset sivuuttaisivat julistetun viestin, se 
todistaa silti ihmisiä vastaan! (Matt. 24:14).

Meidän on todistettava, missä Jumalan maanpäällinen 
hallitus toimii. Jumalan hallitus on Daavidin valtaistui-
melle ja Daavidin avaimelle (jonka Kristus antaa filadel-
fialaisille seurakunnan kahdella viimeisellä aikakaudella) 
uskollinen.
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Meidän on opittava alistumaan tänään Jumalan maan-
päällisen hallituksen alisiksi, mikä pätevöittää meidät hal-
litsemaan huomisen ihmeellisessä maailmassa Kristuksen 
kanssa, Kristuksen morsiamena, ikuisesti.    

Meitä käsketään seuraamaan Kristusta seuraavaa 
Jumalan miestä (1. Kor. 11:1).

Jumalan penseä seurakunta kapinoi tänään Jumalan 
lakia ja hallitusta vastaan, mikä on Jerobeamin tie.

Amerikka, Britannia ja juutalaiskansa kapinoivat koko 
pitkän historiansa aikana Jumalan lain ja hallituksen kir-
jainta vastaan, mikä on sekin Jerobeamin tie.

Daavidin huoneen tulisi yhdistää Jumalan seurakunta 
tänään, ja pian koko maailma. Kaikki ihmiset tullaan yhdis-
tämään Daavidin valtaistuimen ympärille–joka on Jumalan 
valtaistuin. Laodikealaiset eivät halua kuitenkaan osal-
listua siihen! Yksikään laodikealainen ryhmä ei halunnut 
Yhdysvallat ja Britannia profetioissa -kirjaa. Laodikealaiset 
kapinoivat, yksin rauhan, ilon ja toivon maailmaan tuovaa 
Daavidin huonetta vastaan.

DA AV I DI N  H UON E E N  AVA I N

Jesajan kirjan jakeet 22:20–25 sisältävät lopunajan profe-
tian, jonka kautta Jumala on paljastanut meille runsaasti 
Eljakimista. Jae 21 kertoo, että roolin täyttävä mies on 

”isänä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle.” Jakeilla on 
sekä fyysinen että henkinen merkitys, mutta keskitymme 
tässä pääasiassa nykyiseen, hengelliseen merkitykseen.

Eliakim on isä ”Jerusalemin asukkaille”; Jerusalem 
edustaa Israelin ja Juudan kansakuntia. Hengellisesti 
katsottuna ilmaisu puhuu Jumalan seurakunnasta (hen-
gellinen Israel) sekä valituista; Ilmestyskirjan 3:9 hengel-
lisistä juutalaisista. Eliakim on myös ”Juudan huoneen” 
isä – ei Juudan asukkaiden – vaan Juudassa tehtävän työn 
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isä. Eliakimia edustava henkilö omaa avaimen, joka avaa 
hämmästyttävän työn Lähi-idän juutalaisvaltiossa, jossa 
hän saa suorittaa innoittavan työn.

Jae 22 kertoo kyseisestä miehestä: ”Ja minä panen 
Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja hän avaa, 
eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa.” 
Meidän on tarkasteltava myös Daavidin huoneen avainta 
hengellisesti. Jumala on antanut Eljakimille tämän kunin-
kaallisen huoneen avaimen. Mitä asia merkitsee sinulle?

Jos Eljakimilla on Daavidin huoneen avain, hänen ja 
hänen kannattajiensa täytyy astua talon sisälle. Eikö 
tämä ole loogista? Tämä on avaimen keskeinen viesti. 
Jeesuksen Kristuksen kanssa avioituvat jakavat Daavidin 
valtaistuimen Kristuksen kanssa. He ovat hengellisesti 
Daavidista–hengellisestä Daavidin huoneesta–polveutuvia 
kuninkaita ja pappeja. He eivät ole pelkästään hengellisiä 
juutalaisia: He ovat kuninkaallisesta Daavidin huoneesta 
polveutuvia hengellisiä juutalaisia! 

Daavidin huone on jo olemassa; hengellisenä alkiona.
Filadelfialaiset ovat Daavidin avaimen omaavia lopunajan 

hengellisiä juutalaisia (Ilm. 3:7–8).
Laodikealaiset väittävät olevansa juutalaisia, mutta 

Jumala sanoo, että he valehtelevat (jae 9). Viisikymmentä 
prosenttia väittää vastaan, kunnes Jumala tuhoaa heidät 
tulijärvessä ikuisesti. Toinen viisikymmentä prosenttia 
tekee vihdoin parannuksen, muuttaa mielensä, lopettaa 
viheliäisen kapinan Jumalaa vastaan, kun he joutuvat koke-
maan suuren ahdistuksen ja kuoleman.

Jumala lähetti tänä lopunaikana kaksi apostolia kes-
kittääkseen omiensa huomion antamaansa totuuteen; 
molemmat polveutuvat Daavidin huoneesta. (Tilaa ilmais-
kirjasemme Profetoi taas.)

Meidän tulee aina huomioida tällä fyysisellä valtais-
tuimella istuva kuningas tai kuningatar, julistaa sanomaa 
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tästä valtaistuimesta. Jumalan hallitus ei hallitse kuiten-
kaan tällä tai minkään muun valtion valtaistuimella–miksi 
maailma on hajoamispisteessä. Jumalan hallitus löytyy 
vain Jumalan tosi seurakunnasta.

J E ROBE A M I N  K A P I NA 

1. Kuningasten kirjan luvussa 12 kerrotaan, että kun poh-
joisen 10 heimoa kapinoi, Jerobeam varmisti, etteivät ne 
palaisi enää koskaan Daavidin huoneen alaisiksi. Jerobeam 
vihasi Daavidin huonetta ja oli huolissaan, että jos ihmiset 
matkaisivat jatkossa uhraamaan Jerusalemin temppelissä, 
kansa palaisi takaisin Rehabeamin alaiseksi (jakeet 26–27).

Uskon, että Jerobeamin ja kansan asenne johti Israelin 
historian suurimpaan katastrofiin aina nykyhetkeen saakka. 
Israel valloitettiin ja menetti identiteettinsä heidän asen-
teensa takia. 

Jerobeamin kapina Daavidin huonetta kohtaan oli kapi-
nointia itse Jumalaa vastaan! Jokaisen samalle kapinan 
tielle suuntaavan elämä päätyy suureen katastrofiin! 
Suurin osa Jumalan omista kulkee tänään juuri tähän 
suuntaan.

Jerobeam toimi seuraavasti: ”Mietittyään asiaa kuningas 
teetti kaksi kultaista vasikkaa ja sanoi heille: Te olette jo 
tarpeeksi kauan kulkeneet Jerusalemissa. Katso, Israel, 
tässä on sinun Jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin 
maasta” (jae 28). Jerobeam esitti suurimman mahdollisen 
valheen: Hän väitti, että kultaiset vasikat olivat jumalia, 
jotka vapauttivat Israelin Egyptistä! Jerobeam kapinoi päi-
vänselvästi kaikkivaltiasta, kaikkivoipaa Jumalaa vastaan! 
Jerobeam tiesi toimivansa väärin, ja moni israelilainen 
halusi uskoa Jerobeamia. Luojaansa kohtaan tottelemat-
tomat ihmiset ajattelivat: Mitä meillä on tekemistä Daavidin 
suvun kanssa?
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Jerobeam siirsi Jumalan juhlapäivät kuukautta myö-
hemmäksi: ”Ja Jerobeam laittoi juhlan kahdeksannessa 
kuussa, kuukauden viidentenätoista päivänä, sen juhlan 
kaltaisen, jota vietetään Juudassa, ja nousi silloin itse alt-
tarille; niin hän teki Beetelissä ja uhrasi niille vasikoille, 
jotka hän oli teettänyt. Ja tekemiänsä uhrikukkulapappeja 
hän asetti virkaan Beeteliin” (jae 32).

Mihin Jerobeamin kapina johti Israelin? Israelin kansat 
kapinoivat yhä tänä päivänä Daavidin huonetta vastaan–
he kulkevat yhä edelleen Jerobeamin tietä–ja saavat kohta 
kokea pahimman, suurimman kärsimyksen, jonka maa-
ilma on koskaan aikaisemmin kokenut!

Myös laodikealaiset kapinoivat Daavidin huonetta koh-
taan, ja kohtaavat kohta pahimman Jumalan seurakunnan 
kokeman onnettomuuden!

Jos hylkäämme Daavidin huoneen, edessämme on fyy-
sinen ja henkinen katastrofi.

Emme saa suhtautua asiaan kevyesti, Jumala suhtautuu 
Daavidin huoneeseen varsin vakavasti!

PA H A E N T E I N E N  P ROF E T I A 

Kun Jerobeamin pahuus kävi selväksi, Jumala lähetti 
enkelin kautta pahaenteisen profetian (1. Kun. 13:1–2).
Nimetön profeetta ilmoitti tälle pahalle kuninkaalle, että 
vanhurskas kuningas tuhoaisi väärän uskontojärjes-
tyksen. ”Näin sanoo Herra: Katso, Daavidin suvusta on 
syntyvä poika, nimeltä Joosia. Hän on teurastava sinun 
päälläsi uhrikukkulapapit, jotka polttavat uhreja sinun 
päälläsi, ja sinun päälläsi tullaan polttamaan ihmisten 
luita.” (jae 2).

Jumalan profetia kertoi, että 360 vuoden päästä esiin 
astuisi Joosia. Jumala toteutti antamansa profetian! 
(Ilmaiskirjani Valitusvirret: Piste, josta ei ole paluuta kertoo 

Israel: Jerobeamin tie 237



hämmästyttävästä profetiasta ja Joosian hallituskauden 
merkityksestä. Palaamme asiaan vielä luvussa 12.)

Nimeämätön profeetta julisti myös: ”Ja hän antoi sinä 
päivänä ennusmerkin, sanoen: Ennusmerkki siitä, että 
Herra on puhunut, on tämä: alttari halkeaa, ja tuhka, joka 
on sen päällä, hajoaa” (jae 3). Jerobeam marssi ylimielisesti 
alttarin ympäri kuin mikäkin ylipappi, joka hän ei ollut. 

Kun Jerobeam käski miehensä ottamaan Jumalan 
profeetan kiinni, hänen ojennettu kätensä kuivettui. 
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Kun Jerobeam kuuli profeetan kohti alttaria esittämän pro-
fetian, hän ojensi raivoissaan kätensä ja käski miehiään otta-
maan profeetan kiinni. Kyseisellä hetkellä hänen kätensä 
kuitenkin kuivettui liikkumattomaksi! (jae 4), minkä jälkeen 
alttari halkesi kahtia profeetan sanojen mukaisesti (jae 5).

Jerobeam tajusi, että Jumala oli miehen takana. ”Silloin 
kuningas puhkesi puhumaan ja sanoi Jumalan miehelle: 
Lepytä Herraa, Jumalaasi” – sinun Jumalaasi – ”ja rukoile 
minun puolestani, että minä voisin vetää käteni takaisin. 
Ja Jumalan mies lepytti Herraa; niin kuningas voi vetää 
kätensä takaisin, ja se tuli entiselleen” (jae 6). Mikä ihme!

Kokemus ei kuitenkaan muuttanut Jerobeamin elämän 
suuntaa. Monen muun ihmisten lailla mikään ei muuttunut. 
Jerobeam kieltäytyi edelleen tottelemasta Jumalaa. Jumalan 
ihmeet eivät vaikuta valtaosaan ihmisistä. Jatkuvista ihmeistä 
huolimatta ihmiset jatkavat järkkymätöminä kapinaansa.

J E ROBE A M  SA AT TOI  
I SR A E L I N  T E K E M Ä Ä N  S Y N T I Ä

1. Kun. 14:15–16 profetia kertoo, kuinka Israelia lyötäisiin, 
kuinka se poistettaisiin juurineen maasta ja hajautettai-
siin. Jakeet esittävät, että Jumala ”antaa alttiiksi Israelin 
niiden syntien tähden, jotka Jerobeam on tehnyt ja joilla 
hän on saattanut Israelin tekemään syntiä.” Jerobeam teki 
syntiä ja saattoi Israelin tekemään syntiä. Johtajat kyke-
nevät moiseen, tämä johtaja käänsi Israelin pois Daavidin 
huoneesta ja Jumalasta. Sama tapahtui Laodikean seura-
kunnassa tänä lopunaikana: sen johtajat käänsivät ihmiset 
pois Daavidin huoneesta ja Jumalasta!

Katso seuraamuksia; laodikealaiset käyskentelevät 
ympäriinsä, taistelevat keskenään, jakautuvat, hupenevat 
vailla käytännöllisesti minkäänlaista työtä. Tämä on 
Jerobeamin tien tekojen hinta!
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Mikä kontrasti. Jumalan uskollinen jäännös ei puoles-
taan luovuta Daavidin valtaistuin -viestistä ja jatkaa uskol-
lisena tämän seurakunnan Päälle, joka istuu kohta valta-
istuimelle hallitsemaan maailmaa! Jumala siunaa meitä 
jatkuvasti täyttää meidät ihmetyksellä ja ilolla!

J E ROBE A M I N  T I E

Daavidin valtaistuimen hylänneen 10 pohjoisen heimon 
tarina on traaginen; valtataisteluja, julmaa politiikkaa, 
murhia ja kaikenlaisia onnettomuuksia täynnä. Tulos 
kertoo elävästi, mitä uskottomuus Jumalan valtaistuinta 
kohtaan aiheuttaa!

Jumala oikaisi Baesan, kymmenen heimon kolmannen 
kuninkaan, kautta Jerobeamin huonetta. Hänestä sano-
taan: ”niiden syntien tähden, jotka Jerobeam oli tehnyt 
ja joilla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä, siten 
vihoittaen Herran, Israelin Jumalan” (1. Kun. 15:30).

Myös Baesa lankesi ennen pitkää Jerobeamin synteihin 
(jae 34). 1. Kun. luvussa 16 Jumala lähettää Baesalle voimal-
lisen viestin. Oikaiseva viesti alkaa sanoilla: ”Sentähden, 
että sinä, vaikka minä olen korottanut sinut tomusta ja 
pannut sinut kansani Israelin ruhtinaaksi...” (jae 2).

Tämä on äärimmäisen tärkeä asia muistaa! Baesan 
käytös inhotti Jumalaa. Jumala muistutti Baesaa: Muista, 
mistä olet peräisin! Sinut mitätön korotettiin tomusta! Minä 
nostin sinut johtamaan kansaani! Katso, kuinka käytät 
minulta saamaasi valtaa. Sait vallan, jotta kääntäisit Israelin 
Jumalan, tämän valtaistuimen ja huoneen tykö–mutta petit 
kutsumuksesi!

Me uskolliset, nykyiset Jumalan seurakuntalaiset 
olemme alhaisia maailmassa. Olemme tomua! Katso, mitä 
kaikkea Jumala on antanut meille, kuinka hän ylentää 
meidät maan ylimmiksi kuninkaallisisiksi–asettaa meidät 
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hengelliseen Daavidin huoneeseen ikuisesti. Tämä on ylin 
ihmiselle tarjottava potentiaali, ikuisesti! Saamme olla 
Kristuksen morsian ikuisesti. Emme saa koskaan unohtaa, 
että olemme pelkkää tomua–olemme Jumalasta erillään 
aina pelkkää tomua. Katso, mitä Jumala tekee tomusta! 
Jumala tekee ihmeitä tomusta!

Jumala tuomitsee Baesan jakeessa lisäksi, koska hän oli 
”vaeltanut Jerobeamin teitä ja saattanut minun kansani 
Israelin tekemään syntiä, niin että he ovat vihoittaneet 
minut synneillänsä.” Tämä malli toistui Daavidin huo-
neesta pois kääntyneessä, kirotussa kansassa. Kansa vaelsi 
jatkuvasti Jerobeamin teitä, ja joutui kärsimään toimistaan.

Jumala lupasi tuhota Baesan suvun (jae 3). Baesan poika 
Eela hallitsi vain lyhyen aikaa, sillä hänen palvelijansa 
Simri surmasi hänet ja nousi valtaistuimelle (jakeet 8–10). 
Seitsemän päivän päästä kansa nousi kapinaan Simriä vas-
taan (jae 15), joka sytytti kuninkaan palatsin tuleen ja 
kuoli palossa. Jumala kertoo ennenaikaisen lopun syyksi: 

”Syntiensä tähden, jotka hän oli tehnyt, kun oli tehnyt sitä, 
mikä on pahaa Herran silmissä, vaeltamalla Jerobeamin 
teitä ja hänen synnissään, jota tämä oli tehnyt ja jolla hän 
oli saattanut Israelin tekemään syntiä” (jae 19).

Seuraava kuningas Omri oli vieläkin pahempi. ”Ja Omri 
teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, teki enemmän 
pahaa kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Ja hän vaelsi kai-
kessa Jerobeamin, Nebatin pojan, tietä ja hänen synneis-
sänsä, joilla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä, 
niin että he vihoittivat Herran, Israelin Jumalan, turhilla 
jumalillaan” (jakeet 25–26).

Seuraava hallitsija oli Omrin poika Ahab. Jumalan 
arvio hänen valtakaudesta oli: ”Mutta Ahab, Omrin poika, 
teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin 
kaikki hänen edeltäjänsä. Ei ollut siinä kylliksi, että hän 
vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, vaan hän otti 

Israel: Jerobeamin tie 241



myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan 
Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumar-
tamaan sitä (jakeet 30–31). Ahab toimi typerästi! Hän piti 
Jerobeamin seuraamista vähäpätöisenä asiana (alkuteksti)! 
Kyseessä ei ollut kuitenkaan mikään vähäpätöinen asia! 
Jumala tuomitsee moisen käytöksen voimallisesti!

Nykyisten Israelin kansalaisten mielestä on edelleen 
vähäpätöinen asia vaeltaa Jerobeamin teitä.

Jumala tuomitsee jyrkästi moisen asenteen! Jerobeamin 
tielle kääntyminen ei ole mikään pikkuasia vaan johtaa elä-
mäsi suurimpaan katastrofiin! Se ei ole vähäpätöinen asia!

Ihmiset eivät yksinkertaisesti näe sitä pelottavaa loppu-
tulosta, mihin heidän päätöksensä johtaa. Ihmiset ovat liian 
pinnallisia hengellisesti, ihmiset eivät usko Raamattua! 

Ahab avioitui äärimmäisen julman, häntä itseään voi-
makastahtoisemman Iisebelin kanssa. Jae 33 kertoo, että 
Iisebelin vaikutuksen alainen ”Ahab [vaimonsa Iisebelin 
johdolla] teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin 
Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kunin-
kaista, jotka olivat olleet ennen häntä.” Seuraavassa luku 
kertoo lisää Ahabista.

Tajuatko, että nykyisen Israelin pahuus on samaa mit-
takaavaa? Jumala vihastuu! Israelin kansat tekevät pahaa, 
ja julkaisevat pahat tekonsa koko maailman silmissä! He 
pitävät tekojaan vähäpätöisenä asiana! Tuleva painajainen 
saa heidät ajattelemaan toisella tavalla.

SA RJA  S Y N T I SI Ä  K U N I N K A I TA

Jumala analysoi ja tuomitsi lukuisat Ahabia seuranneet 
kuninkaat. Raamattu kirjaa huolellisesti yhden tietyn, kai-
kille pahoille hallitsijoille yhteisen yksityiskohdan.

Ahabin poika, kuningas Ahasja, oli yhtä paha kuin 
isänsä. ”Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja 
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vaelsi isänsä ja äitinsä tietä ja Jerobeamin, Nebatin pojan, 
tietä, hänen, joka oli saattanut Israelin tekemään syntiä… 
ja vihoitti Herran, Israelin Jumalan...” (1. Kun. 22:52–53).

Emme voi elää tällä tavalla Jumalan kuninkaina ja pap-
peina! Meidän täytyy olla Jumalan kaltaisia ja ajaa paha 
voimat ulos! Tehtävä ei ole helppo, siihen vaaditaan juma-
lallista koulutusta ja suurta rohkeutta.

1. ja 2. Kuningasten kirja ovat itse asiassa yksi, yhteinen 
kirja. Cambridge Bible ilmoittaa: ”1. ja 2. Kuningasten 
kirjan jakautuvat keskellä Ahasjan, Israelin kuninkaan, 
lyhyttä hallituskautta, mikä ei voi olla sen kokoonpanijan 
teko.” On selvää, ettei jako ollut innoitettu. Kirjat jakaneet 
raamatuntutijat luulevat tietävänsä paremmin, mutta vain 
hämmentävät ihmisiä.

Seuraavaksi valtaistuimelle nousi Ahasjan poika Jooram, 
ja ”hän riippui kiinni Jerobeamin, Nebatin pojan, synnissä, jolla 
tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä” (2. Kun. 3:3).

2. Kun. 10:31 kertoo Jooramin seuraajasta, kuningas 
Jeehusta: ”Mutta Jeehu ei vaeltanut tarkoin, kaikesta sydä-
mestänsä, Herran, Israelin Jumalan, lain mukaan; hän ei 
luopunut Jerobeamin synneistä, joilla tämä oli saattanut 
Israelin tekemään syntiä.”

Jeehun poika Jooahas ”vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, 
synneissä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään 
syntiä; hän ei luopunut niistä” (2. Kun. 13:2). Jumala luo-
vutti vihassaan israelilaiset syyrialaisten käsiin, mutta 
kun Jooahas huusi Jumalan puoleen, Jumala pelasti israeli-
laiset armossaan. Israel palasi kuitenkin heti takaisin enti-
sille tavoilleen: ”Eivät he kuitenkaan luopuneet Jerobeamin 
suvun synneistä, joilla hän oli saattanut Israelin tekemään 
syntiä...” (jae 6).

Jae 11 osoittaa, että Jooahaksen poika Jooas teki kunin-
kaaksi tultuaan samoja Jerobeamin syntejä, ja jopa nimesi 
poikansa Jerobeamiksi! (2. Kun. 14:23).
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Ei ole yllätys, että Jerobeam II seurasi isänsä esimerkkiä: 
”Hän ei luopunut mistään Jerobeamin, Nebatin pojan, syn-
neistä” (jae 24).

Jerobeam II: n poika, kuningas Sakarias, myöskään ”ei 
luopunut Jerobeamin, Nebatin pojan, synneistä” (2. Kun. 
15:9) ja hänet surmattiin pikaisesti.

Hänet surmannut mies Sallum hallitsi vain kuukauden 
päivät, ennen kuin myös hänet murhattiin (jakeet 13–14). 
Hänen surmaajansa Menahem, ”hän ei luopunut koko 
elinaikanaan mistään Jerobeamin, Nebatin pojan, synneistä” 
(jae 18).

Menahemin pojasta ja seuraajasta, Pekahjasta, Jumala 
sanoo: ”Hän ei luopunut Jerobeamin, Nebatin pojan, syn-
neistä” (jae 24). Myös hänet surmattiin.

Pekahjaa seurannut kuningas Pekah ”ei luopunut 
Jerobeamin, Nebatin pojan, synneistä” (jae 28), ja kuoli sala-
murhaaja Hoosean käden kautta (jae 30).

Hoosea oli pohjoisen valtakunnan viimeinen kuningas, 
myös hän oli paha Jumalan silmissä (2. Kun. 17:2).

Jokaisen 19 Israelin kuninkaan historia alkaa seuraa-
valla häpeällisellä ilmauksella: ”Hän teki sitä, mikä oli 
pahaa Herran silmissä.»

Tämä on pohjoisen 10 heimon kapinallinen, verinen 
perintö! Näin tapahtui ihmisille, jotka käänsivät sel-
känsä Daavidin huoneelle ja valtaistuimelle! Jumala kir-
jasi varsin huolellisesti, että lähes jokainen 18 Jerobeamia 
seurannut kuningas syyllistyi samoihin synteihin kuin 
Jerobeam! Kun ”Israel luopui Daavidin suvusta (alkuteksti: 
kapinoi Daavidin huonetta vastaan)”, se ei enää koskaan 
kääntynyt takaisin! Tragedia jatkui jatkumistaan.

Miten se päättyi? ”Hoosean yhdeksäntenä hallitusvuo-
tena Assurin kuningas valloitti Samarian ja vei Israelin 
pakkosiirtolaisuuteen Assuriin...” (jae 6). Tämä tapahtui 
718 eKr.
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Israel teki syntiä, se ei tehnyt parannusta! ”Niin Herra 
vihastui suuresti Israeliin ja poisti heidät kasvojensa 
edestä, niin ettei muuta jäänyt jäljelle kuin Juudan suku-
kunta yksin” (jae 18).

Lue koko luku, Jumalan yhteenveto historian tapah-
tumista. Jakeet 21–22 ilmoittavat, että kun Jumala ”oli 
reväissyt Israelin Daavidin suvulta ja he [ihmiset] olivat 
tehneet kuninkaaksi Jerobeamin, Nebatin pojan, käänsi 
Jerobeam Israelin pois Herrasta ja saattoi heidät teke-
mään suuren synnin. Ja israelilaiset vaelsivat kaikissa syn-
neissä, joita Jerobeam oli tehnyt; he eivät luopuneet niistä.” 
Jerobeam sai kansan tekemään suuren synnin! Israelin 
kansan ei olisi pitänyt koskaan kuunnella Jerobeamia. Sen 
olisi pitänyt kuunnella Elian ja Elisan kaltaisia–Jumalan 
tänä aikana lähettämiä miehiä. Koska kansa ei kuunnellut 
heitä–Jumala käänsi assyrialaiset Israelia vastaan.

Tämä historia on profetia! Täsmälleen näin käy 
aikamme Israelin kansoille!

Kuka on aikeissa iskeä Israelin kimppuun? Eurooppa 
hajoaa parhaillaan taloudellisesti, yhtä voimakasta val-
tiota lukuun ottamatta. Jesajan kirjan jakeessa 10:5 Jumala 
profetoi: ”Voi Assuria, joka on minun vihani vitsa ja jolla on 
kädessään minun suuttumukseni sauva!”!

Jumala saapuu ja ojentaa Israelia Jerobeamin syntien 
takia! Kansamme ovat omaksuneet saman pahan elämän-
tavan ja uskonnon, joka ei ole peräisin Raamatusta. Kuka 
tahansa voi todistaa tämän asian.

Jumala sanoo, että hän haluaa meidän elävän jokaisesta 
sanasta, joka Herran suusta lähtee! (5. Moos. 8:3; Matt. 4:4). 
Jos otamme vaarin Jumalan sanasta, hän täyttää elämämme 
ilolla ja yltäkylläisyydellä, onnella ja hämmästyksellä. 
Jumalan on ojennettava ihmisiä, koska he eivät kuule häntä.

Miten laodikealaiset toimivat tänään? Nämä ihmiset 
tunsivat Jumalan ja Jumalan sanan! Nyt he kokei-
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levat uusia toimintatapoja, jakaantuvat ja hajaantuvat. 
Laodikealaiset kulkevat Jerobeamin tietä! He ovat sysän-
neet syrjään Yhdysvallat ja Britannia profetioissa -kirjan. 
He eivät katso enää Daavidin huoneeseen vaan kapinoivat 
ilmiselvästi Jumalaa vastaan. Jumalalla kykenee tavoitta-
maan laodikealaiset ainoastaan yhdellä tavalla: rangais-
tuksen ja kärsimyksen kautta.

Jumala ei katso passiivisesti, kun ihmiset elävät 
Jerobeamin tavalla! Pyhä Rooman valtakunta muodostuu 
parhaillaan–se on kohta valmis oikaisemaan modernia 
Israelin kansoja suuressa ahdistuksessa! Kun tarkas-
telet nykymaailmaa, vakuutut, ettei se voi jatkaa kauaa 
kulkuaan.

Voimme helposti havaita huonot uutiset–mutta meidän 
on kyettävä näkemään myös olemassa oleva toivo! 
Kyseessä on viimeinen merkittävä pakanoiden hyökkäys 
Israelin kimppuun!

J E ROBE A M I N  H E N K I

Nykyiselle Jumalan seurakunnalle tarkoitettu profetia 
puhuu samasta aiheesta.

Jumala ilmoittaa Aamoksen kirjan jakeessa 7:9: ”Vaan 
Iisakin uhrikukkulat tulevat autioiksi ja Israelin pyhäköt 
raunioiksi. Ja minä nousen ja nostan miekan Jerobeamin 
sukua vastaan.” Tämä on lopunajan profetia. Jumala on 
edelleen vihainen Israelille sen Jerobeamin hengen takia. 

”Iisakin uhrikukkulat” on koodattu ilmaus, joka 
tarkoittaa oikein alkanutta, mutta Jumalan vastai-
seen kapinaan päätynyttä uskontoa. ”Israelin pyhäköt” 
ovat tämän maailman kirkkoja. (Asiasta enemmän 
Aamos-kirjasessamme.)

Jae 10 puhuu ”Amasjasta, Beetelin papista”. Beetel tar-
koittaa Jumalan huonetta. Koska Amasja on Jumalan huo-
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neen pappi, sen täytyy puhua Worldwide Church of God 
-äitiseurakunnastamme. Profetian mukaan mies, pappi 
”lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle seuraavan sanan: 
Aamos on tehnyt salaliiton sinua vastaan Israelin heimon 
keskuudessa, ei maa kestä kaikkea, mitä hän puhuu.” 
Jumalan huoneesta peräisin oleva mies esittää jakeen 
sanoman.

Aamoksen aikainen kuningas oli Jerobeam II, joka ”ei luo-
punut mistään Jerobeamin, Nebatin pojan, synneistä, joilla 
tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä” (2. Kun. 14:24). 
Vaikka kyseessä ei ollut alkuperäinen Jerobeam, Aamoksen 
profetia puhuu Jerobeamista sekä Jerobeamin hengestä.

Aikaisemmissa profeetoissa kerrotaan kaikkialla Israelin 
kapinasta, Israelin vaelluksesta Jerobeamin teitä. Millä 
tavalla Jerobeam kapinoi? Jerobeam kapinoi Daavidin huo-
netta ja Jumalaa vastaan. Jumala käyttää Jerobeamin nimeä, 
koska nykyinen Israelin kansa toimii samalla tavalla kuin 
Jerobeam! Haluatko kertoa näille kansoille lehtimajanjuh-
lasta ja muista Jumalan pyhäpäivistä? Tai oikein noudate-
tusta sapatista, joka on merkki, että he ovat Jumalan omia? 
Muinainen Jerobeam muutti Jumalan pyhäpäivät; Israelin 
kansat käyttäytyvät vielä tänä päivänä Jerobeamin lailla!

Tässä aikaisemman Jumalan seurakunnan pappi liit-
toutuu Daavidin huonetta ja Jumalaa vastaan kapinoivan 
Jerobeamin kanssa! Laodikealaisten–äitiseurakunnan–
tekemä liitto kertoo, että myös sen jäsenet kapinoivat 
Daavidin huonetta vastaan! Nämä ihmiset ovat innokkaita 
erottautumaan Jumalan opettamasta huoneesta ja valtais-
tuimesta–koska he omaavat Jerobeamin hengen, joka val-
litsee tänä päivänä myös fyysisessä Israelissa.

Voit lukea Raising the Ruins -kirjasta, kuinka vuonna 1970 
wcg-seurakunnan johtajat aluksi lyhensivät Yhdysvallat ja 
Britannia profetioissa -kirjan tekstin, ja lakkauttivat kohta 
kirjan kokonaan. Kun H. Armstrong kuuli asiasta, hän erotti 
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kapinalliset johtajat ja palautti kirjan ennalleen. Sama toistui 
H. Armstrongin kuoleman jälkeen: kirjan tekstistä poistet-
tiin kaksi kolmasosaa, koska kirja oli muka liian kallis, ja 
lopulta kirjan toimitus lakkautettiin kokonaan. Miksi joh-
tajat vastustavat tätä kirjaa? Kirja oli käytännöllisesti raken-
tanut työn! Näimme, kuinka Jerobeamin henki toimii.

Joseph Tkach Jr. kirjoitti vuonna 1992 wcg:n jäse-
nelle osoitetussa kirjeessään, että ”Brittiläinen israe-
lismi” (hänen nimityksensä H. Armstrongin opetukselle) 
on ”rasistinen oppi, joka näkee brittiläisen imperiumin 
Jumalan valtakuntana maan päällä, ja valkoisen rodun 
Jumalan suosikkeina.” Tämä on silkkaa valhetta!

Joseph Tkach sanoi, että hänen velvollisuutensa oli 
pidättää H. Armstrongin ”virheiden” julkaisu, mikä on 
kapinaa Jumalaa ja Daavidin huonetta vastaan! Voitimme 
Yhdysvallat ja Britannia profetioissa -kirjan painatus 
oikeuden oikeustaistelun kautta.

Myös Sardeen seurakunta hylkäsi saman totuuden. 
Jumala kertoo, että Sardeen seurakunta on kuollut (Ilm. 
3:1). Totuuden hylkäävät laodikealaiset kuolevat hengelli-
sesti! (2. Tess. 2:10). Jokainen Daavidin huoneen hylkäävä 
kokee saman kohtalon.

Meidän on kerrottava sekä laodikealaisille että Israelin 
kansoille, että he kulkevat Jerobeamin tietä–ja osoitettava 
heille, miten Jerobeamin tiellä käy! Jerobeamin historiasta! 
Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen ja käytännöllisesti katosi 
maailman silmistä, kunnes H. Armstrong julkaisi totuuden, 
esitti kansojen nykyisen identiteetin. Kristus ja ensimmäisen 
vuosisadan seurakunta julistivat asiasta, mutta eivät yhtä laa-
jakantaiselle yleisölle kuin me tänään. Jumala haluaa, että 
tämä viesti levitetään juuri tänä lopunaikana, juuri ennen 
Kristuksen paluuta ja valtaistuimelle nousemista. meidän 
tulee julistaa kuuluvan megafonin kautta Kristuksen paluuta, 
julistaa ihmisille ratkaisu kaikkiin heidän ongelmiinsa.
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”Silloin Amasja, Beetelin pappi, lähetti Jerobeamille, 
Israelin kuninkaalle, tämän sanan: Aamos on tehnyt 
salaliiton sinua vastaan Israelin heimon keskuudessa. Ei 
maa kestä kaikkea, mitä hän puhuu” (Aam. 7:10). Tämä 
pappi ilmoittaa, etteivät ihmiset kestä viestiämme. He 
joutuvat kuitenkin kestämään lyhyen aikaa viestiämme, 
sillä Jumala varmistaa, että viesti kuulutetaan Daavidin 
huoneesta.

Asia ei koske kirjaa–vaan Daavidin huonetta, Jumalaa 
sekä pian maapallolla toteutettavaa hallitusta.

Meidän on ymmärrettävä tämä asia, joka koskee myös 
meitä. Asia koskee sinua, jonka tulee pätevöityä istumaan 
ikuisesti valtaistuimella. Tarkastele menneitä tapahtumia, 
ja kuinka moni kääntyi pois! Suurin osa Jumalan omista ei 
ole pätevöitynyt! Olet osa hengellistä Daavidin huonetta; 
asia koskee juuri tätä huonetta. 

Meidän on julistettava tänään viesti Daavidin valtais-
tuimesta, jos emme julista, emme ole oikeutettuja istumaan 
päämajan valtaistuimella ikuisesti!

Tiedämme, että suurin osa ihmisistä ei kuuntele meitä–
mutta jotkut kuuntelevat. Suuri joukko katuu, tekee paran-
nuksen ja kääntyy Jumalan puoleen suuressa ahdistuk-
sessa, jonka aikana niitämme työmme todelliset hedelmät. 
On suuri siunaus saattaa Jumalan viesti kuolevalle maail-
malle. Kristus palaa pian! Jos toimimme Jumalan käske-
mällä tavalla, Jumala antaa meille suuren palkkion!

Saamme opettaa koko maailmalle Daavidin valtaistui-
mesta! Jumala lupaa antaa kuninkailleen ja papeilleen 
rautaisen valtikan. Kun opetamme, ihmiset kuuntelevat 
ja hyväksyvät oppimme. Maailman ihmiset tarvitsevat 
kipeästi tätä tulevaa ihanaa koulutusta.

Valmistaudumme auttamaan Kristusta hallitsemaan 
maailmaa. Olemme Kristuksen vaimo–Daavidin hengel-
lisen huoneen kuninkaita ja pappeja! Olemme siunattuja!
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K Y M M E N E N

Elia: Jumalan 
perhehallitus

Raamatussa mainitaan kolme Eliaa. Alkuperäistä 
Eliaa seurasi myöhemmässä vaiheessa kaksi   Elian 
edustajaa. Jeesus Kristus kertoi opetuslapsilleen, että 

Johannes Kastaja oli ensimmäisen vuosisadan Elian edus-
taja. Kristus profetoi myös lopunajan Eliasta.

Alkuperäisen Elian historia ja profetia käy ilmi suureksi 
osaksi aikaisempien profeettojen 1. ja 2. Kuningasten kir-
jasta, ja kertovat paljon lopunajan Eliasta.

Jokainen kolmesta Eliasta saapui suuren uskonnollisen 
hämmennyksen keskelle. He kaikki olivat huutavan ääni 
erämaassa.

Elia-nimi tarkoittaa ”minun Jumalani on Jumala”. Nimi 
on paljastava. Elia paljasti ihmisille todellisen Jumalan 
ja samaan aikaan kaikki muut uskonnot vääriksi! H. 
Armstrong teki samaa työtä ja pcg seuraa hänen perin-
töään. Vaikka kaikki ihmiset eivät ymmärrä asiasta, pcg 
on tänään ainoa seurakunta, joka paljastaa todellisen 
Jumalan!



Eliat opettivat maailman ihmisille todellisesta Jumalan 
perheestä, joka on Isän ja Pojan perhehallinto. Kolme 
Eliaa paljastivat selvästi hallituksen, jota Jumalaperhe 
toimeenpanee Jumalan seurakunnassa, ja toteuttaa pian 
tulevassa tuhatvuotisessa valtakunnassa. Tämä on evan-
keliumi, hyvä uutinen tulevasta kuningaskunnasta, eli 
Jumalan perheestä. Kolme Eliaa eivät viitanneet ainoas-
taan Poikaan; he osoittivat, miten Poika ylensi Isäänsä–
toisin kuin nykyinen hämmentynyt uskonnollinen opetus 
Kristuksesta ja Isästä. 

Kun ymmärrämme kolmen Elian työn, käsitämme, että 
alkuperäisen Elian työ oli profeetallinen. Kolmen Elian 
työn käsittävä Elia-työ tarjoaa ihanan huomisen maailman 
koulutusrakenteen. Siihen osallistuminen vaatii työn 
ymmärtämistä.

Jollemme ymmärrä Elia-työtä, emme ole valmiita hallit-
semaan Kristuksen kanssa. Elia-työ kertoo, mitä Kristus 
teki aikaisemmin, mitä hän tekee tänään, ja mitä Kristus 
aikoo tehdä tulevaisuudessa. Meidän on oltava kuitenkin 
lapsenmielisiä, ennen kuin tämä totuus paljastetaan meille 
(Matt. 11:25; 18:1–3). 

”Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.” Harvat 
valitut voivat valita, paljastaako Jumala heille nyt ja jat-
kossa totuuttaan. Avaintekijä on olla hengellisesti lapsen-
mielinen, lapsen kaltainen.

Jumalan sana on totuus (Joh. 17:17). Jumala paljastaa 
kaiken totuuden.

E L I A N  T YÖ 

Elia astuu näyttämölle 1. Kuningasten kirjan luvussa 17. 
Mitä Jumala odotti Elian tekevän? Samaa työtä kuin me 
tänään. H. Armstrong oli lopunajan Elia, ja me jatkamme 
Elian työtä. Mitä meidän tulee tehdä?
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”Tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, 
sanoi Ahabille: Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, 
jonka edessä minä seison: näinä vuosina ei tule kastetta 
eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta” (jae 1). 
Uskomatonta! Elia astuu esiin ja ilmoittaa: saatte sateen 
tai kärsitte kuivuudesta minun sanani perusteella! Elialla oli 
hengellinen voima ja auktoriteetti! Hän totteli ja palveli 
varmasti Jumalaa. Elia uskoi Jumalaan ja seurasi Jumalaa!

Pelkästään Elian työtä tekevä omaa tänään tämän kal-
taisen auktoriteetin.

Elia julisti vaikuttavaa viestiä. Hänet lähetettiin 
Jerobeamin tietä ja Daavidin huonetta vastaan kapinoivan 
kansakunnan tykö. Hän varoitti kansaa ihmisten syntien 
takia kohtaavista kirouksista. Elia tuomitsi kansan har-
joittaman epäjumalanpalvonnan ja pakanallisuuden. Elia 
tarkoittaa: ”minun Jumalani on Jumala”. Kaikki muu on 
erheellistä uskontoa. Saatat ajatella, ettei asialla ole paljon 
merkitystä–mutta Jumala on eri mieltä. Asia on merkityk-
sellinen, ja Jumalan silmissä toisin ajattelevat ovat vastuul-
lisia. Israelin kansa kulki Assyrian vankeuteen johtavaa 
polkua!

Hengelliseen Daavidin huoneeseen kuuluvien tulee 
saattaa tänään sama viesti Israelille. Meidän täytyy 
varoittaa ihmisiä, että Jumala oikaisee kohta kansaa mui-
naisen Israelin tavoin Assyrian kautta. Meidän on kerrot-
tava ihmisille, kuinka keskittyä hengellisesti ja kuinka he 
voivat kääntyä Jumalan puoleen.  

Loppuluku kertoo, kuinka Jumala auttoi valtavien 
ihmeiden kautta Eliaa, uskon täynnä, uskon työtä tekevää 
miestä. Jumala piti Elian hengissä nälänhädän aikana, 
joka seurasi Israelin vuosia kestävää tuhoista kuivuutta. 
Jumala suojeli profeettaansa myös kuningas Ahabilta ja 
tämän pahalta vaimolta. Kyseessä oli yksi Israelin histo-
rian synkimmistä ajanjaksoista–ja profetia meille tänään! 
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Hallitsijapari Ahab ja Iisebel rakasti pahaa. Maatonttia 
himoitessaan pari tappoi omistajan ja omi tontin! (1. Kun. 
luku 21). Pari palvoi Baalia, vasikoita, kaikkea jumalana 
kuviteltavaa, aivan kuten Israelin jälkeläiset tänään, ja sur-
mautti tosi uskontoa   harjoittavat.

Kolmen vuoden päästä Jumala käski Elian astua kunin-
kaan eteen. Elia tiesi, että Ahab oli surmannut viattomia 
ihmisiä, mutta toimi täsmälleen Jumalan käskemällä 
tavalla ja haastoi Ahabin! Jumalan toimeksiannon täyttä-
minen vaatii meiltä usein rohkeutta. 

”Ja nähdessään Elian Ahab sanoi hänelle: Siinäkö sinä 
olet, sinä, joka syökset Israelin onnettomuuteen?” (1. Kun. 
18:17). Näyttää, että Jumalan edustajia syytetään usein kai-
kesta mahdollisesta!

Huomaa Elian voimallinen vastaus: ”Tämä vastasi: En 
minä syökse Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun 
isäsi suku, koska te hylkäätte Herran käskyt ja koska sinä 
seuraat baaleja. Mutta lähetä nyt kokoamaan kaikki Israel 
minun luokseni Karmel-vuorelle, sekä neljäsataa viisikym-
mentä Baalin profeettaa ja neljäsataa Aseran profeettaa, 
jotka syövät Iisebelin pöydästä” (jakeet 18–19). Elia vaati, 
että Ahab kutsuisi väärät profeetat kokoon. Valtakunta oli 
rutikuiva ja Ahab riittävän epätoivoinen, ja hän suostui 
Elian vaatimukseen. Ennen kuivuutta Ahab suhtautui 
Eliaa kohtaan tylymmin. (1. Kun. 21:27–29 kertoo, kuinka 
Ahab nöyrtyi jatkossa ja että Jumala päätti lykätä Israelin 
rangaistusta.)

Seurasi eeppinen Jumalan profeetan ja satojen Baalin 
profeettojen välinen kamppailu.

J U M A L A N  A I NOA  P ROF E E T TA

Kun koko Israelin kansa oli kokoontunut Karmel-vuorelle, 
Elia esitti kansalle syvällisen kysymyksen: ”Kuinka kauan 
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te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seu-
ratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä” (1. 
Kun. 18:21). Ihmiset eivät olleet tehneet päätöstä vaan jär-
keilivät molempiin suuntiin. Seuraan Jumalaa, mutta myös 
Jerobeamin tietä. Uskon Jumalaan–olen uskonnollinen. (Jae 
päättyy: ”Eikä kansa vastannut hänelle mitään.” Kansan 
vaitonaisuus osoittaa, että he tiedostivat syvällä sisimmäs-
sään olevansa syyllisiä.) Elian haaste kuului: Hölynpölyä! 
Jos aiotte seurata Jumalaa, seuratkaa Jumalaa! Hän paljasti 
ihmisten virheellisen ajattelumallin ja osoitti sen johtavan 
katkeraan vankeuteen.

”Niin Elia sanoi kansalle: ”Minä olen ainoa jäljelle jäänyt 
Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on neljäsataa 
viisikymmentä” (jae 22). Elia kohtaasi kovaa vastustusta ja 
lukuisia vihollisia!

Ajattele asiaa: Elia julisti kansalle satojen profeettojen 
keskuudessa: minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta! 
Useimmat ihmiset pitäisivät moista väitettä uskomattoman 
ylimielisenä! Mitä luulet itseään profeettoina pitävien aja-
telleen Elian julistuksesta? En usko, että Elia oli suosiossa! 
Tosiasia oli, että Elia puhui totta! Elia tarkoittaa: Minun 
Jumalani on Jumala–sinun jumalasi ei ole Jumala! Sisukas 
Elia kertoi totuuden.

Jumala toimii yhden miehen kautta. Historiallisesti 
Jumala on toimittanut asian aina yhden yläportaan miehen 
kautta. Elia sanoi: Olen yksi ainoa, olen tänään ainoa 
Jumalaa totteleva profeetta maan päällä.

Raamattu kertoo selkeästi (kuten kohta näemme), 
että Elia koulutti monia ”profeettaoppilaita” palvelemaan 
Jumalaa, ja oli pää, päällikkö. Iisebel surmasi satoja tosi 
profeettoja; Elia ei ollut ilmeisesti tietoinen, että Jumala oli 
pelastanut osan. 

Elia esitti haasteen. Baalin profeettojen oli määrä val-
mistaa uhritoimitus. ”Niin he ottivat sen mullikan, jonka 
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hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he huusivat 
Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: Baal, 
vastaa meille! Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät 
alttarin ääressä, joka oli tehty” (jae 26). Voitko kuvitella 
rukoilevasi Baalia?

Elia pilkkasi heitä heidän epäjumaliensa takia: Missä on 
Jumalanne? Nukkuuko hän? Täytyykö hänet herättää? (jae 
27). Baalin profeetat huusivat entistä kovaäänisemmin ja 
viiltelivät itseään, niin että heistä vuoti verta! (jae 28). He 
olivat selvästi vilpittömiä uskovia; he suostuivat leikkaa-
maan lihaansa! Vilpittömyys ei kuitenkaan selvästikään 
muuta väärää uskontoa oikeaksi. Petetyt profeetat eivät 
ymmärtäneet tekojaan, mutta uskoivat olevansa Jumalaan 
uskovia, ja yrittävät saada Jumalan paljastamaan itsensä. 
Jumala ei kuitenkaan astunut esiin.

Lopulta Elia rukoili: ”Herra, Aabrahamin, Iisakin ja 
Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että 
sinä olet Jumala Israelissa…Vastaa minulle, Herra, vastaa 
minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, 
olet Jumala...” (jakeet 36–37). Tämän on oltava myös 
meidän rukouksemme. Jumalan H. Armstrongin ja tämän 
seurakunnan kautta antaman totuuden sekä ihmeiden 
kautta voimme kertoa, että Israelissa on Jumala!

Jumala vastasi Elian rukoukseen dramaattisesti! 
”Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, 
kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa” (jae 38). 
Suuri ihme vaikutti suuresti ihmisiin! ”Kun kaikki kansa 
näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat: Herra 
on Jumala! Herra on Jumala!” (jae 39).

Lopulta Elia surmasi väärät profeetat–joka ikisen! (jae 
40). Uskoko, että Jumalan mies toimisi näin? Useimpien 
mielestä moinen on julmaa käytöstä, mutta Jumala tietää, 
kuinka hän toimii. On mahdollista, että Jumala pysäytti 
miesten elämän, jotta he eivät muuttuisi niin pahoiksi, 

Elia: Jumalan perhehallitus 255



ettei Jumala kykenisi tulevaisuudessa opettamaan heitä 
herättäessään heidät kuolleista. Jumala on rakkaus, ja 
hänen suunnitelmansa on pelastaa kaikki ihmiset! Ihmiset 
ovat väärässä väittäessään, että Jumala on julma ja rak-
kaudeton, neuvoessaan Jumalalle, kuinka tämän pitää 
toimia.

Jumala tuki profeettaansa lähettämällä taivaasta tulen, 
joka kulutti sekä uhrin että koko alttarin.
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PA LU U  HO OR E BI L L E

Elian vaikuttavien ihmeiden jälkeen Iisebel sai kuulla 
tapahtumista. ”Mutta kun Ahab kertoi Iisebelille kaiken, 
mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli tappanut miekalla 
kaikki profeetat, lähetti Iisebel sanansaattajan Elian luo ja 
käski sanoa: Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jollen 
minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä 
jokaiselle näistä on tehty” (1. Kun. 19:1–2). Iisebel hallitsi 
selvästi miestään kuningas Ahabia. Elian toimet raivos-
tuttivat Iisebeliä niin suuresti, että hän päätti surmauttaa 
Elian.

Kun sana Iisebelin aikeista   saavutti Elian, hän pelkäsi 
ja lannistui. ”Kun tämä näki sen, nousi hän ja lähti mat-
kaan pelastaakseen henkensä ja tuli Beersebaan, joka on 
Juudan aluetta. Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni 
itse erämaahan päivänmatkan päähän. Hän tuli ja istuutui 
kinsteripensaan juureen. Ja hän toivotti itsellensä kuo-
lemaa ja sanoi: Jo riittää, Herra; ota minun henkeni, sillä 
minä en ole isiäni parempi” (jakeet 3–4).

Elia pelkäsi ihmeiden jälkeen Iisebeliä, ja anoi itsel-
leen kuolemaa. Elia tiesi, että Iisebel oli mestari ottamaan 
ihmishengen. Iisebel oli jo surmauttanut toiset profeetat! 
Elia menetti Jumalan hänelle antaman näyn, keskitti kat-
seensa murhahimoiseen Iisebeliin, pois suuresta ihmeitä 
tekevästä Jumalasta. 

”Mutta Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen kerran 
ja sanoi: Nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle 
liian pitkäksi. Niin hän nousi ja söi ja joi. Ja hän kulki 
sen ruuan voimalla neljäkymmentä päivää ja neljäkym-
mentä yötä Jumalan vuorelle, Hoorebille, asti.” (jakeet 
7–8). Kuinka Jumala muutti Elian asenteen? Jumala lähetti 
Elian matkalle–Hoorebille, Siinaille, Jumalan vuorelle, 
jossa Jumala oli antanut Moosekselle kymmenen käskyä, 
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ja jossa ihmiset olivat todistaneet salamoinnin, ukkosen, 
vuoren järinän ja pelänneet Jumalan voimanosoitusta. 
Jumala palautti Elian tähän tähdelliseen alkuun, ja käski 
tämän paastota Mooseksen lailla 40 päivää ja yötä.

Jumala käski Elian seistä vuorella ja lähetti valtavan, 
kiviä paiskovan myrskytuulen. Raamattu kertoo, ettei 
Jumala ollut tuulessa. Seuraavaksi Jumala lähetti mah-
tavan maanjäristyksen, mutta Jumala ei ollut maanjäris-
tyksessä. Tätä seurasi räiskyvä tuli, mutta Jumala ei ollut 
myöskään tulessa (jakeet 11–12).

”Tulen jälkeen” tuli ”hiljainen tuulen hyminä” (jae 12). 
Jumala ei ollut voimakkaassa tuulessa, maanjäristyksessä 
eikä tulessa, vaan ilmestyi ”hiljaisessa tuulen hyminässä”.

Jumala lähetti Elian Siinai-vuorelle, jotta tämä näkisi asiat 
uudesta näkökulmasta. Jumala näytti vuorella, kuinka nau-
rettavaa oli pelätä säälittävää Iisebelin kaltaista naista, 
joka ei ole verrattavissa suureen Jumalaan! Elia näki 
taas Jumalan yleissuunnitelman ja vallan tukea valittuja 
palvelijoitaan.

Tämä on tärkeää oppiläksy Jumalan omille tänään. 
Meillä ei ole mitään pelättävää! Palvelemme Siinaille, 
Jumalan vuorelle, laskeutunutta Jumalaa! Kadotamme 
ajoittain perspektiivin; unohdamme, keitä olemme. 
Unohdamme, kuka meidän Jumalamme on! Meidän täytyy 
palata takaisin Siinain vuorelle–tutkia tarmokkaasti 
Siinain vuoren Jumalan fyysisen kansan alun tapahtumia 
ja tajuta, ettei meillä ole syytä huoleen. Olemme nykyinen 
Jumalan hengellinen kansa, kykenemme ymmärtämään 
ja meidän täytyy ymmärtää todellisuus muinaisia israeli-
laisia ylivoimaisesti paremmin. 

Jumala jylisee kansalleen tänään ”Muistakaa minun pal-
velijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla [Siinailla] 
hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuk-
siksi” (Mal. 4:4). Tämä kehotus on suunnattu meille! 
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Jumala käskee meitä muistamaan lain lisäksi asetelman, 
jossa Israelin kansa vastaanotti lain Siinain vuorella. Älä 
unohda tapahtumaa! Meidän täytyy säilyttää mielessämme 
Siinain vuorella lain antanut Jumala–muuten juoksemme 
peloissamme Iisebeliä ja toisia saman aseman omaavia 
karkuun.

Huomaa, että Jumala puhui Israelille Mooseksen aikana 
eri tavalla kuin Elian aikana. Jumala ei ollut tällä kertaa 
maanjäristyksessä eikä tulessa; Jumala ei puhunut fyy-
sisen salaman eikä ukkosen vaan hiljaisen äänen kautta. 
Sama pätee myös tänään: Jumala ei puhu tänään kaiku-
valla, salaman ja ukkosen vavisuttavalla äänellä vuorelta 
vaan pelkällä hiljaisella äänellä. Elia-työtä ei tehty samalla 
tavalla kuin Mooseksen päivinä. Jumalalla puhuu vie-
nolla äänellä–miehen kautta. Jumala antaa ilmoituksensa 
miehen kautta. Jumala puhuu tänään ihmisille, joilla on 
Jumalan Henki. Hän ei puhu samalla tavalla kuin lihalli-
sille israelilaisille, jotka eivät kyenneet ymmärtämään hen-
gellistä viestiä!

Jumala ei ilmaise useasti itseään järisyttävien fyysisten 
tapahtumien kautta vaan yleensä hiljaisen äänen kautta. 
Silti kyseessä on sama kaikkivoipa Jumala! Sinun täytyy 
oppia tunnistamaan Jumala ”hiljaisessa hyminässä” – 
kuten nyt lukemassasi!

Jos ymmärrämme todella Hoorebin suuren näyn, emme 
tarvitse Jumalalta fyysisiä ihmeitä. Tarvitsemme pelkän 
uskon! Ei ole merkitystä, kuuletko Jumalan oman äänen 
ukkosessa Siinain vuorella–vai kuuletko tänään vienon 
äänen Jumalan antaman viestin ja Jumalan sanan kautta: 
hän on jatkuvasti sama Jumala! Tämä sama Jumala puhuu 
tänään eri tavalla.

Tunnetko syvällisesti tämän Jumalan?
Meidän pitää kyetä näkemään hengellinen loisto; tuli, 

ukkonen ja salamointi, Jumalan spektaakkeli. Jumala 
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puhuu tänään seurakunnalleen yhtä varmasti kuin mui-
noin israelilaisten silmien edessä, kun olet lähellä Jumalaa. 
Jumala ohjaa suorasti seurakuntaansa–ja koko tulevaa 
maailmaa! 

70 0 0

Elia tunsi tässä vaiheessa elämäänsä olonsa masentuneeksi, 
yksinäiseksi ja sanoi: ”Minä olen kiivailemalla kiivaillut 
Herran, Jumalan Sebaotin, puolesta. Sillä israelilaiset ovat 
hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tap-
paneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt 
jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät, ottaaksensa 
sen” (1. Kun. 19:14). Elia lannistui. Me kaikki lannistumme 
aika ajoin. Elia valitti: Jumala, olen ainoa työntekijäsi. 
Ilmeisestikään hän ei ollut tietoinen toisten olemassaolosta.

H. Armstrong saattoi tuntea olonsa samankaltaiseksi 
elämänsä lopussa helluntaina, kun hän lausui: ”Useimmat 
teistä eivät ymmärrä asiaa!” Ymmärrämmekö me tänään 
tämän asian? Miten syvästi olemme vakuuttuneita Jumalan 
lopunajan Elian meille opettamasta? H. Armstrongista 
tuntui, etteivät useimmat seurakuntalaiset olleet hänen 
kanssaan hengellisesti. Hän tunsi olonsa Elian lailla 
yksinäiseksi.

Jumalan työn tekeminen on ajoittain vaikeaa; koh-
taamme koettelemuksia. Elia joutui suorittamaan joi-
tain erittäin vaikeita tehtäviä, masentui ja ajatteli: Jumala, 
kukaan ei ole kiinnostunut tekemästäni työstä! Näyttää, ettei   
kukaan halua tätä viestiä! Voit nähdä, mitä teki Eliasta 
suuren: Elia suoritti kaikki Jumalan hänelle antamat työ-
tehtävät! On mahdollista uupua ja tuntea itsensä yksinäi-
seksi, vailla apua olevaksi työn uurtajaksi.

Elia eikä H. Armstrong olleet kuitenkaan yksin. Jumala 
vastasi: ”Herra sanoi hänelle: Lähde takaisin samaa tietä, 
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jota tulit, erämaan kautta Damaskoon. Mene ja voitele 
Hasael Aramin kuninkaaksi. Ja voitele Jeehu, Nimsin 
poika, Israelin kuninkaaksi. Ja voitele sijaasi profeetaksi 
Elisa, Saafatin poika, Aabel–Meholasta” (jakeet 15–16). 
Elisa voideltiin profeetaksi Elian tilalle. ”Mutta minä jätän 
jäljelle Israeliin seitsemäntuhatta: kaikki polvet, jotka 
eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät 
ole hänelle suuta antaneet” (jae 18).

Löytyi 7000 ihmistä, jotka eivät olleet notkistaneet 
polveaan Baalille. Emme tiedä, kuinka puhdasmielinen 
joukko oli, mutta siihen kuuluvat eivät kumartaneet tai 
antaneet suuta Baalille. Emme tiedä, tekivätkö he Jumalan 
työtä, mutta he tunsivat ainakin Jumalan–vaikka vain lain 
kirjaimen kautta. Nämä ihmiset olivat oppineet Jumalasta 
eivätkä luovuttaneet oppimastaan. Baalia kumartamat-
tomat eivät valitettavasti näyttäneet avustavan Eliaa. 
Raamattu ei kerro joukosta paljon.

Uskon, että tämän työn kannattajien määrä on 
pysynyt suurimman osaa ajasta samana–joukko sisältää 
seurakunnan ja sen toimintaan osallistujat kastamat-
tomat jäsenet sekä työn tukijat. Emme saa unohtaa, että 
Kuningasten kirja on profeetallinen kirja.

”Niin hän lähti sieltä ja kohtasi Elisan, Saafatin 
pojan, kun tämä oli kyntämässä; kaksitoista härkäparia 
kulki hänen edellänsä, ja itse hän ajoi kahdettatoista. 
Kulkiessaan hänen ohitsensa Elia heitti vaippansa hänen 
päällensä” (jae 19). Jumala valitsi viljelijän pellolta Elian 
viittaa kantamaan, mikä vaikuttaa monesta varmaan 
oudolta. Elia ei etsinyt seuraajaa akateemisesta semi-
naarista. Elisa oli härkien parissa toimiva maanviljelijä–
hänellä ei ollut monen toivomaa akateemista mainetta.   

Huomaa, ettei Elia vaan Elisa toimi 7000 kanssa! Elisa 
vastaanotti vaipan. Elisa vastaanotti hallituksen. Hänelle 
annettiin yhden miehen hallinto. 
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Elisalla oli 12 härkäparia. Pcg sai alkunsa 12 jäsenestä. 
Numero kaksitoista esittää uutta institutionaalista alkua.

Eräs Worldwide Church of God -seurakunnan evanke-
listoista ei uskonut, että Jumala valitsisi Gerald Flurryn 
fyysiseksi johtajaksi ”pitämään kiinni” Jumalan totuudesta 
vaan väitti, että jos Jumala valitsi toisen johtajan, tämä 
olisi Pasadenasta. Kuka tietää, millaisen miehen Jumala 
valitsee työhön ja mistä hän tulee? Vain Jumala tietää.

Kristus sanoi: ”Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan 
ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan” 
(Luuk. 9:62). Laske kätesi auraan, äläkä katso taaksesi! 
Jumala on kutsunut meidät tekemään työtään tällä tavalla. 
Jatka kyntämistä ja pidä mielessäsi Jumalan työ niin sel-
viät. Pidä sato mielessäsi. 

Paavali kertoo näistä 7000 Uudessa testamentissa: 
”Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? 
Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin 
siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt 
kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut...” (Room. 11:1–2). 
Jumala tunsi nämä ihmiset ennalta, mikä tarkoittaa, että 
heillä oli Jumalan Henki tai että Henki työskenteli heidän 
kanssaan, johtaen heitä kääntymykseen! ”Vai ettekö tiedä, 
mitä Raamattu sanoo Eliaasta, kuinka hän Jumalan edessä 
syyttää Israelia sanoen: Herra, he ovat tappaneet sinun 
profeettasi ja hajottaneet maahan sinun alttarisi [tänä 
lopunaikana he hajottivat Jumalan seurakunnan!], ja minä 
yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni?” 
(jakeet 2–3; New King James Version). Kun Elia uupui 
Jumalan taistelussa, Jumala asetti virkaan Elisan. Uskon, 
että H. Armstrong oli uuvuksissa ikänsä sekä tekemänsä 
työn johdosta, kun useimmat häntä ympäröivät vihasivat 
Jumalan lakia ja hallitusta! Heidän hedelmänsä on osoit-
tanut sen todeksi. ”Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vas-
taus? Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä...” 
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(jae 4). Löytyy niitä, jotka eivät ole polvistuneet Baalin 
eteen.

Raamatusta löytyy muutama lopunaikana 10 000 
pyhästä turvapaikassa kertova profetia. (Voit lukea asiasta 
kirjaseni No Freedom without Law, luku viisi.) 5. Moos. 
33:1–2 kertoo ”kymmentuhantisesta pyhien joukosta”, joka 
saapuu Kristuksen kanssa Petrassa, Jordaniassa, sijaitse-
valta Paranin vuorelta. Apostoli Juudas kertoo myös asiaan 
lopunajasta kertoessaan (Juud. 1:14). 

Jumala ilmaisee selvästi, että turvapaikassa on 10 000 
jäsentä, ja tarkoittaa varmasti lausumaansa. Jumala aikoo 
palata tämän 10 000 kanssa. On mahdollista, että 500 tei-
niämme tekee kääntymyksen ennen turvapaikkaa ja turva-
paikassa ja maailmasta ja Laodikean seurakunnista 2000–
2500 ihmistä liittyy joukkoomme.

Lukumäärän saavuttaminen saattaa kestää jonkin 
verran kauemmin kuin mitä kuvittelimme, mutta kii-
rehdin lisäämään, että maailmantapahtumien tahdin ja 
suunnan vuoksi meillä ei ole takeita, kuinka pikaisesti 
luku saavutetaan.

E L I A N  KOU LU T

2. Kuningasten kirja puhuu Elian ”profeetanoppilaista”. 
On selvää, että Jumala pitää nuorista hyvää huolta. Elia 
perusti kolme, luultavasti Beetelissä, Jerikossa ja Gilgalissa, 
sijaitsevaa oppilaitosta (2. Kun. 2:3–6; ks. myös 2. Kun. 
4:38–siksi profeetanoppilaat istuivat Elisan edessä).

Elia koulutti opiskelijoita opettamaan koko maa-
ilmaa. Elian oppilaitokset antavat Samuelin koulujen lailla 
meille välähdyksen, miten Jumala aikoo kouluttaa koko 
ihmiskuntaa! 

Herbert W. Armstrong oli lopunajan Elia, ja perusti 
myös kolme oppilaitosta. Myös hänen työnsä tuo selvästi 
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ilmi, että Jumalalla on valtava suunnitelma kaikkia ihmisiä–
myös nuoria varten. Jumala toimi H. Armstrongin kautta 
valmistaakseen morsiamensa avioliittoon Kristuksen 
palatessa.

Gilgal oli Efraimissa. H. Armstrongin college oli myös 
Efraimissa. Hoos. 4:15–17 ja Aam. 4:4 osoittavat, että 
Gilgal oli varsin paha kaupunki. Aam. 4:4 mainitsee myös 
Beetelin. Jumala perusti ilmeisesti koulut pahoille alueille 
pahan totuudellaan torjumiseksi. Jumalan täytyy varoittaa 
Israelia, ja hän julkistaa viestinsä pahan keskellä. 

Miksi Jumala perusti oppilaitokset? samasta syystä 
kuin H. Armstrong perusti Ambassador Collegen: työ ei 
voinut yksinkertaisesti kasvaa ilman collegeja. Työ hajosi 
yhtä nopeasti kuin hän kykeni rakentamaan ilman pastori-
tasoista ja hallinnollista apua, joidenka avulla Jumalan työ 
säilyi ihmisten mielissä.

Jumala koulutti oppilaitoksen kautta ihmisiin syväl-
lisen näyn! Tämä oli hänen tavoitteensa. Ihmiset eivät 
omaa luonnostaan   jumalallista näkyä, mutta kun Jumala 
kouluttaa ihmisiä oikeaan suuntaan, he kykenevät toimit-
tamaan suuren työn Jumalalle! Perustimme samasta syystä 
Herbert W. Armstrong Collegen Jumalan Filadelfian seura-
kunnan päämajaan Edmondiin, Oklahomaan.

Jumala tahtoo, että nuoret omaksuvat näyn Jumalan 
työstä ja suunnitelmasta. Sen todellinen ymmärtäminen 
vaatii paljon vaivaa. Saatana pyrkii suuntaamaan huo-
miosi nykyhetkeen kaikella mahdollisella tavalla. Sinun 
täytyy taistella tosissasi kyetäksesi torjumaan tämän. 
Armstrongin perusteellisesti kouluttamista nuorista95 
prosenttia ei ymmärtänyt asiaa. Tämä on huolestuttava 
haaste. Erikoinen 5 prosenttia asian ymmärtäneistä on 
Jumalalle erikoinen ryhmä! On suuresti inspiroivaa, jos 
kykenet ymmärtämään, mitä Jumala on valmistanut sinua 
varten!
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Ä L Ä  JÄTÄ  E L I A A

Elian koulujen opiskelijoita kutsuttiin ”profeetanoppilaiksi, 
engl. profeettojen pojiksi” (1. Kun. 20:35; 2. Kun. 2:3 jne). 
Elia opetti kaiken Jumalan perheestä. On innostavaa, että 
Elia siirsi auktoriteettiasemansa oppilaalleen Elisalle.

Jumala oli aikeissa viedä pois Elian, joka vaikutti vie-
railevan kolmessa oppilaitoksessaan hyvästejä jättämässä. 
Elia rakasti näitä nuoria ja kaikkea, mitä he saivat aikaan. 
Elian seuraajat suhtautuivat tunteellisesti tämän lähtöön. 

”Silloin, kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, 
kulkivat Elia ja Elisa Gilgalista. Ja Elia sanoi Elisalle: Jää 
tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beeteliin asti. Mutta 
Elisa vastasi: Niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin 
sinun sielusi elää: minä en jätä sinua. Ja he menivät Beeteliin” 
(2. Kun. 2:1–2). Elian Elisalle mahdollisuutta jäädä odotta-
maan, kun hän matkasi oppilaitoksiin, mutta Elisa ei jät-
tänyt Eliaa. Elisa oli uskollinen opettajalleen!

Kun nämä kaksi saapuivat Beetelin oppilaitokseen, 
opiskelijat olivat heitä vastassa. ”Niin Beetelissä olevat 
profeetanoppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle: 
Tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois 
sinun pääsi ylitse? Hän vastasi: Tiedän kyllä; olkaa vaiti” 
(jae 3). En tiedä, miten opiskelijat tiesivät, että Jumala veisi 
Elian. Elian oli täytynyt ilmaista asia heille jollain tavalla. 
Sama toistui Jerikon collegessa (jakeet 4–5). Elian pois 
ottaminen oli opiskelijoille varmasti suuri asia; myös H. 
Armstrongin kuolema kosketti monen elämää.

Näyttää siltä,   että Jumala koetteli, kuinka suuresti 
Elisa omistautui Elialle. Elisa läpäisi testin. ”Ja Elia 
sanoi hänelle: Jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut 
Jordanille. Mutta hän [Elisa] vastasi: Niin totta kuin Herra 
elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää: minä en jätä sinua. 
Niin he kulkivat molemmat yhdessä” (jae 6). Elisa oli 
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oppinut asian, jota useimmat Jumalan omat eivät hallitse 
edes tänään: Eliaa ei pidä jättää! Vaikka Elia on kuollut, 
älä jätä Elian henkeä äläkä hänen opettamaansa.

Elian tosi seuraajat eivät jätä Elisan tavoin hänen ope-
tuksiaan vaan lausuvat kuin Elisa: En jätä sinua–enkä 
Jumalan kauttasi opettamaa! Nykyisen johtajan on menes-
tyäkseen omattava sama rakkaus ja oltava yhtä uskollinen 
Jumalaa ja H. Armstrongia (myös hänen muistoaan) koh-
taan! Se on profeetallisen historian oppiläksy! Profetia pal-
jastaa, kuinka seurakunta joko onnistuu tai epäonnistuu. 
Elisan asenne johtaa suureen menestykseen, päinvas-
tainen asenne johtaa päinvastaiseen, surkeaan suuntaan! 
Emme onnistua, jollemme omaa Elisan suhtautumistapaa 
H. Armstrongin opettamaa kohtaan. 

” I SÄ N I ,  I SÄ N I”

”Mutta myös profeetanoppilaita lähti matkaan viisikym-
mentä miestä, ja he asettuivat syrjään jonkun matkan 
päähän näiden kahden pysähtyessä Jordanille” (2. Kun. 
2:7). 50 opiskelijaa seurasi, mitä Elia ja Elisa tekivät 
Jordanjoella. He halusivat seurata johtajiaan.

”Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen; 
ja vesi jakaantui kummallekin puolelle, ja he kävivät 
molemmat virran yli kuivaa myöten” (jae 8). Vaikuttava 
ihme! Jumala tarjoaa meille tänään monia erilaisia ihmeitä, 
jotka saavat Jumalan omat katsomaan Jumalan johtajiin.

”Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: Pyydä 
minua tekemään hyväksesi jotakin, ennenkuin minut 
otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi: Tulkoon minuun 
sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi: 
Pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta jos näet, kuinka minut 
otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään; jollet, niin 
se jää täyttämättä” (jakeet 9–10). Vain Jumala kykeni täyt-
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tämään Elisan pyynnön. Seuraavasta jakeesta käy ilmi, 
että Jumala antoi Elisalle kaksinkertaisen osan henkeä, 
jotta tämä voisi toimittaa Jumalan häntä varten olevan 
työtehtävän.

”Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä 
ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erot-
tivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaa-
seen” (jae 11). Vaikuttavassa näyssä Elia vietiin toisaalle 
maapallolla. Elisa totesi varmaan hämmästyksissään näyn 
edessä: Uskomatonta, saan kaksinkertaisen osan Jumalan 
Pyhää Henkeä. Olen varma, että hän muisti ihmeen 
loppuelämänsä.

Tapaus on täyttynyt tavallaan Jumalan Filadelfian 
seurakunnassa. Ensiksi omaamme kaiken Jumalan 
H. Armstrongille antaman ilmoituksen, toiseksi kaiken 
Jumalan H. Armstrongin kuoleman jälkeen minulle 

Profeetta Elia nostettiin tulisilla  
vaunuilla tuulispäässä ylös taivaalle.
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antaman ilmoituksen. Tässä mielessä myös me olemme saa-
neet kaksinkertaisen osan Jumalan Pyhän Henkeä. 

Kuten Elia otettiin pois, Elisa huusi: ”Isäni, isäni! 
Israelin sotavaunut ja ratsumiehet!” (jae 12).

Elia ei ollut Elisan fyysinen isä. Jumala perusti mui-
naisena aikana työnsä Elian kautta, minkä takia Elia oli 
kaikkien seuraajiensa, Jumalan totuuden hänen kauttaan 
oppineiden hengellinen isä. Jumala kutsui kaikki jäsenet 
välikappaleensa Elian kautta, missä mielessä kaikki 
jäsenet olivat Elian poikia. 

Älä koskaan unohda Elisan huudahdusta ”Isäni, isäni”, 
joka paljastaa hänen Elialta saamansa tähdellisen perhe-
kasvatuksen, joka opetti suuresti isän mahtavasta ase-
masta. Elia keskitti opiskelijoiden mielen Isä Jumalaan ja 
tämän perheeseen. Isä on pää. Kutsumuksemme käsittää 
Jumalan perhenäyn, jonka täytyy rakentua ajattelusi kes-
kipisteeksi. Opimme tänään saman oppiläksyn Jumalan 
seurakunnassa. Saamme auttaa huomisen maailmassa 
Jeesusta Kristusta, Aviomiestämme, joka johtaa koko maa-
ilman Isän perheeseen!

Osa ihmisistä ei pitänyt Elian toimea tärkeänä, mutta 
Elisa näki, että vain tämä toimi johtaisi ja kuljettaisi 
Israelia eteenpäin! Elisa kutsui Eliaa ”Israelin sotavau-
nuiksi ja ratsumiehiksi!” Elisa ilmoitti: Olet ainoa Israelin 
sotavaunu–ainoa, joka vie tätä työtä ja tätä kansaa eteenpäin! 

Etenemme ja kasvamme vain Jumalan johtoa seuraa-
malla. Jos Israel aikoo ratkaista ongelmansa, sen on kat-
sottava Eliaan! Tässä ovat ainoat ihmiset Jumalan valta-
kuntaan kantavat ”sotavaunut”. Taivaan Jumalalla on 
ainoastaan yhdet sotavaunut, yhdet Israelin sotavaunut, 
ainoastaan Elia-työ omaa vaunut ja opettaa vaunuista. 
Tämä virka-asema pelastaa Jumalan voimalla hengellisen 
Israelin sekä fyysisesti ja hengellisesti! Se oli Israelin ainoa 
toivo muinoin–ja on nykyään! Voimme saavuttaa tavoit-
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teemme vain näihin vaunuihin astumalla ja niiden voimia 
käyttämällä. Jos kapinoit, menetät hengellisen suunnan, ja 
kuljet kohti katastrofia!

Ei riitä, että omaa valtavan tietomäärän–vaikka tieto 
koskisi Jumalaa. Tärkeintä on, miten sovellamme omaa-
maamme tietoa eteenpäin kulkiessamme ja työtä toteut-
taessamme. Meidän on noustava Jumalan vaunuihin, ja 
tiedostettava, että vaunut vievät meitä eteenpäin, ettei vau-
nuja pysäytä mikään! Jumalan varustamat sotavaunut mat-
kaavat aina eteenpäin, saavuttavat aina jotain!

Elisa näki, että Elian perustavat opetukset hallitsisivat 
lopulta koko Israelia. Hän ymmärsi Elian tarjoaman kou-
lutuksen arvon. Elisan työn hedelmät todistavat, että huu-
dahdus purkautui sydämestä. Huudahdus paljasti Elisan 
kauniin asenteen Jumalaa sekä Eliaa kohtaan! Elisan ajat-
telu kertoo paljon Elialta saadusta Jumalan perhe -koulu-
tuksesta. Elisan ”Isäni, isäni” -huudahdus ilmaisee syvän 
ymmärryksen ja kauniin asenteen. Jumala arvosti asen-
netta niin paljon, että nimitti Elisan Elian tilalle. Jumala 
rakasti Elisan asennetta. Voit nähdä, miksi Jumala valitsi 
Elisan.

Jotkut ihmiset pilkkaavat nykyään tällaista asennetta, 
mutta asenne on erittäin raamatullinen. ”En kirjoita tätä 
häväistäkseni teitä, vaan niinkuin rakkaita lapsiani neu-
voen” (1. Kor. 4:14). Paavali piti seuraajiaan hengellisinä 
lapsinaan. Miksi? ”Sillä vaikka teillä olisi kymmenentu-
hatta kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole 
monta isää; sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta 
Kristuksessa Jeesuksessa” (jae 15). Paavali nimitti itseään 
seuraajiensa isäksi! Ihmiset oppivat Jumalan evankeliumin 
Paavalin kautta; tulivat Jumalan tykö Paavalin kautta. 

Tänä lopunaikana kaikki perustava ilmestys tuli H. 
Armstrongin, meidän hengellinen isämme, kautta. H. 
Armstrong lausui saman kaikista joko suoraan tai välil-
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lisesti hänen kauttansa Jumalan tykö tulevista. Jumalan 
minulle H. Armstrongin kuoleman jälkeen antama runsas 
ilmestys perustuu H. Armstrongin perustavaan ope-
tukseen. Laodikealaiset kieltäytyvät tunnustamasta H. 
Armstrongia lopunajan Eliaksi.

Jumala perusti työnsä Elian, Paavalin sekä H. 
Armstrongin kautta. Kaikki ihmiset oppivat tuntemaan 
joko suorasti tai epäsuorasti totuuden miesten kautta, 
jotka ovat vain tässä mielessä ”isiä”. 

LOP U NAJA N  E L I A

H. Armstrong edusti myös Leeviä, leeviläisten isää. Mal. 
2:4 kertoo, että Jumala solmi liiton H. Armstrongin kanssa. 
Mal. 3:3 kertoo, että Jumala ”puhdistaa Leevin pojat, saa ne 
puhtaiksi” – pastorit, jotka saivat koulutuksen hänen alai-
senaan, mutta jotka kääntyivät myöhemmin häntä vastaan.

Myös me lausuimme oikeustapauksessamme samalla 
lailla ”Isäni, isäni” ja vakuutimme Elisan lailla Elialle ja 
Jumalalle: ”minä en jätä sinua” (2. Kun. 2:2,4,6). Juuri tästä 
oikeustapauksessa oli kyse!

Paavali ja H. Armstrong ovat harvinaisia, sillä meillä 
ei ole monta isää. Tämä ”isä” nimitys on korkea kutsumus 
Jumalalta!

Alkuperäinen Elia ja lopunajan Elia toimivat Jumalan 
tärkeissä ”isä” -toimissa. Pcg tunnustaa asian Elisan lailla. 
Tämä perustavaa kysymys erottaa pcg:n laodikealaisista 
ryhmistä. On erittäin tärkeää, että ymmärrät tämän peri-
aatteen. Jos seuraat Elisan esimerkkiä, Jumala nimittää 
sinut kuninkaaksi päämajaan ikuisesti. Miksi? Tämä perus-
tava totuus osoittaa meidät Isän Jumalan tykö.

Tämä ei tarkoita suinkaan sitä, että H. Armstrongia 
olisi kutsuttu tai pitäisi nimittää ”isäksi”. Kyseessä ei ole 
mikään titteli vaan pelkkä hengellinen tosiasia. Nimitys 
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tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Jumala käännytti 
meidät H. Armstrongin kautta. Vaikka Elia ja Paavali 
ymmärsivät tämän totuuden, kumpaakaan ei kut-
suttu ”isäksi”. Jumalan laki kieltää tämän (Matt. 23:9). 
Jumala käytti miehiä ”isähahmoina” kutsuessaan ihmisiä 
totuuteensa.

Penseät laodikealaiset kohtelevat H. Armstrongin ope-
tuksia ja kirjoituksia tavalla, mikä osoittaa, etteivät he 
kunnioita Isää Jumalaa! (Esim. Mal. 1:6). Ihmiset, jotka 
eivät kunnioita hengellistä isäänsä maapallolla, eivät kun-
nioita todellista hengellistä Isäänsä taivaassa! Jos et 
ymmärrä H. Armstrongin täyttämää roolia, et ymmärrä 
Isää Jumalaa!

Hän on Isäsi. Hän todella rakastaa sinua ja sinun pitää 
rakastaa häntä takaisin. Jumala haluaa, että kunnioitat 
häntä; hän haluaa, että jopa koulutuksesi kunnioittaa 
häntä. H. Armstrong perusti Ambassador Collegen opet-
taakseen nuorille tämän asian. Jos kaikki opiskelijat olivat 
pitäytyneet heille opetettuun, seurakunnassa olisi nykyään 
tuhansia ihmisiä ilmiömäisen työtä tekemässä! Meillä 
pitäisi olla paljon enemmän ihmisiä, jotka auttavat toimit-
tamaan Jumalan sanomaa, nykymaailman ainoaa toivoa.  

Kaikki laodikealaiset ovat lakanneet kunnioittamasta 
Isä Jumalaa, mikä tarkoittaa sitä, että he ovat hylänneet 
Jumalan perhehallituksen. Tämä on tärkein syy, miksi he 
ovat laodikealaisia. 

Jeesus Kristus sanoi: ”Isä on minua suurempi” (Joh. 
14:28). Jeesus esitti toistuvasti Isä-Poikasuhdetta    kunnioit-
tavia ja vahvistavia lausuntoja. Jumala yrittää saada meidät 
omaksumaan ja palauttamaan Jumalan perhenäyn. Jumala 
antaa meidän hallita Jumalaperheessä vasta kun olemme 
osoittaneet, että hän kykenee hallitsemaan meitä.

Perheymmärrys pitää meidät Jumalan seurakunnassa 
ikuisesti! Se kertoo Jumalalle, että pysymme Isälle ja 
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Pojalle sekä kenelle tahansa meitä ylemmälle aina uskolli-
sena. Meidän on lukkiuduttava kiinni Jumalan perhehalli-
tukseen–ja hyväksyttävä Perhehallitus ikuisesti! Lihallisen 
asenteen omaava henkilö ei voi ymmärtää Jumalan kau-
nista perhenäkyä. Jumala ei voi paljastaa näkyä kenelle-
kään lihallisen asenteen omaavalle.

Jumala profetoi lähettävänsä lopunajan Elian opetta-
maan upeaa Perhenäkyä. ”Katso, minä lähetän teille pro-
feetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja pel-
jättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten 
puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten 
minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi” (Mal. 
4: 5–6). Tämän Elian oli määrä rakentaa vahvoja fyysisiä 
perheitä opetuksella Jumalan perheestä. H. Armstrong kir-
joitti kirjasen nimeltä Why Marraige–Soon Obsolete, Miksi 
avioliitto–pian vanhentunut? Hän osoitti, että avioliitto 
on Jumalatasoinen suhde, joka edustaa avioliittoamme 
Kristukseen (Ef. 5:22–32). H. Armstrong kysyi usein 

”miksi perhe?”, ja pyrki vastaamaan tähän paljastavaan 
kysymykseen. Hän opetti seurakunnalle, että myös seura-
kunta on jumalatasoinen suhde–joka esittää Jumalan per-
hettä. Mikään muu uskonto ei opeta tätä hämmästyttävää 
totuutta Jumalan perheestä!

Malakian koko kirja tuomitsee Jumalan Laodikean seu-
rakunnan, erityisesti sen pastorit. (Tilaa ilmainen kir-
jani Malakian viesti, joka kertoo asiasta perusteellisesti.) 

”Poika kunnioittakoon isää ja palvelija herraansa. Mutta 
jos minä olen isä, missä on minun kunnioitukseni? Ja jos 
minä olen Herra, missä on minun pelkoni? sanoo Herra 
Sebaot teille, te papit, jotka pidätte halpana minun nimeni. 
Mutta te sanotte: ”Miten me olemme pitäneet halpana 
sinun [perhe] nimeäsi?” (Mal. 1:6). He eivät kunnioita hen-
gellistä isäänsä, mikä tarkoittaa, että he ovat menettäneet 
Jumalan H. Armstrongin kautta opettaneen perhenäyn. 
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Pastorit ovat ensisijainen syy ongelmaan. Kun ymmärrät 
Mal. 4:5–6, näet että kapinalliset pastorit ovat vaarassa 
menettää ikuisen elämänsä! Malakian viesti tekee asian 
selväksi.

Kuinka voimme odottaa pääsevämme Jumalan per-
heeseen, jos emme ymmärrä sen hallitusta? Kun ymmär-
rämme, Jumala ylentää ja palkitsee meidät Elisan lailla! 
Elisa tiesi, että Jumala toimi yhden miehen kautta–Elia 
oli heidän hengellinen ”isänsä”. Collegen oppilaita kut-
suttiin pojiksi, koska he ymmärsivät alkuperäisen Elian 
heille opettaman Jumalan perhenäyn. H. Armstrong opetti 
Jumalan hänen kauttaan perustaneessa kolmessa oppilai-
toksessa. Jumalan perhe on Raamatun syvällisin totuus. 
Se on kaikkein ihanin ja innostavin ilmestys Jumalalta! 
Jumala voi ilmoittaa ilmestyksensä vain hyvin nöyrille. 
Meidän rakastava Isämme kaipaa voivansa paljastaa upean 
ihmisen potentiaalin. Teemme järkyttävän virheen, jos 
muutumme penseäksi Jumala paljastamaa näkyä kohtaan.

Jumalaperheen ymmärtäminen on tulevan maa-
ilman koulutuksen perustavoite. Ilmoitamme ensiksi tosi 
Jumalan olemassaolosta. Isä tarjoaa vain   ensihedelmil-
leen tulla perheessään ikuisesti Kristuksen morsiameksi. 
On katastrofista olla ymmärtämättä meille tarjottua 
potentiaalia!  

Tämä arvokas tieto täyttää kohta maan kuin vesi täyttää 
meren! (Jes. 11:9).
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Y K SI TOI STA

Elisa: Elian vaipan 
kantaminen

Elialla oli vaippa–jonkinlainen viitta, josta hänet 
tunnistetiin Jumalan profeetaksi. Jopa osa maan joh-
tajista tunnisti hänet, he kunnioittivat tai tiedostivat 

nykyjohtajia selvemmin Jumalan profeetan työn. Lange’s 
Commentary kutsuu vaippaa ”profeetallisen johtajan virka–
aseman arvomerkiksi”.

1. Kuningasten kirjan jakeessa 19:13 Elia peitti kasvonsa 
viitallaan, kun Jumala puhutteli häntä, hän heitti vaip-
pansa Elisan päälle kutsuessaan tämän virkaan.

Jonkin ajan kuluttua, juuri ennen Elian pois ottamista, Elia 
löi viittansa Jordanjokeen, joka jakaantui, jotta miehet saattoivat 
käydä sen yli (2. Kun. 2:8). Vaipalla oli selvästi suuri voima.

Voit lukea 1. Samuelin kirjan jakeista 15:22–28, kuinka 
Samuelin viitan repeytyminen symboloi Israelin kuningas-
kunnan reväisemistä Saulilta. Jumalan voima liittyy vaip-
paan, ja myös Israelin kansojen kohtalo!

Mitä asialla on tekemistä meidän aikaamme kanssa? 
Kuka poimi lopunajan Elian manttelin? Jokainen rehelli-



sesti asiaa katsova saa ilmiselvän vastauksen. Jumala on 
tehnyt monella tavalla selväksi, missä Elian työ tapahtuu 
tänään. Jumalan Filadelfian seurakunta pitää kiinni 
Herbert W. Armstrongin opetuksesta. Julkaisemme ja 
lähetämme maksutta lähes kaikkia H. Armstrongin kir-
joja ja kirjasia, joiden tekijänoikeuden Jumala antoi meille. 
Jumala on avannut meille oven jatkaa H. Armstrongin 
humanitaarisia pyrkimyksiä. Jerusalemin Daavidin kau-
pungin arkeologisten kaivausten lisäksi Jumala luo-
vutti meille H. Armstrongin työn fyysisiä aarteita, mm. 
Ambassador Auditoriumin Steinway -konserttiflyygelin, 
messinkisen omistuskirjoitustekstin, auditorion aulan 
kaksi hienoa kynttelikköä sekä Sir David Wynnen inspi-
roivan veistoksen, Swans in Flight, Joutsenet lennossa, 
jonka H. Armstrong tilasi Ambassador Collegen kam-
pukselle Big Sandyyn ja joka koristaa nyt Armstrong 
Auditoriumin edustaa. Nämä fyysiset esineet eivät ole 
läheskään yhtä tärkeitä kuin H. Armstrongin hengellinen 
perintö, johon pitäydymme, jota suojelemme ja jatkamme. 
Nämä ylimääräiset Jumalan antamat merkit osoittavat var-
masti, että jatkamme H. Armstrongin kuoleman jälkeen 
Elia-työtä. 

Jumala muistuttaa pcg:tä toistuvasti, että me jatkamme 
tänään Elia-työtä. H. Armstrong ei suorittanut yhtä 
työtä, ja me tänään puolestamme omaa, erillistä työtä. 
Nämä kaksi työtä sitoutuu yhdeksi työksi. Työmme ei ole 

”Elisa-työ” vaan Elia–työ Jumalan seurakunnan Laodikean 
aikakaudella. 

Huomaa vaipan tärkeä symboliikka! Profeetan viitta 
on yhteydessä Israelin kohtaloon! Nykyiset kiitävät kohti 
katastrofia. Jumalan profeetta on ainoa, joka varoittaa 
Israelin kansoja. Nykyjohtajat etsivät Jumalan näkemystä 
paavilta ja muilta uskonnollisilta johtajilta. Saattaa kuu-
lostaa ylimieliseltä, mutta totuus on, että he saavat tänään 
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Jumalan näkökulman ainoastaan minulta ja Filadelfian 
seurakunnalta! Vastaus löytyy pelkästään sieltä, missä 
vaippa on. Voit väittää lausumaa liioitteluksi, mutta se on 
Jumalan totuus, jonka voit todistaa omasta Raamatustasi.

TOI M E E N  RY H T Y M I N E N 

Tuli aika viedä Elia tuulispäässä toiseen paikkaan maapalloa. 
Elisa huusi: ”Isäni, isäni...” ja repäisi vaatteensa (2. Kun. 
2:12), minkä jälkeen nähtiin toinen merkittävä tapahtuma: 
”Sitten hän [Elisa] otti myös Elian vaipan, joka pudonnut 
hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle” 
(jae 13). Elian viitta putosi tämän päältä. Kaikille selvisi, että 
se putosi Elisan päälle. Vaipan siirtyminen oli ulkoinen 
merkki Jumalan miehen toimivastuun siirtämisestä.

Tarkastellaan näiden esikuvahenkilöiden seuraajia. H. 
Armstrong oli lopunajan Elia, jolle Jumala antoi valtavan 
määrän ilmestystä, minkä hän kirjasi lukuisiin kirjoihin 
ja kirjasiin. Kun H. Armstrong kuoli, pitäydyimme näihin 
teoksiin, painatimme ja jaoimme niitä ihmisille ilmai-
seksi. Kun Worldwide Church of God -seurakunta haastoi 
meidät oikeuteen tekijänoikeusrikkomuksesta, taiste-
limme oikeudessa kuusi vuotta kirjallisuuden painatusoi-
keudesta–ja ostimme lopulta tekijänoikeuden. Jaamme nyt 
H. Armstrongin tärkeimpiä materiaaleja maksutta kaikille 
tilaajille. On järkevää, että näemme ulkoisia symbolimerk-
kejä H. Armstrongin viitan sijainnista.

Pian kaikki maailman ihmiset koulutetaan taistele-
miemme H. Armstrongin teosten kautta. Itse asiassa pro-
sessi on jo alkanut! Mitä hyötyä on kaikesta saamastamme 
totuudesta, jos totuutta ei toimiteta maailman ihmisille?

Elisa ryhtyi toimeen–hän otti Elian vaipan. Henkisesti 
minun piti toimia samoin. Kaikkien Jumalalle uskollisten 
ihmisten on täytynyt poimia ja toimia vaipan tarkoitus-
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perän takia. Kukaan ei pakottanut meitä. Ellemme toimi 
tarmokkaasti, emme saa mitään aikaan.

Tekijänoikeusvoitto osoitti, kuinka Jumala toimii puo-
lestamme, kun toimimme Elisan lailla! Meidän tulee 
hyväksyä Jumalan hallitusmuoto.

M I SSÄ  ON  E L I A N  J U M A L A?

Huomaa, mitä tapahtui, kun Elisa otti Elian vaipan: ”Ja 
hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, 
löi veteen [ensimmäisen kerran] ja sanoi: Missä on Herra, 
Elian Jumala? Kun hän siis löi veteen [toisen kerran], 
jakaantui se kummallekin puolelle, ja Elisa kävi virran 
yli” (2. Kun. 2:14). Elisa otti vaipan, ja ensimmäistä kertaa 
veteen lyödessä ei tapahtunut mitään, mutta kun hän kysyi 
”missä on Herra, Elian Jumala?” ja löi veteen uudestaan, 
joki jakaantui!

Uskon, että Jumala ojensi Elisaa hienovaraisesti: Elisa, 
vesi ei jakaudu ennen kuin asetat asiat oikeaan tärkeysjär-
jestykseen. Jumala halusi nähdä, että Elisa tunnusti Elian 
Jumalan!

Jollemme toimi määrätyllä tavalla, vaippa ei anna seu-
rakunnalle voimaa. Meidän täytyy asettaa Jumala ensim-
mäiseksi, muuten asiat eivät toimi. Jos emme polvistu ja 
rukoile ensiksi, vedet eivät jakaudu meille. Jumala toimii 
ihmisen kautta–mutta kyseessä on Jumalan voima. Jumala 
muistutti Elisaa asiasta, joka tajusi virheensä ja korjasi 
pikaisesti asian.

Jumala luovuttaa vaipan miehelle. Jonkun oli julis-
tettava, että aiomme painattaa Ikuisten aikojen salai-
suus -teosta! Ihmisryhmän oli tuettava päätöstä ja sanot-
tava: Aamen, tämä viesti tulee saattaa maailman ihmisille! 
Tehtävän toimittamiseen vaaditaan Jumalan hallitusta. 
Tarvitaan hengellisen vaipan omaava mies.
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Kyse ei ole kuitenkaan ihmisestä–vaan Elian Jumalasta! 
Elääkö Elian Jumala todella? Elääkö se sama Jumala, joka 
suoritti H. Armstrongin kautta valtavan suuren työn? 
Kyllä, hän elää!

Haluatko oppia tekemään tänään Jumalan työtä? 
Haluatko tietää, miten ovet voivat avautua sinulle–tarvit-
taessa jopa joen vedet? Tiedämme, mitä kaavaa meidän 
tulee noudattaa. Koska Elisa tiesi, missä Elian Jumala oli 
ja seurasi hengellistä isäänsä, Jumala jakoi Elian lailla 
Elisalle virran vedet.

Penseiden laodikealaisten ongelma on, etteivät he kysy 
rehellisesti, missä on Elian Jumala! Jumala teki voimal-
lisen työn H. Armstrongin kautta. Missä sama Jumala 
on tänään? Jumala ei kuollut H. Armstrongin mukana. 
Yksikään Laodikean ryhmä ei omaa samankaltaista 
voimaa, ei vastaanota eikä julista Jumalan ilmoitusta eikä 
omaa oikeaa hallitusta. Meidän täytyy löytää Elian Jumala, 
pitäytyä häneen ja jatkaa Elia-työtä! Laodikealaiset kan-
tavat vastuun. He toimivat pitkän aikaa Jumalan yhtey-
dessä, kunnes hylkäsivät Jumalan ja Elia-työn. Tosiasia on, 
että laodikealaiset eivät ole kiinnostuneita, missä Jumala 
on! Jos he olisivat, he alistuisivat Jumalan hallituksen alai-
seksi ja päätyisivät Jumalan tosi seurakuntaan.

Tekijänoikeusvoittomme on ulkoinen merkki vaipan 
ja Elian Jumalan tarkasta sijainnista! Ihmiset eivät voi 
sivuuttaa tätä.

On hämmästyttävää, että wcg suostui myymään meille 
pyytämäämme materiaalin tekijänoikeuden 16. tammi-
kuuta 2003, joka on vuonna 1986 kuolleen H. Armstrongin 
kuoleman vuosipäivä–Jumala korostaa toistuvasti tätä päi-
vämäärää. Se, että wcg myöntyi sopimukseen 16. tam-
mikuuta, oli kahdella tavalla merkittävä merkkitapaus. 
Ensinnäkin voitto viittasi Jumalan lopunajan Eliaan; toi-
seksi se osoitti, että nykyseurakunta omaa Elian vaipan. 
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Jumala haluaa varmistaa, että ihmiset tietävät, missä 
vaippa on–joka on, missä Jumalan Elia on! Tämä on jotain, 
mitä tahansa kykenee näkemään. 

Laodikealaisten täytyy tulla Elian vaipan tykö, missä 
Jumala on! Jumala haluaa, että laodikealaiset todistavat 
tosissaan, missä Elian Jumala on.

Jumala käyttää Elian ”vaippaa” vain yhdestä syystä: 
keskittääkseen ihmisten mielet Elian Jumalaan. Kun lak-
kaamme katsomasta Elian Jumalaan, ilmestys ja ihmeet 
lakkaavat. Uusi ilmestys on merkittävin todiste Elian 
Jumalan olinpaikasta. Jumala puhuu valituilleen uuden 
ilmoituksen kautta! On suuri siunaus olla seurakunnassa, 
jolle Jumala puhuu.

Jumala on osoittanut toistuvasti voimallisesti, että Elian 
vaippa on täällä! 

E L I SA N  V I I SAUS

Elisa otti Elian viitan ja palasi Jordanin yli. Kun Elisa löi 
vettä vaipalla, joki jakautui, mikä oli selvä merkki siitä, 
että Jumala toimi nyt Elisan kautta. ”Kun Jerikosta tulleet 
profeetanoppilaat syrjästä näkivät sen, sanoivat he: Elian 
henki on laskeutunut Elisaan. Niin he tulivat häntä vastaan 
ja kumartuivat hänen edessään maahan” (2. Kun. 2:15). 
Nuoret opiskelijat olivat syvällisen alamaisia Jumalan hal-
litukselle. On surullista, ettei useammilla H. Armstrongin 

”opiskelijoilla” ei ole samaa asennetta. 
Jumala osoitti ihmeiden kautta opiskelijoille, kuka 

oli Jumalan mies. Jumala osoittaa tänään meille, kuka 
Jumalan mies on antamalla valituilleen uutta ilmoitusta 
miehen kautta. Malakian viesti on tänään suurin yksit-
täinen kirja, joka osoittaa, missä Jumala toimii. Kirja 
viittaa Raamatun jälkeen suurimpaan kirjaan, lopunajan 
Jumalan Eliaa edustavan Herbert W. Armstrongin kir-
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joittamaan Ikuisten aikojen salaisuus -teokseen. Jumala 
osoittaa selvästi, missä hän tekee työtään.

Kun 50 opiskelijaa tajusivat, että Elia oli poistunut, he 
halusivat lähteä etsimään häntä (jae 16). Elisa kertoi heille, 
etteivät he löytäisi Eliaa, mutta opiskelijat vaativat vaati-
malla lupaa lähteä etsimään Eliaa. Nuoret voivat olla ajoit-
tain hyvin itsepintaisia. ”Mutta he pyysivät häntä pyytä-
mällä, kyllästyksiin asti, kunnes hän sanoi: Lähettäkää 
sitten. Niin he lähettivät viisikymmentä miestä; ja nämä 
etsivät kolme päivää, mutta eivät löytäneet häntä. Kun 
he tulivat takaisin hänen luoksensa, hänen ollessaan 
Jerikossa, sanoi hän heille: Enkö minä kieltänyt teitä 
menemästä” (jakeet 17–18).

Elisa ei toiminut opiskelijoiden kanssa kovalla kädellä 
vaan käytti samaa rakastavaa perhehallitusta kuin Elia. 
Oppilaat oppivat tuntemaan uuden johtajansa. Oppilaat 
pyysivät neuvoa Elisalta, mutta koska he eivät halunneet 
ottaa neuvosta vaaria, he etsivät kolme päivää turhaan ja 
oppivat kantapään kautta, että Elisaan voi luottaa.

Elisa teki paljon enemmän ihmeitä kuin Elia. Vaikka 
Johannes Kastaja, myös Elian edustaja, ei tehnyt ihmeitä, 
Kristus sanoi, ettei ollut kuin Johannesta suurempaa (Matt. 
11:11). Vanhurskautta ei voi tuomita ihmeiden perusteella. 

Nykytutkijat nimittivät Elisan ”marginaaliseksi profee-
taksi”, mikä tarkoittaa sitä, ettei Elisa osallistunut vahvasti 
yhteiskunnan asioihin. Emme voi palvella Jumalaa ja olla 
samaan aikaan yhteiskunnassa.

OD OTA  I H M E I TÄ

Elia perusti oppilaitokset Gilgaliin, Beetelin ja Jerikoon 
(2. Kun. 2:1–5). H. Armstrong opetti, että alkuperäinen 
Elia johtaa koulutusjärjestelmää huomisen maailmassa. 
Johannes Kastaja tulee toimimaan Elian alaisena ja suuresti 
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tosi koulutuksesta opettanut H. Armstrong Johanneksen 
alaisena. Jumalan Filadelfian seurakunta tulee toimiman 
H. Armstrongin alaisena. Opetamme hyvin pian maailman 
ihmisiä. Jumala motivoi meitä kiinnittämällä mielemme 
tulevaan tehtäväämme.

Kun ymmärrämme, miten tärkeä koulutus oli Elialle, 
luulisi nykyisen Elian vaipan löytyvän ihmisten parista, 
jotka haluavat perustaa Elian lailla oppilaitoksia? Elisa 
jatkoi Elian kouluja. On järkevää kouluttaa nuoria vanhoja 
seuraamaan–kouluttaa omistautuneita ihmisiä, jotka ovat 
valmiita taistelemaan ja jopa antamaan henkensä totuuden 
puolesta.

Tämä on toinen esimerkki, jonka kautta osoitamme, 
että emme jätä Eliaa! Emme suostu jättämään Elian opet-
tamaa! Opetamme kuten Elia ja perehdytämme opiskeli-
jamme Elian oppeihin–huomisen koulutuksen perustaan. 
Herbert W. Armstrong College ja Imperial Academy ovat 
suorassa yhteydessä Jeesuksen Kristuksen paluuseen!

On mielenkiintoista, että ”profeettaoppilaitten” jou-
kossa oli naimisissa olevia opiskelijoita (2. Kun. 4:1) 
samalla tavalla kuin minun aikanani Ambassador 
Collegessa.

Jae 38 kuvaa oppilaita oppia kuulemassa: ”Elisa palasi 
Gilgaliin, ja maassa oli nälänhätä. Ja kun profeetanoppi-
laat istuivat hänen edessänsä, sanoi hän palvelijallensa: 
Pane suuri pata liedelle ja keitä keitto profeetanoppilaille.” 
He ”istuivat hänen edessänsä” kuvauksen istua-verbi mer-
kitsee istuntoa tai koulua. Jumala haluaa kouluttaa meitä. 
Jos etsit koulutusta, Jumala, joka jakoi vedet Elisalle, kou-
luttaa sinua–tavalla tai toisella.

Opiskelijat valmistivat ruokaa, yksi kokosi villejä yrt-
tejä ja laittoi ne pataan. Syödessään opiskelijat tajusivat 
kuitenkin, että ruoassa oli jotain vikaa, mutta Elisa oikaisi 
ongelman: ”Silloin hän sanoi: Tuokaa jauhoja. Ja hän heitti 
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ne pataan. Sitten hän sanoi: Kaatakaa väen syödä. Eikä 
padassa ollut mitään vahingollista” (jae 41). Tämä oli suuri 
ihme nuorille.

Jumala on antanut tälle seurakunnalle monia ihmeitä, 
avannut monia ovia työllemme! Uskon, että lisääntyneen 
ymmärryksemme takia Jumala pitää meitä suuremmassa 
vastuussa kuin Elisan opiskelijoita. He eivät omanneet 
läheskään yhtä paljon totuutta kuin me tänään.

”Ja eräs mies tuli Baal–Saalisasta ja toi Jumalan miehelle 
uutisleipää, kaksikymmentä ohraleipää ja tuleentumatonta 
viljaa repussansa. Silloin Elisa sanoi: Anna väelle syödä” 
(jae 42). Tässä maallikko tuo ensisatonsa oppilaitokselle. 
Kaikki halusivat palvella Jumalaa.

”Mutta hänen palvelijansa sanoi: Kuinka minä voin tar-
jota siitä sadalle miehelle? Hän sanoi: Anna väelle syödä; 
sillä näin sanoo Herra: He syövät, ja jää tähteeksikin. Ja 

Gilgalin oppilaitoksen opiskelijat valmistivat  
vahingossa myrkyllisen keiton, joka Jumalan  

ihmeestä puhdistui Elisan lisättyä siihen jauhoa.
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hän tarjosi heille; ja he söivät, ja jäi tähteeksikin, Herran 
sanan mukaan” (jakeet 43–44). Collegessa oli jo 100 opis-
kelijaa, se kasvoi. Huomaa toinen ihme, nuorten syötyä jäi 
paljon ruokaa tähteeksi!

Ymmärrä, että jos olet uskollinen Jumalalle ja alistut 
hänen hallituksensa alaiseksi, Jumala auttaa sinua suu-
rien ja pienten ihmeiden kautta. Jumala suoritti kerta toi-
sensa jälkeen ihmeitä opiskelijoille. Tarkastellaan vielä 
yhtä esimerkkiä.

K E L LU VA  K I RV E S

”Ja profeetanoppilaat sanoivat Elisalle: Katso, huone, jossa 
me istumme sinun edessäsi, on meille liian ahdas” (2. 
Kun 6:1). Profeetanoppilaiden collegerakennus oli käynyt 
ahtaaksi ja he halusivat rakentaa itselleen isomman paikan. 
Koska heillä ei ollut tarpeeksi maata, he tiedustelivat 
Elisalta, saisivatko he rakentaa alas Jordanille. Opiskelijat 
olivat selvästi alamaisia Jumalan hallitukselle.

Elisa suostui opiskelijoiden suunnitelmaan ja myöntyi 
lähtemään heidän kanssaan. Joukko pilkkoi joella hirsiä 
uudisrakennusta varten, mutta sitten tapahtui onnetto-
muus: ”Mutta erään heistä kaataessa hirttä kirposi kirves 
veteen. Niin hän huusi ja sanoi: Voi, herrani, se oli vielä 
lainattu!” (jae 5). Rautakirveen pää upposi joenpohjaan. 

Profeetanoppilaalla oli Elian ja Elisan opetuksen 
mukainen luonne. (Myös H. Armstrong opetti opiske-
lijoille ensiksi, miten elää, ja sen jälkeen, miten ansaita 
elanto.) Menetetty lainakirves vaivasi ja murehdutti suu-
resti nuorta miestä, joka kääntyi johtajansa puoleen hake-
maan neuvoa Jumalan perhehallituksen mukaisesti. 

Kaikkialla, missä Jumalan perhehallitus on, tapahtuu 
monia inspiroivia ihmeitä! ”Jumalan mies kysyi: Mihin se 
kirposi? Ja hän näytti hänelle paikan. Silloin hän veisti 
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puukappaleen ja heitti sen siihen ja sai kirveen nouse-
maan pinnalle. Sitten hän sanoi: Nosta se ylös. Ja mies 
ojensi kätensä ja otti sen” (jakeet 6–7). Koska opiskelija 
oli uskollinen ja kuuliainen Jumalalle, kirves ui häntä 
kohden! Vaikka varmaan vain muutama henkilö todisti 
tapahtuman, kyseessä oli silti mahtava ihme Jumalalta–
hänen pienelle laumalleen!

Tapaus inspiroi opiskelijoita varmasti. Jumala halusi 
näiden nuorten oppivan, että Jumala tekee uskomattomia 
ihmeitä elämässäsi, jos olet uskollinen. Kun tuet Jumalan 
työtä, odota ihmeitä, koska ihmeitä tapahtuu! 

Useimmat ihmiset pilkkaavat tämän kaltaisia   ihmeitä. 
Jumala on suorittanut jatkuvasti mahtavia ihmeitä per-
heelleen. Jumala on tehnyt jatkuvasti ja tulee jatkossakin 
tekemään ihmeitä! Kirvesihme on profetia, että Jumala 
tekee aina hänen perhehallitukselleen alamaisille ihmi-
sille ihmeitä!

Uiva kirves on vähäinen ihmeteko verrattuna Jumalan 
ihmeelliseen suunnitelmaan rakentaa itsellensä perhe. 
Maailma ei tiedä tänään oikeastaan mitään Jumalasta ja 
Jumalan perheestä. Koska ihmiset hylkäävät Jumalan 
perhehallituksen, heiltä puuttuu usko kokea ihmeitä. 
Jumala kutsuu tämän takia ensihedelmät. Pian maailma 
ymmärtää kirvesihmeen. Saamme kohta opettaa maailman 
ihmisiä. Meidän on ymmärrettävä, että meidät on kutsuttu 
tänään juuri tämän vuoksi. Meitä ei ole kutsuttu pelkäs-
tään pelastukseen. Jollemme pätevöidy opettamaan koko 
maailmaa, meitä ei oteta edes Jumalan perheeseen!

Apostoli Paavali oli pahoillaan heprealaisten takia, 
joiden olisi pitänyt kyetä olemaan opettajia, mutta piti 
joille piti opettaa perusasiat–uudelleen (Hepr. 5:12).

Jumalan tosi seurakunta on opettajiien koulutuslaitos. 
Uutta sivilisaatiota valmistellaan juuri nyt. Pelkästään 
pieni vähemmistö Jumalan omia ymmärtää tämän näyn. 
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Vain he valmistuvat pylväiksi Jumalan päämajan temppe-
liin ja pätevöityvät toimeenpanemaan Jumalan rakastavaa 
hallitusta. 

J U M A L A  I SR A E L I SSA

Elisasta tuli kuuluisa koko Israelissa hänen kouluissaan ja 
niiden ulkopuolella tapahtuvien ihmeiden takia. Lopulta 
Elisan maine levisi jopa Israelin rajojen ulkopuolelle.

Syyrian armeijan kapteeni Naeman oli korkea-arvoinen 
mies, mutta hän oli spitaalinen. Naeman oli todennäköi-
sesti kiertänyt joka puolella maailmaa etsimässä tilaansa 
parannuskeinoa. Eräällä sotilasmatkalla hänen miehensä 
sattuivat vangitsemaan israelilaisnaisen, joka alkoi pal-
vella Naemanin vaimoa ja kertoi, että Israelin profeetta 
Elisa kykenisi parantamaan hänet leprataudista (2. Kun. 
5:1–4). Syyrialaiset eivät olleet israelilaisten ystäviä, enkä 
usko Naemanin innostuneen neuvosta.

Syyrian kuningas lähetti kirjeen Israelin kuninkaalle. 
”Ja hän vei Israelin kuninkaalle kirjeen, joka kuului näin: 
Kun tämä kirje tulee sinulle, niin katso, minä olen lähet-
tänyt luoksesi palvelijani Naemanin, että sinä päästäisit 
hänet hänen pitalistansa” (jae 6). Kun Israelin kuningas 
kuuli pyynnön, hän kuvitteli, että häntä pyydettiin hen-
kilökohtaisesti parantamaan Naeman. Israelin kuningas 
suuttui, koska luuli Syyrian kuninkaan lietsovan sotaa. 
Hän tiesi, ettei hän kyennyt parantamaan ketään.

Kun Elisa kuuli kirjeestä, hän lähetti viestin kunin-
kaalle: ”Anna hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee 
tietämään, että Israelissa on profeetta” (jae 8). Rohkea 
julistus! Tuo kapteeni luokseni. Minä näytän miehelle, että 
Israelissa on Jumala, mitä hän ei voi oppia sinulta, oi kuningas!

Huomaa, mitä tapahtui, kun Naeman saapui Elisan 
talon ovelle: ”Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaat-
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tajan ja käski sanoa: Mene ja peseydy seitsemän kertaa 
Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä, ja sinä tulet puh-
taaksi” (jae 10). Elisa ei tullut ovelle vaan lähetti viestin, 
varmasti collegeopiskelijan kautta, joka kehotti Naemania 
peseytymään seitsemän kertaa Jordanjoessa.

Elisa halusi, että Naeman etsisi Jumalaa, ei ihmistä. 
H. Armstrong toimi samalla tavalla koko toimikautensa 
aikana. 

Korkea-arvoinen soturi Naeman ei mielistynyt anne-
tusta ohjeesta vaan suuttui, koska Elisa ei ollut vastaan-
ottanut häntä henkilökohtaisesti, ja poistui raivoissaan 
paikalta. Naemanin palvelijat tyynnyttivät ja kannustivat 
häntä toimimaan opiskelijan välittämien ohjeiden mukaan. 

”Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin seitsemän kertaa, niin-
kuin Jumalan mies oli sanonut; ja hänen lihansa tuli enti-
sellensä, pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puh-
taaksi” (jae 14). Naeman ei olisi parantunut pelkästään 
kuusi kertaa sukeltamalla. Jos haluat parantua, sinun pitää 
toimia Jumalan tavalla.

Naeman tunnusti ihmeen. ”Sitten hän palasi Jumalan 
miehen luo, hän ja koko hänen joukkonsa, meni sisälle, 
astui hänen eteensä [tällä kertaa hän tapasi Elisan] ja 
sanoi: Katso, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään 
muualla maan päällä kuin Israelissa...” (jae 15).

Elisa-työn pitää opettaa samaa maailmalle! Tämä vai-
kuttava pakanajohtaja oppi Elisalta, että maapallolla on 
vain yksi ainoa Jumala, Israelin Jumala. Tulemme opetta-
maan samaa koko maailmalle!

Muista, että kyseessä on profetia. Jumala iskostaa lähi-
tulevaisuudessa nykymaailman kuninkaiden päihin, että 
on vain yksi Jumala, että kaikki muut jumalat ovat pelkkiä 
mykkiä epäjumalia. Jumala johtaa hengellisessä Israelissa 
eli Jumalan tosi seurakunnassa vain   uskollista pikkuista 
jäännöstään–joka yksin tekee Elia-työtä! Jumala tulee 
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kouluttamaan koko maailman meidän sekä muiden ensihe-
delmien kautta! 

GE E H A SI N  E R E H DYS

Naeman oli niin kiitollinen parantumisesta, että hän 
halusi antaa lahjan vastineeksi. ”Ota siis vastaan jäähy-
väislahja palvelijaltasi”, hän sanoi (2. Kun. 5:15). Naeman 
halusi lahjoittaa hopeaa, kultaa sekä arvotavaroita.

Elisa kieltäytyi tästä ehdottomasti. ”Mutta hän vastasi: 
Niin totta kuin Herra elää, jonka edessä minä seison, en 
minä sitä ota. Ja Naeman pyytämällä pyysi häntä otta-
maan, mutta hän epäsi” (jae 16). Voit ymmärtää, miksi 
Elisa kieltäytyi lahjoista. Pastorin on vaarallista vastaan-
ottaa lahjoja sairaalta henkilöltä, jonka hän on voidellut 
öljyllä. Jumala suorittaa parantamisen, Jumalan ohjaama 
pastori pelkästään rukoilee ja voitelee öljyllä. Pastorit eivät 
tee työtä rahasta, heidän tehtävänsä on saattaa ihmiset 
Isän Jumalan tykö. 

Huomaa, mitä tapahtui, kun Naeman oli matkannut 
lyhyen matkaa: ”…ajatteli Geehasi, Jumalan miehen Elisan 
palvelija: Katso, minun herrani säästi tuota aramilaista 
Naemania, niin ettei ottanut häneltä, mitä hän oli tuonut. 
Niin totta kuin Herra elää, minä riennän hänen jälkeensä ja 
otan häneltä jotakin” (jae 20). Geehasin oli varmaan erin-
omainen opiskelija, koska hän toimi Elisan palvelijana. Nyt 
materialisesti toimiva opiskelija alkoi ajatella: Koska Elisa 
ei ottanut itselleen mitään, minä pyydän jotain palkkioksi.

”Niin Geehasi juoksi Naemanin jälkeen. Kun Naeman 
näki hänen rientävän jäljessänsä, hyppäsi hän alas vau-
nuistaan, meni häntä vastaan ja kysyi: Onko kaikki hyvin? 
Hän vastasi: Hyvin on; mutta herrani on lähettänyt minut 
[tämä oli valhe] ja käskee sanoa: Nyt juuri tuli luokseni 
Efraimin vuoristosta kaksi nuorta miestä, profeetanop-
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pilaita [ehkä myös tämä oli valhe]. Anna heille talentti 
hopeata ja kaksi juhlapukua” (jakeet 21–22). Gehatsin oli 
valmis valehtelemaan hopean ja kullan takia. Hän toimi 
selvästi Elisan toiveiden vastaisesti.

Naeman suostui pyyntöön ja kaksi hänen palvelijaansa 
kantoi Geehasin kanssa luovutetun suuren lahjakuorman 
kotiin. Geehasi päästi palvelijat palaamaan ja varastoi rik-
kaudet ennen Elisan eteen astumista–mikä oli epäeet-
tistä toimintaa. ”Ja hän meni sisälle ja astui herransa luo. 
Niin Elisa kysyi häneltä: Mistä tulet, Geehasi? Hän vas-
tasi: Palvelijasi ei ole käynyt missään [uusi valhe]” (jae 25). 
Erinomainen opiskelija heikkeni hetkeksi hengellisesti.

Elisa tiukkasi opiskelijalta: ”Elisa sanoi hänelle: Eikö 
minun henkeni kulkenut sinun kanssasi, kun eräs mies 
kääntyi vaunuissansa sinua vastaan? Oliko nyt aika ottaa 
hopeata ja hankkia vaatteita, öljytarhoja, viinitarhoja, lam-
paita, raavaita, palvelijoita ja palvelijattaria? Naemanin 
pitalitauti tarttuu sinuun ja sinun jälkeläisiisi ikiajoiksi. 
Ja Geehasi lähti hänen luotansa lumivalkeana pitalista” 
(jakeet 26–27).

On vakava asia, kun joko nuori tai vanha toimii 
Jumalan Pyhää Henkeä ja Jumalan työtä vastaan. Tämä oli 
Geehasi sai kauhean rangaistuksen. Samoin käy kaikille 
saman virheen tekeville. Saatat ajatella, ettet itse saa lep-
ratautia samaan suuntaan toimimalla, mutta katso seura-
kunnasta poistuneita ihmisiä, jotka eivät palaa takaisin. 
Suuri ahdistus on paljon pahempi kokemus kuin lepra-
tauti–etenkin kun ihmiset tiedostavat suuren ahdistuksen 
alkaessa, että he olisivat voineet paeta turvaan! Jumalan 
Elisan edustajan opettaneilla nuorilla, jotka toimivat 
tänään tällä tavalla, vaivaa hengellinen lepratauti. He jou-
tuvat maksamaan teoistaan ankaralla rangaistuksella. 

Onko aika juosta rahan perässä? Jahdata tavaroita? 
Maailma on täynnä asioita, jotka voivat johtaa huomiosi 
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pois Jumalasta. Jumala ei kiellä sinulta näitä, mutta et saa 
koskaan asettaa asiota Jumalan edelle!

Pitäydy Jumalassa ja Jumalan Elian kautta opettamassa. 
Varmista, että ymmärrät H. Armstrongin vuosien aikaiset 
ihanat opetukset. Omaksu opetukset osaksi ajattelumaa-
ilmaasi! Näin toimimalla suojaat mielesi materialismilta 
sekä muita hengellisiltä ansoilta.

H E NGE L L I N E N  A R M E I JA M M E

Jumalan työ on suurin mahdollinen hanke, johon kukaan 
voi olla osallinen. Elisan opiskelijat oppivat myös, että työ 
on joskus vaarallista.

2. Kuningasten kirjan luvun 9 esimerkki havainnol-
listaa asiaa. Elisa antoi yhdelle oppilaalle   kunniakaan teh-
tävän voidella seuraava Israelin kuningas. Huomaa tälle 
annettu ohje: ”Vyötä kupeesi ja ota tämä öljyastia mukaasi 
ja mene Gileadin Raamotiin. Ja tultuasi sinne hae sieltä 
käsiisi Jeehu, Joosafatin poika, Nimsin pojanpoika; mene 
sisään, käske hänen nousta toveriensa keskeltä ja vie hänet 
sisimpään huoneeseen. Ota sitten öljyastia, vuodata öljyä 
hänen päähänsä ja sano: Näin sanoo Herra: Minä olen voi-
dellut sinut Israelin kuninkaaksi. Avaa sitten ovi ja pakene 
viivyttelemättä” (jakeet 1–3).

Elisa eli vaarallisella aikakaudella ja osallistui vaaralli-
seen sodankäyntiin. Elisan palveluksessa olevien nuorten 
piti olla rohkeita. Heidän oli luotettava Jumalaan, he jou-
tuivat jopa vaarantamaan henkensä. Kuinka suuri kunnia 
saada oli saada osallistua työhön! Tämä nuori opiskelija 
muutti historian kulun.

Toisen kerran Syyrian kuningas vihastui Elisaan ja 
lähetti koko armeijansa tätä surmaamaan. Kertomus löytyy 
2. Kun. lukuun 6. kirjattuna. Syyrian kuningas vihastui 
uskoessaan, että yksi hänen palvelijoistaan paljasti salai-
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suuksia israelilaisille. Syyriasta ei löytynyt vakoojaa: ilmi-
antaja oli profeetta Elisa!

Traumaattisten tapahtumien keskellä yksi profeetanop-
pilaista alkoi kärsiä uskonpuutteesta. Oppilas tiedosti, 
että hänen piti lähestyä Jumalaa ja Elisaa vahvistaakseen 
uskoansa, ja oli selvästi alamainen ”herralleen” Elisalle – 
Jumalan hallitukselle. 

Syyrian kuningas tiedusteli palvelijoistaan, kuka oli 
kavaltanut hänet. ”Silloin eräs hänen [Syyrian kuninkaan] 
palvelijoistaan sanoi: Ei niin, herrani, kuningas, vaan pro-
feetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kunin-
kaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. 
Hän sanoi: Menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä 
lähetän ottamaan hänet kiinni. Ja hänelle ilmoitettiin: 
Katso, hän on Dootanissa. Niin hän lähetti sinne hevosia 
ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä 
ja ympäröivät kaupungin” (jakeet 12–14). Suuri armeija–van-
gitsemassa yhtä miestä!

Elisa oli selvästi suuressa vaarassa. ”Kun Jumalan 
miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin 
katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kau-
punkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle: Voi, herrani, 
mitä me nyt teemme” (jae 15). Suuri armeija piiritti kau-
punkia, jossa Elisa majaili. Nuori opiskelija vapisi pelosta 
nähdessään armeijan.

Valtavan Syyrian armeijan nähdessään opiskelija uskoi, 
että toivo oli mennyttä. Hän ei uskonut tarpeeksi Jumalaan, 
joka suojelee Jumalan hallitukselle alamaista perhettään.

Useimmat ihmiset eivät käsitä asiaa. Koska useimmat 
Jumalan omista ja maailman ihmisistä kapinoivat Jumalan 
hallitusta vastaan, he ovat petettyjä eivätkä näe Jumalaa 
suurena ihmeidentekijänä. Tämä on vaikea oppiläksy. 
Onneksi palvelija haki Elisalta apua ja seurasi Jumalan 
hallitusta.

AIKAISEMMAT PROFEETAT: KUINKA VALMISTUA KUNINKAAKSI290



Miten Elisa vastasi? Miten meidän tulee toimia 
tänään kohdatessamme näennäisesti ylitsepääsemät-
tömiä ongelmia? Kuvittele, kuinka pelottavaa olisi havaita 
armeija taistelukoneistoineen Edmondin ympärillä minua 
etsimässä! Elisa koki tämän.

Opiskelijalle sai suuren oppiläksyn uskosta. Elisa 
kehotti: ”hän sanoi: Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat 
meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat 
heidän kanssansa” (jae 16). Kahdesta miehestä toinen näki 
pelkän vihollisarmeijan. Elisa näki kuitenkin myös toisen-
laisen armeijan.

”Ja Elisa rukoili ja sanoi: Herra, avaa hänen silmänsä, 
että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän 
näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia 
vaunuja Elisan ympärillä” (jae 17). Jumala osoitti nuoru-
kaiselle valtavan enkelivaunuarmeijan, joka oli valmis 
hyökkäämään syyrialaisten kimppuun. Opiskelija tajusi, 
kuinka avuton vihollisarmeija oli Jumalan armeijaa vas-
taan ja tunsi olonsa turvalliseksi!

Enkeliarmeija suojelee meitä myös tänään! Ihmettelen, 
kykenemmekö näkemään sen selvästi. Miksi voitamme 
oikeustapaukset? Miksi suuret ovet avautuvat meille? 
Miksi meillä on niin paljon uutta ilmoitusta? Koska todel-
linen hengellinen armeija taistelee puolestamme sekä 
Jumalan työn puolesta! Meidän pitää nähdä Elisan näkemä 
todellisuus.

Muista Elisan oppiläksy opiskelijalle: meidän ei tarvitse 
pelätä koskaan marssiessamme taisteluun. Elisan joukolla 
on suuri työtehtävä. Kohtaamme ajoittain vakavaa vas-
tustusta. Meidän ei tarvitse kuitenkaan huolestua. Emme 
horju, kun tiedostamme, että meitä suojellaan ja meistä 
pidetään huolta. Meitä tukee mahtava armeija! 

Näetkö jättiläismäisen armeijan tulisia enkeleitä, joka 
suojelee tänään Elia-työtä? Voit nähdä, että usko on 
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Jumalan työssä välttämätön! Meidän täytyy kyetä näke-
mään ihmissilmälle näkymätön!

Miten uhka päättyi? Elisa johti sokeutuneet Syyrian 
sotilaat vankeina Israeliin. Yksi mies johti koko armeija-
joukon sokeita sotilaita Israeliin! Voitteko kuvitella moista? 
Kyseessä oli voimallinen ihmeteko!

Profeetta vakuutti Israelin kuninkaan vapauttamaan 
sotajoukon, eikä armeija hyökännyt enää uudelleen 
Israelin kimppuun (jae 23). Joukko tiesi, että Israelissa 
oli Jumala. Tiedätkö sinä, että Israelissa on Jumala? 
Ymmärrämme asian syvällisesti? Elävä Jumala on hengel-
lisessä Israelissa–hän tekee työtään Jumalan Filadelfian 
seurakunnan kautta!  

Tapaus oli opiskelijalle mahtava todiste ja uskoa vahvis-
tava esimerkki! Elisa oli mahtava kouluttaja. 

Jumala on suojellut aina kuuliaista perhettään. Tapaus 
on profetia, kuinka Jumala suojelee tänään Elia-työtään. 
H. Armstrong teki mahtavan työn monista vihollisista 
huolimatta. Jumalan Filadelfian seurakunta tekee tänään 
samasta syystä voimallista työtä pienen ihmisryhmän 
turvin!

Jumalan väkevä armeija tulisine sotavaunuineen 
tukee aina Jumalan työtä! Kohtaamme monia taisteluita. 
Saatamme hävitä osan taisteluista–mutta Jumalan omat 
voittavat aina sodan, kun pysymme kuuliaisina   Jumalan 
perhehallitukselle.

Miksei kaikkivoipa, kaikkivaltias Jumala suojelisi jat-
kuvasti rakastamaansa perhettään? Jumala on suojellut 
aina, mutta vain harva on uskonut Jumalaan!

Meidän on ymmärrettä8vä tulevissa kriiseissä tämä 
totuus syvällisesti. Voimme rentoutua uskossamme, emme 
stressaannu hengellisessä sodankäynnissä. Meidän on 
rakennettava usko, joka kykenee näkemään Jumalan 
armeijan! Jumala suojelee aina hallitsemaansa perhettä.
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Tämä on tulevaisuuden sivilisaation perusta! Tämä on 
Jumalan huomisen maailman koulutusjärjestelmän ydin. 
Pian Jumalan perhe koostuu kaikkien aikojen tottelevista 
ihmisestä, joita opetetaan Kristuksen morsiamen esimerkin 
ja opetuksen kautta. Morsian on kriittinen osa Jumalan per-
hettä ja koulutusjärjestelmää, minkä takia nämä opetukset 
ovat aikaisimmissa profeetoissa, joka on profetia ihmeelli-
sestä tulevaisuudestamme. Tämä ei ole uusi asia. Jumalan 
perhe on aina ymmärtänyt, että Jumala suojelee heitä. Jumala 
on luvannut ”paljastaa sen lapsenmielisille” ihmisille – jotka 
alistuvat lapsenomaisesti Isänsä alaisiksi (Matt. 18:1–3).

Jumalan armeija on todellinen. Nämä profetiat ovat 
todellisia. Meidän pitää rakentaa usko, joka kykenee usko-
maan Jumalaan. Tämän kaltainen usko mullistaa jokaisen 
ihmisen elämän. 

P ROF E T I AT  
VA I K U T TAVAT  K A NSA A N 

Elisa teki työtään vaikeana, vaarallisena aikana. Hänen 
tuli toimittaa hälyttävä Israelin vastainen viesti, aivan 
kuin meidän tänään! Kohta näemme, kuinka viesti järkytti 
kuninkaita sekä ja Israelin johtajia.

2. Kun. 4:38 kertoo, että kun Elisa vieraili yhdessä oppi-
laitoksistaan, ”maassa oli nälänhätä” – suuri kuivuus, kan-
sakunnan kirous. Viime vuosina kuivuus on kohdannut 
Jumalan collegen sijaintipaikkaa Oklahomaa sekä myös 
Texasia ja Kaliforniaa, kahta Ambassador Collegen sijainti-
paikkaa Yhdysvalloissa. Jumala huolehtii omistaan, mutta 
joudumme joskus myös jakamaan Jumalan kansalliseen 
Israeliin kohdistuvan vihan, kuten Elisan päivinä.

Raamattu kuvaa haastavaa Syyrian armeijan piiritystä. 
”Sen jälkeen Benhadad, Aramin kuningas, kokosi kaiken 
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sotajoukkonsa ja tuli ja piiritti Samarian. Silloin syntyi 
Samariassa, heidän piirittäessään sitä, suuri nälänhätä, 
niin että aasinpää maksoi kahdeksankymmentä hopea-
sekeliä ja neljännes kab–mittaa kyyhkysensontaa viisi 
hopeasekeliä” (2. Kun. 6:24–25). Nälänhätä oli niin ankara, 
että ihmiset söivät alhaisimpia epäpuhtaiden eläinten osia.

Israelin kuninkaan ohittaessa apua pyytävän naisen, 
tämä kuvasi sanoinkuvaamatonta kannibalismia kansan 
parissa (jakeet 26–29). Tämä tragedia oli Jumalan 5. Moos. 
28:53 ja luvun 57 profetian varoitusten suora täyttyminen! 

”Kun kuningas kuuli vaimon sanat, repäisi hän vaat-
teensa, kävellessään muurin päällä. Niin kansa näki, että 
hänellä oli vaatteiden alla säkki, paljaalla iholla. Ja hän 
sanoi: Jumala rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos Elisan, 
Saafatin pojan, pää tänä päivänä jää hänen hartioilleen” 
(2. Kun. 6:30–31). Kuningas järkeili, että Elisan profetia 
aiheutti Israelin romahduksen! Kuningas päätti tappaa 
Jumalan profeetan.

Vaikka Jumalan profetioiden julistaminen voi olla 
varsin vaarallista, emme saa kuitenkaan unohtaa, että 
Jumalan ylivoimainen enkeliarmeija taistelee Jumalan 
Filadelfian seurakunnan puolesta. Me vaikutamme Elisan 
lailla kuninkaiden ja kansojen elämään! Mikään ei pysäytä 
elävää Jumalaa!

Elisa lähetti samassa yhteydessä yhden opetuslapsistaan 
kuningas Ahabin ja Iisebelin tykö vaarallista tehtävää suo-
rittamaan (2. Kun. 9:1–8). Lähettiläs saattoi perille pelot-
tavan viestin, hän ilmoitti, että koirat söisivät Iisebelin 
(jakeet 9–10). Juuri näin tapahtui (jakeet 30–37). Kun 
Iisebelistä tuli koiran lantaa, hän ei pettänyt eikä pakot-
tanut enää ihmisiä harjoittamaan väärää uskontoaan.

Iisebel edustaa Ilmestyskirjan luvun 17 suurta uskon-
nollista porttoa, ja tämä profetia esittää, mikä tämän 
kirkon loppu on. Siitä tulee koiran lantaa!
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Saamme kohta nähdä saatanan suuren kapinan lopun. 
Olemme nähneet, kuinka tämä suuri väärä uskonto on 
tunkeutunut tänään jopa Jumalan Laodikean seurakun-
taan. Kohta saatanallinen uskonto on mennyttä.

I SR A E L I N  S OTAVAU N U T

Elisan elämän loppuvaiheessa hänellä oli hyvä suhde 
Israelin kuninkaaseen. Huomaa hämmästyttävä tapaus: 

”Mutta kun Elisa sairasti kuolintautiansa, tuli Jooas, 
Israelin kuningas, hänen tykönsä. Ja kumartuneena hänen 
kasvojensa yli hän itki ja sanoi: Isäni, isäni! Israelin sota-
vaunut ja ratsumiehet!” (2. Kun. 13:14). Kuningas Jooas 
lausui Elisasta saman kuin Elisa Eliasta! (2. Kun. 2:12).

Kuningas lausui hienosti uskonnollisesta johtajasta! 
Kuningas tiesi, että Elisa oli ainoa ”sotavaunu”, joka saat-
taisi Israelin (ja maailman) menestykseen. Jumala salli 
kuninkaan ymmärtää asian.

Jumalan Elia-työ on ”Israelin sotavaunut”. Emme 
menesty, jollemme pitäydy tähän «menestystar i-
naan”. Kuningas edustaa kaikkia huomisen maailmassa 
Daavidin tykö saatettavia merkkihenkilöitä, joille opete-
taan Elian opetukset ja jotka osoitetaan Isän Jumalan tykö. 
Tässä Jumala antaa meille esimerkin kuninkaasta, joka 
osasi etsiä ratkaisua kansakuntansa ongelmiin Israelin 
sotavaunuista.

Työmme ei ole pelkkä yksi toisten joukossa. Työmme 
pelastaa maailman! Jumala tuo omiensa kautta koko maa-
ilman näiden ”Israelin sotavaunujen” tykö. Koulutamme 
kohta koko maailman! Rakennamme Jumalaperheen 
Elian ja Elisan lailla. Opimme tänään kertomalla ihmi-
sille, kuinka he voivat ratkaista ongelmansa, miten olla 
kuninkaita ja pappeja, miten katsoa Jumalaan ja rakentaa 
Jumalan perhettä.
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Tämä vuoksi Jumalan valitut ovat Jumalan tosi kunin-
kaallisia. Olemme tänään kunnioitetuimpia ihmisiä maa-
pallolla! Kunnioitamme Isää Jumalaa, joka kääntyy ja huo-
lehtii meistä ihmeellisellä tavalla.

E L I SA N  LU U T 

Jumala tallensi vielä viimeisen lausuman, josta käy ilmi, 
mitä hän ajattelee Elisasta, häntä erinomaisesti palvelleesta 
miehestä, joka viittasi jatkuvasti opiskelijansa Eliaan.

”Sitten Elisa kuoli, ja hänet haudattiin. Ja mooabilaisten 
partiojoukkoja tuli maahan vuosi vuodelta. Ja kerran, kun 
he haudatessaan erästä miestä näkivät partiojoukon, heit-
tivät he miehen Elisan hautaan ja menivät matkoihinsa. 
Kun mies kosketti Elisan luita, virkosi hän ja nousi jaloilleen” 
(2. Kun. 13:20–21). Kun kuollut mies kosketti Elisan luita, 
hän virkosi hetkessä henkiin!

Olemme osallisia samaan työhän kuin Elisa. Jatkamme 
Elian työtä, upeaa historiaa. Ymmärrämme tänään 
enemmän totuutta kuin Jumalan omat aikaisempina aika-
kausina! Ihmisillä ei ole koskaan aikaisemmin ole ollut 
suurempaa mahdollisuutta saada oppia Jumalan totuutta 
kuin tänä päivinä!

Jumalalla on suuri suunnitelma meitä varten. Hän 
haluaa kouluttaa meistä kuninkaita ja pappeja! Käytä 
hyväksesi tarjottua tilaisuutta, sinulle tarjottua kou-
lutusta. Hyödynnä totuutta, rakenna uskoasi ja anna 
Jumalan tehdä ihmeitä elämässäsi! Onnellisen lopputu-
loksen saavutettuamme, kun katsomme ajassa taaksepäin, 
muistelemme nykyisiä aikoja suurella ilolla!
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Suunemilainen 
vaimo: miten 

olla suuri

2 Kuningasten kirjan luvussa 4 esiintyy henkilö, jota 
Jumala kutsui ”arvossapidetyksi vaimoksi”, engl, ”suu-
reksi naiseksi” (jae 8). Miksi vaimo oli arvossapidetty? 

Hän ei johtanut yhtiötä, ei sotinut armeijassa. Raamattu ei 
kerro vaimon teoista–vain että vaimo tunnisti työn hedel-
mistä ja Pyhän Hengen kautta Elisan Jumalan edustajaksi. 
Nainen oli suuri, koska hän ymmärsi, että Elisa oli Jumalan 
mies!

Tunnistatko Jumalan miehen, kun näet hänet? 
Havaitsetko Jumalan pastorit? Tiedätkö, että löytyy Elian 
vaippaa kantava Jumalan mies? Niitä, jotka eivät tiedä ja 
tunnista, kohtaa äärimmäinen kärsimys. Meidän tulee 
tietää! Jumala ilmoittaa, että jos sinä tunnistat, sinä 
olet suuri. Tämän pitäisi kannustaa jokaista Jumalan 
seurakuntalaista.

Vaimo teki kaikkensa auttaakseen Jumalan miestä (jae 
10). Hän rukoili Elisan puolesta, luultavasti joka päivä. 
Emme tiedä, kuinka moneen vaimon rukoukseen Jumala 
vastasi.

Jumala antoi tälle suunemilaiselle vaimolle tämän toi-
veiden mukaisen lapsen hänen suuruutensa takia (jae 17). 
Kun myöhäinen teini-ikäinen lapsi kuoli (jae 20), tapaus 
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ei murskannut häntä vaan hän kääntyi heti Elisan puo-
leen. Vaimo ei jättänyt Elisaa, kunnes sai tältä avun (jae 
30). Naisen uskollisen asenteen vuoksi Jumala herätti 
lapsen kuolleista! (Jakeet 34–35). Jumala toimi, koska 
suuri nainen tunnisti, että Elisa oli Jumalan mies!

Onko tämä pelkkä muinaishistoriallinen esimerkki? 
Ei–esimerkki on meille tänään! Tapauksessa on kysys, 
ymmärrämmekö, missä Elian vaippa on. Kokemamme 
ihmeet saattavat ovat erilaisia, mutta tämä tarina opettaa, 
kuinka sinä voit olla suuri. 

Ymmärrätkö syvällisesti, missä Elia-työ on tänään? 
Työn tunnistavat ja sitä tukevat palkitaan, he saavat olla 
Jumalan kanssa Jumalan päämajassa ikuisesti! Emme voi 
hävitä Jumalaa ja Jumalan työtä tukiessamme. Ota vaari 
Jumalan tarjoamasta loistotilaisuudesta!
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K A K SI TOI STA

Daavidin 
valtaistuin: 

Lamppu pimeässä 
maailmassa

Salomon seuraaja, hänen poikansa Rehabeam (1. Kun. 
11:43), teki pian pahoja virheitä. ”Mutta hän hylkäsi 
tämän neuvon, jonka vanhat hänelle antoivat” (1. 

Kun. 12:8). Rehabeam ei ollut hyvä kuningas. Israel kapinoi 
Rehabeamia   ja   Davidin huonetta vastaan–aivan kuin tänä 
päivänä (jae 19). Kapinoinnin seurauksena Israelin kansan 
jakautui kahdeksi valtioksi, kapinointi tänään saa myös 
hengellinen Israelin, Jumalan seurakunnan, jakautumaan 
järkyttävästi. 

Pohjoinen Israelin valtakunta ei toipunut jakautumi-
sesta. Israelin jokainen kuningas oli paha sen itsenäistymi-
sestä 2. Kun. luvun 17 kuvaamaan Assyrian valloitukseen 
saakka! Epävakaa pohjoinen valtakunta näki yhdeksän eri 



dynastiaa. Näemme, kuinka kapina Daavidin valtaistuinta 
vastaan johtaa tuhoisiin seuraamuksiin! 

Myös eteläinen valtakunta koki huomattavia ongelmia, 
mutta Jumala säilytti Daavidin valtaistuimen. Hän var-
misti, että ”minun palvelijallani Daavidilla aina olisi 
lamppu palamassa minun edessäni” (1. Kun. 11:36). Toisin 
kuin pohjoinen valtakunta, Juudassa jatkui yksi jatkuva 
hallitsijalinja. Jumalan lupaus pysyy!

Vaikka Juudalla oli pahoja kuninkaita, sitä hallitsi myös 
moni vanhurskas kuningas, joka aika ajoin palautti kan-
salle oikean jumalanpalvonnan. Valitettavasti myös Juuda 
lankesi lopulta syntiin ja vietiin vankeuteen. Aikaisemmat 
profeetat päättyy tähän.

Isänsä Daavidin vanhurskasta esimerkkiä seuranneet 
kuninkaat menestyivät. Sama pätee tänään Jumalan kunin-
kaisiin–ja ikuisesti!

Kun Babylon valloitti Juudan sekä Jerusalemin kau-
pungin, lamppu–Daavidin valtaistuimen valo siirrettiin 
Irlantiin. Irlannista valtaistuin siirrettiin Skotlantiin, ja 
lopulta Britanniaan, josta se löytyy tänään. 

Jerusalemin tuho ei murskannut maailman ainoaa 
toivoa. Lamppu palaa edelleen kirkkaasti huolimatta siitä, 
kuinka paha valtaistuimella istuva kuningas tai kuningatar 
on, koska Jumala pitää lupauksensa Daavidille. Daavidin 
valtaistuin ei kuole koskaan.

Paha Daavidin valtaistuimella istuva hallitsija ei 
lisää lampun kultaista loistoa vaan himmentää ihmisten 
kykyä todistaa ja toivottavasti myös ymmärtää Jumalan 
lupauksen toteutuminen.

Herbert W. Armstrongin työ sekä Jumalan Filadelfian 
seurakunta tänään saavat Daavidin valtaistuimen lampun 
loistamaan–hengellisesti entistä kirkkaammin! Jumala 
voimistaa pcg:n toimia, hän antaa yhä syvempää ymmär-
rystä Jumalan lupauksesta Daavidille.
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1. Kun. 11:36 puhuu hepreaksi lampusta. Tämä lamppu 
palaa jatkuvasti aina Kristuksen paluuseen saakka, kun 
Kristus hallitsee maailmaa Daavidin valtaistuimelta!

Jumala solmi Jeremian kautta kaksi liittoa: liiton 
Daavidin ja liiton leeviläisten kanssa. Näiden kahden liiton 
kautta lamppu palaa kirkkaasti. 

”Sillä näin sanoo Herra: Aina on mies Daavidin suvusta 
istuva Israelin heimon valtaistuimella. Ja aina on mies lee-
viläisten pappien suvusta oleva minun edessäni uhraa-
massa polttouhria ja sytyttämässä ruokauhria ja toimit-
tamassa teurasuhria joka päivä” (Jer. 33:17–18). Jumalan 
lupauksen mukaan Daavidin valtaistuimella istuu aina 
mies. Tämä liitto itsessään on lamppu maailmalle. Toinen, 
nykyisten hengellisten leeviläisten kanssa solmittu liitto 
kertoo, että löytyy myös Jumalan lampun hohdetta suu-
rentava mies.

Sakarja puhuu seitsemästä lampusta, mikä on profetia 
Uuden testamentin seurakunnan seitsemästä aikakaudesta 
(Ilm. 1:20). Elämme nyt seitsemättä ja viimeistä aikakautta. 
”Ja Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti 
minut, niinkuin joku herätetään unestansa. Ja hän sanoi 
minulle: Mitä sinä näet? Minä vastasin: Minä näen, katso: 
lampunjalka, kokonansa kultaa, ja sen yläpuolella sen 
öljyastia, ja lampunjalassa sen seitsemän lamppua, ja seit-
semän öljyputkea lamppuihin, jotka ovat siinä ylimpänä. 
Ja kaksi öljypuuta sen ääressä, toinen öljyastian oikealla, 
toinen vasemmalla puolella. Minä lausuin ja sanoin näin 
enkelille, joka puhutteli minua: Mitä nämä ovat, Herra? 
Niin enkeli, joka puhutteli minua, vastasi ja sanoi minulle: 
Etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä sanoin: En, Herra. Ja 
hän lausui ja sanoi minulle näin: Tämä on Herran sana 
Serubbaabelille, näin kuuluva: Ei sotaväellä eikä voimalla, 
vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot” (Sak. 4:1–6). 
Lampun öljy kuvaa Jumalan Pyhää Henkeä.
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Jumalan Pyhä Henki antaa voiman nykyiselle Jumalan 
sanomalle Daavidin valtaistuimesta, mikä tarkoittaa sitä, 
että Daavidin valtaistuimen lamppu paistaa tänään maail-
massa kuninkaan teoista huolimatta kirkkaasti. 

Kuka tahansa halukas pystyy näkemään ja ymmärtä-
mään totuuden.

Jumalan valitut julistavat tänään maailmalle sanomaa 
Daavidin valtaistuimesta. Sanoma on ”Daavidin avain” 
(Ilm. 3:7–8), joka avaa Daavidin valtaistuimen todellisen 
hengellisen merkityksen.

Maailman ihmisillä ei ole tekosyytä sivuuttaa viestiä, 
sillä Jumalan lamppu levittää valoa ympäri maailmaa. 
Miljardit ihmiset kykenevät löytämään lampun viestin ja 
ymmärtämään sen, mutta valitettavasti useimmat eivät 
kuitenkaan vielä halua. Sanoma todistaa heitä vastaan.

Suuren ahdistuksen ja Herran päivän kärsimys auttaa, 
mutta ei pakota, miljoonia ihmisiä oppimaan tuntemaan 
Jumalan, ja etsimään Daavidin valtaistuimella istuvalta 
Kristukselta ja hänen morsiameltaan johtajuutta.

Täm ä on pime än,  pah an m aa i lm an a inoa 
toivo. Jumala ei jätä ihmisiä koskaan ilman toivoa! 
Ilmaiskirjamme Yhdysvallat ja Britannia profetioissa kertoo 
kokonaisvaltaisesti. 

Tämä lamppu palaa ikuisesti tästä toivosta, joka täyttää 
pian koko maailman valolla. Jeesus Kristus palaa pikai-
sesti ja luo nykyiseen vaaralliseen maailmaan uuden 
sivilisaation!

VA R AU DU  Y H T E E NOT TOI H I N

Rehabeamin hallituskaudella synti levisi laajalti: ”Hekin 
tekivät itsellensä uhrikukkuloita, patsaita ja asera-karsik-
koja [kuten pakanauskonnoissa] kaikille korkeille kukku-
loille ja jokaisen viheriän puun alle. Ja maassa oli myöskin 
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haureellisia pyhäkköpoikia. He jäljittelivät niiden kan-
sojen kaikkia kauhistavia tekoja, jotka Herra oli karkoit-
tanut israelilaisten tieltä” (1. Kun. 14:23–24). Nämä miehet 
tekivät tekoja, joita Jumala kutsuu kauhistuksiksi.

Muutaman vuoden kuluttua, Rehabeamin pojanpoika 
Aasa käänsi tilanteen oikeaan suuntaan. ”Ja Aasa teki 
sitä, mikä oli oikein Herran silmissä, niinkuin hänen isänsä 
Daavid, ja toimitti haureelliset pyhäkköpojat pois maasta ja 
hävitti kaikki ne kivijumalat, jotka hänen isänsä olivat 
tehneet” (1. Kun. 15:11–12). Aasa seurasi Daavidin esi-
merkkiä ja palautti rohkeasti kansan oikeille raiteille.

Tiedämme, ettei tehtävä ollut helppo! Ihmisten tai-
pumus on vajota jatkuvasti syvemmälle syntiin. Kurssin 
muuttaminen on suuri haaste. Se vaatii vakaumuksen ja 
hengellistä rohkeutta. Jumala oli varsin tyytyväinen Aasan 
tekoihin, vaikkei kuningas saattanut työtä täydellisesti 
päätökseen (jae 14).

Asaa seurasi hänen poikansa Joosafat, hänkin van-
hurskas. Joosafat nousi Juudan valtaistuimelle Ahabin 
Israelin pahan hallintokauden neljäntenä vuotena (1. Kun. 
22:41). ”Ja hän vaelsi kaikessa isänsä Aasan tietä, siltä 
poikkeamatta, ja teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä 
(jae 43). Yksi toimeksianto oli saattaa hänen isänsä alkuun 
panemat teot päätökseen: ”Hän hävitti maasta viimeiset 
niistä haureellisista pyhäkköpojista, jotka olivat jääneet jäl-
jelle hänen isänsä Aasan ajoilta” (jae 46). Oikeamielinen 
kuningas karkotti homoseksuaalit maasta! Kuolema seu-
rasi, jos he eivät poistuneet, minkä Jumala hyväksyi.

Mitä mieltä olet sodomiasta? Oletko samaa mieltä kuin 
Jumala? Israelin kansat ovat tänään tätä syntiä täynnä! 
Olemme vajonneet kaulaan asti Sodoman ja Gomorran 
synteihin! Yhteiskunta edistää aggressiivisesti samaa 
sukupuolta olevien ”avioliittoa”. Tätä paholaisen mielestä 
peräisin olevaa epäaitoa avioliittoa edistetään tänään ylim-
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mältä taholta! Kuten Jerobeamin tapauksessa kävi ilmi, 
johtajat voivat ”johdattaa” ihmiset synnintekoon (esim. 1. 
Kun. 14:16). Jumala pitää johtajia vastuussa. Jos päättäjät 
puhuvat jatkuvasti synnistä–ihmisluonnon suuntaus ja 
heikkous johtavat väistämättömästi vähitellen turtumi-
seen. Ihmiset ensin vitsailevat ja kohta hyväksyvät asian. 
Ihmisistä tulee asenteissaan sodomalaisia!

Mitä Jumala ajattelee asiasta? Jumala käski kunin-
kaiden ajaa sodomian harjoittajat ulos! Asia on päivän-
selvä. Jokaisen pitäisi olla perillä, mitä mieltä Raamattu 
on asiasta, mutta kuinka moni uskonnollismielinen puhuu 
julkisesti maassa vallitsevasta pahasta sodomiasta? Ihmiset 
alkavat päätellä, että asia on hyväksyttävä, ja useimmat 
alkavat tukea asiaa voimakkaasti! Ihmisen päättely ei kui-
tenkaan määrittele asiaa oikeaksi tai vääräksi–Jumala mää-
rittelee! Jokaisen vähänkin Raamattua tuntevan pitäisi olla 
tietoinen asiasta! Moni on, muttei hyväksy sitä. Osa ihmi-
sistä jopa väittää, että Raamattu hyväksyy kauhistuksen. 
Ovatko nämä ihmiset rehellisiä? Eivät tietenkään!

Jumala käskee seurakuntansa varoittaa ihmisiä sodo-
miasynnin seuraamuksista. Kirjoittamamme kirja nimeltä 
Perheen uudelleenmääritteleminen selvittää Jumalan kannan 
asiasta (tilaa ilmaiseksi). Sanoma ei ole suosittu. Näemmekö 
Jumalan omien ja Sodoma ja Gomorra -yhteiskunnan 
välisen yhteenoton? Uskon, että kuljemme kohti konfliktia.

Laaja-alainen sodomia on merkki siitä, että yhteiskun-
tamme on romahduksen partaalla. Miksi? Koska sodomia 
on sitä paljon suuremman synnin, perheen hajoamisen, 
hedelmä. Vahvoista perheistä muodostuu vahvoja kansoja, 
ja ylösalaiset rikkoutuneet perheet saavat aikaan Sodoman 
ja Gomorran kaltaisen yhteiskunnan.

Profet ia kertoo Israelin kansojen, er ity isest i 
Yhdysvaltojen, Britannian ja juutalaiskansan perheiden 
hajoamisesta (Jes. 3:1–12).
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Sodomiassa on kyse syystä ja seurauksesta, vaikka 
useimmat ihmiset päättelevät juuri päinvastoin.

On aika kuunnella Jumalan, ihmisen Luojan mieltä!
Daavidin valtaistuimen historia antaa Jumalan näke-

myksen sodomiasta. Jumalan nykyisellä Filadelfian seura-
kunnalla on kirkas viesti valtaistuimesta, joka on lamppu, 
turvallinen valaistu polku keskellä pimeää, pahaa maa-
ilmaa, joka tuhoaa kohta kaiken ihmiselämän!

Elämme Israelin historian kaikkien pimeintä aikakautta. 
Ihmiset kulkevat ylpeän ylimielisenä Jerobeamin tietä. 
Aam. 7:10–13 ennustaa lopunajan Jerobeamin ja Jumalan 
profeetan välisestä yhteenotosta. Aikaisempien profeet-
tojen esimerkit opettavat meille monta asiaa, joista meidän 
tulee olla tietoisia tänä lopunaikana.

VÄ L I N P I TÄ M ÄTÖN  
VA N H U R SK AUS

1. Kun. luku 15 kuvaa Abiamin lyhyttä hallituskautta 
Juudan kuninkaana. Abiam oli paha kuningas, mutta jae 
4 kertoo: ”Mutta Daavidin tähden Herra, hänen Jumalansa, 
antoi hänen lamppunsa palaa Jerusalemissa, korotta-
malla hänen jälkeläisekseen hänen poikansa ja pitä-
mällä Jerusalemia pystyssä.” Samanlainen lausuma esite-
tään pahan Jooramin hallituskaudesta: ”Ja niin hän teki 
sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Mutta palvelijansa 
Daavidin tähden Herra ei tahtonut tuhota Juudaa, koska 
hän oli luvannut antaa hänelle ja hänen pojilleen lampun 
ainiaaksi” (2. Kun. 8:18–19).

Jumala antaa aina lampun, valon, jotta kykenemme 
näyttämään ihmisille Jumalan tien. Ihminen on aina 
hylännyt annetun lampun, vaikka valon tuoja olisi itse 
Jumalan Poika Jeesus Kristus!
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”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli 
Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut 
syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt 
mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä 
oli ihmisten valkeus” (Joh. 1:1–4). Kristuksen elämä oli 
ihmisten valo. ”Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei 
sitä käsittänyt” (jae 5).

Tämä pimeä maailma hylkäsi jopa lihaksi tulleen 
Jumalan ja ristiinnaulitsi hänet. Olemme syntiemme 
tähden kaikki syyllisiä Kristuksen ristiinnaulitsemiseen.

Esimerkki osoittaa, kuinka kova ja kapinallinen ihmis-
luonto on. Me emme käsitä Jumalan valoa!

Saatana yrittää aina tukahduttaa Daavidin valtais-
tuimen, ja johtaa Jumalan omat syntiin. Juuda koki erittäin 
pahojen kuninkaiden alaisuudessa hirveän aikakauden. 
Daavidin linja yritettiin tuhota (2. Kun. 11:1). Jumala suo-
jeli Jooasta ja säilytti kuningassuvun.

Jooaan valtakaudella ja pappi Joojadan vaikutuksen 
alaisena Baalin temppeli tuhottiin ja liitto Jumalan kanssa 
uusittiin. Jooas korjasi jopa rappeutuneen temppelin (2. 
Kun. luku 12). Kaikkea ei toimitettu kuitenkaan oikealla 
tavalla. Jooas teki Joojadan kuoleman jälkeen valitettavia, 
vakavia virheitä ja lankesi epäjumalanpalvelukseen. Synnin 
takia Juuda joutui syyrialaisteen sortamaksi, ja salaliiton 
tehneet palvelijat surmasivat Jooan (2. Aik. 24:24–26). 

Jooan pojan Amasjan valtakausi oli myös suhteellisen 
vanhurskas, mutta Amasja ei palvellut Jumalaa koko sydä-
mestään kuningas Daavidin standardin mukaisesti (2. Kun. 
14:3). Hänen hallintokautensa päättyi tappioon, Israelin 
voittoon ja murhaan–hänen isänsä lailla (jakeet 19–20).

Sitten seurasi Amasjan pojan Ussian (jota kutsutaan 
myös Asarjaksi) hallintokausi, joka alkoi sekin hurskaasti 
(2. Kun. 15:3). ”Ja hän etsi Jumalaa, niin kauan kuin Sakarja 
eli, joka ymmärsi Jumalan näkyjä. Ja niin kauan kuin hän 
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etsi Herraa, antoi Jumala hänen menestyä” (2. Aik. 26:5). 
Ussia sai nauttia sotilasvoitoista ja alkoi vahvistaa ja uudel-
leen rakentaa Juudaa ja Jerusalemia. Ussia unohti kuitenkin, 
kuka oli siunannut häntä, toimi ylimielisesti ja alkoi suit-
suttaa pyhäkön kultaisella alttarilla–ikään kuin olisi pappi!

Osa urheista papeista haastoi Ussian toiminnan: ”Nämä 
astuivat kuningas Ussiaa vastaan ja sanoivat hänelle: Ei 
ole sinun asiasi, Ussia, suitsuttaa Herralle, vaan pap-
pien, Aaronin poikien, jotka ovat pyhitetyt suitsutta-
maan. Mene ulos pyhäköstä, sillä sinä olet ollut uskoton, 
eikä siitä tule sinulle kunniaa Herralta Jumalalta” (jae 18). 
Ussian ei olisi pitänyt astua pyhäkköön! Seuraa vakavia 
ongelmia, kun ihmiset, joita Jumala ei ole sijoittanut kysei-
seen työhön, yrittävät toimittaa Jumalan pastorien työteh-
täviä. Olemme joutuneet kärsimään Jumalan seurakun-
nassa tällä Laodikean aikakaudella hirvittäviä ongelmia 
ihmisten taholta, joita ei ole kutsuttu pastoreiksi, ja jotka 
eivät ajattele kuin Jumala tai eivät johda ihmisiä Jumalan 
tykö. Tämä on erittäin vakava synti Jumalan silmissä!

Jumala löi Ussiaa pitaalilla tämän synnin takia, mikä toi 
hänen valtakuntansa pikaiseen päätökseen (jakeet 19–21). 
Näinä aikoina iski suuri maanjäristys, johon viitataan pro-
feettojen kirjoissa (Aam. 1:1; Sak. 14:5). Josephus kertoo, 
että kun Ussia oli temppelissä, maanjäristys iski ja aiheutti 
suurta vahinkoa sen rakenteelle (Antiquities, ix, 10:4).

Olemme nähneet, kuinka maanjäristys ravisteli Laodikean 
seurakuntaa hengellisesti. Ensimmäisen vuosisadan Laodikea-
kaupunki koki toistuvia maanjäristyksiä. Sama pätee tänä 
lopunaikana hengelliseen Laodikeaan.   

Kuninkaat toimittivat joitakin hyviä tekoja, mutta epä-
onnistuivat lopulta, koska eivät pitäytyneet täysin Daavidin 
valtaistuimen lamppuun–he eivät pysyneet uskollisina 
loppuun saakka. Innottoman kuuliaisuuden loppu on 
huono. Jumala haluaa, että isoamme ja janoamme tosis-
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samme vanhurskautta. Tämä muuttaa elämäsi suunnan 
dramaattisesti–ikuisesti!

K E H E N  LUOTAT ?

Seuraava Raamatun kiittämä Juudan kuningas on Ussian 
poika Jootam: ”Hän teki sitä, mikä on oikein Herran sil-
missä, aivan niinkuin hänen isänsä Ussia oli tehnyt” (2. 
Kun. 15:34). Näimme luvusta seitsemän, että Jootamin äiti 
oli ”Saadokin tytär” (jae 33), jolla oli varmaankin tärkeä 
rooli Jootamin koulutuksessa. Hän auttoi kasvattamaan 
kuninkaan, joka palveli Jumalaa.

Kuningas Daavidin kaksi uskollisinta pappia oli Ebjatar 
ja Saadok. Ebjatar toimi ylipappina ja Saadok hänen alai-
senaan. Kun Daavidin poika Absalom aloitti kapinan, 
moni israelilainen kääntyi seuraamaan Daavidin sijasta 
Absalomia. Ebjatar ja Saadok eivät kuitenkaan kapinoineet.

Kun Daavid oli iäkäs, hänen toinen poikansa Adonia 
nousi kapinaan. Myös Ebjatar liittyi tällä kertaa kapinaan. 
Ehkä Ebjatar ajatteli erheellisesti, että Daavid oli liian 
vanha kuninkaaksi. Ylipappi kääntyi kuningasta vastaan! 
Daavidille petos oli varmaan yksi masentavimmista hänen 
elämänsä hetkistä.

Saadok pysyi uskollisena, minkä takia hänet nimitet-
tiin ylipapiksi, ja sai pian kunnian voidella Salomon kunin-
kaaksi. Toisin kuin muut papit, Saadok oli uskollinen 
Daavidille Salomon hallituskauteen saakka aina kuole-
maansa saakka. Saadokin pojat seurasivat isänsä esimerkkiä. 

Saadokin pojat olivat isälleen ja Jumalalle niin suuresti 
uskollisia, että Jumala kutsuu nykyisellä Laodikean aika-
kaudella uskollisena pysynyttä 5 prosenttia seurakuntalai-
sista Saadokin jälkeläisiksi (engl. pojiksi).

Kun 95 prosenttia Jumalan omista kääntyi nykyaikana 
pois Jumalasta, Saadokin jälkeläiset pysyivät uskollisina.
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2. Kun. luvussa 15 Saadokin tytär auttaa kasvattamaan 
poikansa kirkastamaan Daavidin lampun palamista.

On ilmiömäistä, kuinka suuresti vahva isä Saadok vai-
kutti perheeseensä. Saadok oli Daavidin kaikkien aikojen 
paras, uskollisin pappi. Saadok osoitti voimallisesti, miten 
Jumala teki Daavidin valtaistuimen kallisarvoiseksi lam-
puksi maailmassa, todistajaksi Israelia   ja kaikkia muita 
kansoja vastaan.

Saadokin lailla myös tämän tytär auttoi ihmisiä näke-
mään, miten kauniin lampun Jumala antoi maailman ihmi-
sille Daavidin valtaistuimen kautta!

Jootamin poika Aahas oli paha hallitsija, joka otti osaa 
osallistui pahaan pakanuuteen ja epäjumalanpalveluk-
seen sekä lakkautti temppelipalveluksen, minkä seurauk-
sena Jumala salli Syyrian kuninkaan ja jopa jumalattomien 
israelilaisten vangita ja tappaa lukuisia ihmisiä! Aahas ei 
anonut Jumalan suojelua vaan kääntyi Assyrian puoleen! 
Hän kahmi pyhäköstä kultaa ja hopeaa, jolla osti itselleen 
liittolaisen! (2. Kun. 16:7–8). Tapaus kuvaa, kuinka lopu-
najan Juudan kansa toimii juuri ennen suurta ahdistusta 
(Hoos. 5:13). Liitto on suuri ansa! Assyrialaiset sortivat 
juutalaisia suuresti (esim. 2. Aik. 28:20) ja Juuda suoritti 
säännöllisen suojelurahan julmalle Assyrian valtakunnalle.

Sitten seurasi Hiskia, yksi Juudan suurimmista kunin-
kaista. ”Ja hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, 
aivan niinkuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt” (2. Kun. 
18:3). Tämä on korkea kiitos Jumalalta. Hiskia elvytti 
Juudan uskonnon, puhdisti pappeuden ja aloitti todel-
lisen jumalanpalvonnan temppelissä. Kansakunta vietti 
ihanan pääsiäisen ja happamattoman leivän päiviä (2. Aik. 
luvut 29–31). Tuohon aikaan Hiskia yritti tosissaan seurata 
kuningas Daavidin vanhurskasta esimerkkiä (2. Aik. 29:2, 
25–27, 30) ja tapaa, jolla Messias istuu Daavidin valtaistui-
mella ikuisesti. Mikä lamppu! 
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Hiskia lakkautti myös maksun assyrialaisille (2. Kun. 
18:7). Assyria kukisti pohjoisen Israelin valtakunnan 
Hiskian valtakunnan aikana (jakeet 9–12). Mahtavat assy-
rialaiset olivat tuona aikana valtava uhka, ja alkoivat pian 
hyökätä myös Juudan kaupunkien kimppuun. 

Tässä vaiheessa Hiskian usko alkoi horjua. Hän päätti, 
että maksun lakkauttaminen oli ollut virhe, ja lähetti 
viestin Assyrian kuningas Sanheribille, että hän suorit-
taisi maksun, jos Assyrian sotajoukot vain perääntyisivät. 
Sanherib vaati jättiläismäistä rahasummaa, Hiskia suostui 
maksamaan sen–ja vei varoja jopa Jumalan temppelistä! 
(jakeet 13–16). Assyrialaiset eivät kuitenkaan perääntyneet–
he uhkasivat marssia Jerusalemiin!

Kehen luotat? ”Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, 
joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarreksensa ja jonka 
sydän luopuu Herrasta… Parempi on luottaa Herraan, 
kuin turvata ihmisiin. Parempi on luottaa Herraan, kuin 
turvata ruhtinaihin... Älkää luottako ruhtinaihin älkääkä 
ihmislapseen, sillä ei hän voi auttaa. Kun hänen henkensä 
lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä 
hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin” (Jer. 17:5; Ps. 118:8–9; 
146:3–4). Oletko oppinut tämän perustavanlaatuisen 
uskonläksyn? Hyvin harva on todella sisäistänyt sen.

Kun Jerusalemia uhattiin, Hiskia reagoi vanhurskaasti. 
Kun hän anoi Jumalalta suojaa, rukoili kauniin uskon täyt-
tämän rukouksen (2. Kun. 19:15–19), Jumala pelasti Juudan 
ja tuhosi assyrialaiset ihmeteollaan! (Jae 35).

Hiskia joutui kohtaamaan vielä toisen suuren ongelman.

BA B Y LON I N  K A NSSA  
YSTÄV YST Y M I N E N

”Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillansa; 
ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja 
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sanoi hänelle: Näin sanoo Herra: Toimita talosi; sillä sinä 
kuolet etkä enää parane” (2. Kun. 20:1, myös Jes. luku 38). 
Järkyttävän uutisen kuultuaan Hiskia toimi tässä vaiheessa 
elämäänsä oikein.

”Niin hän käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili 
Herraa sanoen: Oi Herra, muista, kuinka minä olen vael-
tanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja 
tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi! Ja Hiskia 
itki katkerasti” (2. Kun. 20:2–3). Hiskia rukoili ja kääntyi 
Jumalan puoleen.

Jumala vastasi hetkessä ja käski Jesajan toimittamaan 
viestin: ”Palaja takaisin ja sano Hiskialle, minun kan-
sani ruhtinaalle: Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin 
Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt 
sinun kyyneleesi. Katso, minä parannan sinut: jo kolman-
tena päivänä sinä menet Herran temppeliin. Ja minä lisään 
sinulle ikää viisitoista vuotta... ” (jakeet 5–6). Jumala tiesi, 
että Hiskia toimi uskossa ja lupasi lisätä tälle 15 elinvuotta. 
Jumala todisti lupauksensa kääntämällä maapallon pyöri-
missuunnan 10 astetta! (jakeet 8–11). Vaikuttava ihme!

Hiskia tarina päättyi kuitenkin surullisesti. Kun Baabelin 
kuninkaan henkilökohtainen viesti ilmaisi tämän huo-
lestumisen Hiskian sairaudesta, turhamainen Hiskia salli 
Babylonian lähettien nähdä kaikki aarteensa (jakeet 12–13). 
Kun Jesaja tiukkasi Hiskialta tapahtumia, hän kierteli vas-
tausta–mikä viitaasi siihen, että Hiskia oli todennäköi-
sesti loitonnut Jumalasta (kerron asiasta tarkemmin kirjani 
Isaiah’s End-Time Vision, Jesajan näky lopunajasta, luvussa 
12. Tilaa ilmaiseksi.) Sananvaihto osoittaa, että Hiskia 
halusi ystävystyä Babylonin kanssa–kohtalokas virhe! 
Turhamainen Hiskia ei epäillyt, että Babylonian kuninkaan 
tiedustelun motiivi ei ollut vilpitön, eikä tunnistanut vaaraa.

Jesaja yritti osoittaa Hiskialle, että tämä tukeutui 
Jumalaan sijasta aarteisiinsa, vahvuuteensa. Jesaja halusi 
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kuninkaan tunnistavan, että tämä alkoi luottaa Babyloniin. 
Valitettavasti keskustelu ei horjuttanut Hiskian mieltä.

Tässä vaiheessa Jesaja profetoi Juudan kohtalon: kansa 
kaatuisi babylonialaisten käsiin (jakeet 16–18). 

Hiskian elämä päättyi traagisesti. Hiskia loitontui 
Jumalan hänelle antamina lisävuosina Jumalasta–toden-
näköisesti hän kääntyi aivan lopussa takasin oikealle tielle 
(2. Aik. 32:25–26). Hiskian toimet käänsivät hänen per-
heensä ja Juudan kansakunnan elämän laskuun. Jumalan 
omina meidän on opittava, että emme voi olla samaan 
aikaan Babylonin ystäviä ja myös lähellä Jumalaa. Emme 
saa etääntyä Jumalasta emmekä vesittää Jumalan elä-
mäntapaa, muuten saamme muinaisten juutalaisten lailla 
ilmaismatkan Babyloniin.

Meidän pitää kiinnittää katseemme vakaasti Daavidin 
valtaistuimen lamppuun. Profetian mukaan Daavidin 
lamppu palaa aina Jumalan edessä!

TÄY T T Y N Y T  P ROF E T I A

Hiskian jälkeen hänen poikansa Manasse tuli kuninkaaksi. 
«Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, niiden kan-
sain kauhistavien tekojen mukaan, jotka Herra oli karkoit-
tanut israelilaisten tieltä. Hän rakensi jälleen uhrikukkulat, 
jotka hänen isänsä Hiskia oli hävittänyt, ja pystytti altta-
reja Baalille ja teki aseran, niinkuin Israelin kuningas Ahab 
oli tehnyt, kumarsi ja palveli kaikkea taivaan joukkoa. Hän 
rakensi alttareja myös Herran temppeliin, josta paikasta 
Herra oli sanonut: Jerusalemiin minä asetan nimeni” (2. 
Kun. 21:2–4). Manasse johti Juudan pakanuuteen, vaikka 
hänen isänsä oli tehnyt työtä sen poistamiseksi. Manassen 
hallinnon alaisuudessa israelilaiset palvoivat noitia ja vel-
hoja–harjoittivat kaikenlaista   demonismia–teoillaan he 
todella provosoivat Jumalan vihan!
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”Ja teettämänsä Aseran kuvan hän [Manasse] asetti 
temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen 
pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, 
jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, 
minä asetan nimeni ikiajoiksi” (jae 7). Röyhkeä Manasse 
häpäisi Jumalan huoneen–johon Jumala oli sanonut aset-
tavansa nimensä ikuisesti! Käy ilmi, että Jumala vihastui 
selvästi suuresti. Manasse johti kansakunnan suurempaan 
pahuuteen kuin kanaanilaiset, jotka Jumala oli ajanut pois 
maasta! (jae 9).  

Manassen pahan hallituskauden päätyttyä hänen 
poikansa Aamon seurasi lyhyellä hallintokaudellaan 
isänsä jalanjäljissä. Kun Aamon murhattiin, hänen poi-
kansa Joosia nousi kahdeksanvuotiaana kuninkaaksi 
(2. Kun. 22:1). 

Muista, että Jumala antoi 360 vuotta aikaisemmin 
Jerobeamin valtakaudella erityisen profetian tulevan 
Joosian vanhurskaasta hallinnosta–ja ilmoitti jopa Joosian 
nimen. Ikään kuin pahan voimat olisivat saaneet etukäteis-
julistuksen! Saatana teki varmasti kaikkensa estääkseen, 
ettei Joosia-niminen henkilö nousisi kuninkaaksi–Jumala 
on kuitenkin paholaista voimakkaampi!

Joosian virkaanastumisen aikaan temppeli oli häpäisty 
ja juutalaisuus oli loitonnut Jumalan laista. Jumalan 
ennuksen mukaisesti Joosia osoittautui kuitenkin yhdeksi 
Juudan vanhurskaimmista kuninkaista. ”Hän teki sitä, 
mikä on oikein Herran silmissä, ja vaelsi kaikessa isänsä 
Daavidin tietä, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle” 
(jae 2). Joosia korjautti temppelin ja palautti Jumalan lain.

H I L K I A  JA  L A K I

Jeremian isällä Hilkialla, sen aikaisena ylipappina, oli 
suuri vaikutus lain palauttamiseen. Jes. 22:20–25 sisältää 
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profetian lopunajan Eljakimista, toisen Hilkian pojasta. 
Käsittelen profetiaa yksityiskohtaisesti kirjasessani Isaiah’s  
End–Time Vision, Jesajan näky lopunajasta, joka kertoo 
näistä aikaisempien profeettojen henkilöistä.

Annatko Jumalan laille sille kuuluvan etuaseman? H. 
Armstrong painotti kuuliaisuutta Jumalan laille. Hän ei 
tehnyt kompromissia lain ollessa kysymyksessä ja uskoi, että 
Jumala toimi juuri tämän takia hänen kauttaan voimallisesti. 

Kun Joosia oli päättänyt alkaa korjata temppeliä, hän 
lähetti Hilkian kirjuri Saafanin luo selvittämään, kuinka 
paljon rahaa löytyi korjauksia varten (2. Kun. 22:3–4). 
Hilkia luovutti kaikki temppelin korjaamiseen kerätyt varat 
Saafanille (jae 7). Jossain korjaustyön vaiheessa Hilkia löysi 
lain kirjan ja vakuuttui lukemastaan. Hän innostui suuresti–
ja myös huolestui, ja näytti välittömästi tekstin Saafanille. 

Pappi Hilkia löysi temppeliä korjatessa  
kauan aikaa sitten hukkuneen lain kirjan.
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Myös uskollinen kirjuri innostui, liikuttui ja huolestui 
lukemastaan kirjoituksesta (jae 8; ks. myös 2. Aik. luku 34).

Saafan tajusi, että kirjan kuului olla kuninkaan käsissä.  
”Sitten kirjuri Saafan meni kuninkaan tykö ja teki kunin-
kaalle selon asiasta, sanoen: Palvelijasi ovat ottaneet esille 
rahat, mitä temppelissä oli, ja ovat antaneet ne työnteettäjille, 
jotka on pantu valvomaan töitä Herran temppelissä. Ja kirjuri 
Saafan kertoi kuninkaalle sanoen: Pappi Hilkia antoi minulle 
erään kirjan. Ja Saafan luki sen kuninkaalle. Kun kuningas 
kuuli lain kirjan sanat, repäisi hän vaatteensa” (2. Kun. 22:9–
11). Nyt löytyi kolme lain kirjasta huolestunutta miestä.

Olemmeko innoissamme Jumalan laista? Olemmeko 
hädissämme siitä, että suurin osa Jumalan omista on 
hylännyt tänään Jumalan lain ja hallituksen? Meidän 
pitäisi olla yhtä innostuneita ja huolissamme kuin Hilkia, 
Saafan ja Joosia! Meidän tulisi reagoida jopa miehiä voi-
makkaammin. Jumalan lain ja hallituksen asettaminen ja 
säilyttäminen Jumalan hengellisessä temppelissä tänään 
vaatii voimakasta reaktiota. Jumalan valitut ovat tämä 
temppeli. Jos tottelet tänään Jumalan hallitusta, sinä olet 
tämä temppeli. Jos et tottele, et ole Jumalan temppeli. 

Osa auktoriteeteista uskoo, että Hilkian löytämä käärö 
oli 5. Mooseksen kirja. Miksi ajatus on järkevä? Raamattuun 
kirjattu historia osoittaa, että Hilkia, Saafan ja Joosia olivat 
erittäin huolissaan, että Jumalaa oli kironnut kansakunnan. 
5. Mooseksen kirjan luku 28 kirjaa Mooseksen kansalle esit-
tämät siunaukset ja kiroukset. Oikea jakeen käännös pal-
jastaa, että 2. Aik. 34:14 Hilkian löytämä kirja oli Mooseksen 
käden kirjoittama. Myös tämä seikka innosti miehiä.

JO O SI A  PA L AU T TA A  L A I N

Joosia järkyttyi lukemastaan niin suuresti että lähetti saat-
tueen ottamaan selville naisprofeetta Huldalta, kuinka 
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Jumala aikoi rangaista kansakuntaa (2. Kun. 22:12–14). 
Joosian kirjan lukemista seuraava nopea reaktio osoittaa, 
että hänen asenteensa Jumalaa kohtaan oli oikea. Hän tun-
nisti, että kansa oli pahassa pulassa! Joosia halusi toimia 
välittömästi vaadittavalla tavalla. Lähestymmekö Jumalan 
lakia ja ilmoitusta Joosian tavalla?

Seurue toi huonon uutisen. Hulda paljasti, että Jumala 
aikoi rangaista kansakuntaa ankarasti (jakeet 15–17), 
mutta koska Joosian sydän oli Jumalan edessä oikeamie-
linen, Joosia ei joutuisi todistamaan Juudan hävittämistä–
mikä tapahtuisi vasta Joosian kuoleman jälkeen (jakeet 
19–20). Monella tapaa sama tapahtui myös tänä lopunai-
kana. Hengellistä Israelia, seurakuntaa, kohdannut suuri 
tragedia nähtiin vasta H. Armstrongin kuoleman jälkeen. 

2. Kun. luku 23 osoittaa, että Joosia toimi innokkaana ja 
vanhurskaana johtajana tulevasta tuhosta huolimatta. Lue 
koko luku. Joosia teki liiton Jumalan kanssa, hän lupasi 
totella Jumalaa. Joosia varmisti, että lain kirja luettiin 
kansalle. Hän palautti Jumalan juhlapyhien oikean mer-
kityksen. Hän tuhosi pakanalliset uhrikukkulat ja poltti 
pappien luut alttareilla, aivan kuten nimetön profeetta oli 
ilmoittanut 360 vuotta aikaisemmin! Jakeet 15–17 osoit-
tavat, että jopa Joosia tiesi täyttäneensä tämän profetian. 

”Ei ollut ennen häntä ollut hänen vertaistansa kuningasta, 
joka niin kaikesta sydämestänsä, kaikesta sielustansa ja kai-
kesta voimastansa olisi kääntynyt Herran puoleen, kaiken 
Mooseksen lain mukaan; eikä hänen jälkeensä tullut 
hänen vertaistansa” (jae 25).

Kahteen lukuun kirjatut tapahtumat ovat kunnian-
osoitus Joosian vanhurskaudelle. Yhdellä miehellä oli 
varsin suuri vaikutus. On hämmästyttävää, kuinka paljon 
yksi vanhurskas ihminen voi saada aikaan!

Daavidin valtaistuimella paloi voimallinen liekki 
monille todistukseksi.
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H. Armstrong innostui Jumalan laista tänä lopunai-
kana. Hän työskenteli ahkerasti innostaakseen myös seu-
rakuntalaisia. Hän lupasi totella Jumalaa Jumalan kanssa 
solmimansa liiton mukaisesti. Hän palautti Jumalan lain 
sille kuuluvaan asemaan. Hän tuhosi pakanalliset käy-
tännöt ja palautti juhlapyhät. Voit lukea lisää Joosian ja 
H. Armstrongin työn yhtenevyyksistä ilmaiskirjasestani 
Valitusvirret: piste, josta ei ole paluuta.

Jumala on vihainen laodikealaisille, koska nämä tuho-
sivat seurakunnan, Jumalan lopunajan temppelin, lain rik-
komisen takia. Jollemme opi, kuinka elintärkeä Jumalan 
laki on, meitä kohtaa onnettomuus. Oppiläksy suojaa–
Jumala lupaa säästää sen oppineet saatanan vihalta. Jumala 
pitää lupauksensa. Lainantaja on mielissään, kun nouda-
tamme Jumalan kuninkaallista lakia uskollisesti.

J U U DA  K A AT U U

Profeetta Jeremia esiintyi myös Joosian hallituskaudella. 
Hän esitti kauhistuttavia ennustuksia, joiden mukaan 
Juudan kärsisi ja valittaisi Joosian kuoleman jälkeen.

Lyhytnäköiset, typerät Juudan kansalaiset tunsivat pro-
fetian, ja huojentuivat siitä, ettei kansaa rangaistaisi vasta 
kuin Joosian kuoleman jälkeen. He järkeilivät, ettei heidän 
tarvitsisi huolestua lyhyellä aikavälillä–koska Joosia oli 
vielä nuori ja eläisi kauan. Joosia kuoli kuitenkin pian tais-
telussa Egyptin faaraota vastaan, (2. Kun. 23:29–30).

Juutalaiset kauhistuivat Joosuan kuolemasta. 
Kansakunta kohtaisi nyt rangaistuksen!

Jumala ei kuitenkaan rankaissut Juudaa heti paikalla. 
Historiasta käy ilmi, että Juuda kaatui vasta 24 vuotta 
Joosian kuolemasta. Edeltävät vuodet eivät olleet kuiten-
kaan rauhallisia–kansa sai kärsiä kauheista kirouksista. 
Uskon, että olemme nähneet vastaavanlaiset tapahtumat 
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tänä lopunaikana: Herbert W. Armstrongin kuolemasta on 
kulunut monta vuotta. Maapallon tila pahenee jatkuvasti–
se heikkenee enenevästi aina Kristuksen paluuseen asti. 
Kun tutkit Valitusvirsien kirjaa, voit nähdä, mikä meitä 
odottaa. 

Kuningas Joosiaa seurasi hänen poikansa Jooahas (jota 
kutsutaan myös Sallumiksi, katso 2. Kun. 23:30–31; 1. Aik. 
3:15; 2. Aik. 36:1–2). Hänen valtakautensa oli kirous: ”Ja 
hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, aivan niin-
kuin hänen isänsä olivat tehneet” (2. Kun. 23:32). Jeremia 
profetoi, mitä Sallumille tapahtuisi: Sallum vangittaisiin 
ja hän kuolisi vankeudessa (Jer. 22:10–12), mikä tapahtui 
muutaman kuukauden päästä. Faarao piti Juudaa Egyptin 
vasallikansana. Faaraon armeija oli surmannut Joosian, 
nyt hän hyökkäsi ja vei Jooahaan vangiksi Egyptiin, jossa 
tämä kuoli (2. Kun. 23:33–34).

Faarao vaati, että Joosian vanhempi poika Eljakim, joka 
piti faaraota herranaan, tulisi kuninkaaksi Jooahaan pai-
kalle, ja muutti Eljakimin nimen Joojakimiksi (jae 34). Se, 
että Egyptin kuningas nimitti Eljakimin kuninkaaksi, pal-
jasti paljon. Joojakimin verotti ihmisiä rankasti ja lähetti 
varat Egyptiin (jae 35), mutta pidätti sitä ennen suuren 
summan itselleen (ks. Jeremia 22:13–17). Myös Joojakim 
oli varsin jumalaton kuningas, ja johti Juudan jälleen 
epäjumalanpalvelukseen sekä muuhun pahaan (2. Kun. 
23:36–37; 2. Aik. 36:5). Kapinallinen Joojakim ei ottanut 
vaaria Jeremian varoituksesta (Jer. luku 36), ja kuoli baby-
lonialaisten käsissä Jeremian profetian mukaisesti (Jer. 
22:18–19). 

Juuda kaatui kolmessa peräkkäisessä Babylonian pii-
rityksessä. Ensimmäinen hyökkäys tuli 604 eKr.: ”Hänen 
aikanaan Nebukadnessar, Baabelin kuningas, lähti liik-
keelle, ja Joojakim tuli hänen palvelijakseen…kolmeksi 
vuotta” (2. Kun. 24:1). Babylonia tuli Juudan herraksi. 
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Joojakimin jälkeen seurasi hänen poikansa Joojakin, 
joka oli myös paha kuningas (jakeet 6–9). Joojakin oli 
ollut valtaistuimella vain lyhyen aikaa, kun Babylon hyök-
käsi toisen kerran–596 eKr. (jakeet 10–11). Nebukadnessar 
poisti Joojakinin ja asetti valtaistuimelle tämän sedän, 
jonka hän nimesi Sidkiaksi, (jae 17).

Sidkia oli kauhistuttavan paha. Jeremia käski Sidkian 
jatkaa maksuja babylonialaisille, mutta Sidkia ei ottanut 
vaaria jumalallisesta neuvosta. ”Hän teki sitä, mikä on pahaa 
Herran silmissä, aivan samoin kuin Joojakim oli tehnyt. Sillä 
Herran vihan tähden kävi näin Jerusalemille ja Juudalle, 
kunnes hän vihdoin heitti heidät pois kasvojensa edestä” 
(jakeet 19–20). Tehdyt virheet johtivat Juudan kansakunnan 
lopulliseen valloittamiseen ja Babylonin vankeuteen!

Pahojen johtajien aikana Juudan tila paheni jatkuvasti 
Joosian kuoleman jälkeen! Vaikka vankeus ei seurannut 
heti, ihmiset kärsivät suuresti langetetuista kirouksista!

Ihmiset eivät kuunnelleet Jumalan profeetta Jeremiaa. 
He sivuuttivat tämän neuvon–vangitsivat ja yrittivät ottaa 
hänet hengiltä! (Arkeologinen todiste näiden historian 
henkilöiden olemassaolosta löytyy ilmaiskirjasestamme 
The Seals of Jeremiah’s Captors Discovered.)

2. Kun. luku 25 kuvaa viimeistä hyökkäystä Juudaan. 
Nebukadnessar saartoi Jerusalemin ja katkaisi kaikki toi-
mitukset. Muutaman kuukauden kuluttua Jerusalem kärsi 
kovaa nälkää. Juutalaiset tiesivät, että heitä odotti kuolema. 
Sotilaat ja kuningas Sidkia yrittivät paeta yöllä. ”Mutta kal-
dealaisten sotajoukko ajoi kuningasta takaa, ja he saavut-
tivat hänet Jerikon aroilla; ja kaikki hänen sotaväkensä 
oli jättänyt hänet ja hajaantunut. Ja he ottivat kuninkaan 
kiinni ja veivät hänet Baabelin kuninkaan eteen Riblaan; 
ja hänelle julistettiin tuomio: Sidkian pojat teurastettiin 
hänen silmiensä edessä, ja Sidkialta itseltään hän sokai-
sutti silmät...” (2. Kun. 25:5–7).

Daavidin valtaistuin: Lamppu pimeässä maailmassa 319



Nebukadnessar varmisti, että kapinallinen kuningas 
todistaisi oman poikansa kuoleman, hän halusi lakkauttaa 
Daavidin valtaistuimen ikuisesti! Paholaisen motivoima 
Nebukadnessar yritti rikkoa Jumalan profetian, jonka 
mukaan Daavidin jälkeläinen jatkaisi aina kuninkaallista 
sukua.

Oli yllättävää, että Nebukadnessar vapautti Jeremian–
miehen, joka varmistaisi, että sukulinja jatkuisi Jumalan 
voimalla!

Vuosi 585 eKr. merkit si Juudalle vankeutta. 
”Viidennessä kuussa, kuukauden seitsemäntenä päivänä, 
Baabelin kuninkaan Nebukadnessarin yhdeksäntenä-
toista hallitusvuotena, tuli Baabelin kuninkaan palvelija 
Nebusaradan, henkivartijain päällikkö, Jerusalemiin. Hän 
poltti Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaikki 
Jerusalemin talot; kaikki ylhäisten talot hän poltti tulella. 
Ja koko kaldealaisten sotajoukko, joka henkivartijain pääl-
liköllä oli mukanaan, repi maahan Jerusalemin muurit, 
yltympäri. Ja Nebusaradan, henkivartijain päällikkö, vei 
pakkosiirtolaisuuteen kansan tähteet, mitä oli jäljellä kau-
pungissa, sekä ne, jotka olivat menneet Baabelin kunin-
kaan puolelle, ja muun rahvaan” (jakeet 8–11).

M I SSÄ  OL I  J E R E M I A?

Soncino Commentaryn 1. ja 2. Kuningasten kirjan joh-
danto esittää mielenkiintoisen lausuman: ”Kuninkaiden 
ja Jeremian kirjojen todisteiden perusteella oletetaan ylei-
sesti, että ensimmäinen, ja suureksi osaksi myös toinen 
koottiin vuosien 561 ja 536 eKr. välillä.” Vuodet saattavat 
olla myöhäisiä, mutta asian ydin on se, että Kuningasten 
kirja koottiin Jerusalemin kaatumisen jälkeen vuonna 
585 eKr. Soncino jatkaa, ”kirjailija tai koostaja, joka 
kuului didaktisiin historioitsijoihin, oli rehellinen, reilu 
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ja luotettava. Talmudin mukaan (bb15a), hän oli profeetta 
Jeremia.”

Talmud antaa ymmärtää, että Jeremia kokosi 
Kuninkaiden kirjan. Soncinon kaltaiset selitysteokset tie-
tävät kertoa, että kirjoittaja oli luultavasti Jeremia. On 
mielenkiintoista, ettei heillä ei ole aavistustakaan, missä 
Jeremia oli kirjoittaessaan tekstit.

Cambridge Bible kuvaa, kuinka Jeremia vietiin Egyptiin 
juutalaispakoisten kanssa, mutta lisää, ”ja profeetan jäl-
jempi kohtalo on täysin tuntematon”. He eivät tiedä, minne 
Jeremia meni lähdettyään Egyptistä. Useimmat kristityt 
ovat hiirenhiljaa Jeremian Daavidin valtaistuinta koske-
vasta toimeksiannosta, sekä mitä Jeremia teki Jerusalemin 
tuhouduttua Babylonin käsissä.

Jos tutkijat uskovat, että Jeremia kokosi kaiken mate-
riaalin, miksi he eivät kysy, missä Jeremia kokosi sen? 
Tutkijat tietävät, ettei Jeremia ollut Jerusalemissa. He tie-
tävät, ettei hän ollut Babylonissa. Jotkut luulevat, että 
hän jäi Egyptiin epäilyttäviin lähteisiin perustuen. Missä 
Jeremia oli? He eivät osaa sanoa. Uskotko, että he eivät 
halua tietää? Runsas maallisen historian aineisto kertoo 
Jeremian olinpaikan.

Herbert W. Armstrong Collegen arkeologinen näyt-
tely sisältää kaksi Jerusalemista löytynyttä Jeremiaa vai-
nonneiden Juudan ruhtinaiden savisinettiä. Israelin viran-
omaiset antoivat meidän siirtää nämä suurta Jeremiaa 
koskevat artefaktit Amerikkaan. Haluamme kertoa ihmi-
sille tästä historiasta. Olemme hämmästyneitä Jumalan 
teoista. Omaamme nämä artefaktit ja monta muuta ihanaa 
asiaa tarkoituksellisesti!

Jos haluat ymmärtää, mihin Jeremia meni, sinun täytyy 
tuntea Jumalan lupaus ja uskoa, että Daavidin valtaistuin 
kestää ikuisesti!

Tässä meillä on tulinen toivon liekki!
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VA H VA  VA ROI T US – 
SU U R I  TOI VO 

H. Armstrong kertoo Yhdysvallat ja Britannia profetioissa 
-kirjassa, kuinka Jumala säilytti inspiroivalla tavalla 
Jeremian kautta valtaistuimen–lampun. Asia liittyy kiinteästi 
toiseen Jumalan Jeremialle antamaan työtehtävään: ”Katso, 
minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, 
repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukista-
maan, rakentamaan ja istuttamaan” (Jer. 1:10). Jumala istutti 
Daavidin valtaistuimen Jeremian kautta Irlantiin.

Historia vahvistaa, että Jeremia matkusti Irlantiin liiton-
arkin, kohtalon kiven sekä Sidkian tyttären kanssa, joka 
jatkoi Daavidin kuninkaallista linjaa. Tiedämme, että Jeremia 
perusti Irlannissa myös oppilaitoksen. Olen varma, että hän 
työsti Kuninkaiden kirjan tässä collegessa. Oppilaitos oli 
takuulla innostava paikka, jossa Jeremia opetti kokemuksis-
taan    tällä merkittävällä historiallisella aikakaudella!

Jeremian kirja sisältää profetioita Joosian valtakaudelta 
sekä tätä seuraavien kuninkaiden hallituskausilta, ja jopa 
Jerusalemin kukistumisen jälkeiseltä ajalta. Jeremian kirja 
kattaa merkittävästi myös 2. Kuningasten kirjan historiaa; 
osa teksteistä on identtisiä. Tämä todistaa, että Jeremialla oli 
todennäköisesti merkittävä rooli myös aikaisempien profeet-
tojen kokoamisessa. Se osoittaa myös, että Jumalan silmissä 
aikaisemmat profeetat ovat suurten profeettojen tasolla!

Tiedämme, että Jeremia toimi henkilökohtaisesti vain 
Juudassa, mutta osoitti kirjansa koko Israelille. Hänen sano-
mansa, joka oli profetia Israelille, koskee Babylonin hyökkä-
ystä ja Juudan kukistumista. Miksi? Koska Juudan kaatu-
minen ja Babylonin vankeus on profetia nykyajan Israelin 
kansoille!

Jer. 33:17–18 puhuu kahdesta liitosta, joista ensim-
mäinen koskee fyysistä Daavidin huonetta, ja liitoista 
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toinen–Jumalan pappeja koskeva–liittyy hengelliseen 
Daavidin huoneeseen. Tänään uskolliset Jumalan omat ovat 
hengellinen Davidin huone.

Mitä Jeremian kirjan liittoja seuraa aikajärjestyksessä? 
Heti seuraavassa luvussa, heti näiden kahden liiton jälkeen 
kerrotaan, kuinka Babylon tulee valloittamaan Juudan (Jer. 

Profeetta Jeremia säilytti Daavidin kuninkaallisen  
sukulinjan viemällä liitonarkin, Jaakobin kohtalon  

kiven ja kuningas Sidkian tyttären Irlantiin. 
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34:1–3), mikä kuvaa, kuinka nykyinen Babylon valloittaa 
Israelin. Babylon on jälleen maisemissa, sen johtaja on 
ainoa taloudellisesti vahva maa Euroopassa, vaikka koko 
manner on hajoamassa taloudellisesti. Kärsimys, jonka 
tämä lopunajan Babylon aiheuttaa Israelille on tuhat kertaa 
muinaista pahempi! Moderni Israel todella kaatuu kohta!

Mitä seuraavaksi? Jeremian kirjan luku 38 kertoo kah-
desti Jeremian vanginneista Juukalista ja Gedaljasta, jotka 
taivuttelivat kuningasta surmauttamaan Jeremian. Jumala 
säilytti tuhansien vuosien ajan näiden kahden miehen 
savisinetit, bullat, jotka ovat nyt esillä collegekampuk-
semme Jumalan huoneen arkeologisessa näyttelyssä! On 
varma, että löytö on voimallinen varoitus sekä Juudalle 
että Israelille! Kun yhdistämme raamatunjakeet ja näiden 
ruhtinaiden sinetit, kun tiedämme, mitä miehet tekivät 
Jeremialle ja yrittivät tehdä Jumalan sanomalle, käsis-
sämme saattaa olla Raamatun vahvin varoitus!

Tämä on jatkoa ilmoitukselle kahdesta liitosta, jotka 
koskevat fyysistä ja henkistä Daavidin huonetta. Me val-
mistaudumme korvaamaan sen, minkä Babylon aikoo 
poistaa! Itse Babylon tullaan tietenkin myös poistamaan.

Kaksi savisinettiä esittävät raitistavan varoituksen, 
mutta emme halua unohtaa toivoa. Miehet yrittivät sur-
mata Jeremian, mutta Nebukadnessar vapautti hänet. 
Koska Sidkia ei ottanut vaaria, hän sai todistaa poikiensa 
kuoleman ennen kuin hänet sokaistiin–kaikki luulivat, 
että Daavidin valtaistuin lakkasi.

Daavidin valtaistuin ei kuitenkaan päättynyt! Daavidin 
valtaistuin ja Daavidin huone jatkuivat Jeremian kautta, 
joka asetti prinsessa Tea Tephin valtaistuimelle ja jatkoi 
Jumalan suurta työtä! Jumalan sanan mukaan tämä valta-
istuin ja huone tulevat jatkumaan ikuisesti! Usko Jumalaa!

Valtaistuin on ainoa maailman toivo! Kun Babylon on 
tuhottu, kuninkaista ja papeista koostuva kansa saa hal-
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lita maailmaa. Meitä valmistellaan tähän työtehtävään. 
Meidän täytyy valmistaa kaikella mahdollisella tavalla 
tähän jaloimpaan kuninkaalliseen asemaan! Oletko valmis 
tulvaan työhön? Oletko valmis hallitsemaan Daavidin val-
taistuimella ikuisesti?

Daavidin valtaistuimen lamppu tulee valaisemaan koko 
maailman!

Jumala kirjasi ihania oppiläksyjä sisältävät aikaisemmat 
profeetat meitä varten. Ne opettavat esimerkkien ja loista-
vien oppiläksyjen kautta Jumalasta ja Jumalan työstä. Kirjat 
sisältävät suurenmoista historiaa sekä Jumalan profetioita. 
Uskon, että ajan myötä Jumala paljastaa asiasta vieläkin 
enemmän. Annettuun tietoon täytyy keskittyä. Sitä tulee 
tutkia halukkaasti, jotta pääsemme Jumalan mielen syvyyk-
siin. Mitä enemmän perehdyt aikaisempiin profeettoihin, 
muun opiskelun ohella, sitä syvemmin ymmärrät niitä–
sitä innostuneemmin osallistut ja edistät Jumalan työtä 
kaikella mahdollisella tavalla!
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L I I T E

”Historian laki”

Moni akateeminen ääni väittää nykyään, ettei his-
torian opiskelu ole tähdellistä, tai jopa minkään 
arvoista. Tämä erittäin vaarallinen suuntaus voi 

olla jo liian syvälle juurtunut oikaistavaksi. 
Tämä koulutuksellinen vitsaus rehottaa Amerikassa 

ja brittikansoissa. Näyttää siltä,   että vain harva johtajis-
tamme ymmärtää, miten monumentaalisesta asiasta on 
kysymys!

”Nykyinen historianopetus opettaa, että historian kul-
kusuunta on väistämätön–tai että sitä ohjaa persoonaton 
voima”, kolumnisti George Will kirjoitti 23. joulukuuta 
2001. ”Historian kulkusuuntaa vähätellään, opiskelijat 
on ”immunisoitu” epädemokraattista ajattelua vastaan; 
että suuret henkilöt kykenisivät kääntämään historian 
suunnan” (oma korostukseni kauttaaltaan).

G. Will esitti vielä, ettei Amerikkaa todennäköi-
sesti olisi ilman George Washingtonin rohkeutta ja joh-
tajuutta. Emme olleet kaukana vapaussodassa häviämi-
sestä. ”Tämän kansan synty ei ollut väistämätön asia”, hän 
päätteli.



”Kenraali Washington, joka komensi huonosti ruokit-
tuja, vaatetettuja ja tuskin koulutettuja joukkoja maailman 
mahtavimpia voimia vastaan, joutui perääntymään useasti 
sodan aikana. Hän tarvitsi jouluyönä 1776 kipeästi voittoa, 
ja saavutti sen Trento yllätyshyökkäyksessä... Ihmisen 
tarina olisi muotoutunut toisenlaiseksi, jos Ranskan ja 
Intian sodassa hänen sota-asunsa läpäisseet luodit olisivat 
läpäisseet hänen ruumiinsa.”

Merkittävät ihmiset voivat kääntää historian kulun!
Yksi parhaista Winston Churchillin elämäkerran kir-

joittaja on William Manchester, jonka mukaan Churchill 
”pelasti länsimaisen sivistyksen» – ei pelkästään Britannian 
ja Euroopan. Tarkemmin sanottuna Jumala pelasti W. 
Churchillin kautta länsimaisen sivistyksen.

Kuinka tärkeää on, että otamme oppia tästä sivistyksen 
säästäneestä historiasta?

Arvostetuimmat yliopistomme ovat laiminlyöneet histo-
rian, sivuuttaneet historian korvaamattomat oppiläksyt. G. 
Will kommentoi 55 Amerikan eliittioppilaitoksessa senio-
riopiskelijoiden parissa suoritettua gallupia, jonka mukaan 

”vain 22 prosenttia tiesi, että ilmaisu ’kansalaisten hallinto, 
kansalaisten hoitamana, kansalaisia varten’ on peräisin 
Gettysburgin puheesta. Neljäkymmentä prosenttia ei 
kyennyt sijoittamaan sisällissotaa 19. vuosisadan toiselle 
puoliskolle... Kaksikymmentäviisi prosenttia luuli, että 
uusasuttajat allekirjoittivat Magna Cartan Mayflower-
laivalla... Kysymykseen, kuka komensi amerikkalaisjou-
koja Yorktownissa, yleisin vastaus oli Ulysses S. Grant.

”Kysymysten ei pitäisi olla vaikeita lukion senioreille. 
Kyselyhetkellä yksikään 55 collegesta ja yliopistosta ei edel-
lyttänyt kurssia Amerikan historiassa. 78 prosenttia opiske-
lijoista saattoi valmistua ilman yhtäkään historian kurssia.”

Gallupin tulos on häiritsevä! Yli kolme neljäsosaa ei 
välttämättä opiskellut edes yhtä ainoaa historian kurssia!
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Miksi tämä tulos on järkyttävä? G. Will päätti kolum-
ninsa Amerikan perustaviin isiin kuuluvan presidentti 
James Madisonin sanoihin–jotka löytyvät Princeton-
rakennukseen kaiverrettuna: ”Vain kunnolla opetetut kan-
salaiset voivat muodostaa pysyvästi vapaan kansan.”

Olemmeko menettämässä vapautemme? Takuulla! 
Olemme menettämässä vapautemme ja myös paljon muuta!

H I STOR I A N  L A K I

Winston Churchill kirjoitti elämäkerran esi-isästään 
Marlboroughsta, joka sisältää Henry Steele Commagerin 
kir joittaman johdannon, jossa tämä kir joittaa: 

”Churchillin historian opiskelu sai tämän ihailemaan var-
haisen koulutuksen aikana sankarillisia hyveitä. Hän oli 
enemmän roomalainen kuin kreikkalainen, koska hän 
ihaili Rooman saavutuksia sen laissa, hallinnossa ja val-
takunnassa sekä iloitsi roomalaisista hyveistä, mm. jär-
jestyksestä, oikeudenmukaisuudesta, luonteenlujuudesta, 
määrätietoisuudesta, jalomielisyydestä.” Kansakuntamme 
ovat tänään elossa, koska ylväät johtajamme oppivat ja 
harjoittivat näitä sankarillisia hyveitä! ”Nämä olivat myös 
brittiläisiä hyveitä, ja hän oli fiktiivisen kansanluonteen 
omaavan John Bull -hahmon henkilöitymä. Hän vaali his-
torian lakina periaatetta, että näitä hyveitä uhmaavat 
ihmiset oli tuomittu rappeutumaan ja häviämään, ja niitä 
kunnioittavat menestymään ja selviämään hengissä.”

Kansallinen hyvinvointi vaatii kriittisesti, että otamme 
oppia suurien johtajien menneisyydestä. Jos kunnioi-
tamme ja jäljittelemme sankarillisia historian hyveitä, 

”menestymme ja selviämme hengissä.” Jos halveksimme niitä, 
kansakuntamme ”tuomitaan rappeutumaan ja häviämään.”

Tämä on ”historian laki”. Kansojen hengissä selviyty-
minen on vaakalaudalla!
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H I STOR I A  OP P I L Ä K S Y T

Commager kirjoitti: ”[Churchill] hyväksyi vaistomaisesti 
vuosisadan itsestäänselvyytenä pitämän suhtautumisen 
historiaan: että historia, Bolingbroken sanoin, oli filosofia, 
joka opetti esimerkkien kautta. Hän oli valmis nousemaan 
ja viittaamaan valittuihin esimerkkeihin. Churchillistä 
voidaan sanoa samaa, mitä hän itse kirjoitti Roseberystä, 
että ’menneisyys seisoi jatkuvasti hänen vierellään, ja oli 
hänen luotetuin oppaansa. Hän näytti käyttävän aikansa 
oppimiseen ja historian tutkimiseen, ja toi ajankohtaisiin 
tapahtumiin muinaisen majesteettisuuden.” 

”Tämä käy selvimmin ilmi kuin hänen ’suuresta teemas-
taan’, jonka Churchill toi esille The Second World War -histo-
riikissaan: ’Sodassa: lujuus; tappiossa: uhma; voitossa: hyvä 
tahto.’ Hän luki historiaa kuin ylevää, moraalista pyhää 
kirjoitusta, ja hänelle sen teksti oli, jollei Jumalan innoit-
tama, vähintään arvovaltainen. Lisäksi se oli suoraviivainen 
ja yksinkertainen. Historia oli voimien, oikean ja väärän, 
vapauden ja tyrannian, tulevaisuuden ja menneisyyden 
välinen taistelu. Suuren kohtalon johdosta Churchillin oma 
kansa–’tämä saarirotu’, kuten hän nimitti kansaansa–oli 
oikeuden, edistyksen ja valistuksen puolella; myös suuren 
kohtalon johdosta hän sai tehtäväkseen vyöttää hyveet 
haarniskaansa taistelussa vanhurskaan aatteen puolesta.” 

”Jos historia oli filosofia, joka opetti esimerkkien 
kautta, mitä oppiläksyjä se opetti...”

”Ensinnäkin historia ei ollut vain joutilaan vapaa-ajan täyt-
tämistä vaan oli itsessään filosofiaa, ja oikein luettuna, tarjosi 
oppiläksyjä, joita valtiomiehet saattoivat pohtia ja soveltaa.”

”Toiseksi historia oli sekä muistikuva että profetia. Se 
tarjosi kauaksi ulottuvaa neuvoa ja lohtua, menneisyy-
teen sekä tulevaisuuteen. Menneen ajan pohdiskelu, josta 
ihmiskunta on käynyt läpi ja jotenkin selvinnyt, täyttää 
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opiskelijan kärsivällisyydellä, nöyryydellä ja rohkeudella. 
Ajatus siitä, että jälkipolvet saattaisivat tuhannen vuoden 
päästä lausua toteamuksen, että yksi sukupolvi antoi kan-
sakunnalle ’sen hienoimman tunnin”, kannusti peräänan-
tamattomuutta ja toivoa, ja vahvisti kyvyn kohdata ylitse-
pääsemättömältä vaikuttavia kriisejä.”

”Kolmanneksi historia seurasi suuria syklejä: Samat teemat 
toistuivat yhä uudelleen ja uudelleen, samaa draamaa esitet-
tiin iästä ikään; ja koska ihmiset olivat selvinneet jotenkin 
menneisyyden käänteet, löytyi toivo, että he selviäisivät hen-
gissä myös nykyiset sekä tulevat. Neljä kertaa Britannia tais-
teli pelastaakseen Euroopan tyrannien kynsistä–Ludvig XIV, 
Napoleon, keisari Wilhelm ja Hitler–ja neljä kertaa Britannia 
onnistui pelastamaan Euroopan, ja sen kanssa vapauden ja 
oikeudenmukaisuuden. Tämä toistuva kuvio ennusti erin-
omaisesti ’tämän saarirodun’ ja ihmiskunnan tulevaisuuden, 
sillä Churchill näki, että ihmiskunnan hyvinvointi oli erotta-
mattomasti sidoksissa englantia puhuvien kansoihin.

”Neljänneksi historia todisti, kuinka elintärkeä kan-
sallinen luonne oli, sillä yksityisen henkilön luonne 
oli tärkeä, ja joka kansan tuli olla varuillaan ja puo-
lustaa ja säilyttää luonteensa. Churchill ei epäillyt, että 
jokainen kansakunta omasi erityisen luonteen, ja pohties-
saan vuosisatojen kulkua hän tuli viidenteen johtopää-
tökseen, jonka mukaan aikakausien käytäviä oli valaissut 
ennen kaikkea englantilainen luonne, aika ajoin väreillen, 
mutta lähes puhtaana, selkeänä ja jopa kirkkaana–englan-
tilainen luonne sekä Englannin tytärkansakuntien luonne 
ympäri maailmaa.” Tänään luonne ei ole Britanniassa eikä 
Amerikassa edes tärkeän merkittävä poliittinen tekijä!

Commager jatkoi: ”Kaikesta tästä virtasi kuudes opetus, 
että suuruuden varsinainen testi oli politiikka ja sota...”

”’Taistelut’, hän kirjoitti Marlborough-kirjassa, ’ovat pää-
asiallisia maallisen historian virstanpylväitä... Kaikki suuret 
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historian kamppailut on voitettu ylivoimaisella tahdonvoi-
malla painimalla voitto kohtalolta.’ [Jumala on murtanut 
nykyisisten Israelin kansojen tahdonvoiman (3. Moos 26:19).] 
Toisaalla hän toteaa suorasanaisesti, että ’sota on ihmiskunnan 
tarina’. Hänen eniten ihailemansa valtiomiehet, yhdessä 
näiden miesten kanssa olivat: Marlborough, Chatham, Wolfe, 
Clive, Washington, Lee; hän oli itse sotajohtaja; suurista sota-
johtajista hän oli ainoa suuri sotahistorioitsija.”

”Historia–ei vähiten sodan historia–opetti seitsemännen 
oppiläksyn, eikä opettanut läksyn ainoastaan Churchillille 
vaan myös hänen kauttaan: johtajuuden elintärkeän mer-
kityksen” – toinen asia, jossa Britannia ja Amerikka ovat 
epäonnistuneet surkeasti (Jes. 3:1–4).

Manfred Weidhorn lausuu teoksessaan Sword and Pen 
Winston Churchillista: ”Kun Churchill arvioi tapahtu-
mien perimmäistä merkitystä, hän katsoo ongelmaa histo-
riallisesta näkökulmasta. Tilanteella on yksi merkitys sen 
omana aikana ja toinen osana historiaa.”

Monet ihmiset ovat kutsuneet W. Churchillia profee-
taksi. Tärkein syy on seuraava: Hän yritti ”arvioida tapah-
tumien perimmäisen merkityksen” historiallisesta näkökul-
masta. Kaikki ihmiset ovat heikkoja tällä alueella, mutta 
meidän on pyrittävä näkemään, ei pelkästään nykyhetki 
vaan myös menneisyys ja tulevaisuus.

W. Churchill esitti myös, mitä kauemmaksi näet mennei-
syyteen, sitä kauemmaksi voit nähdä tulevaisuuteen.

Itse asiallisesti me tarvitsemme Jumalan näkökulman. 
Meidän pitää pyrkiä välttämään ihmisjärkeilyä (2. Kor. 10:5), 
ja järkeillä sen sijaan Jumalan kanssa (Jes. 1:18, alkuteksti).

M E I N  K A M P F

Useimmat olivat 1930-luvulla lähes tietämättömiä Adolf 
Hitlerin suuresta suunnitelmasta, koska eivät olleet pereh-
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tyneet Hitlerin historiaan. Hitler esitti suuren suunnitel-
mansa kirjassa nimeltä Mein Kampf, suomeksi Taisteluni.

Toisessa maailmansodassa kuoli yli 50 miljoonaa 
ihmistä. Kuinka moni olisi pelastuneu, jos olisimme luke-
neet Taisteluni-kirjan, ottaneet siitä vaarin ja vallallamme 
pysäyttäneet Hitlerin ennen kuin hän ehti tehdä paljon 
tuhoa?

Venäläiset solmivat toisen maailmansodan alussa 
sopimuksen Hitlerin kanssa, mikä huolestutti monia. 
Venäläiset iloitsivat, vaikka iloon ei ollut aihetta. Hitler oli 
julistanut Mein Kampf-kirjassaan, että hänen täytyi val-
loittaa Neuvostoliitto, joka oli joko Hitlerin historiasta tie-
tämätön, tai ei uskonut, mitä hän sanoi ja kirjoitti.

Useimmat tietävät, että Hitler marssi Neuvostoliittoon.
Maailman uskoi Hitleriä vasta kun taistelustani -kirja 

muodostui lopulta kauhistuttavaksi todellisuudeksi!
Kuinka tähdellistä on oppia tästä historiasta? 
Myös Osama bin Laden kirjoitti ja kertoi aikovansa 

hyökätä Amerikan kimppuun ja terrorisoivansa sitä, 
mutta useimmat sivuuttivat hänen sodanjulistuksensa. 
Kun World Trade Centeriä pommitettiin vuonna 1993, 
emme olleet tietoisia tai uskonnet hänen uhkaansa, vaikka 
kyseessä oli ensimmäinen Amerikan kokema terrorihyök-
käys sen rajojensa sisällä. Vasta kun terroristit iskivät 
Amerikkaan 11. syyskuuta 2001, uskoimme vihdoin viimein 
bin Ladenin puheet ja kirjoitukset tosiksi.

On järkyttävän traagista, että emme ole oppineet paljoa-
kaan, jos mitään, Hitlerin ja bin Ladenin kieroutuneesta 
historiasta.

W. Churchill varoitti lähes vuosikymmenen ajan Adolf 
Hitleristä, mutta brittiläiset ja amerikkalaiset kieltäytyivät 
kuuntelemasta. Kun todellisuuden gongin kumiseva ääni 
helähti, sivilisaatiomme pelastamisen hetki oli jo melkein 
mennyt! Se, että emme ottaneet Churchillin varoituksista 
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tarpeeksi aikaisin vaaria, johti kansakuntamme toisen maa-
ilmansodan häviön partaalle!

Se, että emme ota oppia 1930-luvun W. Churchillin 
varoituksista, johtaa sivilisaatiomme ydinsotaan!

Tarvitsemme historiallisen perspektiivin.
Johtajamme seuraavat pakkomielteisesti ”uusia” ja 

”moderneja” omia ideoitaan–joidenka on osoitettu kautta 
historian, kerta toisensa jälkeen, epäonnistuvan–ja hal-
veksuvat historiaa ja perinteitä. Kyseessä on vaarallinen 
ongelma–tämän kaltainen ajattelu tuhoaa kansakunnat!

Amerikan johtajat ovat viime vuosina jatkuvasti sysän-
neet Saksaa dominoimaan Eurooppaa – mikä osoittaa perim-
mäistä lähihistorian halveksuntaa! (Tosiasiat ovat järkyt-
täviä. Lue lisää elintärkeää tietoa ilmaiskirjasesta Germany’s 
Conquest of the Balkans, Saksan Balkanin valloitus.)

Emme ratkaise asiaa liittymällä liberaaleihin tai kon-
servatiiveihin. Liberaalit uskovat individualismiin, mikä 
tarkoittaa usein omaan ihmisjärkeilyyn luottamista. 
Konservatiivit uskovat, että ihmisten pitää oppia his-
toriasta, mutta sivuuttavat usein Jumalan. Kumpikaan 
ryhmä ei luota Jumalaan niin kuin niiden pitäisi, ja liian 
monet ryhmien näkemykset ovat Jumalan vastaisia, mikä 
on kaikkein pahin vitsaus. Ihmiset ottavat yleisesti vaaral-
lisen vähän oppia maallisesta sekä Raamatun historiasta. 

Historian laki on kuitenkin yhä voimassa. Elämä 
muuttuu äärimmäisen vaikeaksi, ellemme opi muuttumat-
toman historian lain oppiläksyä. 

Jumala valmisti Winston Churchillin, joka pelasti län-
simaisen sivistyksen toisen maailmansodan aikana. Toista 
samanlaista miestä ei tulla valmistamaan pelastamaan 
meitä kolmannesta maailmansodasta. Jumala lähettää 
meille varoituksen tulevasta ydinkatastrofista!

Varoitusviestimme on suurelta Jumalalta. Voit todistaa 
sen. Todistatko sen?
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HISTORIASTA
PROFETIAKSI
Aikaisemmat profeetat–raamatulliset Joosuan, Tuomarien, 
Samuelin ja Kuninkaiden kirjat–eivät ole pelkkiä historiallisia 
tekstejä vaan tarkan tutkimustyön tulos, Jumalan inspiraatiosta 
kirjattu, muokattu ja säilytetty oppiläksyiksi, etenkin meidän 
aikaudellemme. Kirjat keskittyvät Israelin kuningashuoneeseen–
sen merkittävään alkuun ja kultaiseen loistoon–joka säilyi 
kansallisesta rappeutumisesta seuranneesta vankeudesta 
huolimatta hengissä. Tämä kirja kertoo, kuinka valtaistuin jatkuu 
tänään, ja kuinka Jumala valmistaa ihmisiä kuninkaiksi osana 
kuninkaallista linjaa. Kirja opettaa:

n Kuinka kohtaat goljattisi ja voitat taistelusi n Kuinka pieni 
armeija voi voittaa suuren n Kuinka voimistut koettelemuksissa 
n Kuinka vältät lannistuksen n Kuinka saat kokea ihmeitä 
elämässä n Kuinka usko rohkaisee ja voimistaa n Kuinka jalo 
päämäärä johtaa ylennykseen n Kuinka vältät lankeamasta yhteen 
pahimmista synneistä n Kuinka menestyksellinen laitos alkaa 
lastenkastatuksesta n Kuinka oikea opetus kykenee muuttamaan 
kansakunnan n Kuinka rakennus kunnioittaa Jumalaa n Kuinka 
loistat Jumalan valoa pimeässä maailmassa n Monia verrattomia 
arvokkaita oppiläksyjä kuninkuudesta.
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