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A vain kirjasen ymmärtämiseen on uskoa 
Raamattua. Häkellyttävän harva uskoo, suurin 
osa sysää Raamatun kiistattomat totuudet 

syrjään.
Jeesus Kristus ilmoitti,  että Jumalan täytyy 

paljastaa meille hengellinen totuus–ja että Jumala 
kätkee totuuden niiltä,   jotka ovat omasta mielestään 

”viisaita ja ymmärtäväisiä”. Jumala paljastaa totuutensa 
vain oppivaisen, nöyrän ”lapsenmielisisen” asenteen 
omaaville (Matt. 11:25).

Tärkeä todellisuus kuuluu: Jos tunnet Raamatun 
totuuden, tunnistat, että koko maailma on eksytetty 
(Ilm. 12:9, ks. 1992 käännös).

Raamattu ennustaa pikaisesti tulevasta ajasta, jona 
Jeesus Kristus palaa maan päälle kuningasten Kuninkaana 
ja herrain Herrana (Ilm. 19:16), ajasta jolloin Jumalan 
tuntemus kattaa koko maapallon (Jes. 11:9; Sak. 14:9).

Tarkastellaan nyt tärkeitä profetioita tapahtumista 
juuri ennen toisen tulemuksen tulevaisuutta.

Toisen tulemisen merkki
Jumala kertoi profeetta Malakian kautta: ”Katso, 
minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava 
tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä 
Herra...” (Mal. 3:1). Raamattu tekee selväksi, että tämä 
valmisteleva ”sanansaattajan” rooli täyttyi ennen 
Jeesuksen ensimmäistä tulemista Johannes Kastajan 
kautta (Matt. 11:10–11; Luuk. 7:27–28). Johannes oli 
kuitenkin pelkästään Kristuksen paluuta valmistava 
edelläkävijä. Malakian profetia keskittyy selvästi 
lopunaikaan, jolloin Kristus ilmestyy, ei ihmisenä vaan 
kirkastettuna henkiolentona, hallitsemaan suurella 
voimalla! (Mal. 3:2–3).
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Malakia kirjoittaa asiaan liittyvässä profetiassa: 
”Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin 
tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. 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).

Jälleen, Johannes Kastaja täytti tämän profetian 
ensimmäisellä vuosisadalla esikuvana (Matt 11:13–14), 
mutta Malakian kirjan profetian luvun 4 pääpaino on 
profetian myöhempien aikojen täyttymys, ”ennenkuin 
tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä” – joka 
ilmoitetaan muissa profetioissa välittömästi toista 
tulemista edeltäväksi (esim. Joel 2:31; Ilm. 6:17). 

Kun Jeesus Kristus kulki ensimmäisellä vuosisadalla 
maapallolla, Kristus mainitsi ja vahvisti suorasti 
nämä profetiat.  Jeesus puhui opetuslapsilleen 
n i m e n o m a i s e s t i  h ä n e n  k u n n i a k k a a s e e n 
paluuseensa johtavista tapahtumista ja merkeistä–
erityisesti tärkeimmässä ”Öljymäen profetiassaan” 
(Matt. luku 24, Mark. luku 13, Luuk. luku 21).

Harkitse seuraavaa elintärkeää profetian lausumaa: 
”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman 
kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja 
sitten tulee loppu” (Matt. 24:14).

Kristus antoi opetuslapsilleen–ja meille tänään–
merkin, joka viittasi aikakauden ”loppuun”. Mikä 
oli  tämä merkki? Tosi  evankeliumin sanoman 
saarnaaminen kaikessa maailmassa. Toteamus 
tarkoittaa, että tämä Kristuksen profetia ei 
voinut täyttyä muutama vuosisataa kristuksen 
julistamasta–muuten se olisi ollut erheellinen 
profetia! Maailmanlaajuisesti vuosisatojen aikana 
julistetut eri ”evankeliumin” versiot ovat olleet vääriä 
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evankeliumeja! Ne eivät olleet Jeesuksen itsensä 
julistama ”tämä valtakunnan evankeliumi” – eikä niiden 
saarnaaminen voinut olla merkki ” ja sitten tulee 
loppu”! Kyseessä on hätkähdyttävä totuus!

Yhdistä tämä profetia toiseen Kristuksen profetiaan, 
jossa Kristus kertoo, että hänen toista tulemistaan 
edeltää ”Elia”, joka Malakian mukaan ”asettaa 
kaikki kohdalleen” – kaikki perustavat Raamatun 
totuudet (Matt. 17:11). Totuuksiin olisi kuuluttava tosi 
evankeliumin ymmärrys! (Tämä kriittisen tärkeä jae 
selitetään perin pohjin kirjasessa A Pivotal Sign of the 
End Time, Lopunajan keskeinen merkki. Voit tilata sen 
ilmaiseksi.)

Nämä ovat elintärkeitä profetioita! Tunnetko mitään 
niitä julistavaa kirkkokuntaa?

Uskovatko saarnaajat näihin Jeesuksen Kristuksen 
sanoihin, ja katsovatko he sanojen olevan täyttymys, 
merkki, Kristuksen paluusta?

Kun liität nämä profeettiset jakeet yhteen, näet, että 
Jumalan itsensä ennustama mies saapuu Jumalan 
antaman viestin, Jumalan totuuden, kanssa–ja 
saarnaa totuuden ympäri maailmaa todistajana–
valmistaen Jeesuksen toista tulemista varten sitä 
välittömästi edeltävinä päivinä!

Olemmeko nähneet tämän miehen?
Minä olen.

Jumalan sanansaattaja
Tämä mies oli  Herbert W. Armstrong.  Jumala 
a l k o i  t y ö s k e n n e l l ä  H .  A r m s t r o n g i n  k a n s s a 
1920 -luvulla haastamalla tämän uskonnolliset 
olettamukset. H. Armstrong haastettiin intensiiviseen 
raamatuntutkimiseen, jonka kautta hän totesi, että 
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lukuisat yleisesti ”kristittyinä” pidetyt uskomukset olivat   
Raamatun kanssa ristiriidassa.

Kirkkoihin kokoonnutaan sunnuntaina, mutta 
Raamattu opettaa seitsemännen päivän  sapattia 
(2. Moos. 20:8–11). Kirkkokunnat opettavat, että synnin 
rangaistus on iankaikkinen elämä helvetin tulessa, 
mutta Raamattu ilmoittaa, että synnin rangaistus on 
kuolema (Room. 6:23, Hes. 18:4, 20). Kirkot väittävät, 
että Jumalan laki on ”poistettu”, mutta Raamattu esittää 
selvästi, että Jumalan laki määrittelee synnin, että laki 
on ”pyhä, vanhurskas ja hyvä”, ja että me rakastamme 
Jumalaa pitämällä hänen käskynsä auliisti (1. Joh. 3:4; 
Room. 7:12; 1. Joh. 5:3). 

H. Armstrongin lisällinen tutkimus paljasti lukuisia 
yleisesti sivuutettuja, mutta selviä Raamatun opetuksia 
koskien Jumalan luonnetta, Jumalan suunnitelmaa, 
Jumalan ihmisen luomisen tarkoitusperää, enkeleiden ja 
pahojen henkien olemassaoloa, seurakunnan tarkoitusta 
ja monia muita oppeja. H. Armstrong ymmärsi 
Raamatun profetioiden avaimen ja tunnisti Kristuksen 
antaman toisen tulemisensa merkin.

H. Armstrong tunnisti vasta paljon myöhemmin, 
että Jumala toteutti hänen kauttaan Kristuksen Matt. 
17:11 ”kaiken” ennalleen asettamisen profetian oppi 
toisensa jälkeen! Voit lukea perusteellisen raamatullisen 
selityksen kaikista ennalleen asetetuista opeista H. 
Armstrongin mestarillisesta teoksesta Ikuisten aikojen 
salaisuus.

H. Armstrong kokosi Jumalan totuudet, rakensi 
huipussaan 725 seurakuntaa 57 maassa käsittävän 
seurakunnan, ja kasvatti lisäksi totuuksia laajalti 
lähettävän ja julkaisevan tehokkaan multimediatyön. 
Kuukausittaisen seitsemällä kielellä painetun Plain 
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Truth -uutislehden maailmanlaajuinen levikki oli 
huipussaan 8,4 miljoonaa. H. Armstrongin viikoittainen 
televisio-ohjelma The World Tomorrow, Huomisen 
maailma, oli ylivoimaisesti suosituin uskonnollinen 
ohjelma Yhdysvalloissa. Satoja miljoonia H. Armstrongin 
kirjoja ja kirjasia levitettiin maailmanlaajuisesti.

Kaiken tämän lisäksi H. Armstrong tapasi ja toimitti 
henkilökohtaisen evankeliumin sanoman yli 500 
valtionpäämiehelle ympäri maailmaa–kuninkaille, 
k e i s a re i l l e,  p re s i d e nt e i l l e,  p ä ä m i n i s t e re i l l e, 
suurlähettiläille,  lainsäätäjille,  kuvernööreille, 
kaupunginjohtajille, kenraaleille sekä muille–samoin 
tuhansille tavallisille ihmisille. Jumala avasi monia ovia, 
jotta H. Armstrong kykeni täyttämään myös Kristuksen 
toisen profetian: ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi 
pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi 
kaikille kansoille” (Matt. 24:14).

Herbert Armstrong julisti evankeliumin viestiä 
”kaikille kansoille”. Jumala asetti tämän miehen kautta 
kaikki kohdalleen valmistaakseen tien Kristuksen 
toiselle tulemiselle!

Nämä profetiat todistavat, että H. Armstrongin 
toimikauden oli täytyttävä ennen Kristuksen paluuta! 
Ne osoittavat, että Jumala painotti suuresti miehen 
tekemää työtä!

Va i k k a  m o n i  i h m i n e n  e i  y m m ä r r ä ,  H . 
Armstrongin elämä oli keskeinen tapahtuma 
maailmanhistoriassa! 

H. Armstrong omistautui lähes kuudenkymmenen 
vuoden ajan kokonaisvaltaisesti Jumalan työlle. 

Vuonna 1986, 93 vuoden iän saavuttaneena, Herbert 
W. Armstrong kuoli.

Kuolinpäivä oli 16. tammikuuta.
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H. Armstrongin kuolema oli näkyvä tapahtuma. 
Worldwide Church of God (wcg) vastaanotti osanotto- 
ja kunniailmaisuja H. Armstrongin kuoleman johdosta 
suurjohtajilta kaikkialta maailmasta! Jopa Yhdysvaltain 
presidentti Ronald Reagan esitti toivotuksensa, että H. 
Armstrongin kannattajat voisivat olla ”ylpeitä hänen 
perinnöstään”.

H. Armstrongin toimikauden hengellinen merkitys 
kävi selväksi jopa viimeisinä elämänvuosina. H. 
Armstrongin kuoleman–ja kuolinpäivän–syvällinen 
merkitys kävivät ilmi vasta jonkin ajan kuluttua.

’Tulee tieltä poistetuksi’
Harva tunnistaa edelleen voimassa olevan hengellisen 
todellisuuden: Missä ja milloin Jumala toimii, myös 
saatana paholainen toimii aktiivisesti, heikentäen ja 
tuhoten.

H. Armstrong kohtasi vastustusta ja vainoa koko 
pastorikautensa ajan, ajoittain käsittämättömän 
voimallista. Osa pahimmasta vastustuksesta kohdistui 
hänen perustamansa organisaation sisältä käsin. Jumalan 
valtuuttamana, vahvan vanhurskaalla johtajuudella H. 
Armstrong pidätti nämä voimat ja piti seurakunnan ja 
Jumalan työn raiteilla.

Kun H. Armstrong kuoli, saatanan innoittamaa 
vastustusta ei enää hillitty. Aluksi hitaasti, mutta 
jatkossa yhä nopeampaan tahtiin, se sai aikaan kaaosta 
Jumalan seurakunnassa, muuttaen oppeja ja tallaten 
totuutta maahan.

Seurannut hengellinen katastrofi oli apostoli 
Paavalin 2. Tess. luvun 2 profetian suora täyttymys. 
Tutki lukua. Paavali kertoo Jumalan tosi seurakuntaa 
juuri ennen ”Kristuksen päivää” – Kristuksen toista 
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tulemista–iskevästä hirvittävästä onnettomuudesta. 
( B i b l i a  1 7 7 6 )  ”S i l l ä  s e  [ h ä n e n  pa luu n s a ]  pä ivä 
ei  tule,  ennenkuin luopumus ensin tapahtuu 
[seurakunnan sisällä!], ja laittomuuden ihminen 
ilmestyy, kadotuksen [tai tuhon] lapsi, tuo vastustaja, 
joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai 
jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu 
Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala”  
(jakeet 3–4). 

Tapahtuma on tuskallinen, vakava katastrofi! 
”Jumalan temppeli” symboloi Jumalan omaa seurakuntaa 
(Ef. 2:19–22). Profetiassa laittomuuden, synnin ja 
tuhon ihminen toimii seurakunnan johtajana johtaen 
massiivista ”luopumusta”, tai toisten käännösten mukaan 
suurta kapinaa, vastarintaa tai uskosta luopumusta!

Miten tämä saattoi tapahtua? Paavali selittää: ”... 
sentähden etteivät [Jumalan kansa] ottaneet vastaan   
rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden 
Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että 
he uskovat valheen” (2. Tess. 2:10–11). Ihmiset eivät 
rakastaneet Jumalan heille antamaa totuutta! Tämän 
vuoksi heidät oli helppo johtaa harhaan.

Huomaa seuraava yksityiskohta: ”Ja nyt te tiedätte, 
mikä pidättää [’laittomuuden ihmisen’] niin että hän 
vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus [se 
paha, tuhoava voima–oli ’salaisuus’, koska se pidätetiin, ja 
oli näin ollen piilotettu] on jo vaikuttamassa; jahka vain 
tulee tieltä poistetuksi se [henkilö], joka nyt vielä 
pidättää” (jakeet 6–7;). Kuningas Jaakon käännös lukee 

”... kunnes hän tulee otetuksi pois tieltä.”
Niin kauan kuin H. Armstrong oli elossa, hän hillitsi 

Jumalan voimalla laittomuuden. Mutta 16. tammikuuta 
1986, ”hän” tuli ”otetuksi pois tieltä”.
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Kun H. Armstrong oli poissa, laittomuuden ihminen, 
itse paholaisen innoittama, saattoi toimia vapaasti vailla 
rajoituksia.

Seuraavana päivänä, 17. tammikuuta, alkoi Jumalan 
seurakunnan Laodikean aikakausi–jota leimaa 
hengellinen velttous, profeetallinen sokeus ja karkea 
materialismi (Ilm. 3:14–22). Myös tällä päivämäärällä on 
suuri merkitys Jumalalle.

Rinnakkainen Dan. 8:10–12 profetia kertoo sekin 
Jumalan seurakunnasta, jota kuvaa symbolisesti 
temppeli. Ajankohta on ”lopun aika” ( jae 17). Jakeissa 
seurakunnan työtä kuvaa ”jokapäiväinen uhri”, 
temppelin säännöllisesti suoritettavat uhritoimitukset. 
Daniel kuvaa ”sotajoukkoa” – pahaa hengellistä armeijaa–
joka mobilisoituu ”jokapäiväistä uhria [Jumalan työtä] 
vastaan rikkomuksen tai synnin tähden” (ks. Biblia 
1776 käännös) Aivan kuten 2. Tess. luvussa 2, kansan 
synnit  antavat paholaiselle demoniarmeijoineen 
pääsyn seurakuntaan! Ja tämä paha sotajoukko ”heitti 
totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi.” 
(Selitän tämän yksityiskohtaisesti ilmaiskirjasessani  
Daniel—Unsealed at Last!, Daniel–avautuu vihdoin!). 

H. Armstrong otettiin pois tieltä 16. tammikuuta 
1986. Tänä päivänä alkoi Danielin luvun 8 suuri 
hengellinen sota. Tuona päivänä saatana alkoi 
työskennellä pääasiallisesti yhden miehen kautta, 
purkamalla järjestelmällisesti ja heittämällä H. 
Armstrongin opettaman totuuden maahan. Muutaman 
v uo d e n  a i k a n a  Wo rl dw i d e  C hu rc h  o f  G o d  o l i 
luopunut opetuksista, jotka tunnistivat sen Jumalan 
seurakunnaksi. Nykyään järjestö eriää suuresti, on 
täysin tunnistamaton perustetusta alkuorganisaatiosta: 
Se on nimetty uudelleen, se ei pidä enää sapattia eikä 
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noudata Jumalan lakia, se ei ole säilyttänyt yhtäkään H. 
Armstrongin ennalleen asettamaa Raamatun totuutta.

Kun ymmärrämme esitetyt jakeet, alamme ymmärtää, 
miksi 16. tammikuuta on varsin keskeinen päivämäärä! 

Saatana heitetty maan päälle
Tarkastellaan seuraavaksi merkittävää Ilmestyskirjan 
profetiaa.

Ilmestyskirjan luku 12 kuvaa sotaa taivaassa, 
suurten enkeliolentojen taistelua paholaista ja 
tämän demonijoukkoja vastaan. Tämän hengellisen 
sodan tulos oli: ”Ja lohikäärme ja hänen enkelinsä 
[langenneet enkelit–demonit] sotivat, mutta eivät 
voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja 
suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi 
ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä 
[viettelijä, eksyttäjä, pettäjä, alkuteksti], heitettiin 
maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen 
kanssansa” ( jakeet 7–9, ).

Ymmärrä jakeiden täysi merkitys!
Jae paljastaa, että saatana pettää koko maailman! 

Tämä merkitsee kaikkia ihmisiä! Ef. 2:2 kutsuu saatanaa 
”ilmavallan hallitsijaksi, sen hengen hallitsijaksi, joka nyt 
tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa”. 2. Kor. 4:4 
kutsuu häntä ”tämän maailman jumalaksi”, jota ihmiset 
palvovat tietämättään!

Profetia puhuu maan päälle heitetystä saatanasta ja 
miljoonista demoneista. Milloin tämä tapahtui? Jumala 
haluaa meidän tietävän, sillä muuten hän ei olisi antanut 
profetiaa.

Seuraavasta yksityiskohdasta käy meille ilmi 
ajankohta: ”Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka 
niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut 
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alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän 
tietää, että hänellä on vähän aikaa!” (Ilm. 12:12).

Lausuma osoittaa, että myös tämä on lopunajan 
profetia. Saatana heitettiin maan päälle vain ”vähän 
a i k a a ”  e n n e n  Je e su k s e n  pa luuta  m a apa l l o l l e 
syrjäyttämään saatanan tämän maailman jumalana! 
Tänä on valtava, iloinen, hyvä uutinen! Ja samalla 
lyhyellä aikakaudella kauhistuksen voi-huuto maapallon 
ihmisille. 

Lisätodiste, milloin tämä tapahtui, löytyy seuraavasta 
jakeesta: ”Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan 
päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen 
synnyttänyt” ( jae 13). Kuvattu ”vaimo”, joka symboloi 
Jumalan seurakuntaa, käy ilmi jakeista 1–6.

Profetia osoittaa, että kun saatana heitettiin alas, hän 
hyökkäsi heti ensimmäiseksi seurakunnan kimppuun!

Jae 13 päivittää profetian nimenomaisesti; Kykenemme 
viittaamaan tiettyyn aikaan lopunaikana, jolloin 
paholainen hyökkäsi Jumalan tosi seurakunnan 
kimppuun.  

Jae liittyy suorasti 2. Tess. luvun 2 ja Dan. luvun 8 
profetioihin. Saatana demoneineen heitettiin maan 
päälle samaan aikaan kun ”se, joka nyt vielä pidättää” 

”tulee tieltä poistetuksi”! Paha hyökkäsi välittömästi 
seurakunnan kimppuun ja alkoi heittää totuutta 
maahan!

M y ö s  tä s tä  k äy  i l m i ,  k u i n k a  r at k a i s e va 
maailmanhistoriallinen kääntöpiste oli 16. 
tammikuuta 1986! Maailma astui eri   aikakaudelle!

M eid ä n  o n  t ie d o s tettava  kys ei s e n ä  pä ivä n ä 
tapahtunut hengellinen sodankäynti, ja sen jälkeiset 
tapahtumat! Tuosta hetkestä lähtien saatana ja kätyrien 
olo rajoittui maan päälle! Tapahtuma saattoi maapallolle 
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uudentasoisen kärsimyksen. Saatanaa palvottiin jo 
aiemmin maapallolla, mutta palvottiin sen jälkeen 
entistä intensiivisemmin. Saatana on heitetty maan 
päälle ja on täynnä suurta vihaa. Saatana armeijoineen 
omaa valtavan hengellisen tuhoisan voiman. Meidän on 
kyettävä tunnistamaan saatanan pahansuopa vaikutus!

Voit jo nähdä sekä positiivisesta että negatiivisesta 
asiayhteydestä, että 16. tammikuuta on erittäin 
kohtalokas päivämäärä, sillä se paljastaa tapahtumien 
taustalla olevan  hengellisen ulottuvuuden. Kohta 
paljastuu yksityiskohtaisemmin paholaisen pyrkimys 
hävittää seurakunnan lisäksi moderneja kansakuntia. 
On tähdellisempää ja innostavampaa nähdä Jumalan 
yksityiskohtaiset käden toimet Jumalan seurakunnassa 
ja maailman tapahtumissa. 

Malakian viesti
Toimin Worldwide Church of God -seurakunnan 
pastorina kun H. Armstrongin kuoli, ja pyrin tukemaan 
uutta johtoa kaikin tavoin. Pian aloin kuitenkin huolestua 
seurakunnan päämajassa Pasadena, Kaliforniassa, 
tehdyistä muutoksista. Aloin etsiä Raamatusta vastauksia, 
miksi seurakunta oli kulkemassa eksyksiin. 

Keväällä  1989 Jumala alkoi  näyttää minulle 
vastauksia. Aloitin käsikirjoituksen, joka selitti 2. Tess. 
luvun 2 sekä monia muita profetioita seurakunnan 
totuudesta loittonemisesta. (16. tammikuuta 1986 
alkaneen prosessin ajoitus oli merkittävä ihme, josta 
yksityiskohtaisemmin kirjassa Daniel—Unsealed at Last!, 
Daniel–avautuu vihdoin!) 

Käsikirjoituksesta muodostui kirjanen nimeltä 
Malachi’s Message to God’s Church Today, Malakian Viesti 
Jumalan seurakunnalle tänään.
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Kun Joseph Tkach Jr. sai kuulla Malakian viestistä, 
hän kutsui minut ja avustajani John Amoksen 
Pasadenaan, ja erotti meidät–7. joulukuuta 1989.

Tämä oli Philadelphia Church of God (pcg), Jumalan 
Filadelfian seurakunnan alku. 12 seurakuntalaista 
kokoontui ensimmäiseen jumalanpalvelukseen 16. 
joulukuuta, seuraavana sapattina palattuani 
kotiin Oklahomasta,  minkä jälkeen 
ryhdyimme välittömästi työstämään 
Malakian viestiä lopulliseen muotoonsa. 
Heti kun se oli valmis, painatimme siitä 
tuhat kopiota. Olimme keränneet wcg:n 
921 pastorin ja jäsenten osoitteet. Pakkasimme kirjat ja 
aloimme postittaa kirjoja 11. tammikuuta 1990 alkaen.

Kirjoitin Malakian viestin ensimmäisen version 
loppusivuille: ”Monet saivat käsiinsä Malakian viestin 
16. tammikuuta 1990, H. Armstrongin kuoleman 
vuosipäivänä (16. tammikuuta 1986). Emme suunnitelleet 
tätä ollenkaan, mutta olemme tyytyväisiä, että näin 
kävi. Ajan myötä tulet näkemään, kuinka tämä 
H. Armstrongin kuolinpäivä esiintyy muissa 
merkittävissä yhteyksissä” (painotus lisätty).

Sitten kirjoitin: ”Wcg:n kolmas 19-vuosijakso päättyi 
tammikuussa 1991–samassa kuussa kuin H. Armstrongin 
kuoleman viides muistopäivä. Tulemmeko näkemään 
tänä päivänä dramaattisen tapahtuman Jumalan 
Filadelfian ja/tai Laodikean seurakunnissa?”

16. tammikuuta 1991, tasan vuosi Malakian viestin 
levittämisen alusta, H. Armstrongin kuoleman 
viidentenä vuosipäivänä Yhdysvallat käynnisti operaatio 
Aavikkomyrskyn–Persianlahden sodan!

Oikeaksi osoittautunut ennuste oli valtava uskoa 
vahvistava tapahtuma! Se osoitti, kuinka painavan 
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merkityksen Jumala asetti H. Armstrongin kuolemalle. 
(Tilaa ilmaiseksi Malakian viesti.)

Siitä lähtien kun olemme alkaneet kiinnittää 
erityistä huomiota hänen kuolemansa vuosipäivään, 
olemme todenneet kerta toisensa jälkeen, kuinka 
Jumala korostaa tämän päivämäärän merkitystä. 
Jumala on toistuvasti orkestroinut tapahtumia, sekä 
seurakunnassaan että maailmassa, jopa näyttäviä 
ihmeitä, kiinnittääkseen tarkkaavaisten ihmisten 
huomion.

Jotkut  ovat  kys y n e et ,  m i k s i  ke s k i ty m m e  H . 
Armstrongin kuoleman vuosipäivään heprealaisen 
kalenterin sijasta ihmisen asettamaa gregoriaanista 
kalenteria käyttäen. Uskon, että se että Jumala korostaa 
16. tammikuuta (eikä vuosittain kaikkien käyttämän 
kalenterin eri päivälle osuvaa 6. shevat-kuuta), kertoo 
Jumalan päättäväisyydestä lähettää viesti, jonka 
ihmiset ymmärtävät! On ilmeistä, ettei Jumala halua 
meidän unohtavan, kuka hänen lopunajan Eliansa 
oli! 2. Tess. luku 2 osoittaa, mitä unohtaville tapahtuu. 
Jumala muistuttaa meitä jatkuvasti lähettämänsä 
miehen tärkeydestä, ja mitä hän opetti miehen kautta.

Aamos ja maanjäristys
Ensimmäinen Malakian viestin jälkeen kirjoittamani 
kirjanen oli The Lion Has Roared, Leijona ärjyy, joka 
kuvaa tärkeimpiä Aamoksen kirjan profetioita. Sattui 
niin, että saimme tämän kirjasen tuotannon päätökseen 
noin 16. tammikuuta, tällä kertaa vuonna 1992.

21. joulukuuta 1991 saarnassani seurakunnalle–
tallennus lähetettiin seurakunnille ympäri maailmaa–
huomautin, että moni postituslistallamme vastaanottaisi 
Leijona ärjyy -kirjan lähellä H. Armstrongin kuoleman 
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vuosipäivää. Sitten esitin: ”Aamos alkoi puhua näyistään 
kaksi vuotta ennen maanjäristystä. Ja tarkoitan, että he 
kokivat voimallisen maanjäristyksen.” Voit lukea siitä 
Aam. 1:1.

Saarnassani totesin, kuinka paljon tekemämme työ 
on nykyajan vastine Aamoksen työlle. Sitten esitin: ”Mitä 
jos maapallolla koetaan toinen voimallinen maanjäristys–
ehkä kaksi vuotta tämän kirjasen postittamisesta? En 
sano, että näin tulee tapahtumaan. Minä en tiedä, mutta 
tiedän, että leijona on ärjynyt!” – viitaten jakeeseen 
Aam. 3:8. ”Ja kun leijona karjui Aamoksen päivänä, he 
kokivat massiivisen maanjäristyksen kahden vuoden 
kuluttua siitä kun hän aloitti [ julistaa sanomaansa]... 
En edes ihmettele, jos seuraavan kahden vuoden kuluessa 
et näe massiivista maanjäristystä maailmassa, ehkä jopa 
Pasadenassa, Kaliforniassa.”

Esitin 30. lokakuun 1993 saarnassani, lähellä kahden 
vuoden aikaikkunan loppua: ”Aamoksen kirjasen 
julkaisusta on kulunut kaksi vuotta tämän vuoden 
loppuun mennessä. Sanoisitko, että moni vastaanotti 
sen 16. tammikuuta aikaan. Onko mahdollista, että 
Jumala voisi iskeä maanjäristyksellä... ehkä jopa 16. 
tammikuuta 1994? Onko mahdollista, että jotain sellaista 
voisi tapahtua? Kyllä, sanoisin, että se on mahdollista, 
erityisesti Kaliforniassa.”

Joulukuun 1993 Trumpet-lehden artikkelissa 
kirjoitin: ”Jesajan kirjan luku 29 on myös lopunajan luku 
(jae 18). Jumala rankaisee meitä ’luonnon’ katastrofeilla. 
’Herra Sebaot etsiskelee sinua [rankaisee   on parempi 
käännös] ukkosenjylinässä ja maanjäristyksessä, kovassa 
pauhinassa, myrskyssä ja rajuilmassa, kuluttavan tulen 
liekissä’ (Jes. 29:6). Jumala kertoo etsivänsä, oikeammin 
rankaisevansa, meitä ’kuluttavan tulen liekissä’!...”
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”Huomaa, että Jumala ilmoittaa rankaisevansa Israelia 
myös maanjäristyksellä. Onko seuraava Kalifornian 
katastrofi maanjäristys? Kun se iskee, tekeekö Israelin 
kansa parannuksen? Luultavasti ei. Silti, olemme 
vastuussa omasta kohtalostamme. Kiroukset jatkuvat 
kunnes teemme parannuksen. Tämä on Jumalan 
suunnitelma, eikä mikään voi muuttaa sitä...”

”Meillä on valta päättää, kuinka paljon kärsimme. 
Jumala auttakoon meitä pikaiseen parannukseen. Vain 
siten voimme välttää paljon suuremmat vitsaukset, 
joidenka on profetoitu iskevän hyvin pian!”

Tämä oli huikaiseva profetia potentiaalisesta 
k a t a s t r o f i s t a !  L a u s u m a t  e i v ä t  p e r u s t u n e e t 
ihmispäättelyn eivätkä ihmisen ennustukseen vaan 
Jumalan Sanaan ja Jumalan työhön.

Sitten 17. tammikuuta 1994 klo 04:31, massiivinen 6,7 
richterin maanjäristys ravisutti eteläistä Kaliforniaa 
surmaten yli 70 ihmistä, vahingoitti yli 9000 ja poisti 
20 000 ihmistä kodeistaan. Omaisuusvahingot ylittivät 
20 miljardia dollaria, mikä tekee tapauksesta yhden 
Yhdysvaltain historian kalleimmista katastrofeista.

Järistyksen keskipiste Northridge sijaitsi noin 20 
mailia Pasadenasta luoteeseen.

Jumalan seurakunnan Pasadenan pastorit olivat 
tietoisia H. Armstrongin täyttäneestä profeetallisesta 
ro o l i s ta– j a  h ä n e n  kuo l e m a n s a  v uo s i pä ivä s tä . 
Raamattu vertaa Jumalan pastoreita muinaisiin 
Leevin heimoisiin pappeihin. Profeetta Malakia, 
joka profetoi lopunajan ”Elian” saapumisen, profetoi 
myös, että Jumalan tekisi liittonsa lopunajan ”Leevin”, 
leeviläisten isän kanssa (Mal. 2:4). H. Armstrong täytti 
myös tämän merkityksen. Mal. 3:3 ilmoittaa, että 
Jumala ”puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi” – H. 
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Armstrongin kouluttamat pastorit, jotka kääntyivät 
sittemmin häntä vastaan.  

Näiden kahden jättiläismäisen oppitunnin olisi pitänyt 
kiinnittää näiden miesten huomio–ja monen muun!

Jumala korosti, että Herbert W. Armstrong oli lopun 
ajan Elia.

Jumala osoitti myös voimallisesti, että jatkoi työtään 
Jumalan Filadelfian seurakunnan kautta!

Aamos profetoi kaksi vuotta, ja sitten seurasi suuri 
maanjäristys. Jumala paljasti pcg:lle Aamoksen kirjan 
todellisen merkityksen, ja miten sanoma soveltuu 
nykyiseen lopunaikaan. Postitettuamme Aamoksen 
kirjasen, lähes tarkalleen kaksi vuotta myöhemmin 
Kaliforniassa koettiin maanjäristys! Kun profetoimme, 
että sama tapahtuma saattaisi toistua tarkasti tiettynä 
päivänä, asia paljastaa, että Jumala on kanssamme!

Aamoksen kirjan viesti  on kaksivaiheinen; 
Se toteutui muinaisessa Israelissa, mutta viestin 
ensisijainen täyttymys on tänä lopunaikana. ”Sinä 
päivänä” viittaa aina Kristuksen paluuseen ja paluuta 
edeltäviin traumaattisiin tapahtumiin (Aam. 9:11). 
Aamos profetoi Kristuksen paluuta seuraavista vauraista 
olosuhteista (jae 13), mutta ennusti myös että Israelin 
kansa–pääasiallisesti Yhdysvallat ja brittiläiskansat–
vietäisiin vankeuteen, elleivät ne tekisi parannusta  
( jae 14). Sitten, tehtyään parannuksen, Jumala nostaa 
kansat johtamaan maailmaa, eikä niitä viedä enää 
koskaan uudelleen vankeuteen (jae 15).

Maanjäristys iski 17. tammikuuta, samana päivänä 
jona Laodikean seurakunta oli alkanut kahdeksan vuotta 
aikaisemmin.

Kyseessä on myös päivämäärä, vuotta aiemmin, jona 
televisio-ohjelmamme The Key of David, Daavidin avain 
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alkoi–lähin sunnuntai 16. tammikuuta 1993. Lähetys 
alkoi seitsemällä asemalla: Los Angeles kdoc, Dallas 
kxtx, Boston wuni, Milwaukee wdjt, Atlanta wveu, New 
York whse, ja Long Island, New York whsi. Seitsemän 
on Raamatun tärkein numero. Jumala vahvisti työnsä H. 
Armstrongin kautta, ja lisäksi työnsä pcg:n kautta! Tämä 
oli meille suuri rohkaisu. 

Tekijänoikeustaistelu–ja voitto!
H. Armstrongin viimeinen teos oli Ikuisten aikojen 
salaisuus. H. Armstrong kutsui teosta ”suurimmaksi ja 
tärkeimmäksi kirjaksi, jonka olen koskaan kirjoittanut”. 
Hän sai teoksen valmiiksi toukokuussa 1985, kuukausia 
ennen kuolemaansa. Teos on suurimittainen yhteenveto 
H. Armstrongin työstä–koko pastorikaudella kertyneestä 
tietomäärästä!

Syyskuun 1985 kirjeessä seurakunnan jäsenille 
ja työtovereille H. Armstrong innostaa: ”Haluamme 
tavoittaa teoksella mahdollisimman suuren yleisön.” 
1985 syyskuun lopun painatuksesta vuoden loppuun, 
kirjan tilasi ällistyttävät 740 000 ihmistä, tehden 
teoksesta seurakunnan kaikkien aikojen suosituimman 
kirjan.

H. Armstrongin kuoltua seurakunta edisti Ikuisten 
aikojen salaisuus teosta jonkin aikaa; julkaisi sen Plain 
Truth -lehdessä sarjana ja postitti yli 1,2 miljoonaa 
kappaletta. Julkaisutoimi ei jatkunut kuitenkaan kauan. 
Opilliset muutokset tapahtuivat nopeasti. 1988 alussa 
wcg veti teoksen pysyvästi levityksestä ja tuhosi 120 000 
varastokappaletta! 

Pohdin H. Armstrongin tavoitetta jakaa Ikuisten 
aikojen salaisuus ”mahdollisimman suurelle yleisölle”. 
Jaloa, Jumalan innoittamaa työtä, oli kestänyt vain kaksi 
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vuotta! Vuonna 1996 tajusin, että meidän piti elvyttää 
tämä työ!

Aloimme painattaa Ikuisten aikojen salaisuus teosta ja 
levittää sitä ilmaiseksi tammikuussa 1997.

Kuukauden sisällä wcg nosti kanteen tuhoamansa 
kirjan tulostamisesta, mikä johti valtavaan, kuusi vuotta 
kestäneeseen, wcg:n ja pcg:n väliseen oikeustaisteluun.

Oikeustaistelu on sankarillinen tarina! Jumalan H. 
Armstrongin kautta ennalleen asettamiin totuuksiin 
uskovat iskivät yhteen totuuksien poistamisen, 
hautaamisen ja tuhoamisen puolesta 
taistelleiden voimien kanssa! Voit lukea 
koko tarinan poikani kirjoittamasta 
kirjasta Raising the Ruins.

Voitimme ensimmäisen erän Los 
A n g e l e s  o i k e u s s a l i s s a ,  m u tt a  k u n 
wcg:n johtajat vetosivat yhdeksännen piirikunnan 
tuomioistuimeen, se myönsi välipäätöksen lakkauttaa 
H. Armstrongin materiaalin tulostaminen ja maksaa 
wcg:lle vahinkokorvaus ”luvattomasta” tulostuksesta. 
Vetosimme korkeimpaan oikeuteen, joka kieltäytyi 
kuulemasta meitä.

Vaikka vaikutti, että olimme hävinneet oikeustapauksen, 
omasimme uskon, että Jumalalla oli käsissään keino 
voittaa, mistä julistimme julkisesti jatkossa. Koko tarina 
löytyy dokumentoituneena kirjassa Raising the Ruins. 
Ilmaiskirjasesta Habakkuk voit lukea tarkemmin, miksi 
olin vakuuttunut, että Jumala pelastaisi meidät. Tärkein 
asia on, että Jumala toimitti meille voiton. Wcg:n johtajat 
ottivat yhteyttä ja esittivät tarjouksen Ikuisten aikojen 
salaisuus ja useiden muiden H. Armstrongin teosten 
tekijänoikeuksista, vaikka olivat lyhyen aikaa aikaisemmin 
nimenomaan vakuuttaneet, etteivät halunneet teoksia 
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koskaan julkaistaviksi! Alustavat summat olivat 
epärealistisia. Seurasi kuukausia kestävä neuvottelu.

Lopulta wcg lähetti viestin kaikista etsimistämme 
tekijänoikeuksista täsmälleen tarjoamastamme 
summasta. Samana iltapäivänä molempien seurakuntien 
lakimiehet soittivat yhdessä tuomarille uutisen, että 
olivat päätyneet ratkaisuun–päättäen kuuden vuoden 
oikeusriidan.

Tämä tapahtui 16. tammikuuta 2003!
Ikuisten aikojen salaisuus ja 18 muun H. Armstrongin 

teoksen tekijänoikeuksien haltuun saaminen oli pcg:n 
historian suurin voitto! Jumala varmisti, että se tapahtui 
17 vuotta H. Armstrongin kuolemasta!

Mahtava ihme!
Voin osoittaa useita profetioita, jotka paljastavat, mitä 

tapahtui oikeustaistelun aikana hengellisesti. Jumala 
oli läsnä ja tuki meitä koko ajan, koska puolustimme 
Jumalan totuutta ja Jumalan lopunajan Eliaa. Jumala 
pakotti wcg:n myymään meille teokset. (Tilaa ilmaiseksi 
Ikuisten aikojen salaisuus.) 

Se, että wcg suostui sopimukseen 16. tammikuuta, 
oli  erehtymätön merkki! Ensiksi,  päivä viittaa 
Jumalan lopunajan Eliaan, että suuri Jumala oli 
Herbert W. Armstrongin takana. Toiseksi, päivä viittaa 
seurakuntaan, joka tekee edelleen Elian työtä. Lopunajan 
Elia kuoli, mutta Elian Jumala ei kuollut! Sama Jumala 
tukee tätä totuudesta kiinni pitävää työtä. Oikeusvoitto 
oli häikäisevä merkki siitä, missä Elian Jumala teki 
työtään! Jumala varmistaa, että ihmiset tietävät, missä 
hän toimii! Kuka tahansa kykenee näkemään tämän.

Kolmanneksi, päivä osoittaa, että Jumala löi penseitä 
ihmisiä ja lähetti näin kaikille totuuden vihollisille 
voimallisen varoituksen! 
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Esitetyt teemat toistuvat näkyvästi, kerta 
to i s e n s a  jä l k e e n  J u m a l a n  i h m e pä i vä nä ,  1 6 . 
tammikuuta!

Avaruussukkulakatastrofi– 
Israelin tulevaisuus
Se, että Jumala tekee ihmeitä seurakunnassaan ja 
varoittaa myös maailmaa, varsinkin nykyajan Israelin 
kansoja, käyttämällä 16. tammikuuta, käy selvästi 
ilmi toisessa monumentaalisessa 16. tammikuuta 
2 0 0 3  l i i tty vä s s ä  t a p a htu m a s s a .  Pä ivä n ä  j o n a 
oikeustaistelumme päättyi–avaruussukkula Columbian 
laukaisu tapahtui viimeistä kertaa. Se lensi avaruudessa 
16 päivää ja siinä oli seitsemän ihmistä. Nämä ovat 
mielenkiintoisia lukuja.

Avaruussukkulan naisjäsen Kalpana Chawla 
lähetti perheelleen sähköpostiviestin, jossa hän ylisti 
suuresti Fuji-vuoren ja Saharan autiomaan kauneutta 
avaruudesta käsin. Meitä odottaa totisesti ylistettävä 
ympäristö!

Columbian lento päättyi traagisesti sukkulan 
hajotessa sen palatessa maapallon ilmakehään, 
tuhoutuessa tulipallona! Sukkula räjähti kuusitoista 
minuuttia ennen laskeutumista–Pohjois-Texasin 
yläpuolella, jossa sijaitsi H. Armstrong college (toinen 
mielenkiintoinen seikka). ”Presidentin mukaan ’ei ollut 
eloon jääneitä’, ja olimme jo todistaneet loputtomalta 
vaikuttavan elokuun tähdenlennon tiedostaen, että 
näkemämme kirkkaan valkoiset tähtikimarat koostuivat 
metallista, kumista, miehistä sekä naisista” (Time, 10. 
helmikuuta 2003).

Harkitse tuhon symboliikkaa, ajankohtaa 16. 
tammikuuta sekä luvun 16 painottamista! Onko 
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tapauksella yhteyttä Israelia vuosi toisensa jälkeen 
varoittaneeseen mieheen–mieheen joka kuoli 16. 
tammikuuta? Tragedia on esikuva koko Israelin 
kohtalosta, jos sen kansalaiset eivät löydä Jumalan Eliaa, 
eivätkä ota vaaria!

Columbiassa lensi myös ensimmäinen israelilainen 
astronautti Ilan Ramon, jonka äiti ja isoäiti olivat 
Auschwitzin eloonjääneitä. Ramon halusi lennon olevan 
Time-lehden sanoin ”onnellinen hengähdystauko maansa 
kovan taistelun talven keskellä” (ibid.). International 
Jerusalem Post julkaisi artikkelin otsikolla: ”Unelman 
jäänne: eversti Ilan Ramonin kuolemaa ympäröivät 
symbolit.” Ramonin unelma–suuri, seikkailunhaluinen 
unelma–oli matkata maailmankaikkeuteen. Jumala 
tahtoo saattaa meidät maailmankaikkeuteen! Mikä 
oli unelman ”jäännös”? Ainoa jäännös koostui eversti 
Ramonin ruumminosista!

Evestin unelman ei tarvitse päättyä pelkkään 
jäännökseen. Tulevaisuudessa jokainen Jumalasta pois 
kääntyvä ei voi paeta vaan kohtaa saman tuhon kohtalon. 

Presidentti George W. Bush lainasi eversti Ramonin 
sähköpostia katastrofin jälkeisessä puheessaan: 

”Avaruutta ympäröivä hiljaisuus tekee sen kauneudesta 
entistä voimallisemman. Toivon, että sen hiljaisuus 
voi yhtenä päivänä levitä lopulta maahani.” Jerusalem 
Post artikkeli kommentoi: ”Valtiossa, jonka tärkeimmät 
uutiset vaihtuvat yleensä tunneittain, ei päivittäin, 
Ramonin surma hallitsi TV-ruuduissa, radiossa ja 
lehdissä koko viikon ajan” (14. helmikuuta 2003). Kaikki 
oli sidoksissa 16. tammikuuhun ja Elian Jumalaan. 

Eversti Ramon oli ottanut lennolleen 14-vuotiaan 
juutalaispojan hahmotelman kuun maisemasta. ”Piirtäjä 
Peter Ginz ei elänyt näkemään moista näkyä, eikä 
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todistanut päivää, jona ihmiset matkustaisivat maapallon 
ilmakehän ulkopuolelle. Hän oli yksi 6 miljoonasta 
Auschwitzissa natsien toisen maailmansodan aikana 
tuhoamasta juutalaisesta” (Observer 2. helmikuuta 
2003). Tämä poika unelmoi, aivan kuin poika on luotu 
toimimaan. Hänellä olisi pitänyt olla edessään elämä, 
mutta natsit surmasivat hänet! Ja he aikovat tehdä 
saman monille miljoonille–ihmisille, jotka ovat liian 
kovapäisiä kuuntelemaan Elian Jumalaa! Ihmisten 
pitäisi kyetä täyttämään unelmansa, mutta tämä ei 
toteudu ennen kuin ihmiset nöyrtyvät Jumalan edessä! 
Siihen asti kaikki ihmisunelmat muuttuvat mitä 
kauhistuttavimmiksi painajaisiksi!

Tarkkaa uutisia: Tulemme toistamaan tämän 
synkän historian miljoonia kertoja! Maailma on 
ydinvoimahulluuden partaalla! Onko tämä haluamamme 
maailma? Onko tämä ihmiskunnan suuri saavutus?

Maailma tarvitsee vakavan varoituksen!
”Tiedostan, että lentoni on symbolinen Israelin 

kansalle, erityisesti selviytyjille, holokaustin selviytyjille”, 
lausui eversti Ramon (Jerusalem Post, mt.). Kun vain hän 
olisi tietänyt! Se oli erittäin symbolinen! ”Koska olen 
syntynyt Israelissa, moni näkee lennon toteutuneena 
unelmana” (ibid.). Omaamme yleviä unelmia. Jumala 
antaa meille mahdollisuuden unelmoida–mutta 
unelmamme särkyvät joka kerta kunnes Jumala hallitsee 
elämäämme! Kunnes löydämme Elian työn.

Jumalan lopunajan Elialla on viesti maailmalle! 
Hänellä on perustava viesti, jonka maailma tarvitsee, 
jotta ihmiset voivavat saavuttaa unelmansa.

N e w  Yo r k  T i m e s  k i r j o i t t i  k a t a s t r o f i s t a : 
”Amerikkalaisten, joiden tietoisuuteen tulvii jatkuvia 
uhkaavia tapahtumia, vaistomainen reaktio oli: ’Mitä 
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seuraavaksi?’” (2. helmikuuta 2003). Meidän on 
kerrottava kansalle täsmälleen, mitä seuraavaksi! 

”Kansalle, joka kamppailee yhä historiansa tuhoisimman 
terrori-iskun jälkimainingeissa ja uuden pysyvän uhan 
edessä, lisäksi kärsii hidastuvasta taloudesta, Pohjois-
Korean ydinvoimauhasta, ja mahdollisesta Irakin 
sodasta, tämän aamun katastrofi oli erityisen ankara 
isku” (ibid.). Jumala ilmoittaa, että iskut muuttuvat 
jatkuvasti kovemmiksi, kunnes ihmiset pudottautuvat 
polvilleen.

Otsikkoihin ympäri maailmaa noussut tapaus–oli 
sidoksissa päivämäärään 16. tammikuuta. Kyseessä 
oli Jumalan lähettämä vakava varoitus kansojamme 
kohtaavasta tulipallolopusta. Monet ihmiset pelkäävät 

HUBBLE ULTRA DEEP FIELD (NASA)  
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terrorismia,  mutta heidän pitäisi  pelätä,  että 
kaikkivaltias Jumala on heitä vastaan! Heidän pitää 
pelätä–PELKÄSTÄÄN Jumalaa! Jos ihmiset oppisivat 
tämän oppiläksyn, heidän ei tarvitsi pelätä muita pelon 
aiheita.

Varoitus liittyy tekijänoikeusvoittoomme. Tutki 
Habakukin ensimmäistä lukua, joka kuvaa yksityis-
kohtaisesti kokemaamme epäoikeudenmukaisuutta 
tuomioistuimissa. Jae 5 kuvaa ihmeellistä vapautus-
tamme. Ja sitten, jae 6 ilmoittaa juuri tässä yhteydessä: 

”Sillä katso, minä nostan kaldealaiset, tuiman ja rajun 
kansan, joka kulkee maata lavealti ja ottaa omaksensa 
asuinsijat, jotka eivät ole sen.” Tämä on profetia Saksan 
noususta! Jumala nostaa Saksan kansan tuhoamaan 
Israelin. Voimme jo todistaa maan pikaisen nousun. 

Samassa yhteydessä Hab. 3:16–17 kertoo ydintalvesta: 
”Minä kuulin tämän, ja minun ruumiini vapisee, minun 
huuleni värisevät huudosta, mätä menee minun luihini, 
minä seison paikallani ja tutisen, kun minun täytyy 
hiljaa odottaa ahdistuksen päivää, jolloin kansan 
kimppuun käy hyökkääjä. Sillä ei viikunapuu kukoista, 
eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä; öljypuun sato 
pettää, eivätkä pellot tuota syötävää. Lampaat ovat 
kadonneet tarhasta, eikä ole karjaa vajoissa.” Tarkkaa 
aikayhteyttä! Oikeustapaus on historiaa. Saksa on 
jo Euroopan voimanpesä. Kaikki tämä tapahtuu 
silmiemme edessä!

Jumala tekee kaiken voitavansa avatakseen 
ihmissilmät todellisuudelle. Jumala rakastaa kaikkia 
ihmisiä, aivan kuten Jumala rakastaa sinua. Jumala antoi 
Poikansa kuolemaan kaikkien uppiniskaisten   lastensa 
takia! Jumala ei lakkaa koskaan rakastamasta lapsiaan! 
Jumala ei voi lakata, koska Jumala on rakkaus.
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Eversti  Ramon omasi toivon kipinän. Meillä 
omaamme enemmän kuin pelkän kipinän–omaamme 
liekehtivän toivon todellisuudesta! Nuo miehet haluavat 
asuttaa avaruuden. Se on tulevaisuutemme! Kiitos Elian 
Jumalan!

Tulevaisuutemme muodostui entistä elävämmäksi 
ja jännittävämmäksi seuraavana vuonna 2004–jälleen 
16. tammikuuta–kun Hubble-avaruusteleskooppi sai 
päätökseen 114 päiväisen kuvanoton–yli 800 kuvaa–
pikkuruisesta ulkoavaruuden pisteestä pohjoisen 
pallonpuoliskon yläpuolella. Otoksessa, nimeltä Hubble 
Ultra Deep Field, esitetään näyttäviä kaukaisia galakseja, 
joista osan uskotaan olevan yli 13 miljardin valovuoden 
päässä! Kuvan jokainen pieni piste on galaksi–joka 
koostuu sadoista miljooniin miljardeihin tähtiin.

Jumala on tarjonnut meille innostavan kurkistuksen 
maailmankaikkeuteen tulevaisuudestamme! Jumala 
tarjoaa näyn motivoidakseen meitä, ja suurensi vision 
liittämällä sen ihmepäiväänsä 16. tammikuuta!

Vakava ulkopoliittinen virhe
Viime vuosina Yhdysvalloissa 16. tammikuuta liittyvät 
vitsaukset ovat olleet tuskallisen näkyviä, mutta Jumala 
on toimittanut seurakunnalleen mitä valtavimman 
ihmeteon.

Yhdysvaltain jyrkkä moraalinen lasku korostui 
16. tammikuuta 2015, jolloin korkein oikeus otti 
käsittelyynsä samaa sukupuolta olevien ”avioliiton”. 
Tuolloisten tuomarien poliittiset kanta paljasti, mihin 
suuntaan tapaus kallistui–minkä totesimme saman 
vuoden kesäkuussa. Tuomioistuin päätti hiljentää 
toisinajattelijat, eikä valtio suvainnut enää perinteistä, 
raamatullista avioliittomääritelmää. Yksinään tapauksen 
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käsittelyyn otto ilmoitti virallisesti, ettei Raamatulla ole 
enää moraalista arvovaltaa nykypäivän Yhdysvalloissa.

Tasan vuoden kuluttua todistettiin Yhdysvaltain 
historian pahin ulkopolitiikan virhe!

Obaman hallinto toteutti 16. tammikuuta 2016 
ydinasesopimuksen Iranin kanssa. Yhdysvallat ja 
Euroopan unioni poisti taloudelliset pakotteet terrorismia 
sponsoroivalta kansakunnalta, vapautti yli 100 miljardin 
dollarin jäädytetyt varat ja tarjosi Iranille kauppatarjouksia.

Sopimus antoi Iranille kaiken sen tarvitseman 
nopeuttaakseen ydinaseiden kokoamista! 

Sopimuksen aikaan Valkoinen talo siirsi ihmisten 
huomion vankienvaihdolla, joka oli täysin epäsuhtainen. 
Se vapautti 21 iranilaista, joista seitsemää epäiltiin 
pakotteiden rikkomuksista ja 14 kansainvälisesti 
etsintäkuulutettua rikollista. Wall Street Journal raportoi 
Yhdysvaltain viranomaisten lausuneen, että ”suurin 
osa näistä tapauksista oli sidoksissa rikkomuksiin 
Yhdysvaltain vientilakeihin ja kaksikäyttötuotteiden 
myyntiin, joita voitaisiin käyttää Iranin sotilaallisessa 
tai ydinohjelmassa.” Tämän lisäksi Obaman hallinto 
lennätti Iranille 400 miljoonaa dollaria käteisrahaa 
neljästä viattomasta amerikkalaispanttivangista. Yksi 
yhdysvaltalaisviranomainen nimitti häpeällisesti 
vankien vaihtoa humanitaariseksi eleeksi Iranin 
osalta. Tietenkin epäoikeudenmukaisesti vangittujen 
amerikkalaisten panttivankien vapauttaminen on 
positiivinen asia, mutta tulevaisuudessa viholliskauppa 
kannustaa Amerikan vihollisia ottamaan kansalaisia 
panttivangiksi, suurista summista! 

Suuri häpäisy! Yhdysvaltain käytös katastrofeissa 
paljasti kansan vailla kunniaa, ylpeyttä ja taistelutahtoa! 
Kansamme on muuttunut suuresti.
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Se,  että ydinsopimuskauppa toteutettiin 16. 
tammikuuta, on vakava varoitus Yhdysvalloille. 
Mullistava ulkopoliittinen virhe merkitsi luisumista 
kohti planeettamme pahinta kärsimystä! Virheteko 
lähensi Yhdysvallat ja muun maailman pikaisempaa 
vauhtia kuin koskaan aikaisemmin kohti Raamatun 
ilmoittamaa kolmannen maailmansodan ydintuhoa, 
jossa tuhoutuu miljardeja ihmisiä! (Matt. 24:21–22; 
Dan. 11:40–44). Sotarumpujen syke vahvistui.

H. Armstrongin kuolema 16. tammikuuta 1986 
saattoi alkuun Jumalan seurakunnan kaikkien 
aikojen suurimman hengellisen katastrofin, ainakin 
lukumäärällisesti. En usko, että koskaan aikaisemmin 
on todistettu yhtä mittavaa hengellistä kriisiä. 
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin, 16. tammikuuta 
2016, maailma otti merkittävän askeleen kohti maapallon 
suurinta fyysistä katastrofia!

Tämän kaltaiset 16. tammikuuhun liittyvät tragediat 
osoittavat, mikä tulevaisuutemme on, kunnes meitä 
hallitsee Elian Jumala! Jumalan penseiden omien 
ja koko maailman pitäisi huolestua 16. tammikuuta 
päivämäärän paikkeil la  nykyhetkestä tämän 
aikakauden loppuun!

Iranin kanssa solmittu ydinsopimus oli maailmalle 
tuhoisa, mutta sisältää myös hyvän uutisen. Hyvä 
uutinen on,  että Jeesus Kristus palaa ja  estää 
ihmiskunnan tuhoamasta kaikkea ihmiselämää 
(Matt. 24:21–22; Dan. 2:44). Jollei Jeesus Kristus palaa, 
sota kasvaa pisteeseen, jossa mikään liha ei selviydy 
hengissä. Kristus palaa! Sotarummut kuuluttavat myös 
maapallon parhaimmasta ajasta–ikuisen rauhan, ilon 
ja onnen visiosta. Hyvä uutinen jättää huonot uutiset 
varjoonsa kymmenentuhatkertaisesti! 
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Uusi Daavidin valtaistuin
Viimeiseksi haluan kertoa 16. tammikuuta 2017 Jumalan 
seurakunnassa tapahtuneesta ihmeestä.

Kirjoittamani kirja nimeltä Daavidin uusi valtaistuin 
kertoo tästä merkityksellisestä ihmetapahtumasta. 
Kyseisenä päivänä Jumala siunasi seurakuntaansa 
valtaistuimella, jonka Jeesus Kristus ottaa itselleen 
palatessaan maapallolle!

”Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman 
Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle 
Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva 
Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen 
valtakunnallansa ei pidä loppua oleman” (Luuk. 1:32–33).

Kristus tulee hallitsemaan ”isänsä Daavidin 
valtaistuimelta” käsin. Jumala on säilyttänyt tämän 
valtaistuimen hallitsijuuden Daavidin jälkeläisten kautta–
Daavidin ajasta aina nykypäivään asti! Voit todistaa 
tämän innostavan totuuden Raamatusta sekä historian 
kirjoista. Kykenet seuraamaan Daavidin sukulinjaa aina 
nykypäivän Britannian hallitsevaan perheeseen.

”Kohtalon kivi” on liittynyt kautta sukupolvien 
valtaistuimeen. Kuningatar Elizabeth II on viimeisin 
lukuisista kiven vieressä kruunatuista hallitsijoista–
perinne, joka juontaa juurensa Raamatun kuninkaihin! 
(Esim, 2. Aik. 23:11–13 kuningas seisoi patsaansa tykönä 
Biblia 1776).

16. tammikuuta 2017 Jumala korvasi tämän ”kohtalon 
kiven” uudella kivellä–siirsi Daavidin valtaistuimen 
Britanniasta seurakuntaansa!

J u m a l a n  o m i l l e  o n  a n n e ttu  k u n n i a  e s i tt ä ä 
henkilökohtaisesti valtaistuin Kristukselle hänen 
palatessaan. Asia osoittaa, kuinka lähellä  tämä 
käänteentekevä tapahtuma on!
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Ymmärrän, että tämä on rohkea väite. Kehotan 
sinua tilaamaan kirjani Uusi Daavidin valtaistuin, 
ja todistamaan itsellesi tämän totuuden kirjan 
lukuisten raamatunkohtien kautta.

Yksi todisteista on 1. Moos. luvun 49 profetia, joka on 
tarkoitettu ”päivien lopulle” ( jae 1). Jae 10 kuuluu: ”Ei 
siirry valtikka pois Juudalta, [tai] hallitsijansauva hänen 
polviensa välistä, kunnes tulee hän [Shiloh, Jeesus Kristus], 
jonka se on...” Profetia on suorassa yhteydessä Kristuksen 
toiseen tulemiseen. ”Valtikka” symboloi kuninkaallista 
hallintoa–kuninkaallista linjaa, joka huipentuu Kristuksen 
hallintoon kuningasten Kuninkaana. Jakeen hallintoon 
yhdistyy ”lainantajan” rooli–kuninkaallista Jumalan lakia 
hallinnoivan henkilön kautta, mikä on papillinen tehtävä.

Jos tunnet Daavidin valtaistuimen historian, tiedät, 
ettei tämä ole ollut fyysisen kuningaslinjan toimi. Itse 
asiassa, erityisesti viime aikoina, hallitsijat ovat useasti 
taistelleet Jumalan lakia vastaan, sen sijaan että olisivat 
eläneet lain mukaisesti ja hallinneet lakia käyttäen! 

Jakeen profetia viittaa erityisesti aikaan, jona 
valtaistuin ja kuninkaallinen laki yhdistyisivät. 
Tämä tapahtui 16. tammikuuta 2017. Valtikkaa tulee nyt 
hallita kuninkaallinen laki, ja kuninkaallista lakia on 
sovellettava valtikkalupaukseen – ”kunnes tulee Kristus”.

Kun Jumala antoi 16. tammikuuta 2017 ilmestyksen 
uu d e s t a  k ive s t ä ,  B r i t a n n i a n  k u n i n k a a l l i n e n 
p e rh e  s y r j äy t e tt i i n  D a av i d i n  va l t a i s t u i m e l t a 
kuninkaallisperheen edustajana. Tämä oli ennusmerkki 
Britanniaa kohtaavasta kauhistuttavista tapahtumista, 
sekä Yhdysvaltain ja Juudan, juutalaisen kansan  
Lähi-idässä, jyrkästä luhistumisesta. 

Uusi ”kohtalon kivi” sisältää hämmästyttävää 
piirteen. Selitän sen H. Armstrongin Autobiography-
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omaelämäkerran sanoin. Ote koskee H. Armstrongin 
pastorikauden ensimmäistä julkista raamattuluentoa 
vuonna 1933:

” H e r ra .  O b e r g  a l ko i  uu d e n  ko ko u s s a r j a n s a 
Harrisburgissa sunnuntai-iltana, 9. heinäkuuta. Päätin 
aloittaa Fisher-perheen kanssa kokoukset Firbutte-
koulussa samana iltana. Saavuin Fisher-maatilalle, 
jätettyäni vaimoni ja lapseni kotiimme Salemiin, noin 5. 
tai 6. heinäkuuta.”

”Tämä oli pieni–todella mitätön–alku, mistä oli määrä 
kasvaa maailmanlaajuisesti merkittävä evankeliumintyö, 
joka tavoitti miljoonia ihmisiä joka viikko.”

”Tämän–todella mitättömän–pienen alun oli 
määrä kasvaa maailmanlaajuisesti merkittäväksi 
evankeliumintyöksi, joka tavoittaisi viikoittain useita 
miljoonia ihmisiä. Vaikka työ oli pieni, se alkoi inspiroidun 
energisesti. Työ alkoi intensiivisellä, hartaalla rukouksella. 
Fisher-maatilan takana sijaitsi kohtalainen kukkula. 
Kukkulalle liikuntatarkoituksessa juostessani eteeni 
osui suojaisessa paikassa noin 35 cm korkea kivenjärkäle. 
Muistin, kuinka Jeesus jätti taakseen kansanjoukot ja 
vetäytyi vuorelle rukoilemaan ’erilleen’ – kaksin Jumalan 
kanssa. Pudottaudun polvilleni tämän sopivan korkuisen 
kiven eteen ja aloin rukoilla hartaasti kokousten 
onnistumisen puolesta. Toimesta muodostui Fisher-
perheen luona ollessani ns. päivittäinen pyhiinvaellus 
’rukouskalliolleni’. Olen varma, että rukouskivi oli suuri 
energian, hengellisen voiman ja inspiraation lähde.”

Vuonna 2002 vieraillessani  H.  Armstrongin 
työn alkutaipaleen paikkakunnilla näin hänen 
mainitsemansa ”rukouskiven”. Pyysimme kiinteistön 
omistajilta kiven haltuun ottoa, ja samana kesänä 
veimme sen päämajaamme Edmond, Oklahomaan.
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Ju m a l a  pa l j a s t i  m i nu l l e  va s ta  yl i  1 4  v uotta 
myöhemmin, että H. Armstrongin rukouskivi korvasi 

”kohtalon kiven”. Jälleen kerran Jumala painottaa 
voimallisesti miestä, joka valmisti tien Jeesuksen 
Kristuksen toiselle tulemiselle!

Ilmoitus kivestä tapahtui aivan 16. tammikuuta 
tienoissa, H. Armstrongin kuolemaan vuosipäivänä.

Jumala muistuttaa meitä jatkuvasti, että jatkamme 
Elian työtä. Meidän täytyy seurata H. Armstrongin 
esimerkkiä. Jumalan minulle kivestä antama ymmärrys 
painottaa tehtävämme tärkeyttä! 

Jumala antoi kaikkien mainittujen asioiden tapahtua 
ihmeellisesti profetioiden mukaisesti todella mieltä 
huikaisevalla tavalla!

Jumalan ihmepäivä!
Jumala kiinnittää kerta toisensa jälkeen huomiomme 
keskeiseen 16. tammikuuta päivään. Jumala on tehnyt 
16. tammikuuta lukuisia ihmeitä! Monet Israelin 
traagisimmat kiroukset ovat tapahtuneet juuri tänä 
päivänä! Kiroukset ovat vain esikuva, mitä Israelin 
kansoja kohtaa, jos ne eivät ota vaaria ja katso vitsaukset 
lähettävään suureen Jumalaan. Jokaisen ihmisen maan 
päällä tulee kiinnittää huomio kyseiseen päivään, ja 
ymmärrettävä Jumalan tärkeä totuus!

Tutki, tarkka päivää toistuvasti! Päivä johdattaa 
sinut keskeiseen lopunajan mieheen! Miehen, joka 
rakensi Jumalan hengellisen temppelin. Miehen, 
joka asetti kaikki kohdalleen. Miehen, joka saarnasi 
tosi evankeliumia Jumalan valtakunnasta kaikille 
kansoille  todistukseksi.  Miehen,  joka varoitti 
vuosikymmeniä Israelia kohtaavista, edessä olevista 
kirouksista ja katastrofeista. Miehen, joka valmisti tien 
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sanansaattajana ennen Kristuksen toista tulemista–ja 
jonka työ oli merkki maata vavisuttavasta Kristuksen 
paluusta!

16. tammikuuta ei viittaa pelkästään kyseisenä 
päivänä kuolleeseen mieheen vaan tärkeämmin 
valtavaan, elävään, Kaikkivaltiaaseen Elian 
Jumalaan!

Jumalan ihmepäivä johdattaa sinut kaikkivoivan 
Jumalan luokse, joka hallitsee ihmisten valtakunnassa ja 
muotoilee maailmantapahtumat täyttämään profetiansa. 
Päivä ohjaa sinut Isän luokse, joka ojentaa kansoja 
rakkaudessaan, että niiden kansalaiset kääntyisivät 
synneistään, ja johtaa ne takaisin luoksensa. Päivä 
vetää sinut Jumalan tykö, joka johtaa aktiivisesti 
seurakuntaansa, puhuu ilmoituksen kautta ja avaa 
voimallisia ovia.

Päivä opettaa myös tuntemaan suuren ihmeiden 
J u m a l a n – j o k a  o n  a i ke i s s a  l ä h e tt ä ä  Po i k a n s a 
syrjäyttämään saatanan hallinnon, nousemaan Daavidin 
valtaistuimelle, perustamaan täydellisen valtakuntansa, 
toimeenpanemaan täydellisen Jumalan hallituksen ja 
Jumalan kuninkaallisen lain yhdistelmän ikuisesti!
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• Malakian viesti tavoittaa ihmiset
• Stephen Flurry on ensimmäinen pcg:n 

kastettu jäsen 
• Daavidin avain televisio-ohjelma 

esitetään ensimmäisen kerran, 
seitsemällä televisioasemalla

• Uusi ilmoitus Miikan kirjasta
• Ensimmäinen pcg:n Ikuisten aikojen 

salaisuus painatus saavuttaa tilaajat
• John Amos -rakennuksen vihkiminen
• Entinen wcg:n jäsen Ernest Martin 

kuolee
• Alkuperäisehdot saavutetaan wcg:n 

kanssa H. Armstrongin 19 teoksen 
tekijänoikeuksista

• Päämajan työntekijät siirtyvät uuteen 
toimistotaloon 

• Taiderakennuksen betoniperusta 
valetaan

• Jumala asettaa seurakuntaansa uuden 
Daavidin valtaistuimen

Merkittäviä tapahtumia seurakunnassa
16.1.1990

16.1.1993

 
16.1.1996
16.1.1997

16.1.2001
16.1.2002

 
16.1.2003

16.1.2006

16.1.2016

16.1.2017

• Yhdysvaltain operaatio 
Aavikkomyrsky Irakissa aloittaa 
Persianlahden sodan

• 6.7 Richterin maanjäristys Northridge, 
Kaliforniassa, yksi Yhdysvaltain 
historian kalleimmista katastrofeista

• 6.9 Richterin maanjäristys Kobe, 
Japanissa, surmaa 6434 ihmistä

Merkittäviä tapahtumia maailmassa
16.1.1991

 
17.1.1994

16.1.1995



16. TAMMIKUUTA: JUMALAN IHMEPÄIVÄ 

34

16.1.1998

 
16.1.1999

 
16.1.2003 

 
 
 
 
 

16.1.2004 
 

16.1.2008

16.1.2009

 
16.1.2010 

 
 
 

16.1.2013

• Saksan parlamentti kumoaa 
perustuslaillisen oikeuden 
yksityisyyteen

• Presidentti Bill Clintonin 
virkavirhesyyte poistetaan

• Edmund Stoiber nousee Saksan 
kristillissosiaalisen liiton 
puheenjohtajaksi

• Avaruussukkula Columbia vahingoittuu 
nousulennossa; 16 päivää myöhemmin 
se tuhoutu palatessaan Maan 
ilmakehään surmaten kuudesta 
amerikkalaisesta ja yhdestä 
israelilaisesta koostuvan miehistön

• Hubble Deep Field View valmis, yksi 
kuva sisältää 10 000 galaksia

• Saksa ilmoittaa Afganistanin 
taistelujoukkojen käyttöönoton

• Israel sitoutuu vetäytymään 
yksipuolisesti Gazan alueelta

• Venäjän Vladimir Putin ja Saksan Angela 
Merkel tapaavat keskusteluaiheena 
Ukraina ja kaasutoimitukset

• Presidentti Barack Obama ilmoittaa 
Amerikan historian suurimpiin 
kuuluvan uudelleenrakennushankkeen 
Haitin maanjäristyksen jälkeen, vuosi 
taantuman alkamisesta

• Sandy Hook kouluammuskelun jälkeen 
presidentti Obama asettaa asevalvontaa 
koskevia asetuksia

• Saksa alkaa vetää takaisin kultansa   
Pariisista ja New Yorkista



 

35

• Yhdysvaltain korkein oikeus ilmoittaa 
kuulevansa samaa sukupuolta olevaa 

”avioliittoa” koskevat väitteet
• Iranin ydinaseiden toimeenpano 

alkaa; Iranin pakotteet poistetaan 
Kiina vihkii käyttöön Aasian 
infrastruktuuri-investointipankin

• Presidentti Obama esittää 
pöyristyttävän panttivankisopimuksen 
Iranin kanssa

• Obaman hallinto juonii virkaan astuvaa 
presidentti Donald Trumpia vastaan 
päiviä ennen virasta poistumista 

16.1.2015

 
16.1.2016

17.1.2016

16.1.2017
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Filippiinit: Philadelphia Church of God, P.O. Box 52143, 
Angeles City Post Office, 2009 Pampanga

Etelä- Amerikka: Philadelphia Church of God, Attn: Spanish 
Department, P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083, United States

OTA YHTEYTTÄ

Verkkosivu: www.pasuuna.com
Sähköposti: kirjeet@pasuuna.com

YHTEYSTIEDOT
Voit tilata kirjallisuutta tai ottaa yhteyttä Jumalan 
Filadelfian seurakunta -seurakunnan pastoreihin:
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