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Mpanota fotsiny amin’izao 

dia tsy hanatanteraka 
Inona na inona! 

Fiatraikany ny vavaky ny mpanota raha tena mampiseho ny zavatra 

fantatr'ilay olona zavatra azony sy hinoany momba? 

 
“Voalohan'ny vavaky ny … fahazoana fa samy efa nanota avokoa isika 

rehetra dia manambara fa araka ny voasoratra hoe sy misy marina na dia 

iray akory aza.” (Rabhaidhean 11:6, 9) 

 
Ohi 

Bob Thiel, tohtori 
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Mpanota fotsiny amin’izao 

dia tsy hanatanteraka 
Inona na inona! 

  

Ohi Bob Thiel, tohtori 

Famindram ©2016/2017/2018/2019/2022  fahotantsika dia mendrik. 

Fanamelohana 1.5. vavaky ny mpanota dia fang Fangatahana fihantrana 
raha Tokony faharoa hisehoan'ny vavaky ny mpano. 1036 W. Grand Avenue, 

Grover Beach, Kalifornia, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

Kunatsa jaqinakax jan walt’awinakap jan askichapkaspati? 

Tiedätkö, että ensimmäinen ja viimeinen asia, jonka Raamattu osoittaa 

Jeesuksen saarnanneen, huolestuneita mpanota fotsiny amin’izao dia tsy 

hanatanteraka? 

A bheil fios agad gur E Rioghachd Dhe Am fonn is an fheadhainn a lean An 

toiseach Iad? 

Diosan Apnaqäwipax Jesusan jaqipäpachati? Diosan reinopajj Jesusajj jichhajj 

jiwas taypin jakaskiti? Diosan Reinopajj jutïrin cheqpach reinopachäpachati? 

Kuntï Bibliajj yatichi uk creyïtati? 

Dè th ' ann an rìoghachd? Dè th ' ann An Rìoghachd Dhè? Dè Tha Am Bìoball a 

' teagasg? Dè bha an eaglais Thràth Chrìosdail a ' teagasg? 

Ymmärrätkö, että loppu ei voi tulla, ennen kuin Jumalan valtakuntaa 

saarnataan maailmalle todistajana? 

Nayrïr tapan fotox mä uwijax mä lobo ukamp ikiskir uñacht’ayi kunjamatix Burdine 

Clò-Bhualadh is Grafaigeachd ukan qillqt’ata. Qhipa tapan fotox Iglesia de Dios ukan 

nayrïr edificiopan Jerusalén markan 2013 maran Dr. Bob Thiel ukan apsutänwa. 
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MANANTSINY 

 

1. Izany dia maty nisolo toerana antsika teo? 

2. Ary nitondra ny sazy rehetra tokony ho antsika? 

3. Ngana tamin’ny maty hanehoany ny fahotana 

fahafatesana aryny helo? 

4. Afaka ny ho voavela ny fahotantsika ary 

manantena ilay fonen? 

5. Hany tokony hataontsika dia ny mino fa maty teo 

amin’ny toeran-tsika arynitsa 

6. Amin’ny alalan’ny finoana irery ihany ary ao 

amin’ny irery ihany no ahaz... 

7. Asoavana no namoa anareo amin’ ny fin 

Aminareo izany 
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1. Izany dia maty nisolo toerana antsika teo? 

Maailmalla on monia ongelmia. 

Monet ihmiset ovat nälkäisiä. Monet ihmiset ovat sorrettuja. Monet 

ihmiset kohtaavat köyhyyttä. Monet maat ovat vakavia velkoja. 

Lapset, myös syntymättömät, joutuvat pahoinpitelyn kohteeksi. 

Lääkeresistentit sairaudet huolestuttavat monia lääkäreitä. Suurten 

teollisuuskaupunkien ilma on liian saastunutta ollakseen terveellistä. 

Useat poliitikot uhkaavat sodalla. Terrori-iskuja tapahtuu jatkuvasti. 

Voivatko maailman johtajat korjata ihmiskunnan kohtaamat 

ongelmat? 

Monet ajattelevat niin. 

Uusi universaali agenda 

Franciscuksen pääpuheen jälkeen, Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) 

193 maata äänestivät "17 kestävän kehityksen tavoitteen" 

toteuttamisen puolesta . Tässä on YK:n 17 tavoitetta: 

Tavoite 1. Köyhyyden lopettaminen sen kaikissa muodoissa 

kaikkialla 

Tavoite 2. Lopettaa nälänhätä, saavuttaa elintarviketurva ja 

parempi ravitsemus sekä edistää kestävää maataloutta 

Tavoite 3. Turvaa terveellinen elämä ja edistää hyvinvointia 

kaiken ikäisille 

Tavoite 4. Varmistaa osallistavan ja tasapuolisen laadukkaan 

koulutuksen ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia 

kaikille 

Tavoite 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo ja 

vahvistaa kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusvaltaa 
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Tavoite 6. Varmista veden ja sanitaatioiden saatavuus ja 

kestävä hallinta kaikille 

Tavoite 7. Varmista kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja 

nykyaikaisen energian saatavuus kaikille 

Tavoite 8. Edistää kestävää, osallistavaa ja kestävää 

talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä ja ihmisarvoista 

työtä kaikille 

 Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria, edistää 

osallistavaa ja kestävää teollistumista ja edistää innovointia 

Tavoite 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden 

välillä 

Tavoite 11. Tee kaupungeista ja asutusalueista osallistavia, 

turvallisia, kestäviä ja kestäviä 

Tavoite 12. Varmistaa kestävät kulutus- ja tuotantomallit 

Tavoite 13. Toteutetaan kiireellisiä toimia ilmastonmuutoksen 

ja sen vaikutusten torjumiseksi 

Tavoite 14. Säilytä ja käytä kestävästi valtameriä, merta ja 

meren luonnonvaroja kestävän kehityksen edistämiseksi 

Tavoite 15. Suojella, palauttaa ja edistää maaekosysteemien 

kestävää käyttöä, hoitaa metsiä kestävästi, torjua 

aavikoitumista sekä pysäyttää ja kääntää maan 

huononeminen ja pysäyttää biologisen monimuotoisuuden 

väheneminen 

Tavoite 16. Edistää rauhallisia ja osallistavia yhteiskuntia 

kestävää kehitystä varten, tarjota oikeussuoja kaikille ja 

rakentaa tehokkaita, vastuullisia ja osallistavia instituutioita 

kaikilla tasoilla 
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Tavoite 17. Vahvistaa täytäntöönpanokeinoja ja elvyttää 

maailmanlaajuista kestävän kehityksen kumppanuutta 

Tämä toimintasuunnitelma on tarkoitus panna kokonaisuudessaan 

täytäntöön vuoteen 2030 mennessä, ja sitä kutsutaan myös vuoden 

2030 kestävän kehityksen ohjelmaksi . Se pyrkii ratkaisemaan 

ihmiskunnan vaivoja sääntelyn, koulutuksen sekä kansainvälisen ja 

uskontojen välisen yhteistyön avulla. Vaikka monet sen tavoitteista 

ovat hyviä, jotkin sen menetelmät ja tavoitteet ovat pahoja (vrt. 1. Moos. 

3:5). Tämä asialista on myös yhdenmukainen paavi Franciscuksen 

Laudato Si -ensyklikan kanssa . 

" Uutta universaalia agendaa" voitaisiin kutsua "uudeksi katoliseksi 

agendaksi", koska sana "katolinen" tarkoittaa "universaalia". Paavi 

Franciscus kutsui adoption 

Uuden yleismaailmallisen Agendan " tärkeä merkki toivosta". 

Jatkona YK:n sopimukselle pidettiin Pariisissa joulukuussa 2015 

kokous (virallisesti nimeltään YK:n ilmastonmuutosta koskevan 
puitesopimuksen sopimuspuolten 21. konferenssi ). Paavi Franciscus 

ylisti myös kansainvälistä sopimusta ja neuvoi kansoja "seuraamaan 

tarkasti eteenpäin tulevaa tietä ja jatkuvasti kasvavalla 

solidaarisuuden tunteella". 

 

Lähes kaikki maailman kansat hyväksyivät Pariisin sopimukset, 

joilla oli erityisiä ympäristötavoitteita ja taloudellisia sitoumuksia. 

(Silloin Yhdysvaltain presidentti Barack Obama allekirjoitti 

asiakirjan USA:n sitomiseksi tähän vuonna 2016, mutta vuonna 

2017 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi, että Yhdysvallat 

EI hyväksy Pariisin sopimuksia. Tämä aiheutti kansainvälistä raivoa 

ja on auttanut eristämään Yhdysvallat Euroopasta ja monista muista 

maailman osista.) Paavi Franciscus sanoi myöhemmin, että 

ihmiskunta "vajoaa", jos se ei tee hänen ilmastoon liittyviä muutoksia. 

 

Vaikka kukaan ei halua hengittää saastunutta ilmaa, nähdä nälkää, 

köyhtyä, olla uhanalainen jne., ratkaisevatko ihmisten yritykset 

YK:n 2030-agendan ja/tai Pariisin sopimusten tavoitteet 
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ihmiskunnan kohtaamat ongelmat? 

 

Yhdistyneiden kansakuntien ennätys 

Yhdistyneet Kansakunnat perustettiin ja perustettiin 24. lokakuuta 

1945 toisen maailmansodan jälkeen estämään uusi tällainen 

konflikti ja yrittämään edistää rauhaa maailmassa. YK:lla oli 

perustamishetkellä 51 jäsenmaata; niitä on nyt 193. 

Maailmassa on ollut satoja, ellei tuhansia konflikteja Yhdistyneiden 

Kansakuntien perustamisen jälkeen, mutta meillä ei ole vielä ollut 

sellaista, jota voitaisiin kuvailla kolmanneksi maailmansodaksi. 

Jotkut uskovat, että kansainvälinen yhteistyö, kuten Yhdistyneet 

Kansakunnat väittää edistävänsä, yhdistettynä sellaiseen 

uskontojenväliseen ja ekumeeniseen agendaan, jota paavi Franciscus ja 

monet muut uskonnolliset johtajat yrittävät edistää , tuo rauhaa ja 

vaurautta. 

Yhdistyneiden kansakuntien saavutukset eivät kuitenkaan ole olleet 

hyviä. Lukuisten aseellisten konfliktien lisäksi Yhdistyneiden 

Kansakuntien perustamisen jälkeen monet miljoonat ovat nälkäisiä, 

pakolaisia ja/tai epätoivoisesti köyhiä. 

Yli kymmenen vuotta sitten Yhdistyneet Kansakunnat ryhtyi 

toteuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteitaan . Sillä oli 

kahdeksan "kehitystavoitetta", mutta se ei onnistunut edes YK:n 

itsensä mukaan. Joten vuonna 2015 hyväksyttiin sen niin sanotut 

"17 kestävän kehityksen tavoitetta". Jotkut ovat optimistisia. Jotkut 

pitävät sitä utopistisena fantasiana. 

Mitä tulee utopiaan, paavi Franciscus sanoi 6. toukokuuta 2016 

haaveilevansa inhimillisestä eurooppalaisesta utopiasta, jonka hänen 

kirkkonsa voisi auttaa tuon maanosan saavuttamisessa. Silti paavin 

unelma tulee olemaan painajainen (vrt. Ilmestyskirja 18). 

Yhteistyötä ja menestystä saattaa olla, mutta… 
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Merriam Websterin sanakirjassa todetaan, että utopia on 

"kuvitteellinen paikka, jossa hallitus, lait ja sosiaaliset olosuhteet ovat 

täydellisiä". Raamattu opettaa, että ihmiskunta ei voi ratkaista 

ongelmiaan yksin: 

23 Herra, minä tiedän, ettei ihmisen tie ole hänessä; Se ei ole 

ihmisessä, joka kävelee ohjatakseen omia askeleitaan. (Jeremia 

10:23, NKJV kauttaaltaan, ellei toisin mainita) 

Raamattu opettaa, että kansainvälinen yhteistyö epäonnistuu: 

16 Turmio ja kurjuus ovat heidän tiellään; 17 Ja rauhan tietä he 

eivät tunne. 18 Heidän silmiensä edessä ei ole Jumalan pelkoa. 

(Roomalaisille 3:16-18) 

Silti monet ihmiset pyrkivät saavuttamaan näkemyksensä 

utopistisesta yhteiskunnasta ja jopa yrittävät joskus ottaa uskonnon 

mukaan. Mutta melkein kukaan ei ole halukas seuraamaan yhden 

tosi Jumalan teitä. Kyse ei ole siitä, etteikö minkään Yhdistyneiden 

Kansakuntien tai Vatikaanin tavoitteen saavuttamisessa tapahtuisi 

edistystä. Tulee joitain (ja monet tavoitteet ovat hyviä) sekä joitain 

takaiskuja. 

Itse asiassa, ja luultavasti massiivisen konfliktin jälkeen, eräänlainen 

kansainvälinen rauhansopimus sovitaan ja vahvistetaan (Daniel 

9:27). Kun se on, monet pyrkivät väärään uskomaan, että ihmiskunta 

luo rauhallisemman ja utopistisemman yhteiskunnan. 

Sellainen kansainvälinen "utopistinen edistys" (vrt. Hesekiel 13:10) 

sekä erilaiset merkit ja ihmeet (2. Tessalonikalaiskirje 2:9-12) ottavat 

huomioon monet. Mutta Raamattu sanoo, että sellainen rauha ei kestä 

(Daniel 9:27; 11:31-44), vaikka johtajat väittävät (1. 

Tessalonikalaiskirje 5:3; Jesaja 59:8). 
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Ajatus siitä, että Jeesusta lukuun ottamatta (vrt. Joh. 15:5; Matteus 

24:21-22) ihmiskunta voi tuoda utopiaa tällä "nykyisellä pahalla 

aikakaudella", on väärä evankeliumi (Gal. 1:3-10). 

Jos ihmiskunta yksin on täysin kyvytön saamaan aikaan utopiaa, 

onko minkäänlainen utopia mahdollinen? 

Joo. 

Jumalan valtakunta tekee tästä planeettasta ja myöhemmin koko 

iankaikkisuudesta fantastisen paremman. 
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2.  Ary nitondra ny sazy rehetra tokony ho 

antsika? 

Raamattu opettaa, että utopistinen yhteiskunta, jota kutsutaan 

Jumalan valtakunnaksi, korvaa ihmishallitukset (Daniel 2:44; 

Ilmestys 11:15; 19:1–21). 

Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, Hän aloitti saarnaamalla 

Jumalan valtakunnan evankeliumia . Tässä on mitä Mark kertoi: 

14 Kun Johannes oli pantu vankilaan, Jeesus tuli Galileaan 

saarnaten Jumalan valtakunnan evankeliumia 15 ja sanoi: 

"Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. 

Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi" (Mark. 1:14-15). 

Termi evankeliumi tulee kreikan sanasta, joka on translitteroitu 

euangelioniksi ja tarkoittaa "hyvää sanomaa" tai "hyvää uutista". 

Uudessa testamentissa englanninkielinen sana "kuningaskunta", 

joka liittyy Jumalan valtakuntaan, mainitaan noin 149 kertaa 

NKJV:ssä ja 151 kertaa Douay Rheimsin Raamatussa . Se tulee 

kreikan sanasta, joka on translitteroitu nimellä basileia , joka 

tarkoittaa kuninkaallisten sääntöä tai valtakuntaa. 

Ihmiskunnilla, samoin kuin Jumalan valtakunnalla, on kuningas 

(Ilmestys 17:14), ne kattavat maantieteellisen alueen (Ilmestys 

11:15), niillä on säännöt (Jesaja 2:3-4; 30:9), ja niillä on aiheista 

(Luuk. 13:29). 

Tässä on ensimmäinen julkinen opetus Jeesukselta, jonka Matteus 

kirjoittaa: 

23 Ja Jeesus vaelsi ympäri Galileaa, opetti heidän 

synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia (Matt. 

4:23). 
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Matthew tallentaa myös: 

35 Silloin Jeesus kiersi kaikki kaupungit ja kylät, opetti niiden 

synagoogissa ja saarnasi valtakunnan evankeliumia (Matt. 

9:35). 

Uusi testamentti osoittaa, että Jeesus tulee hallitsemaan ikuisesti: 

33 Ja hän hallitsee Jaakobin huonetta ikuisesti, ja hänen 

valtakunnallaan ei ole loppua (Luuk. 1:33). 

Luukas kirjoittaa, että Jeesuksen lähetyksen tarkoitus oli saarnata 

Jumalan valtakuntaa. Huomaa, mitä Jeesus opetti: 

43 Hän sanoi heille: "Minun täytyy saarnata Jumalan 

valtakuntaa myös muille kaupungeille, sillä sitä varten minut 

on lähetetty" (Luuk. 4:43). 

Oletko koskaan kuullut sen saarnaavan? Oletko koskaan tajunnut, 

että Jeesuksen lähettämisen tarkoitus oli saarnata Jumalan 

valtakuntaa? 

Luukas kirjoittaa myös, että Jeesus meni ja saarnasi Jumalan 

valtakuntaa: 

10 Ja palattuaan apostolit kertoivat hänelle kaiken, mitä olivat 

tehneet. Sitten hän otti heidät ja meni syrjään yksinäiseen 

autioon paikkaan, joka kuului Betsaidan kaupunkiin. 11 Mutta 

kun kansa tiesi sen, seurasivat he häntä; ja Hän otti heidät 

vastaan ja puhui heille Jumalan valtakunnasta (Luuk. 9:10-

11). 

Jeesus opetti, että Jumalan valtakunnan tulee olla etusijalla niille, jotka 

seuraavat Häntä: 
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33 Mutta etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen 

vanhurskauttaan (Matt. 6:33). 

31 Mutta etsikää Jumalan valtakuntaa, niin kaikki tämä teille 

annetaan. 32 Älä pelkää, pieni lauma, sillä teidän Isänne on 

hyvä mieli antaa teille valtakunta (Luuk. 12:31-32). 

Kristittyjen tulee ETSI ENSIN Jumalan valtakuntaa. He tekevät 

tämän asettamalla tämän ensisijaiseksi tavoitteekseen elämällä niin 

kuin Kristus haluaisi heidän elää ja odottamalla innolla Hänen 

paluutaan ja valtakuntaansa. Silti useimmat, jotka tunnustavat 

Kristuksen, eivät vain etsi ensin Jumalan valtakuntaa, he eivät edes 

tiedä, mitä se on. Monet uskovat myös väärin, että Jumala odottaa 

kristityiltä osallistumista maalliseen politiikkaan. Koska he eivät 

ymmärrä Jumalan valtakuntaa, he eivät ymmärrä 

elää nyt niin kuin heidän pitäisi tai ymmärtää miksi ihmiskunta on 

niin puutteellinen. 

Huomaa myös, että valtakunta annetaan pienelle laumalle (vrt. Room. 

11:5). Vaatii nöyryyttä olla valmis olemaan osa todellista pientä 

laumaa. 

Jumalan valtakuntaa ei ole vielä perustettu maan päälle 

Jeesus opetti, että Hänen seuraajiensa tulee rukoilla valtakunnan 

tulevaa, joten he eivät vielä omista sitä: 

9 Isä meidän taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. 10 

Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi 

(Matteus 6:9-10). 

Jeesus lähetti opetuslapsensa saarnaamaan Jumalan valtakuntaa: 

1 Sitten hän kutsui kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille 

voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja sairauksien 
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parantamiseksi. 2 Hän lähetti heidät saarnaamaan Jumalan 

valtakuntaa (Luuk. 9:1-2). 

Jeesus opetti, että Hänen läsnäolonsa ei yksin ollut valtakunta, koska 

valtakuntaa ei silloin perustettu maan päälle, koska siksi Hän teki 

sen, mitä Hän ei silloin ajanut ulos demoneja Nimessään: 

28 Mutta jos minä ajan ulos riivaajia Jumalan Hengen avulla, 

niin Jumalan valtakunta on totisesti tullut teidän päällenne 

(Matt. 12:28). 

Todellinen valtakunta on tulevaisuudessa – eikä se ole täällä nyt, 

kuten Mark osoittaa: 

47 Ja jos silmäsi saa sinut tekemään syntiä, repäise se pois. 

Parempi sinun on päästä sisään Jumalan valtakuntaan 

yhdellä silmällä, kuin kahdella silmällä, että sinut heitetään… 

(Mark. 9:47). 

23 Jeesus katseli ympärilleen ja sanoi opetuslapsilleen: "Kuinka 

vaikeaa onkaan niiden, joilla on rikkautta, päästä Jumalan 

valtakuntaan!" 24 Ja opetuslapset hämmästyivät hänen 

sanoistaan. Mutta Jeesus vastasi jälleen ja sanoi heille: "Lapset, 

kuinka vaikeaa onkaan niiden, jotka luottavat rikkauksiin 

päästä sisään Jumalan valtakuntaan! 25 Helpompi on kamelin 

mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan 

valtakuntaan." (Mark. 10:23-25) 

25 Totisesti minä sanon teille: minä en enää juo viinipuun 

hedelmää ennen kuin minä juon sen uutena Jumalan 

valtakunnassa." (Mark. 14:25) 

43 Joosef Arimatialainen, huomattava neuvoston jäsen, joka itse 

odotti Jumalan valtakuntaa, tuli ja rohkaisi… (Mark. 15:43). 

Jeesus opetti, että valtakunta ei ole nyt osa tätä nykyistä maailmaa: 
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36 Jeesus vastasi: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. 

Jos minun valtakuntani olisi tästä maailmasta, minun 

palvelijani taistelevat, etten joutuisi juutalaisten käsiin; mutta 

nyt minun valtakuntani ei ole täältä” (Joh. 18:36). 

Jeesus opetti, että valtakunta tulee, kun Hän palaa sen Kuninkaana: 

31 "Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki pyhät 

enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa 

valtaistuimella. 32 Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja 

hän erottaa ne toisistaan, niinkuin paimen erottaa lampaansa 

vuohista. 33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta 

vuohet vasemmalle. 34 Silloin kuningas sanoo oikealla 

puolellaan oleville: 'Tulkaa, te Isäni siunatut, perikää se 

valtakunta, joka on valmistettu teille maailman 

perustamisesta asti (Matt. 25:31-34). 

Koska Jumalan valtakuntaa ei ole täällä, emme näe todellista utopiaa 

ennen kuin se on perustettu. Koska useimmat eivät ymmärrä Jumalan 

valtakuntaa, he eivät ymmärrä, kuinka Hänen rakastava hallintonsa 

toimii. 

Jumalan valtakunta ei tule "ennen kuin pakanain täyteys on tullut 

sisään" (Room. 11:25) – eikä sitä ole vielä tapahtunut. 

Millainen Jeesus sanoi valtakunnan olevan? 

Jeesus antoi joitain selityksiä siitä, millaista Jumalan valtakunta on: 

26 Ja hän sanoi: "Jumalan valtakunta on kuin jos ihminen 

sirottaisi siementä maahan, 27 ja hän nukkuisi yöllä ja nousisi 

päivällä, ja siemen itää ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. 28 

Sillä maa tuottaa satoa itsestään: ensin terä, sitten pää, sen 

jälkeen täysi jyvä päässä. 29 Mutta kun jyvät kypsyvät, hän 

panee heti sirpin sisään, sillä sato on tullut" (Mark. 4:26-29). 
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18 Sitten hän sanoi: Millainen on Jumalan valtakunta? Ja 

mihin vertaan sitä? 19 Se on kuin sinapinsiemen, jonka mies 

otti ja pani puutarhaansa; ja se kasvoi ja siitä tuli suuri puu, ja 

taivaan linnut pesivät sen oksissa." 20 Ja taas hän sanoi: Mihin 

vertaan Jumalan valtakuntaa? 21 Se on hapatuksen kaltainen, 

jonka nainen otti ja kätki kolmeen mittaan jauhoa, kunnes 

kaikki oli hapatettu" (Luuk. 13:18-21). 

Nämä vertaukset viittaavat siihen, että Jumalan valtakunta on aluksi 

melko pieni, mutta siitä tulee suuri. 

Luke myös äänitti: 

29 He tulevat idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä ja istuvat 

Jumalan valtakuntaan (Luuk. 13:29). 

Siten Jumalan valtakuntaan tulee ihmisiä kaikkialta maailmasta. Se 

EI rajoitu niihin, joilla on israelilaisia syntyperää tai tiettyjä etnisiä 

ryhmiä. Ihmiset, kaikkialta, tulevat istumaan tähän valtakuntaan. 

Luukas 17 ja valtakunta 

Luukas 17:20-21 hämmentää joitakin. Mutta ennen kuin pääset 

siihen, huomaa, että ihmiset todella syövät Jumalan valtakunnassa: 

15 "Autuas se, joka syö leipää Jumalan valtakunnassa!" 

(Luukas 14:15). 

Koska ihmiset (tulevaisuudessa) syövät Jumalan valtakunnassa, se ei 

ole vain jotain, joka on nyt jätetty syrjään heidän sydämissään, 

huolimatta Luuk. 17:21:n käännöksistä/väärinkäsityksistä, jotka 

viittaavat toisin. 

Luukkaan 17:20-21 Moffatt-käännös voi auttaa joitain 

ymmärtämään: 
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20 Kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan 

valtakunta oli tulossa, hän vastasi heille: "Jumalan valtakunta 

ei tule, niin kuin toivotte näkevänne sen; 21 Kukaan ei sano: 

'Tässä se on' tai 'Tuolla', sillä Jumalan valtakunta on nyt 

sinun keskelläsi. (Luukas 17:20-21, Moffatt; katso myös 

NASB- ja ESV-käännökset) 

Huomaa, että Jeesus puhui kääntymättömille, lihallisille ja 

ulkokultaisille fariseuksille. Jeesus ”vastasi heille” – fariseukset 

esittivät Jeesukselle kysymyksen. He kieltäytyivät tunnustamasta 

Häntä. 

Olivatko he kirkossa? Ei! 

Jeesus ei myöskään puhunut pian perustettavasta seurakunnasta. Hän 

ei myöskään puhunut tunteista mielessä tai sydämessä. 

Jeesus puhui HALLITUKSESTA! Fariseukset eivät kysyneet Häneltä 

kirkosta. He eivät tienneet mitään mistään Uuden testamentin 

seurakunnasta, joka pian perustettaisiin. He eivät kysyneet kauniista 

tunteesta. 

Jos joku ajattelee, että Jumalan valtakunta on KIRKKO - ja Jumalan 

valtakunta oli fariseusten "sisällä" - oliko KIRKKO fariseusten sisällä? 

Ilmiselvästi ei! 

Tällainen johtopäätös on melko naurettava, eikö? Vaikka joissakin 

protestanttisissa käännöksissä osa Luukkaan 17:21:stä on käännetty 

sanomalla "Jumalan valtakunta on "sinussa" (NKJV/KJV), jopa 

katolinen Uusi Jerusalemin Raamattu kääntää sen oikein: "Jumalan 

valtakunta on teidän keskellänne". 

Jeesus oli yksi fariseusten joukossa. Nyt fariseukset ajattelivat 

odottavansa Jumalan valtakuntaa. Mutta he ymmärsivät sen väärin. 

Jeesus selitti, että se ei olisi paikallinen tai rajoitettu valtakunta vain 

juutalaisille, kuten he näyttivät ajattelevan (eikä kirkko, kuten jotkut 
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nyt uskovat ). Jumalan valtakunta ei olisi vain yksi monista 

inhimillisistä ja näkyvistä valtakunnista, jotka ihmiset voisivat 

osoittaa tai nähdä ja sanoa: "Tässä se on tässä"; tai "se on valtakunta, 

tuolla". 

Jeesus itse syntyi olemaan tuon Valtakunnan KUNINGAS, kuten 

Hän selvästi sanoi Pilatukselle (Joh. 18:36-37). Ymmärrä, että 

Raamattu käyttää termejä "kuningas" ja "valtakunta" vaihtokelpoisesti 

(esim. Daniel 7:17-18 ,23 ). Tulevan Jumalan valtakunnan 

KUNINGAS seisoi silloin ja siellä fariseusten vieressä. Mutta he eivät 

tunnustaneet Häntä kuninkaakseen (Joh. 19:21). Kun Hän palaa, 

maailma hylkää Hänet (Ilmestys 19:19). 

Jeesus jatkoi seuraavissa jakeissa Luukkaan 17:ssä kuvaillessaan 

toista tulemistaan, jolloin Jumalan valtakunta hallitsee KOKO 

MAAAA (jatkuu Moffattilla johdonmukaisuuden vuoksi tässä 

luvussa): 

22 Opetuslapsilleen hän sanoi: "Tulee päiviä, jolloin te turhaan 

kaipaatte yhtäkään Ihmisen Pojan päivää. 23 Miehet sanovat: 

"Katso, tässä hän on!" "Katso, siellä hän on!" mutta älkää 

menkö ulos älkääkä juokseko heidän perässään, 24 sillä 

niinkuin salama, joka välähtää taivaan puolelta toiselle, on 

Ihmisen Poika omana päivänään. 25 Mutta hänen on ensin 

kestettävä suuria kärsimyksiä, ja nykyinen sukupolvi hylkää 

hänet. (Luukas 17:22-25, Moffatt) 

Jeesus viittasi salaman välähtämiseen, aivan kuten Matteus 24:27-31, 

kuvaillen Hänen toista tulemistaan HALLITSEMAAN koko 

maailmaa. Jeesus ei sano, että Hänen kansansa ei voi nähdä Häntä, 

kun Hän palaa. 

Ihmiset eivät tunnista Häntä kuninkaakseen (Ilmestys 11:15) ja 

taistelevat Häntä vastaan (Ilmestys 19:19)! Monet luulevat, että Jeesus 

edustaa Antikristusta. Jeesus ei sanonut, että Jumalan valtakunta olisi 

noissa fariseuksissa – Hän kertoi heille muualla, etteivät he aio olla 
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Valtakunnassa tekopyhänsä vuoksi (Matt. 23:13-14). Jeesus ei 

myöskään sanonut, että kirkko olisi valtakunta. 

Jumalan valtakunta on jotain, jonka ihmiset voivat jonain päivänä 

SISÄÄN – kuten vanhurskaiden ylösnousemuksessa! Silti edes 

Abraham ja muut patriarkat eivät ole vielä siellä (vrt. Heprealaiskirje 

11:13-40). 

Opetuslapset tiesivät, että Jumalan valtakunta ei ollut heidän sisällään 

silloin henkilökohtaisesti ja että sen täytyi ilmetä seuraavasti, joka 

tuli Luukkaan 17:21:n jälkeen, osoittaa: 

11 Mutta kun he kuulivat nämä asiat, hän puhui toisen 

vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja koska he 

luulivat Jumalan valtakunnan ilmestyvän heti (Luuk. 19:11). 

Valtakunta oli selvästi tulevaisuudessa 

Mistä tiedät, onko valtakunta lähellä? Osana tätä kysymystä Jeesus 

luetteli profeetallisia tapahtumia (Luuk. 21:8-28) ja opetti sitten: 

29 Katso viikunapuuta ja kaikkia puita. 30 Kun ne ovat jo 

orastumassa, näette ja tiedätte itse, että kesä on nyt lähellä. 31 

Niin myös te, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että 

Jumalan valtakunta on lähellä (Luuk. 21:29-31). 

Jeesus halusi kansansa seuraavan profeetallisia tapahtumia 

tietääkseen, milloin Valtakunta tulisi. Jeesus muualla käski kansansa 

tarkkailemaan profeetallisia tapahtumia ja kiinnittämään niihin 

huomiota (Luuk. 21:36; Markus 13:33-37). Jeesuksen sanoista 

huolimatta monet eivät katso profeetallisiin maailmantapahtumiin. 

Luukkaan evankeliumin luvuissa 22 ja 23 Jeesus osoitti jälleen, että 

Jumalan valtakunta oli jotakin, joka toteutuisi tulevaisuudessa, kun 

Hän opetti: 
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15 "Kiihkeästi olen halunnut syödä tämän pääsiäisen 

kanssanne ennen kuin kärsin; 16 Sillä minä sanon teille: en 

enää syö siitä, ennen kuin se on toteutunut Jumalan 

valtakunnassa." 17 Sitten hän otti maljan, kiitti ja sanoi: 

"Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne; 18 Sillä minä sanon 

teille: minä en juo viinipuun hedelmää, ennen kuin Jumalan 

valtakunta tulee." (Luukas 22:15-18). 

39 Mutta yksi niistä pahantekijöistä, jotka hänen kanssaan 

ristiinnaulittiin, pilkkasi häntä ja sanoi: "Jos olet Messias, 

pelasta itsesi ja pelasta myös meidät." 40 Ja hänen toverinsa 

nuhteli häntä, ja hän sanoi hänelle: "Etkö edes pelkää Jumalaa? 

Sillä sinäkin olet tuomiossa hänen kanssaan. 41 Ja me teemme 

oikein, koska olemme sen arvoisia, sillä meille maksetaan sen 

mukaan, mitä olemme tehneet, mutta tämä ei ole tehnyt 

mitään pahaa." 42 Ja hän sanoi Yeshualle : "Herra, muista 

minua, kun tulet valtakuntaasi." 43 Mutta Jeshua sanoi hänelle: 

"Amen, minä sanon sinulle, että tänään olet minun kanssani 

paratiisissa." (Luukas 23:39-43, aramea englanniksi) 

Myöskään Jumalan valtakunta ei tullut heti, kun Jeesus tapettiin, 

kuten sekä Markus että Luukas osoittavat meille: 

43 Joosef Arimatialainen, huomattava neuvoston jäsen, joka itse 

odotti Jumalan valtakuntaa, tuli ja rohkaisi… (Mark. 15:43). 

51 Hän oli kotoisin Arimatiasta, juutalaisten kaupungista, joka 

myös itse odotti Jumalan valtakuntaa (Luuk. 23:51). 

jälkeen (1. Kor. 15:50-55) kristityt syntyvät uudesti päästäkseen 

Jumalan valtakuntaan, kuten Johannes kirjoittaa: 

3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: 

jos joku ei synny uudesti, hän ei voi nähdä Jumalan 

valtakuntaa." 4 Nikodemus sanoi hänelle: "Kuinka ihminen voi 

syntyä vanhana? Voiko hän mennä toisen kerran äitinsä 
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kohtuun ja syntyä?" 5 Jeesus vastasi: "Totisesti minä sanon 

teille: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä 

sisälle Jumalan valtakuntaan (Joh. 3:3-5). 

Vain Jumalan kansa näkee lopullisen tuhatvuotisen jälkeisen Jumalan 

valtakunnan. 

Ymmärrä nyt paremmin, että Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen 

Hän opetti jälleen Jumalan valtakunnasta: 

3 Hän myös ilmaisi itsensä elävänä kärsimyksensä jälkeen 

monien erehtymättömien todisteiden avulla, kun he näkivät 

hänet neljänkymmenen päivän ajan ja puhuen Jumalan 

valtakuntaan liittyvistä asioista (Apt. 1:3). 

Ensimmäinen ja viimeinen saarna, jonka Jeesus piti, koskivat Jumalan 

valtakuntaa! Jeesus tuli sanansaattajana opettamaan tuosta 

Valtakunnasta. 

Jeesus käski myös apostoli Johanneksen kirjoittamaan tuhatvuotisesta 

Jumalan valtakunnasta, joka olisi maan päällä. Huomaa, mitä Hän 

käski Johanneksen kirjoittaa: 

4 Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu heidän 

todistuksensa Jeesuksesta ja Jumalan sanan tähden, jotka eivät 

olleet kumartaneet petoa tai sen kuvaa eivätkä olleet saaneet sen 

merkkiä otsaansa tai käsiinsä. Ja he elivät ja hallitsivat 

Kristuksen kanssa tuhat vuotta (Ilmestys 20:4). 

Varhaiskristityt opettivat, että Jumalan tuhatvuotinen valtakunta olisi 

maan päällä ja korvaisi maailman hallitukset, kuten Raamattu 

opettaa (vrt. Ilmestyskirja 5:10, 11:15). 

Miksi, jos Jumalan K valtakunta on niin tärkeä, useimmat eivät ole 

kuulleet siitä kovinkaan paljon? 
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Osittain siksi, että Jeesus kutsui sitä mysteeriksi: 

11 Ja hän sanoi heille: "Teille on annettu tuntea Jumalan 

valtakunnan salaisuus; mutta niille, jotka ovat ulkopuolella, 

kaikki tulee vertauksin (Mark. 4:11). 

Vielä nykyäänkin todellinen Jumalan valtakunta on mysteeri 

useimmille, kuten suuri osa Jumalan suunnitelmasta (katso myös 

ilmainen kirjamme, osoitteessa www.ccog.org , jonka otsikko on: 

JUMALA SUUNNITELMAN MYSTEERI Miksi Jumala loi mitään? 

Miksi Jumala loi sinut ? ). 

Ajattele myös sitä, että Jeesus sanoi, että (ajan) loppu tulee (pian), SEN 

JÄLKEEN, kun valtakunnan evankeliumia on saarnattu kaikkialla 

maailmassa TODISTAJANA: 

14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi saarnataan kaikessa 

maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee 

loppu (Matt. 24:14). 

Jumalan valtakunnan evankeliumin julistaminen on tärkeää, ja se on 

saatava aikaan näinä lopun aikoina. Se on "hyvä viesti", koska se 

tarjoaa todellista toivoa ihmiskunnan vaivoille huolimatta siitä, mitä 

poliittiset johtajat opettavat. 

Jos ajattelet Jeesuksen sanoja, pitäisi olla selvää, että tosi kristillisen 

kirkon pitäisi nyt julistaa tuota valtakunnan evankeliumia. Tämän 

pitäisi olla kirkon tärkein prioriteetti. Ja jotta tämä onnistuisi oikein, 

tulee käyttää useita kieliä. Tämä on se, mitä jatkuva Jumalan 

seurakunta pyrkii tekemään. Ja siksi tämä kirjanen on käännetty 

useille kielille. 

Jeesus opetti, että useimmat EIVÄT hyväksyisi Hänen tapaansa: 

13 "Menkää sisään ahtaasta portista; sillä avara on portti ja 

avara on tie, joka vie kadotukseen, ja monia on, jotka menevät 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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siitä sisään. 14 Sillä ahdas on portti ja ahdas tie, joka vie 

elämään, ja harvat sen löytävät. (Matteus 7:13-14) 

Jumalan valtakunnan evankeliumi johtaa elämään! 

Saattaa olla mielenkiintoista huomata, että vaikka useimmat 

kristityiksi tunnustautuvat näyttävät unohtavan ajatuksen, että 

Kristus painotti Jumalan valtakunnan evankeliumin saarnaamista, 

maalliset teologit ja historioitsijat ovat usein ymmärtäneet, että tämä 

on se, mitä Raamattu itse asiassa opettaa. 

Kuitenkin Jeesus itse odotti opetuslastensa opettavan evankeliumia 

Jumalan valtakunnasta (Luuk. 9: 2,60 ). Koska tuleva valtakunta 

perustuu Jumalan lakeihin, se tuo rauhan ja vaurauden – ja näiden 

lakien noudattaminen tässä aikakaudessa johtaa todelliseen rauhaan 

(Psalmi 119:165; Ef. 2:15). 

Ja tämä hyvä uutinen valtakunnasta tunnettiin Vanhan testamentin 

kirjoituksissa. 
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3.  Ngana tamin’ny maty hanehoany ny 

fahotana fahafatesana aryny helo? 

Jeesuksen ensimmäinen ja viimeinen kirjoitettu saarna sisälsi Jumalan 

valtakunnan evankeliumin julistuksen (Mark. 1:14-15; Apt. 1:3). 

Jumalan valtakunta on jotain, josta Jeesuksen ajan juutalaisten olisi 

pitänyt tietää jotain, kuten se mainittiin heidän pyhissä 

kirjoituksissaan, joita kutsumme nykyään Vanhaksi testamentiksi. 

Daniel opetti valtakunnasta 

Profeetta Daniel kirjoitti: 

40 Ja neljäs valtakunta on oleva luja kuin rauta, sikäli kuin 

rauta murtuu kappaleiksi ja särkee kaiken; ja niinkuin rauta, 

joka murskaa, se valtakunta hajoaa ja murskaa kaikki muut. 
41 Kun näit jalat ja varpaat, osittain savenvalajan savesta ja 

osittain raudasta, valtakunta jaetaan; kuitenkin raudan 

vahvuus on siinä, aivan kuten näit raudan sekoitettuna 

keraamiseen saveen. 42 Ja niin kuin jalkojen varpaat olivat 

osittain rautaa ja osittain savea, niin on valtakunta oleva 

osittain vahva ja osittain hauras. 43 Kuten näit rautaa 

sekoitettuna keraamiseen saveen, ne sekoittuvat ihmisten 

siemenen kanssa; mutta ne eivät tartu toisiinsa, aivan kuten 

rauta ei sekoitu saven kanssa. 44 Ja näiden kuningasten 

päivinä taivaan Jumala on pystyttävä valtakunnan, jota ei 

koskaan tuhota; eikä valtakuntaa jätetä muille ihmisille; se 

murtuu ja tuhoaa kaikki nämä valtakunnat, ja se pysyy 

ikuisesti (Daniel 2:40-44). 

18 Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat 

valtakunnan ijankaikkisesti, aina ja iankaikkisesti. (Daniel 

7:18). 



 

26 
 

21 ”Katsoin; ja sama sarvi kävi sotaa pyhiä vastaan ja voitti 

heitä, 22 kunnes Vanhaikäinen tuli, ja Korkeimman pyhien 

hyväksi annettiin tuomio, ja pyhien tuli aika ottaa valtakunta 

haltuunsa. . (Daniel 7:21-22) 

Danielilta opimme, että tulee aika, jolloin Jumalan valtakunta tuhoaa 

tämän maailman valtakunnat ja kestää ikuisesti. Opimme myös, että 

pyhillä on osansa tämän valtakunnan vastaanottamisessa. 

Monet osat Danielin profetioista ovat meidän aikaamme 2000- luvulla . 

Huomaa joitain kohtia Uudesta testamentista: 

12 "Ne kymmenen sarvea, jotka näit, ovat kymmenen 

kuningasta, jotka eivät ole vielä saaneet valtakuntaa, mutta he 

saavat vallan yhdeksi tunniksi kuninkaina pedon kanssa. 13 

Nämä ovat yksimielisiä, ja he antavat voimansa ja valtansa 

pedolle. 14 Nämä käyvät sotaa Karitsaa vastaan, ja Karitsa 

voittaa heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten 

Kuningas; ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat kutsutut, 

valitut ja uskolliset." (Ilmestys 17:12-14) 

Joten näemme sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa käsityksen 

siitä, että tulee olemaan lopunajan maallinen valtakunta, jossa on 

kymmenen osaa ja että Jumala tuhoaa sen ja perustaa valtakuntansa. 

Jesaja opetti valtakunnasta 

Jumala innoitti Jesajan kirjoittamaan Jumalan valtakunnan 

ensimmäisestä osasta, tuhatvuotisesta hallituskaudesta, joka 

tunnetaan nimellä tuhatvuotinen valtakunta, tällä tavalla: 

1 Iisain varresta tulee sauva, ja hänen juuristaan kasvaa oksa. 
2Herran henki lepää hänen päällänsä, viisauden ja ymmärryksen 

henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. 
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3 Hän iloitsee Herran pelosta, eikä hän tuomitse silmiensä näön 

perusteella, eikä korviensa kuulon perusteella; 4 Mutta 

vanhurskaudella hän tuomitsee köyhät ja ratkaisee 

oikeudenmukaisesti 

maan sävyisille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huultensa 

hengityksellä hän surmaa jumalattomat. 5 Vanhurskaus on 

hänen kupeittensa vyö, ja uskollisuus hänen vyötänsä. 

6 "Myös susi saa asua karitsan kanssa, pantteri makaa nuoren 

vuohen kanssa, vasikka ja nuori leijona ja lihava yhdessä; Ja 

pieni lapsi johtaa heitä. 7 Lehmä ja karhu laiduntavat; Heidän 

nuorensa makaavat yhdessä; Ja leijona syö olkia niinkuin 

härkä. 8 Imettävä lapsi leikkii kobran luolalla, ja vieroitettu 

lapsi panee kätensä kyykäärmeen luolaan. 9 He eivät 

vahingoita eivätkä tuhoa koko minun pyhällä vuorellani, sillä 

maa on oleva täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet 

peittävät meren. 

10 Ja sinä päivänä on oleva Iisain juuri, joka seisoo lippuna 

kansalle; Sillä pakanat etsivät häntä, ja hänen lepopaikkansa 

on oleva kirkas." (Jesaja 11:1-10) 

Syy, miksi viittasin tähän Jumalan valtakunnan ensimmäiseksi 

osaksi tai ensimmäiseksi vaiheeksi, on se, että tämä on aikaa, jolloin se 

on fyysistä (ennen aikaa, jolloin pyhä kaupunki, Uusi Jerusalem 

laskeutuu taivaasta, Ilmestyskirja 21) ja kestää tuhat vuotta. Jesaja 

vahvisti tämän vaiheen fyysisen puolen, kun hän jatkoi: 

11 Sinä päivänä tapahtuu, että Herra ojentaa kätensä uudelleen 

toisen kerran saadakseen takaisin kansansa jäännöksen, joka 

on jäljellä, Assyriasta ja Egyptistä, Patroksesta ja Kuusista, 

Eelamista ja Sinearista, Hamatista ja meren saaret. 

12 Hän asettaa lipun kansoille, kokoaa Israelin karkotetut, ja 

kokoaa Juudan hajotetut maan neljältä kulmalta. 13 Myös 
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Efraimin kateus katoaa, ja Juudan viholliset hävitetään; 

Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda kiusaa Efraimia. 14 

Mutta he lentävät alas filistealaisten olalle länteen päin; 

Yhdessä he ryöstävät idän kansan; He laskevat kätensä 

Edomin ja Moabin päälle; Ja Ammonin kansa tottelee heitä. 15 

Herra tuhoaa Egyptin meren kielen; Voimakkaalla tuulellaan 

hän pudistelee nyrkkiään virran yli, ja lyö sitä seitsemään 

puroon, ja saa ihmiset ylittämään kuivakoppaa. 16 Hänen 

kansansa jäännökselle tulee tie, joka jää jäljelle Assyriasta, 

niinkuin Israelille sinä päivänä, jona hän nousi Egyptin 

maasta. (Jesaja 11:11-16) 

Isaiah inspiroitui myös kirjoittamaan: 

2 Nyt myöhempinä aikoina on tapahtuva, että Herran huoneen 

vuori vahvistetaan vuorten huipulle, ja se korotetaan 

kukkuloiden yläpuolelle; Ja kaikki kansat virtaavat siihen. 3 

Monet ihmiset tulevat ja sanovat: "Tulkaa, nouskaamme 

Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin; Hän opettaa 

meille tiensä, ja me vaellamme Hänen polkujaan." Sillä 

Siionista lähtee laki , ja Jerusalemista Herran sana. 4 Hän 

tuomitsee kansojen välillä ja nuhtelee monia ihmisiä; He lyövät 

miekkansa vantaiksi ja keihäänsä oksakoukkuiksi; Ei kansa 

nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opi sotimaan. 

... 11 Ihmisten ylevät katseet nöyrtyvät, ihmisten ylpeys 

kumartuvat, ja Herra yksin on korotettu sinä päivänä. (Jesaja 

2: 2-4,11 ) 

Siten se tulee olemaan utopistista rauhan aikaa maan päällä. Lopulta 

tämä tulee olemaan ikuisesti, Jeesuksen hallitseessa. Juutalainen 

Talmud opettaa, että tämä kestää 1000 vuotta (Psalmi 90:4; 92:1; 

Jesaja 2:11; Hoosea 6:2). 

I saiah inspiroitui kirjoittamaan myös seuraavat: 
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6 Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu; Ja 

hallitus on Hänen harteillaan. Ja Hänen nimensä tulee olemaan 

Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, 

Rauhan Ruhtinas . 7 Hänen hallituksensa kasvulle ja rauhalle 

ei ole loppua Daavidin valtaistuimelle ja hänen 

valtakunnalleen, jotta se järjestettäisiin ja vahvistetaan 

tuomiolla ja vanhurskaudella siitä ajasta eteenpäin, aina 

ikuisesti. Herran Sebaotin into suorittaa tämän. (Jesaja 9:6-7) 

Huomaa, että Jesaja sanoi, että Jeesus tulisi ja perustaisi valtakunnan 

hallituksella. Vaikka monet, jotka tunnustavat Kristuksen, lainaavat 

tätä kohtaa, varsinkin joka vuosi joulukuussa, heillä on taipumus 

unohtaa, että se on enemmän profetointia kuin se, että Jeesus syntyisi. 

Raamattu osoittaa, että Jumalan valtakunnalla on hallitus, joka 

hallitsee alamaisia koskevia lakeja, ja että Jeesus hallitsee sitä. Jesaja, 

Daniel ja muut profetoivat sen. 

Jumalan lait ovat rakkauden tie (Matt. 22:37-40; Joh. 15:10), ja 

Jumalan valtakuntaa hallitaan näiden lakien perusteella. Tästä 

syystä Jumalan valtakunta, huolimatta siitä, kuinka monet 

maailmassa sitä näkevät, tulee perustumaan rakkauteen. 

Psalmit ja paljon muuta 

Jumala innoitti kirjoittamaan Jumalan tulevasta valtakunnasta paitsi 

Danielin ja Jesajan. 

Hesekiel sai innoituksensa kirjoittaa, että ne Israelin heimoista (eivät 

vain juutalaiset), jotka olivat hajallaan suuren ahdistuksen aikana, 

koottaisiin yhteen tuhatvuotiseen valtakuntaan: 

17 Sentähden sano: ' Näin sanoo Herra Jumala: "Minä kokoan 

teidät kansoista, kokoan teidät maista, joihin olette hajallaan, 

ja minä annan sinulle Israelin maan." 18 Ja he menevät sinne, ja 

he ottavat sieltä pois kaikki sen kauhistus ja kaikki sen 

kauhistus. 19 Silloin minä annan heille yhden sydämen ja 
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annan uuden hengen heidän sisimpäänsä ja otan heidän 

lihasta kivisydämen ja annan heille lihan sydämen, 20 jotta he 

vaelsivat minun säädösteni mukaan ja noudattaisivat minun 

oikeuttani ja tee ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen 

heidän Jumalansa. 21 Mutta niille, joiden sydän seuraa 

kauhistusten ja kauhistusten himoa, minä maksan heidän 

tekonsa heidän päänsä päälle, sanoo Herra Jumala. (Hesekiel 

11:17-21) 

Israelin heimojen jälkeläiset eivät enää hajoa, vaan he noudattavat 

Jumalan säädöksiä ja lakkaavat syömästä kauhistuttavia asioita (3. 

Moos. 11; 5. Moos. 14). 

Huomioi seuraavat sanat psalmeista Jumalan valtakunnan hyvästä 

uutisesta: 

27 Kaikki maailman ääret muistavat ja kääntyvät Herran 

puoleen, ja kaikki kansojen sukukunnat kumartakoot sinua 

edessäsi. 28 Sillä valtakunta on Herran, ja hän hallitsee 

kansoja. (Psalmit 22:27-28) 

6 Jumala, sinun valtaistuimesi on aina ja iankaikkisesti; 

Vanhurskauden valtikka on sinun valtakuntasi valtikka . 

(Psalmit 45:6) 

1 Oi, laula Herralle uusi laulu! Laulakaa Herralle, koko maa. 2 

Laulakaa Herralle, siunatkaa hänen nimeään; Julista Hänen 

pelastuksensa hyvää uutista päivästä toiseen. 3 Julista hänen 

kunniaansa kansojen keskuudessa, hänen ihmeensä kaikkien 

kansojen keskuudessa. (Psalmit 96:1–3; vrt. myös 1. Aikakirja 

16:23–24) 

10 Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun pyhäsi 

siunaavat sinua. 11 He puhuvat sinun valtakuntasi kunniasta 

ja puhuvat sinun voimastasi, 12 tehdäkseen ihmislapsille 

tiettäväksi hänen väkevyytensä ja hänen valtakuntansa 
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kunnian. 13 Sinun valtakuntasi on ikuinen valtakunta, Ja 

sinun valtakuntasi kestää sukupolvesta sukupolveen. (Psalmi 

145:10-13) 

Useat Vanhan testamentin kirjoittajat kirjoittivat myös valtakunnan 

puolista (esim. Hesekiel 20:33; Obadja 21; Miika 4:7). 

Joten kun Jeesus alkoi opettaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, 

Hänen lähiyleisönsä tunsi jonkin verran peruskäsitettä. 
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4. Afaka ny ho voavela ny fahotantsika ary 

manantena ilay fonen? 

Vaikka monet toimivat kuin evankeliumi olisi vain hyvä uutinen 

Jeesuksen persoonasta, todellisuus on, että Jeesuksen seuraajat opettivat 

evankeliumia Jumalan valtakunnasta. Se on sanoma, jonka Jeesus toi. 

Apostoli Paavali kirjoitti Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta: 

8 Ja hän meni synagogaan ja puhui rohkeasti kolmen 

kuukauden ajan, päätellen ja vakuuttaen Jumalan 

valtakunnan asioista (Apostolien teot 19:8). 

25 Ja totisesti, nyt minä tiedän, että te kaikki, joiden 

keskuudessa olen kulkenut saarnaamassa Jumalan 

valtakuntaa (Apt 20:25). 

23 Ja kun he olivat määränneet hänelle päivän, monet tulivat 

hänen luokseen hänen majassaan, joille hän selitti ja todisti 

juhlallisesti Jumalan valtakunnasta, vakuuttaen heidät 

Jeesuksesta sekä Mooseksen laista että profeetoista aamusta 

iltaan. … 31 saarnaamalla Jumalan valtakuntaa ja opettamalla 

sitä, mikä koskee Herraa Jeesusta Kristusta , kaikella 

luottamuksella, eikä kukaan häntä kiellä (Apt 28: 23,31 ). 

Huomaa, että Jumalan valtakunta ei koske vain Jeesusta (vaikka Hän 

onkin suuri osa sitä), sillä Paavali opetti myös Jeesuksesta erillään 

siitä, mitä hän opetti Jumalan valtakunnasta. 

Paavali kutsui sitä myös Jumalan evankeliumiksi, mutta se oli silti 

Jumalan valtakunnan evankeliumi: 

9 … me julistimme teille Jumalan evankeliumia… 12 että 

vaeltaisitte Jumalan arvoisena, joka kutsuu teidät omaan 
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valtakuntaansa ja kirkkauteensa. (1. Tessalonikalaiskirje 2: 

9,12 ) 

Paavali kutsui sitä myös Kristuksen evankeliumiksi (Room. 1:16). 

Jeesuksen "hyvä sanoma", sanoma, jonka Hän opetti.  

Ajattele, että se ei ollut vain evankeliumi Jeesuksen Kristuksen 

persoonallisuudesta tai vain henkilökohtaisesta pelastuksesta. Paavali 

sanoi, että Kristuksen evankeliumi sisältää Jeesuksen tottelemisen, 

Hänen paluunsa ja Jumalan tuomion: 

6 … Jumala kostaa ahdistuksella niille, jotka ahdistavat sinua, 
7 ja antamaan teille, jotka olette ahdistuneita, levon meidän 

kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien 

enkeliensä kanssa, 8 liekeissä tulessa ja kostaa niille, jotka 

eivät tunne Jumalaa, ja niille, jotka eivät tottele meidän 

Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. 9 Näitä 

rangaistaan ikuisella tuholla Herran edestä ja hänen voimansa 

kirkkaudesta, 10 kun hän sinä päivänä tulee olemaan 

kirkastettu pyhissään ja ihailtu kaikkien niiden keskuudessa, 

jotka uskovat, meidän todistuksemme tähden. teidän 

keskuudessanne uskottiin (2 Tessalonikalaiskirje 1:6-10). 

Uusi testamentti osoittaa, että valtakunta on jotain, jonka saamme, ei 

sitä, että me nyt omistamme sen täysin: 

28 Me saamme valtakunnan, joka ei horju (Heprealaisille 

12:28). 

Voimme ymmärtää ja odottaa saavamme olla osa Jumalan valtakuntaa 

nyt, mutta emme ole täysin tulleet siihen. 

Paavali vahvisti erityisesti, että ihminen ei pääse täysin sisään 

Jumalan valtakuntaan kuolevaisena ihmisenä, kuten tapahtuu 

ylösnousemuksen jälkeen : 
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50 Nyt minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan 

valtakuntaa; eikä korruptio peri turmeltumattomuutta. 51 

Katso, minä kerron sinulle salaisuuden: emme kaikki nuku, 

mutta me kaikki muutumme – 52 hetkessä, 

silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Sillä 

trumpetti soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me 

muutumme (1. Kor. 15:50-52). 

1 Sentähden minä vannotan sinua Jumalan ja Herran 

Jeesuksen Kristuksen edessä, joka tuomitsee eläviä ja kuolleita 

hänen ilmestyessään ja hänen valtakuntansa 

(2. Timoteukselle 4:1). 

Paavali ei vain opettanut sitä, vaan että Jeesus luovuttaisi 

Valtakunnan Isälle Jumalalle: 

20 Mutta nyt Kristus on noussut kuolleista, ja hän on 

nukahtaneiden esikoinen . 21 Sillä koska kuolema tuli ihmisen 

kautta, niin myös kuolleitten ylösnousemus on ihmisen 

kautta. 22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin 

myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. 23 Mutta kukin 

omassa järjestyksessään: Kristus esikois , sen jälkeen ne, jotka 

ovat Kristuksen omat hänen tulemisensa yhteydessä. 24 Sitten 

tulee loppu, kun hän luovuttaa valtakunnan Isälle Jumalalle, 

kun hän tekee lopun kaikesta vallasta ja kaikesta vallasta ja 

voimasta. 25 Sillä hänen tulee hallita, kunnes hän on asettanut 

kaikki viholliset jalkojensa alle. (1. Kor. 15:20-25). 

Paavali opetti myös, että epävanhurskaat (käskyjen rikkojat) eivät peri 

Jumalan valtakuntaa: 

9 Ettekö tiedä, että väärät eivät peri Jumalan valtakuntaa? Älä 

hämäänny. Ei haureudentekijät, eivät epäjumalanpalvelijat, ei 

avionrikkojat, ei homoseksuaalit, ei sodomiitit, 10 eivät varkaat, 
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ei ahneet, eivät juomarit, eivät pilkkaajat eivätkä anastajat peri 

Jumalan valtakuntaa (1. Korinttilaisille 6:9-10). 

19 Nyt näkyvät lihan teot, jotka ovat: aviorikos, haureus, 

saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalanpalvelus, noituus, viha, 

riidat, mustasukkaisuus, vihanpurkaukset, itsekkäät 

kunnianhimot, erimielisyydet, harhaoppeja, 21 kateus, murhat, 

juopuminen. ilot ja vastaavat; josta kerron teille etukäteen, 

aivan kuten sanoin ennenkin, että ne, jotka harjoittavat 

sellaista, eivät peri Jumalan valtakuntaa (Galatalaisille 5:19-

21). 

5 Sillä te tiedätte, ettei kenelläkään haureudella, saastaisella 

eikä ahneella, joka on epäjumalanpalvelija, ole perintöä 

Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa (Ef. 5:5). 

Jumalalla on standardit ja hän vaatii parannusta synnistä voidakseen 

päästä sisään Hänen valtakuntaansa. Apostoli Paavali varoitti, että 

jotkut eivät opeta, että Jeesuksen evankeliumi on vastaus, mutta toinen 

on: 

3 Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Herraltamme 

Jeesukselta Kristukselta, 4 joka antoi itsensä meidän 

syntiemme edestä pelastaakseen meidät tästä nykyisestä 

pahasta aikakaudesta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon 

mukaan, 5 jolle kunnia aina ja ikuisesti. Aamen. 6 Ihmettelen, 

että te niin pian käännytte pois hänestä, joka on kutsunut 

teidät Kristuksen armossa, eri evankeliumiin, 7 joka ei ole 

toinen; mutta jotkut vaivaavat teitä ja haluavat vääristää 

Kristuksen evankeliumin. 8 Mutta vaikka me tai enkeli 

taivaasta julistaisi teille muuta evankeliumia kuin mitä 

olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. 9 Niinkuin 

olemme ennen sanoneet, niin sanon nyt taas: jos joku julistaa 

teille muuta evankeliumia kuin sen, minkä olette saaneet, hän 

olkoon kirottu. (Galatalaisille 1:3-9) 
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3 Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan 

petti Eevan, teidän mielenne turmeltuisi Kristuksen 

yksinkertaisuudesta. 4 Sillä jos hän, joka tulee, saarnaa toista 

Jeesusta, jota me emme ole saarnanneet, tai jos te saatte toisen 

hengen, jota ette ole saaneet, tai toisenlaisen evankeliumin, jota 

ette ole ottaneet vastaan, niin saatatte sietää sitä! (2 

Korinttolaisille 11:3-4) 

Mikä oli "toinen" ja "erilainen", itse asiassa väärä evankeliumi? 

Väärällä evankeliumilla on useita osia. 

Yleisesti ottaen väärä evankeliumi on uskoa, että sinun ei tarvitse 

totella Jumalaa ja todella yrittää elää uskollisesti Hänen tapansa 

mukaan väittäen samalla tuntevansa Jumalan (vrt. Matteus 7:21-23). 

Sillä on taipumus olla itsekkäästi suuntautunut. 

Käärme vietteli Eevan uskomaan väärään evankeliumiin lähes 6000 

vuotta sitten (1. Moos. 3) – ja ihmiset ovat uskoneet, että he tietävät 

paremmin kuin Jumala ja heidän tulee päättää itse hyvästä ja pahasta. 

Kyllä, Jeesuksen tulon jälkeen Hänen nimensä liitettiin usein useisiin 

vääriin evankeliumiin – ja tämä on jatkunut ja tulee jatkumaan 

viimeisen Antikristuksen aikaan. 

Nyt apostoli Paavalin aikana väärä evankeliumi oli pohjimmiltaan 

gnostilainen/mystinen sekoitus totuutta ja virhettä. Gnostikot 

uskoivat pohjimmiltaan, että erityistietoa tarvittiin hengellisen 

ymmärryksen saavuttamiseksi, mukaan lukien pelastus. Gnostikoilla 

oli tapana uskoa, että sillä, mitä liha teki, ei ollut erityistä merkitystä, 

ja he vastustivat Jumalan tottelemista sellaisissa asioissa, kuten 

seitsemännen päivän sapatti. Yksi tällainen väärä johtaja oli Simon 

Magus, jota apostoli Pietari varoitti (Apt. 8:18-21). 

Mutta se ei ole helppoa 

Uusi testamentti osoittaa, että Filippus opetti Jumalan valtakuntaa: 
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5 Sitten Filippus meni alas Samarian kaupunkiin ja saarnasi 

heille Kristusta. … 12 he uskoivat Filippusta, kun hän saarnasi 

Jumalan valtakuntaa koskevia asioita… (Apt. 8: 5,12 ). 

Mutta Jeesus, Paavali ja opetuslapset opettivat, ettei ole helppoa päästä 

sisään Jumalan valtakuntaan: 

24 Ja kun Jeesus näki, että hän tuli hyvin murheelliseksi, hän 

sanoi: "Kuinka vaikeaa onkaan niiden, joilla on rikkautta, 

päästä Jumalan valtakuntaan! 25 Sillä helpompi on kamelin 

mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan 

valtakuntaan." 

26 Ja ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: "Kuka sitten voi 

pelastua?" 

27 Mutta hän sanoi: "Se, mikä on mahdotonta ihmisille, on 

mahdollista Jumalalle." (Luukas 18:24-27) 

22 "Meidän täytyy monien ahdistusten kautta päästä sisälle 

Jumalan valtakuntaan " ( Apostolien teot 14:22). 

3 Meidän on aina kiitettävä Jumalaa teistä, veljet, sellaisena 

kuin se on 

sopii, koska teidän uskonne kasvaa ylenpalttisesti ja teidän 

kaikkien rakkaus on runsasta toisianne kohtaan, 4 niin että 

me itse kerskaamme teistä Jumalan seurakuntien joukossa 

kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja 

ahdistuksissanne, joita te kestätte, 5 joka on ilmeinen todiste 

Jumalan oikeasta tuomiosta, jotta teidät katsottaisiin Jumalan 

valtakunnan arvoisiksi, jonka tähden myös kärsitte; 6 sillä on 

vanhurskasta Jumalan edessä maksaa ahdistuksella niille, 

jotka teitä ahdistavat, 7 ja antaa teille, jotka olette ahdistuneita, 

meidän kanssamme levon, kun Herra Jeesus ilmestyy 
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taivaasta väkevien enkeliensä kanssa (2. Tessalonikalaiskirje 

1:3-7). ). 

Vaikeuksien vuoksi vain joitain kutsutaan ja valitaan tässä 

aikakaudessa osaksi sitä (Matt. 22:1-14; Joh. 6:44; Heprealaisille 6:4-

6). Toisia kutsutaan myöhemmin, koska Raamattu osoittaa, että 

"hengessä eksyneet tulevat ymmärrykseen, ja valittajat oppivat opin" 

(Jesaja 29:24). 

Apostoli Pietari opetti, että valtakunta on ikuinen ja että Jumalan 

evankeliumia on noudatettava uutterasti, muuten tuomio tapahtuu: 

10 Sentähden, veljet, olkaa vielä ahkerampia tehdäksenne 

kutsunne ja valintanne varmaksi, sillä jos teette tämän, ette 

koskaan kompastu; 11 sillä näin teille tarjotaan runsaasti 

sisäänkäyntiä meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen 

Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan (2 Piet 1:10-11). 

17 Sillä tuomion aika on tullut Jumalan huoneesta; ja jos se 

alkaa ensin meistä, mikä on niiden loppu, jotka eivät tottele 

Jumalan evankeliumia? (1. Piet. 4:17). 

Raamatun ja valtakunnan viimeiset kirjat 

Raamattu opettaa, että "Jumala on rakkaus" (1. Joh. 4:8,16) ja Jeesus on 

Jumala (Joh. 1:1,14) – Jumalan valtakunnalla tulee olemaan kuningas, 

joka on rakkaus ja jonka lait tukevat rakkautta, eivät vihaa. (vrt. Ilm. 

22:14-15). 

Raamattu osoittaa myös, että Jumala lähettää enkelin, joka julistaa 

ikuista evankeliumia Jumalan valtakunnasta (Ilmestys 14:6-7) ja 

sitten toisen enkelin huomauttaakseen, että vaikka Babylon näyttää 

suurelta, se kukistuu (Ilmestys 14:8-9). Nämä viestit ovat 

yliluonnollisia vahvistuksia evankeliumille, jonka maailma on 

aiemmin vastaanottanut todistajana, ja ne näyttävät olevan tekijöitä 

"suurelle joukolle" , joka tulee Jumalan luo lopun aikana (Ilmestys 7:9-
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14). Toisin kuin lopullinen Babylonian voima, joka nousee ja kaatuu 

(vrt. Ilmestyskirja 18:1-18), Jumalan valtakunnan viimeinen vaihe 

kestää ikuisesti: 

15 Silloin seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan: Ja taivaassa 

kuului kovia ääniä, jotka sanoivat: "Tämän maailman 

valtakunnista on tullut meidän Herramme ja hänen 

Kristuksensa valtakuntia, ja hän hallitsee aina ja 

iankaikkisesti." (Ilmestys 11:15). 

Jeesus tulee hallitsemaan valtakunnassa! Ja Raamattu paljastaa kaksi 

Hänen otsikoistaan: 

16 Ja hänen viittassaan ja reidessään on nimi kirjoitettuna: 

Kuningasten KUNINGAS ja HERRAIN HERRA (Ilmestys 

19:16). 

Mutta onko Jeesus ainoa, joka tulee hallitsemaan? Huomaa tämä kohta: 

4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niillä, ja tuomio 

annettiin heille. Sitten näin niiden sielut, jotka oli mestattu 

heidän todistuksensa Jeesuksesta ja Jumalan sanan tähden, 

jotka eivät olleet kumartaneet petoa tai sen kuvaa eivätkä olleet 

saaneet sen merkkiä otsaansa tai käsiinsä. Ja he elivät ja 

hallitsivat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. . . 6 Siunattu ja 

pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. 

Toisella kuolemalla ei ole valtaa sellaisiin, vaan he ovat 

Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan 

tuhat vuotta (Ilmestys 20:4,6 ) . 

Todelliset kristityt herätetään kuolleista hallitsemaan Kristuksen 

kanssa tuhat vuotta! Koska valtakunta kestää ikuisesti (Ilmestyskirja 

11:15), mutta mainittu hallituskausi oli vain tuhat vuotta. Tästä 

syystä viittasin tähän aiemmin valtakunnan ensimmäiseksi 

vaiheeksi – fyysiseksi, tuhatvuotiskaudeksi, toisin kuin viimeinen, 

henkisempi vaihe. 



 

41 
 

Ilmestyskirjassa on lueteltu muutamia tapahtumia, jotka tapahtuvat 

Jumalan valtakunnan tuhatvuotisen ja viimeisen vaiheen välillä: 

7 Nyt kun tuhat vuotta on kulunut, Saatana vapautetaan 

vankilastaan 8 ja hän lähtee eksyttämään kansoja, jotka ovat 

maan neljällä kulmalla, Gogia ja Magogia, kokoamaan heidät 

yhteen taisteluun, joiden lukumäärä on meren hiekkaa. … 11 

Silloin minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä 

istuvan, jonka kasvoilta maa ja taivas pakenivat. Eikä niille 

löytynyt paikkaa. 12 Ja minä näin kuolleet, pienet ja suuret, 

seisomassa Jumalan edessä, ja kirjat avattiin. Ja toinen kirja 

avattiin, se on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin heidän 

tekojensa mukaan, sen mukaan, mikä kirjoihin oli kirjoitettu. 
13 Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Hades 

antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidät tuomittiin, 

kukin tekojensa mukaan. 14 Sitten Kuolema ja Hades heitettiin 

tulijärveen. Tämä on toinen kuolema. 15 Ja jokainen, jota ei 

löydetty kirjoitettuna elämän kirjaan, heitettiin tulijärveen 

(Ilmestys 20:7-8, 11-15). 

Ilmestyskirja osoittaa, että tulee olemaan myöhempi vaihe, joka tulee 

tuhannen vuoden hallituskauden ja toisen kuoleman jälkeen: 

1 Nyt minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä 

ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet. 

Myöskään meriä ei enää ollut. 2 Silloin minä, Johannes, näin 

pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, tulevan alas taivaasta 

Jumalan luota, valmistettuna kuin morsian, joka oli koristeltu 

miehelleen. 3 Ja minä kuulin suuren äänen taivaasta sanovan: 

"Katso, Jumalan maja on ihmisten kanssa, ja hän asuu heidän 

kanssaan, ja he ovat hänen kansansa. Jumala itse on heidän 

kanssaan ja on heidän Jumalansa. 4 Ja Jumala pyyhkii pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä; ei ole enää kuolemaa, 

eikä murhetta eikä itkua. Ei ole enää kipua, sillä entiset ovat 

kadonneet." (Ilmestys 21:1-4) 



 

42 
 

1 Ja hän näytti minulle puhtaan elämän veden virran, 

kirkkaan kuin kristalli, joka lähti Jumalan ja Karitsan 

valtaistuimelta. 2 Keskellä katua ja joen molemmin puolin oli 

elämän puu, joka kantoi kaksitoista hedelmää, ja jokainen puu 

kantoi hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet olivat kansojen 

parantamiseksi. 3 Eikä kirousta ole enää oleva, vaan Jumalan ja 

Karitsan valtaistuin on siinä, ja hänen palvelijansa palvelevat 

häntä. 4 He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja hänen nimensä 

on oleva heidän otsassaan. 5 Siellä ei ole yötä; he eivät tarvitse 

lamppua eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala antaa 

heille valon. Ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. (Ilmestys 22:1-5) 

Huomaa, että tämä valtakunta, joka on tuhannen vuoden jälkeen , 

sisältää Jumalan palvelijat ja kestää ikuisesti. Pyhä kaupunki, joka 

valmistettiin taivaassa, lähtee taivaasta ja laskeutuu maan päälle. 

Tämä on Jumalan valtakunnan viimeisen vaiheen alku. Aika, jolloin 

EI ENEMMÄN KIPUA TAI KÄRIMÄÄ! 

Sävyiset perivät maan (Matt. 5:5) ja kaiken (Ilmestys 21:7). Maa, 

mukaan lukien sen päällä oleva Pyhä kaupunki, tulee olemaan 

parempi, koska Jumalan tiet toteutetaan. Tajuta että: 

7 Hänen hallituksensa kasvulla ja rauhalla ei ole loppua (Jesaja 

9:7). 

On selvää , että kasvua tapahtuu sen jälkeen, kun Jumalan 

valtakunnan viimeinen vaihe on alkanut, koska kaikki tulevat 

tottelemaan Jumalan hallitusta. 

Tästä tulee mitä loistavinta aikaa: 

9 Mutta niinkuin kirjoitettu on: "Silmä ei ole nähnyt eikä 

korva kuullut, eikä ole tullut ihmisen sydämeen, mitä Jumala 

on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat." 10 Mutta Jumala 

on ilmoittanut ne meille Henkensä kautta (1. Korinttilaisille 

2:9-10). Se on rakkauden, ilon ja ikuisen lohdutuksen aikaa. 
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Siitä tulee upeaa aikaa! Jumalan valtakunta tekee fantastisen 

paremman ikuisuuden. Etkö halua osallistua siihen? 
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5. Hany tokony hataontsika dia ny mino fa 

maty teo amin’ny toeran-tsika arynitsa 

Luulivatko Kristuksen varhaiset professorit, että heidän piti saarnata 

kirjaimellisen Jumalan valtakunnan evankeliumia? 

Joo. 

Ehrmanin pitämässä luennossa hän toistuvasti ja oikein painotti, että 

toisin kuin useimmat nykyään tunnustavat kristityt, Jeesus ja 

Hänen varhaiset seuraajansa julistivat Jumalan valtakuntaa. Vaikka 

tohtori Ehrmanin yleinen käsitys kristinuskosta eroaa suuresti 

jatkuvan Jumalan kirkon käsityksestä, olemme samaa mieltä siitä, 

että valtakunnan evankeliumi on se, mitä Jeesus itse julisti ja johon 

Hänen seuraajansa uskoivat. Olemme myös samaa mieltä siitä, että 

monet väittävät kristityistä nykyään eivät sitä tee. ymmärrä se. 

Vanhin säilynyt Uuden testamentin jälkeinen kirjoitus ja saarna 

Jumalan valtakunta oli merkittävä osa sitä, mitä väitetään olevan 

"vanhin täydellinen kristillinen saarna, joka on säilynyt" (Holmes 

MW Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and 

English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, s. 

102). Tämä muinainen kristillinen saarna sisältää seuraavat 

lausunnot siitä: 

5:5 Lisäksi te tiedätte, veljet, että meidän oleskelumme 

lihallisessa maailmassa on merkityksetöntä ja ohimenevää, 

mutta Kristuksen lupaus on suuri ja ihmeellinen: lepää 

tulevassa valtakunnassa ja iankaikkinen elämä. 

Yllä oleva lausunto osoittaa, että valtakunta ei ole nyt, vaan se tulee ja 

on ikuinen. Lisäksi tässä muinaisessa saarnassa sanotaan: 



 

46 
 

6:9 Jos nyt edes sellaiset vanhurskaat miehet kuin nämä eivät 

pysty omien vanhurskaiden tekojensa avulla pelastamaan 

lapsiaan, niin mikä varmuus meillä on päästä sisään Jumalan 

valtakuntaan, jos emme pidä kastettamme puhtaana ja 

saastumattomana? Tai kuka on meidän puolustajamme, jos 

meillä ei ole havaittu tekevän pyhiä ja vanhurskaita tekoja? 9:6 

Rakastakaamme siis toisiamme, jotta me kaikki pääsisimme 

Jumalan valtakuntaan. 11:7 Sen tähden, jos tiedämme, mikä on 

oikein Jumalan silmissä, me pääsemme hänen valtakuntaansa 

ja saamme lupaukset, joita "korva ei ole kuullut eikä silmä 

nähnyt eikä ihmisen sydän kuvitellut". 

12:1 Odottakaamme siis tunti kerrallaan Jumalan valtakuntaa 

rakkaudessa ja vanhurskaudessa, koska emme tiedä Jumalan 

ilmestymispäivää. 12:6 hän sanoo: Isäni valtakunta tulee. 

Yllä olevat lausunnot osoittavat, että tarvitaan rakkautta oikean 

elämän kautta, että emme ole vieläkään päässeet Jumalan 

valtakuntaan ja että se tapahtuu Jumalan ilmestymispäivän jälkeen – 

eli sen jälkeen, kun Jeesus palaa takaisin. Se on Isän valtakunta, eikä 

valtakunta ole vain Jeesus. 

On mielenkiintoista, että vanhin näennäisesti kristillinen saarna, 

jonka Jumala on sallinut säilyä, opettaa samaa Jumalan valtakuntaa, 

jota Uusi testamentti opettaa ja jatkuva Jumalan kirkko nyt (on 

mahdollista, että se voi olla varsinaisesta Jumalan seurakunnasta, 

mutta rajallinen kreikan taitoni rajoittaa kykyäni antaa tiukempi 

julistus). 

Toisen vuosisadan kirkon johtajat ja valtakunnan evankeliumi 

On huomattava, että 200 - luvun alussa Papias , Johanneksen kuulija ja 

Polykarpoksen ystävä, jota roomalaiskatoliset pitivät pyhänä, opetti 

tuhatvuotista valtakuntaa. Eusebius muisti, että Papias opetti: 
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... kuolleistanousemuksesta tulee tuhat vuotta, jolloin 

Kristuksen henkilökohtainen valtakunta vakiinnuttaa tämän 

maan päälle. (Fragments of Papias , VI. Katso myös Eusebius, 

Church History, Book 3, XXXIX, 12) 

Papias opetti, että tämä olisi suuren yltäkylläisyyden aikaa: 

Samalla tavalla [Hän sanoi], että vehnänjyvä tuottaa 

kymmenen 

tuhat tähkä, ja että jokaisessa tähkässä olisi kymmenen 

tuhatta jyvää, ja jokaisesta jyvästä tulisi kymmenen kiloa 

kirkasta, puhdasta, hienoa jauhoa; ja että omenat, siemenet ja 

ruoho tuottaisivat samassa suhteessa; ja että kaikki eläimet, 

jotka ruokkisivat silloin vain maan tuotoksia, tulisivat 

rauhallisiksi ja harmonisiksi ja olisivat täydellisesti alamaisia 

ihmiselle. ” [Näistä asioista todistaa kirjallisesti Papias , 

muinainen mies, joka oli Johanneksen kuulija ja Polykarpin 

ystävä, neljännessä kirjassaan; sillä viisi kirjaa hän sävelsi...] 

(Fragments of Papias , IV) 

Uuden testamentin jälkeinen kirje korinttolaisille sanoo: 

42:1-3 Apostolit ottivat meille evankeliumin Herralta Jeesukselta 

Kristukselta; Jeesus Kristus on lähetetty Jumalasta. Joten 

Kristus on Jumalasta ja apostolit ovat Kristuksesta. Molemmat 

tulivat siis Jumalan tahdosta määrätyssä järjestyksessä. 

Saatuaan siis syytteen ja saatuaan täysin varmuuden 

Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta ja 

vahvistettuna Jumalan sanassa Pyhän Hengen täydellä 

varmuudella he lähtivät ilosanoman kera, että Jumalan 

valtakunta tulisi. 

Polykarpos Smyrnalainen oli varhainen kristitty johtaja, joka oli 

Johanneksen opetuslapsi, joka oli viimeinen kuollut alkuperäisistä 

apostoleista. Polykarpi c. 120-135 jKr opetti : 
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Autuaita ovat köyhät ja ne, joita vanhurskauden tähden 

vainotaan, sillä heidän on Jumalan valtakunta. (Polykarpos. 

Kirje filippiläisille, luku II. Julkaisusta Ante-Nicene Fathers, 
osa 1 , toimittajina Alexander Roberts & James Donaldson. 

American Edition, 1885) 

Tietäen siis, että "Jumalaa ei pilkata", meidän tulee vaeltaa 

Hänen käskynsä ja kunniansa arvoisina ... Sillä on hyvä, että 

heidät karsitaan pois maailman himoista, koska "jokainen 

himo sotii vastaan henki; "ja "eivät haureudentekijät eivätkä 

naisettomat eivätkä ihmisten hyväksikäyttäjät peri Jumalan 

valtakuntaa ", eivätkä ne, jotka tekevät epäjohdonmukaisia ja 

sopimattomia asioita. (ibid, luku V) 

Palvelkaamme siis Häntä pelossa ja kaikella kunnioituksella, 

niin kuin Hän itse on meitä käskenyt, ja apostoleina, jotka 

julistivat meille evankeliumia, ja profeettoja, jotka etukäteen 

julistivat Herran tulemista. (ibid, luku VI) 

Kuten muut Uudessa testamentissa, Polykarpos opetti, että 

vanhurskaat, eivät käskyjen rikkojat, perivät Jumalan valtakunnan. 

Polykarpin väitettiin myös opettaneen seuraavaa: 

Ja seuraavana sapattina hän sanoi; 'Kuulkaa kehotukseni, 

rakkaat Jumalan lapset. Vannoin teitä piispojen ollessa 

paikalla, ja nyt taas kehotan teitä kaikkia vaeltamaan 

kunniallisesti ja arvokkaasti Herran tietä... Valvokaa ja olkaa 

taas valmiita, älkää antako sydäntänne painaa, uusi käsky 

Mitä tulee rakkauteen toisiaan kohtaan, Hänen tulonsa ilmeni 

yhtäkkiä nopeana salamana, suurena tulen tuomiona, 

iankaikkisena elämänä, Hänen kuolemattomana 

valtakuntansa. Ja kaikki, mitä Jumala on opettanut, te tiedätte, 

kun tutkitte henkeytettyjä kirjoituksia, kaivertakaa Pyhän 

Hengen kynä sydämiinne, jotta käskyt pysyisivät teissä 
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lähtemättöminä. (Life of Polycarp, luku 24. JB Lightfoot, The 

Apostolic Fathers, osa 3.2, 1889, s. 488-506) 

Melito of Sardis, joka oli Jumalan seurakunnan johtaja, n. 170 jKr, 

opetti: 

Sillä totisesti evankeliumissa annettu laki – vanha uudessa, 

molemmat tulevat yhdessä Siionista ja Jerusalemista; ja 

käsky, joka on annettu armossa, ja merkki valmiissa 

tuotteessa, ja lammas Pojassa ja lammas miehessä ja ihminen 

Jumalassa... 

Mutta evankeliumista tuli lain ja sen selitys 

täyttymys , kun seurakunnasta tuli totuuden varasto... 

Hän vapautti meidät orjuudesta vapauteen, pimeydestä valoon, 

kuolemasta elämään, tyranniasta ikuiseen valtakuntaan. ( 

Melito . Homily On the Passover. Jakeet 7 , 40 , 68. Käännös 

Keruxista : The Journal of Online Theology. 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Siten Jumalan valtakunnan tiedettiin olevan jotain ikuista, eikä vain 

nykyinen kristillinen tai katolinen kirkko, ja se sisälsi Jumalan lain. 

Toinen toisen vuosisadan puolivälin lopun kirjoitus kehottaa ihmisiä 

katsomaan valtakuntaan: 

Älköön siis kukaan teistä enää hajaantuko tai katsoko 

taaksepäin, vaan lähestykö vapaaehtoisesti Jumalan 

valtakunnan evankeliumia. (Roman Clement. Recognitions, 

Kirja X, luku XLV. Ote teoksesta Ante-Nicene Fathers, Volume 

8. Toimittaja Alexander Roberts & James Donaldson. American 

Edition, 1886) 
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Lisäksi, vaikka sitä ei ilmeisesti ole kirjoittanut joku tosi kirkosta, 

200-luvun puolivälin kirjoituksessa nimeltä Hermaksen paimen 
Roberts & Donaldsonin käännöksessä käytetään ilmaisua "Jumalan 

valtakunta" neljätoista kertaa. 

Tosi kristityt, ja jopa monet vain Kristuksen tunnustavat, tiesivät 

jotakin Jumalan valtakunnasta toisella vuosisadalla. 

Jopa katolinen ja itäortodoksinen pyhimys Ireneus ymmärsi, että 

ylösnousemuksen jälkeen kristityt astuisivat Jumalan valtakuntaan. 

Huomaa, mitä hän kirjoitti, c. 180 jKr: 

Sillä sellainen on niiden tila, jotka uskovat, koska heissä 

jatkuvasti pysyy Pyhä Henki, jonka Hän on antanut 

kasteessa ja jonka vastaanottaja säilyttää, jos hän vaeltaa 

totuudessa ja pyhyydessä ja vanhurskaudessa ja 

kärsivällisyydessä. Sillä tällä sielulla on ylösnousemus 

niissä, jotka uskovat, ja ruumis ottaa jälleen sielun ja sen 

mukana, Pyhän Hengen voimalla, nousee ylös ja menee sisälle 

Jumalan valtakuntaan . (Irenaeus, St., Lyonin piispa. 

Armeniasta kääntänyt Armitage Robinson. Apostolisen 

saarnaamisen esittely, luku 42. Wells, Somerset, lokakuu 

1879. Kuten julkaistiin julkaisussa SOCIETY FOR 

PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. NEW YORK: 

MACMILLAN CO, 1920). 

Theophilus Antiokialainen opetti: 

Mainitsen vain Hänen hyvyyden; jos kutsun Häntä 

Valtakunnaksi, niin vain mainitsen Hänen kunniansa… 

Sillä jos Hän olisi tehnyt hänet kuolemattomaksi alusta asti, 

Hän olisi tehnyt hänestä Jumalan. – – Hän ei siis tehnyt 

hänestä kuolematonta eikä vieläkään kuolevaista, mutta, 

kuten olemme edellä sanoneet, kykeneväksi molempiin; niin 

että jos hän taipuisi kuolemattomuuteen pitäen Jumalan 
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käskyn, hän saisi häneltä palkaksi kuolemattomuuden ja 

hänestä tulisi Jumala. ( Theophilus , Autolycus , 1:3, 2:27) 

Katolinen pyhimys Hippolytus kirjoitti kolmannen vuosisadan 

alussa: 

Ja sinä saat taivasten valtakunnan, sinä, joka ollessasi 

muukalainen tässä elämässä, tunsit Selestisen Kuninkaan. Ja 

sinä tulet olemaan jumaluuden kumppani ja Kristuksen 

kanssaperillinen, etkä ole enää himojen tai intohimojen 

orjuudessa etkä koskaan enää sairauksien hukkaama. Sillä 

sinusta on tullut Jumala: sillä mitä tahansa kärsimystä, jota 

olet kokenut ollessasi ihminen, hän antoi sinulle, koska olit 

kuolevainen , mutta mitä tahansa on sopusoinnussa Jumalan 

kanssa antaa, sen Jumala on luvannut antaa sinulle, koska 

sinä on jumalallistettu ja synnytetty kuolemattomuuteen. 

(Hippolytus. Kaikkien harhaoppien kumoaminen, kirja X, luku 

30) 

Ihmisten tavoitteena on tulla jumalallisiksi tulevassa Jumalan 

valtakunnassa. 

Ongelmat toisella ja kolmannella vuosisadalla 

Huolimatta sen laajasta hyväksynnästä toisella vuosisadalla 

lainvastainen luopiojohtaja nimeltä Marcion nousi ylös. Marcion opetti 

vastoin Jumalan lakia, sapattia ja kirjaimellista Jumalan valtakuntaa. 

Vaikka Polykarpos ja muut tuomitsivat hänet, hänellä oli jo jonkin 

aikaa yhteyttä Rooman kirkkoon ja näytti olevan siellä 

vaikutusvaltaa. 

Toisella ja kolmannella vuosisadalla allegoristit vakiintuivat 

Aleksandriaan (Egypti). Monet allegoristit vastustivat oppia tulevasta 

valtakunnasta. Huomaa raportti joistakin näistä allegoristeista: 
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Dionysios syntyi jalosta ja varakkaasta pakanaperheestä 

Aleksandriassa, ja hän oli koulutettu heidän filosofiansa 

suhteen. Hän jätti pakanalliset koulut tullakseen Origenesen 

oppilaaksi, jonka hän onnistui johtamaan Aleksandrian 

katekeettista koulua… 

Clement, Origenes ja gnostilainen koulukunta turmelevat 

pyhien oraakkelien oppeja mielikuvituksellisilla ja allegorisilla 

tulkinnoillaan… he saivat itselleen nimen "allegoristit". Nepos 

taisteli julkisesti allegoristeja vastaan ja väitti, että Kristuksen 

valtakunta tulee olemaan maan päällä… 

Dionysius kiisti Neposin seuraajien kanssa, ja hänen 

kertomuksensa mukaan… " Jumalan valtakunnassa vallitsee 

nyt sellainen tilanne. " Tämä on ensimmäinen maininta 

Jumalan valtakunnasta, joka on olemassa kirkkojen 

nykyisessä tilassa… 

Nepos nuhteli heidän virhettään osoittaen, että taivasten 

valtakunta ei ole vertauskuvallinen, vaan se on kirjaimellinen 

Herramme tuleva valtakunta ylösnousemuksessa 

iankaikkiseen elämään... 

Joten ajatus valtakunnan tulevasta nykytilasta syntyi ja 

tuotiin esiin gnostisessa allegoristikoulussa Egyptissä, 200–

250 jKr., koko vuosisata ennen kuin valtakunnan piispoja 

alettiin pitää valtaistuimen miehinä. … 

Klemens käsitti ajatuksen Jumalan valtakunnasta todellisen 

henkisen Jumalan tuntemisen tilana. Origenes esitti sen 

hengellisenä merkityksenä, joka oli kätkettynä Raamatun 

selkeään kirjaimeen . (Ward, Henry Dana. Valtakunnan 

evankeliumi: Valtakunta ei tästä maailmasta; ei tässä 

maailmassa; mutta tulemaan taivaalliseen maahan, kuolleista 

ylösnousemukseen ja kaiken ennalleen palauttamiseen. 

Julkaisija Claxton, Remsen & Haffelfinger , 1870, s. 124-125) 
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Siten piispa Nepos opetti Jumalan valtakunnan evankeliumia, mutta 

allegoristit yrittivät saada aikaan väärän, vähemmän kirjaimellisen 

käsityksen siitä. Myös Hierapoliksen piispa Apollinaris yritti taistella 

allegoristien virheitä vastaan suunnilleen samaan aikaan. Ne, jotka 

todella kuuluivat Jumalan seurakuntaan, puolustivat totuutta 

kirjaimellisesta Jumalan valtakunnasta läpi historian. 

Herbert W. Armstrong opetti valtakunnan evankeliumia 

1900 - luvulla edesmennyt Herbert W. Armstrong kirjoitti: 

Koska he hylkäsivät Kristuksen evankeliumin. . . , maailman 

piti syrjäyttää jotain muuta tilalleen. Heidän piti keksiä 

väärennös! Olemme siis kuulleet Jumalan valtakunnasta 

puhuttavan vain melkoisena latteana - mukavana tunteena 

ihmissydämissä - pelkistäen sen eetteriksi, epätodelliseksi 

MITÄÄN! Toiset ovat antaneet väärän kuvan, että "KIRKKO" 

on valtakunta. . . Profeetta Daniel, joka eli 600 vuotta ennen 

Kristusta, tiesi, että Jumalan valtakunta oli todellinen 

valtakunta – hallitus, joka hallitsee 

kirjaimelliset IHMISET maan päällä. . . 

täällä . . . on Jumalan selitys siitä, mitä JUMALAN 

VALTAKUUS ON: "Ja näiden kuninkaiden päivinä..." - tässä 

puhutaan kymmenestä varvasta, osa rautaa ja osa hauraasta 

savesta. Tämä, yhdistämällä profetian Danielin lukuun 7 ja 

Ilmestyskirjaan 13 ja 17, viittaa uusiin EUROOPAN 

YHDYSVALLAT, joka on nyt muodostumassa. . . silmiesi 

edessä! Ilmestyskirja 17:12 tekee selväksi sen yksityiskohdan , 

että se tulee olemaan KYMMENEN KUNINGASTEN TAI 

KUNINGASKUNTIEN liitto, joka (Ilm. 17:8) herättää henkiin 

vanhan ROOMAAN valtakunnan . . . 

Kun Kristus tulee, hän tulee kuninkaiden 

KUNINGASKUNTANA, hallitsemaan koko maata (Ilm. 19:11-
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16); ja HÄNEN KUNINGASKUNTAAN -- JUMALAN 
VALTAKUNNAN -- sanoi Daniel, on KULUTAVA kaikki 

nämä maalliset valtakunnat. Ilmestyskirja 11:15 sanoo sen 

seuraavin sanoin: "Tämän maailman valtakunnat ovat tulleet 
MEIDÄN HERRAMME JA HÄNEN KRISTUKSESI 

VALTUUKSIksi, ja hän hallitsee aina ja iankaikkisesti"! Tämä 

on JUMALAN VALTAKUUS. Se on nykyisten hallitusten 

LOPPU – kyllä, ja jopa Yhdysvaltojen ja brittiläisten valtioiden 

LOPPU. Silloin heistä tulee Herran JEESUKSEN 

KRISTUKSEN valtakuntia -- HALLITUKSIA -- ja silloin 

kuninkaiden KUNINGAS koko maan päällä. Tämä tekee 

täysin selväksi sen tosiasian, että JUMALAN VALTAUS on 

kirjaimellinen HALLITUS. Niin kuin Kaldean valtakunta oli 

KUNINGASKUNTA -- aivan kuten Rooman valtakunta oli 

KUNINGASKUNTA -- niin JUMALAN VALTAUS on hallitus. 

Sen on tarkoitus ottaa haltuunsa maailman kansojen 

HALLITUS. Jeesus Kristus SYNTYI KUNINGAKSI - 

VALTAJAksi! . . . 

Sama Jeesus Kristus, joka käveli yli 1900 vuotta sitten Pyhän 

maan kukkuloiden ja laaksojen ja Jerusalemin katujen yli, on 

tulossa jälleen. Hän sanoi tulevansa uudestaan. Kun hänet 

ristiinnaulittiin, Jumala herätti hänet kuolleista kolmen 

päivän ja kolmen yön kuluttua (Matt. 12:40; Apt. 2:32; 1. Kor. 

15:3-4). Hän nousi Jumalan valtaistuimelle. Universumin 

hallituksen päämaja (Apostolien teot 1:9–11; Hepr. 1:3; 8:1; 

10:12; Ilm. 3:21).  

Hän on vertauksen "aatelinen", joka meni valtaistuimelle 

Jumala – ”kaukainen maa” – kruunataan kaikkien kansojen 

kuninkaiksi ja palaa sitten maan päälle (Luuk. 19:12-27).  

Hän on jälleen taivaassa "kaiken ennalleen palauttamisen 

aikoihin asti" (Ap.t. 3:19-21). Palauttaminen tarkoittaa 

entiseen tilaan tai tilaan palauttamista. Tässä tapauksessa 
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Jumalan hallituksen palauttaminen maan päälle ja siten 

maailmanrauhan ja utopististen olosuhteiden palauttaminen.  

Nykyinen maailman myllerrys, lisääntyvät sodat ja kiistat 

huipentuvat maailman ongelmiin niin suuriin, että ellei 

Jumala puutu asiaan, yksikään ihmisliha ei pelastu elossa 

(Matt. 24:22). Huipussaan, jolloin viive johtaisi kaiken elämän 

räjäyttämiseen tältä planeetalta, Jeesus Kristus palaa. Tällä 

kertaa hän tulee jumalallisena Jumalana. Hän tulee 

universumia hallitsevan Luojan kaikessa voimassa ja 

kirkkaudessa. (Matt. 24:30; 25:31.) Hän tulee "kuninkaiden 

kuninkaana ja herrojen Herrana" (Ilm. 19:16) perustamaan 

maailman superhallituksen ja hallitsemaan kaikkia kansoja 

"rautakeikassa ” (Ilm. 19:15; 12:5) . . . 

Kristus ei tervetullut? 

Mutta huutaako ihmiskunta ilosta ja toivottaa hänet 

tervetulleeksi kiihkeässä ekstaasissa ja innostuneessa – 

toivovatko jopa perinteisen kristinuskon kirkot? 

He eivät! He uskovat, koska Saatanan väärät palvelijat (2. Kor. 

11:13-15) ovat eksyttäneet heidät, että hän on Antikristus. 

Kirkot ja kansakunnat ovat vihaisia hänen tulemisestaan 

(Ilm. 11:15 ja 11:18), ja sotilasjoukot itse asiassa yrittävät 

taistella häntä vastaan tuhotakseen hänet (Ilm. 17:14)! 

Kansakunnat ovat mukana tulevan kolmannen 

maailmansodan huipputaistelussa, taistelurintamalla 

Jerusalemissa (Sak. 14:1-2) ja sitten Kristus palaa. 

Yliluonnollisella voimalla hän "taistelee niitä kansoja vastaan", 

jotka taistelevat häntä vastaan (jae 3). Hän voittaa heidät 

täysin (Ilm. 17:14)! "Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä 

Öljymäellä", hyvin lyhyen matkan päässä Jerusalemista itään 

(Sak. 14:4). (Armstrong HW. The Mystery of the Ages, 1984) 
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Raamattu julistaa, että Jeesus palaa ja Hän voittaa, mutta monet 

taistelevat Häntä vastaan (Ilmestys 19:19). Monet väittävät ( johtuen 

Raamatun profetioiden väärinymmärryksestä, mutta osittain väärien 

profeettojen ja mystiikkojen takia), että palaava Jeesus on viimeinen 

Antikristus ! 

Myös seuraava on Herbert Armstrongilta: 

Todellinen uskonto – Jumalan totuus, joka on voimantunut 

Pyhän Hengen välittämällä Jumalan rakkaudella...ILOA 

SUUNNATON Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta 

– TOTUUDEN tuntemisesta – ja Jumalan jumalallisen 

RAKKAUDEN lämpöä!... 

Jumalan tosi kirkon opetukset ovat yksinkertaisesti niitä, jotka 

koskevat Pyhän Raamatun "jokaisen sanan mukaan 

elämistä"... 

Ihmisten tulee kääntyä "saamisen" tieltä "antamisen" tielle - 

Jumalan rakkauden tielle. 

UUSI SIvilisaatio tarttuu nyt maahan! (ibid) 

UUSI CIVILISAATIO on Jumalan valtakunta. Sen julistaminen, että 

uuden sivilisaation on tuleva ja perustuttava rakkauteen, on suuri osa 

valtakunnan tosi evankeliumia, jota Jeesus ja Hänen seuraajansa 

opettivat. Sitä me jatkuvassa Jumalan seurakunnassa saarnaamme. 

Herbert Armstrong tajusi, että Jeesus opetti, että ihmisyhteiskunta, 

vaikka se luuleekin haluavansa totella, on hylännyt elämän "anna 

tien", rakkauden tien. Melkein kukaan ei näytä oikein ymmärtävän 

Jeesuksen opetuksen merkitystä. 

Pelastus Jeesuksen kautta on osa evankeliumia 
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Nyt jotkut tähän asti lukeneet luultavasti ihmettelevät Jeesuksen 

kuolemaa ja roolia pelastuksessa. Kyllä, se on osa evankeliumia, josta 

sekä Uusi testamentti että Herbert W. Armstrong kirjoittivat. 

Uusi testamentti osoittaa, että evankeliumi sisältää pelastuksen 

Jeesuksen kautta: 

16 Sillä minä en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on 

Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, 

juutalaiselle ensin ja myös kreikkalaiselle (Room 1:16). 

4 Sen tähden ne, jotka olivat hajallaan, menivät kaikkialle 

saarnaamaan 

sana . 5 Sitten Filippus meni alas Samarian kaupunkiin ja 

saarnasi heille Kristusta. – – 12 Mutta kun he uskoivat 

Filippusta, kun hän saarnasi Jumalan valtakuntaa ja 

Jeesuksen Kristuksen nimeä, sekä miehet että naiset kastettiin. 

– – 25 Ja kun he olivat todistaneet ja saarnaaneet Herran sanaa, 

he palasivat Jerusalemiin saarnaten evankeliumia monissa 

samarialaisten kylissä. 26 Nyt Herran enkeli puhui 

Filippukselle… 40 Filippus löydettiin Azotuksesta . Ja 

kulkiessaan läpi hän saarnasi kaikissa kaupungeissa, kunnes 

tuli Kesareaan. (Apostolien teot 8:4 ,5,12,25,26,40 ) 

18 hän saarnasi heille Jeesusta ja ylösnousemusta. (Apostolien 

teot 17:18) 

30 Silloin Paavali asui kaksi kokonaista vuotta omassa 

vuokratalossaan ja otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen 

luokseen, 31 . saarnata Jumalan valtakuntaa ja opettaa sitä, 

mikä koskee Herraa Jeesusta Kristusta , kaikella 

luottamuksella, eikä kukaan häntä kiellä. (Apostolien teot 

28:30-31) 
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Huomaa, että saarnat sisälsivät Jeesuksen JA valtakunnan. 

Valitettavasti kreikkalais-roomalaisten kirkkojen opetuksista puuttuu 

oikea käsitys Jumalan valtakunnan evankeliumista. 

Itse asiassa auttaakseen meitä tulemaan osaksi tuota valtakuntaa 

Jumala rakasti ihmisiä niin paljon, että Hän lähetti Jeesuksen 

kuolemaan puolestamme (Joh. 3:16-17) ja pelastaa meidät armostaan 

(Ef. 2:8). Ja se on osa hyvää uutista (Apostolien teot 20:24). 

Valtakunnan evankeliumi on mitä maailma tarvitsee, mutta... 

hyvän tekeminen ovat arvokkaita tavoitteita (vrt. Gal. 6:10). Silti 

monet maailman johtajat, myös uskonnolliset, uskovat, että 

kansainvälinen inhimillinen yhteistyö tuo rauhan ja vaurauden, ei 

Jumalan valtakuntaa. Ja vaikka heillä tulee olemaan joitain ajallisia 

menestyksiä, he eivät vain onnistu, vaan jotkut heidän inhimillisistä 

ponnisteluistaan vievät lopulta maapallon siihen pisteeseen, että elämä 

tekisi kestämättömäksi, jos Jeesus ei palaisi perustamaan 

Valtakuntaansa. Ihmisten korjaaminen ilman Jumalaa on turhaa ja 

väärää evankeliumia (Psalmi 127:1). 

Monet maailmassa yrittävät koota puoliuskonnollisen babylonialaisen 

kansainvälisen suunnitelman uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi 

2000 - luvulla. Tämä on asia, jonka Continuing Church of God on 

tuominnut perustamisestaan lähtien ja aikoo tuomita jatkossakin. Sen 

jälkeen kun Saatana vietteli Eevan uskomaan evankeliuminsa 

versioon lähes 6000 vuotta sitten (1. Moos. 3), monet ihmiset ovat 

uskoneet tietävänsä Jumalaa paremmin, mikä tekee heistä ja 

maailmasta paremman. 

Raamatun mukaan siihen tarvitaan Euroopan sotilasjohtaja (jota 

kutsutaan Pohjolan kuninkaaksi, jota kutsutaan myös 

Ilmestyskirjan pedoksi 13:1-10) ja uskonnollista johtajaa (kutsutaan 

vääräksi profeettaksi, jota kutsutaan myös THE:ksi). viimeinen 

Antikristus ja Ilmestyskirjan kaksisarvinen peto 13:11-17) seitsemän 

kukkulan kaupungista (Ilmestyskirja 17:9,18 ) tuomaan 
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"babylonilaisen" (Ilmestyskirja 17 ja 18) maailmanjärjestyksen. 

Vaikka ihmiskunta tarvitsee Kristuksen paluuta ja Hänen 

valtakuntansa perustamista, monet maailmassa eivät kiinnitä 

huomiota tähän sanomaan 2000 - luvulla – he uskovat edelleen eri 

versioita Saatanan väärästä evankeliumista. Mutta maailma saa 

todistuksen. 

Muista, että Jeesus opetti: 

14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi saarnataan kaikessa 

maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee 

loppu. (Matteus 24:14) 

Huomaa, että valtakunnan evankeliumi saavuttaa maailman 

todistajana, niin loppu tulee. 

Tähän on useita syitä. 

Yksi on se, että Jumala haluaa maailman kuulevan todellisen 

evankeliumin ennen Suuren Ahdistuksen alkamista (jonka näkyy 

alkavan Matteus 24:21:ssä). Näin ollen evankeliumin sanoma on 

todistus ja varoitus (vrt. Hesekiel 3; Aamos 3:7). Se johtaa useampaan 

pakanoista kääntymiseen ennen Jeesuksen paluuta (Room. 11:25) ja 

riittäviin ei-pakanoihin kääntymisiin (Room. 9:27) ennen Jeesuksen 

paluuta. 

Toinen on se, että viestin ydin on ristiriidassa nousevan pedon, 

pohjoisen voiman kuninkaan, sekä väärän profeetan, viimeisen 

Antikristuksen, näkemysten kanssa. He lupaavat pohjimmiltaan 

rauhaa ihmisten kautta, mutta se johtaa loppuun (Matt. 24:14) ja 

tuhoon (vrt. 1. Tessalonikalaiskirje 5:3). 

Merkkien ja niihin liittyvien valheellisten ihmeiden (2. 

Tessalonikalaiskirje 2:9) vuoksi useimmat maailmassa valitsevat 

valheen (2. Tessalonikalaiskirje 2:9-12) evankeliumin sanoman 

sijaan. Koska roomalaiskatoliset, itäortodoksiset, luterilaiset ja muut 
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ovat tuominneet väärin tuhatvuotisen Jumalan valtakunnan, monet 

väittävät virheellisesti, että Jumalan valtakunnan tuhatvuotisen 

evankeliumin sanoma on Antikristukseen liittyvä väärä evankeliumi. 

Uskolliset filadelfialaiset kristityt (Ilmestyskirja 3:7-13) julistavat 

valtakunnan tuhatvuotista evankeliumia sekä kertovat maailmalle, 

mitä tietyt maalliset johtajat (mukaan lukien peto ja väärä profeetta) 

aikovat tehdä. 

He tukevat sen viestin kertomista maailmalle, että peto, pohjoisen 

vallan kuningas, yhdessä väärän profeetan, viimeisen Antikristuksen 

kanssa, lopulta tuhoavat (yhdessä joidenkin liittolaistensa kanssa) 

USA:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan anglo-kansat. , Kanadassa, 

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa (Daniel 11:39) ja että ne pian sen 

jälkeen tuhoavat arabialaisen/islamilaisen liittovaltion (Daniel 11:40-

43), toimivat demonien välineinä (Ilmestys 16:13-14), ja lopulta 

taistelee Jeesusta Kristusta vastaan hänen palattuaan (Ilmestys 16:14; 

19:19-20). Uskolliset filadelfialaiset (Ilmestyskirja 3:7-13) 

ilmoittavat, että tuhatvuotinen valtakunta tulee pian. Tämä 

todennäköisesti saisi paljon huomiota tiedotusvälineissä ja edistäisi 

Matteuksen 24:14:n täyttymistä. Me Jatkuvassa Jumalan 

seurakunnassa valmistelemme kirjallisuutta (useilla kielillä), 

lisäämme verkkosivuille ja otamme muita toimenpiteitä 

valmistautuaksemme "lyhyttyöhön" (vrt. Room. 9:28), joka johtaa 

Jumalan päätökseen, jonka mukaan Matteus 24: 14 on ollut riittävästi 

todistajana lopun tulevalle. 

"Väärä evankeliumi", joka julistaa maailman johtajia (todennäköisesti 

jokin "uuden" tyyppinen Euroopan huippujohtaja sekä kompromissi 

paavi, joka väittää olevansa eräänlainen katolilaisuus) ei pidä siitä – he 

eivät halua maailman oppivan, mitä he todella aikovat. tehdä (eikä 

ehkä edes usko sitä aluksi, vrt. Jesaja 10:5-7). He ja/tai heidän 

kannattajansa opettavat myös todennäköisesti väärin, että uskolliset 

filadelfialaiset kannattavat äärimmäistä oppia (millenarianismi) 

tulevasta antikristuksesta. Mitä tahansa tuomiota, jonka he ja/tai 

heidän seuraajansa esittävät Filadelfian uskollisia ja Jumalan 
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jatkuvaa seurakuntaa kohtaan, laukaisee vainon (Daniel 11:29-35; 

Ilmestys 12:13-15). Tämä johtaa myös loppuun – Suuren Ahdistuksen 

alkuun (Matt. 24:21; Daniel 11:39; vrt. Matteus 24:14–15; Daniel 

11:31) sekä uskollisen Filadelfian suojelun aikaan. kristityt (Ilmestys 

3:10; 12:14-16). 

Peto ja väärä profeetta yrittävät hallita voimaa, taloudellista kiristystä, 

merkkejä, valehtelevia ihmeitä, murhia ja muita paineita (Ilmestys 

13:10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2. Tessalonikalaiskirje 2:9-10). . 

Kristityt kysyvät: 

10 "Kuinka kauan, Herra, pyhä ja totinen, ennen kuin 

tuomitset ja kostat meidän veremme niille, jotka maan päällä 

asuvat?" (Ilmestys 6:10) 

Kautta aikojen Jumalan kansa on ihmetellyt: "Kuinka kauan kestää, 

ennen kuin Jeesus tulee takaisin?" 

Vaikka emme tiedä päivää tai hetkeä, odotamme Jeesuksen palaavan (ja 

tuhatvuotisen Jumalan valtakunnan perustamisen) 2000- luvulla 

monien pyhien kirjoitusten perusteella (esim. Matteus 24: 4-34 ; Psalmi 

90:4; Hoosea 6: 2; Luukas 21:7-36; Heprealaisille 1:1-2; 4:4,11; 2. Piet. 

3:3-8; 1. Tessalonikalaiskirje 5:4), joiden osien näemme nyt 

toteutuvan. 

Jos Jeesus ei puutu asiaan, maailma on tuhonnut kaiken elämän: 

21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jollaista ei ole ollut 

maailman alusta tähän asti, eikä tule koskaan olemaan. 22 Ja 

ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha pelastuisi; mutta 

valittujen tähden ne päivät lyhennetään. (Matteus 24:21-22) 

29 Heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, 

eikä kuu anna valoansa; tähdet putoavat taivaasta, ja taivasten 

voimat järkkyvät. 30 Silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy 

taivaassa, ja silloin kaikki maan sukukunnat surevat, ja he 
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näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella 

voimalla ja kirkkaudella. 31 Ja hän lähettää enkelinsä suurella 

pasunan paukutuksella, ja he kokoavat hänen valittunsa 

neljältä tuulelta, taivaan ääristä toiseen. (Matteus 24:29-31) 

Jumalan valtakunta on se, mitä maailma tarvitsee. 

Valtakunnan suurlähettiläät 

Mikä on roolisi valtakunnassa? 

Juuri nyt, jos olet todellinen kristitty, sinun tulee olla sen lähettiläs. 

Huomaa, mitä apostoli Paavali kirjoitti: 

20 Nyt me siis olemme Kristuksen lähettiläitä, ikäänkuin 

Jumala rukoili meidän kauttamme: me rukoilemme teitä 

Kristuksen puolesta: tehkää sovinto Jumalan kanssa. (2 

Korinttolaisille 5:20) 

14 Vyötäkää siis vyötänne totuudella, pukeutukaa 

vanhurskauden haarniska, 15 ja varjot jalkanne rauhan 

evankeliumia valmistamalla; 16 ennen kaikkea ottakaa uskon 

kilpi, jolla voit sammuttaa kaikki jumalattoman tuliset nuolet. 
17 Ja ottakaa pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on 

Jumalan sana; 18 rukoilen aina kaikella rukouksella ja 

rukouksella Hengessä, valvoen sitä varten kaikella 

kestävyydellä ja rukouksella kaikkien pyhien puolesta – 19 ja 

minun puolestani, että minulle annettaisiin sana, avatakseni 

suuni rohkeasti ilmoittaakseni. evankeliumin salaisuus, 20 

jonka lähettiläs olen kahleissa; että siinä minä puhuisin 

rohkeasti, niinkuin minun pitää puhua. (Efesolaiskirje 6:14-

20) 

Mikä on suurlähettiläs? Merriam-Websterillä on seuraava määritelmä: 



 

63 
 

1 : virallinen lähettiläs; erityisesti : korkeimman tason 

diplomaattinen edustaja, joka on valtuutettu vieraan 

hallituksen tai suvereeniin oman hallituksensa tai suvereenin 

edustajaksi tai joka on nimitetty erityiseen ja usein 

väliaikaiseen diplomaattiseen tehtävään 

2 a : valtuutettu edustaja tai sanansaattaja 

Jos olet todellinen kristitty, olet virallinen lähettiläs Kristuksen 

puolesta! Huomaa, mitä apostoli Pietari kirjoitti: 

9 Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä 

kansa, hänen oma kansansa julistaaksenne sen ylistystä, 

joka kutsui teidät pimeydestä ihmeelliseen valoonsa; 10 jotka 

eivät ennen olleet kansa, mutta nyt ovat Jumalan kansa, jotka 

eivät olleet saaneet armoa, mutta nyt ovat saaneet armon. (1 

Piet. 2:9-10) 

Kristityinä meidän tulee olla osa pyhää kansakuntaa. 

Mikä kansakunta on nyt pyhä? 

No, ei todellakaan mikään tämän maailman valtakunnista – mutta 

lopulta ne tulevat olemaan osa Kristuksen valtakuntaa (Ilmestys 

11:15). Se on Jumalan kansakunta, Hänen valtakuntansa, joka on 

pyhä. 

Suurlähettiläinä emme tavallisesti osallistu tämän maailman 

kansojen suoraan politiikkaan. Mutta meidän on nyt elettävä Jumalan 

elämäntapaa (katso myös ilmainen kirja, joka on saatavilla osoitteessa 

www.ccog.org , jonka otsikko on: Christians: Ambassadors for the 
Kingdom of God, Raamatun ohjeet kristittynä elämiseen ). Tekemällä 

niin opimme paremmin, miksi Jumalan tiet ovat parhaita, jotta voimme 

Hänen valtakunnassaan olla kuninkaita ja pappeja ja hallita 

Kristuksen kanssa maan päällä: 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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5 Hänelle, joka rakasti meitä ja pesi meidät meidän 

synneistämme omalla verellään, 6 ja on tehnyt meidät 

kuninkaiksi ja papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia 

ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. (Ilmestys 1:5-6) 

10 ja ovat tehneet meistä kuninkaita ja pappeja Jumalallemme; Ja 

me hallitsemme maan päällä. (Ilmestys 5:10) 

Yksi tulevaisuuden näkökohta siinä on opettaa niitä, jotka ovat silloin 

kuolevaisia, vaeltamaan Jumalan teitä: 

19 Sillä kansa asuu Siionissa Jerusalemissa; Et tule itkemään 

enää. Hän on erittäin armollinen sinulle huutosi kuultuaan; 

Kun Hän kuulee sen, Hän vastaa sinulle. 20 Ja vaikka Herra 

antaa sinulle vastoinkäymisen leivän ja ahdistuksen vettä, 

eivät opettajasi enää joudu nurkkaan, vaan sinun silmäsi 

näkevät opettajasi. 21 Sinun korvasi kuulevat takanasi sanan, 

joka sanoo: "Tämä on tie, kulje sitä", aina kun käännyt 

oikealle tai kun käännyt vasemmalle. (Jesaja 30:19-21) 

Vaikka tämä on profetia tuhatvuotiselle valtakunnalle, kristittyjen on 

tänä aikana valmistauduttava opettamaan: 

12 … tähän mennessä teidän pitäisi olla opettajia (Heprealaisille 

5:12) 

15 Mutta pyhittäkää Herra Jumala sydämissänne ja olkaa aina 

valmiit vastaamaan jokaiselle, joka kysyy teiltä syitä sille 

toivolle, joka teissä on sävyisyydellä ja pelolla (1 Piet 3:15, 

KJV). 

Raamattu osoittaa, että monet uskollisemmista kristityistä opettavat 

monia juuri ennen Suuren Ahdistuksen alkua: 

33 Ja ne kansasta, jotka ymmärtävät, opettavat monia (Daniel 

11:33) 
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Joten oppiminen, armossa ja tiedossa kasvaminen (2. Piet. 3:18) on 

jotain, mitä meidän pitäisi tehdä nyt. Osa roolistasi Jumalan 

valtakunnassa on se, että pystyt opettamaan. Ja uskollisemmille 

filadelfialaisille (Ilmestys 3:7-13) kristityille tämä sisältää myös 

tärkeän evankeliumin todistuksen tukemisen ennen tuhatvuotisen 

valtakunnan alkua (vrt. Matteus 24:14). 

Kun Jumalan valtakunta on perustettu, Jumalan kansaa käytetään 

auttamaan vaurioituneen planeetan palauttamisessa: 

12 Teidän keskuudestanne rakentavat vanhat autiomaat ;  

Sinä nostat perustuksen monen sukupolven ajan; Ja sinua 

tullaan kutsumaan Rikkomuksen korjaajaksi, Asumiskatujen 

kunnostajaksi. (Jesaja 58:12) 

Siten Jumalan kansa, joka eli Jumalan tavalla tällä aikakaudella, 

helpottaa ihmisten asumista kaupungeissa (ja muualla) tänä 

ennallistamisaikana. Maailmasta tulee todellakin parempi paikka. 

Meidän pitäisi olla Kristuksen lähettiläitä nyt, jotta voimme palvella 

myös Hänen valtakunnassaan. 

Tosi evankeliumin sanoma on muuttava 

Jeesus sanoi: "Jos te pysytte minun sanassani, te olette totisesti minun 

opetuslapsiani. 32 Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee 

teidät vapaiksi" (Joh. 8:31-32). Totuuden tunteminen Jumalan 

valtakunnan evankeliumista vapauttaa meidät tämän maailman 

väärien toivojen loukkuun. Voimme rohkeasti tukea toimivaa 

suunnitelmaa – Jumalan suunnitelmaa! Saatana on pettänyt koko 

maailman (Ilmestyskirja 12:9) ja Jumalan valtakunta on todellinen 

ratkaisu. Meidän täytyy puolustaa totuutta ja puolustaa sitä (vrt. Joh. 

18:37). 

Evankeliumin sanoma on enemmän kuin henkilökohtainen pelastus. 

Jumalan valtakunnan hyvän uutisen tulisi muuttaa ihminen tässä 

aikakaudessa: 
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2 Älkääkä mukautuko tämän maailman mukaan, vaan 

muuttukaa mielenne uudistumisen kautta, jotta voisitte 

tutkia, mikä on Jumalan hyvä ja otollinen ja täydellinen tahto. 

(Roomalaisille 12:2) 

Tosi kristityt ovat muuttuneet palvelemaan Jumalaa ja muita: 

22 Palvelijat, olkaa kaikessa tottelevaisia herrojanne lihan 

mukaan, älkääkä silmänpalvelemalla , niinkuin miehille 

miellyttäneet, vaan vilpittömästi, Jumalaa pelkäämällä. 23 Ja 

kaikki, mitä teet, tee se sydämestäsi, niinkuin Herralle, älä 

ihmisille, 24 tietäen, että Herralta saatte perinnön palkan. sillä 

te palvelette Herraa Kristusta. (Kolossalaisille 3:22-24) 

28 Koska siis saamme horjumattoman valtakunnan, olkaamme 

armo, jonka kautta voimme palvella Jumalaa otollisesti 

kunnioituksella ja jumalanpelvolla. (Heprealaisille 12:28) 

Tosi kristityt elävät eri tavalla kuin maailma. Hyväksymme Jumalan 

standardit maailman yläpuolella oikean ja väärän suhteen. 

Vanhurskaat elävät uskosta (Heprealaisille 10:38), koska tarvitaan 

uskoa elääkseen Jumalan tavalla tässä ajassa. Kristittyjä pidettiin 

niin erilaisina kuin maailma, jossa he elivät, että heidän 

elämäntapansa kutsuttiin Uudessa testamentissa "tieksi" (Apostolien 

teot 9:2; 19:9; 24:14 , 22 ). Maailma elää itsekkäästi, Saatanan 

vallassa, niin sanotulla "Kainin tiellä" (Juudas 11). 

Jumalan valtakunnan evankeliumi on vanhurskauden, ilon ja rauhan 

sanoma (Room. 14:17). Oikein ymmärrettynä profeetallinen sana 

lohduttaa (vrt. 1. Kor. 14:3; 1. Tes. 4:18), varsinkin kun katsomme 

maailman murenevan (vrt. Luuk. 21:8-36). Tosi kristillinen 

elämäntapa johtaa hengelliseen yltäkylläisyyteen ja fyysisiin 

siunauksiin (Mark. 10:29-30). Tämä on osa sitä, miksi sen elävät 

ymmärtävät, että maailma tarvitsee Jumalan valtakuntaa. Kristityt 

ovat Jumalan valtakunnan lähettiläitä. 
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Kristityt panevat toivomme hengelliseen, eivät fyysiseen, vaikka 

elämmekin fyysisessä maailmassa (Room. 8:5-8). Meillä on 

"evankeliumin toivo" (Kol 1:23). Varhaiskristityt ymmärsivät tämän, 

mitä monet, jotka tunnustavat Jeesuksen nykyään, eivät todellakaan 

ymmärrä. 
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6. Amin’ny alalan’ny finoana irery ihany 

ary ao amin’ny irery ihany no ahaz... 

Kreikkalais-roomalaiset kirkot uskovat opettavansa Jumalan 

valtakunnan puolia, mutta heidän on vaikea ymmärtää, mitä se 

todella on. Esimerkiksi The Catholic Encyclopedia opettaa tätä 

valtakunnasta: 

Kristuksen… Hänen opetuksensa jokaisessa vaiheessa tämän 

valtakunnan tuleminen, sen eri näkökohdat, sen tarkka 

merkitys, tapa, jolla se on saavutettava, muodostavat hänen 

puheensa pääkappaleen, niin paljon, että Hänen puhettaan 

kutsutaan "evankeliumiksi". valtakunnasta”...he alkoivat 

puhua kirkosta ”Jumalan valtakuntana”; vrt. Col., I, 13; I 

Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, jne. ...se tarkoittaa kirkkoa 

jumalallisena instituutiona… (Paavi H. Jumalan 

kuningaskunta. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 1910). 

Vaikka yllä oleva viittasi "Kol., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 

10”, jos etsit niitä, huomaat, ettei yksikään noista jakeista sano 

mitään kirkon olevan Jumalan valtakunta. He opettavat uskovien 

olevan osa Jumalan valtakuntaa tai että se on Jeesuksen valtakunta. 

Raamattu varoittaa, että monet muuttavat evankeliumin tai 

kääntyvät toisen, väärän puoleen (Gal. 1:3-9). Valitettavasti monet 

ovat tehneet niin. 

Jeesus opetti: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö 

muutoin kuin minun kauttani ” (Joh. 14:6). Pietari opetti : "Ei ole 

pelastusta missään muussa, sillä taivaan alla ei ole ihmisille annettu 

muuta nimeä, jonka kautta meidän pitäisi pelastua" (Apostolien teot 

4:12). Pietari sanoi, että juutalaisilla kaikilla täytyy olla usko 

tehdäkseen parannusta ja hyväksyäkseen Jeesuksen pelastuakseen 

(Apt. 2:38). 
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Sitä vastoin paavi Franciscus on opettanut, että ateistit ilman Jeesusta 

voivat pelastua hyvillä teoilla! Hän myös opettaa, että juutalaiset voivat 

pelastua ilman Jeesusta! Lisäksi hän ja jotkut kreikkalais-roomalaiset 

näyttävät myös ajattelevan, että "Maria" ei-raamatullinen versio on 

avain evankeliumiin sekä avain ekumeeniseen ja uskontojen väliseen 

ykseyteen. Valitettavasti he ja muut eivät ymmärrä Jeesuksen 

tärkeyttä JA todellista Jumalan valtakunnan evankeliumia. Monet 

mainostavat vääriä evankeliumia. 

Monet haluavat kävellä näön mukaan ja uskoa maailmaan. Uusi 

testamentti opettaa, että kristittyjen tulee katsoa ylöspäin: 

2 Keskity ylhäällä oleviin asioihin, älä siihen, mikä on maan 

päällä. (Kolossalaisille 3:2) 

7 Sillä me vaellamme uskossa, emme näkemisessä. (2 

Korinttolaisille 5:7) 

Silti paavi Pius XI opetti periaatteessa kävelemään seurakuntansa 

näkemyksen mukaan: 

...katolinen kirkko...on Kristuksen valtakunta maan päällä. ( 

Piuksen kiertokirje Quas Primas ). 

CatholicBible101 - verkkosivusto väittää: " Jeesus Kristus perusti 

Jumalan valtakunnan maan päälle vuonna 33 jKr. Pietarin johtaman 

kirkkonsa muodossa... katolinen kirkko. " Silti tuhatvuotinen 

Jumalan valtakunta ei ole täällä eikä se ole Rooman kirkko, mutta se 

tulee olemaan maan päällä. Vaikka todellisella Jumalan kirkolla on 

"avaimet valtakuntaan" (Matt. 16:19), ne, jotka väittävät 

seurakunnan olevan valtakunta, "ottavat pois tiedon avaimen" (Luuk. 

11:52). 

Rooman kirkko opettaa niin voimakkaasti pian tulevaa maallista 

tuhatvuotista Jumalan valtakuntaa vastaan, että se on pohjimmiltaan 
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ainoa "Antikristuksen oppi", joka on lueteltu katolisen kirkon 
virallisessa katekismuksessa : 

676 Antikristuksen petos alkaa jo muotoutua maailmassa 

joka kerta, kun historian sisällä väitetään ymmärtävän tuo 

messiaaninen toivo, joka voidaan toteuttaa historian 

ulkopuolella vain eskatologisen tuomion kautta. Kirkko on 

hylännyt jopa modifioidut muodot tästä valtakunnan 

väärennöksestä tullakseen millenarismin nimellä… (Katolisen 

kirkon katekismus. Imprimatur Potest +Joseph Cardinal 

Ratzinger. Doubleday, NY 1995, s. 194) 

Valitettavasti niillä, jotka ovat tästä samaa mieltä, on lopulta suuria 

ongelmia Jumalan valtakunnan evankeliumin julistamisessa. Jotkut 

ottavat 

kauheita askelia niitä julistajia vastaan (Daniel 7:25; 11:30-36). 

Mutta saatat ajatella, eivätkö kaikki, jotka tunnustavat Jeesuksen 

Herraksi , ole valtakunnassa? Ei, he eivät ole. Huomaa, mitä Jeesus 

sanoi: 

21 "Ei jokainen, joka sanoo minulle : 'Herra, Herra', pääse 

taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen 

Isäni tahdon. 22 Monet sanovat minulle sinä päivänä: 'Herra, 

Herra, emmekö me sinun nimessäsi ennustaneet, sinun 

nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja tehneet paljon ihmeitä sinun 

nimessäsi?' 23 Ja sitten minä julistan heille: 'En ole koskaan 

tuntenut teitä; menkää pois minun tyköäni , te laittomuuden 

harjoittajat! (Matteus 7:21-23) 

Apostoli Paavali huomautti, että ”laittomuuden salaisuus” oli ”jo 

toiminnassa” (2. Tessalonikalaiskirje 2:7) hänen aikanaan. Tämä 

laittomuus liittyy myös johonkin, josta Raamattu varoittaa lopun 

aikoina ja jota kutsutaan "mysteeriksi, suuri Babylon" (Ilmestys 17:3-

5). 
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"Laittomuuden mysteeri" liittyy tunnustaviin kristittyihin, jotka 

uskovat, että heidän ei tarvitse noudattaa Jumalan kymmenen käskyn 

lakia jne. ja/tai siihen on niin monia hyväksyttäviä poikkeuksia 

ja/tai on olemassa hyväksyttäviä katumuksen muotoja Jumalan lain 

rikkomiseksi. lakia, joten vaikka he ajattelevat, että heillä on 

jonkinlainen Jumalan lain muoto, he eivät noudata sellaista 

kristinuskon muotoa, jonka Jeesus tai Hänen apostolinsa 

tunnustaisivat lailliseksi. 

Kreikkalais-roomalaiset ovat kuin fariseukset, jotka rikkoivat Jumalan 

käskyjä, mutta väittivät, että heidän perinteensä teki tämän 

hyväksyttäväksi – Jeesus tuomitsi tämän lähestymistavan (Matt. 

15:3-9)! Jesaja varoitti myös, että ihmiset, jotka väittävät olevansa 

Jumalan omia, kapinoisivat Hänen lakiaan (Jes. 30:9). Tämä laiton 

kapina on jotain, jota näemme valitettavasti tähän päivään asti. 

Toinen "mysteeri" näyttää olevan se, että Rooman kirkko näyttää 

uskovan, että sen militaristinen ekumeeninen ja uskontojen välinen 

asialista johtaa rauhaan ja ei-raamatulliseen versioon Jumalan 

valtakunnasta maan päällä. Raamattu varoittaa tulevasta 

ekumeenisesta ykseydestä, jonka se opettaa onnistuvan muutaman 

vuoden ajan (huomaa: Uusi Jerusalemin Raamattu , katolisten 

hyväksymä käännös, näytetään): 

4 He kumartuivat lohikäärmeen edessä, koska hän oli antanut 

pedolle vallan; ja he kumartuivat pedon eteen ja sanoivat: 'Kuka 

voi verrata petoon? Kuka voi taistella sitä vastaan? 5 Pedon 

annettiin suuhua kerskauksensa ja herjauksensa ja olla 

aktiivinen neljäkymmentäkaksi kuukautta; 6 ja se pilkkasi 

Jumalaa, hänen nimeään, hänen taivaallista telttaansa ja 

kaikkia niitä, jotka siellä ovat suojassa. 7 Sen sallittiin käydä 

sotaa pyhiä vastaan ja valloittaa heidät, ja sille annettiin valta 

jokaiselle rodulle, kansalle, kielelle ja kansakunnalle; 8 Ja 

kaikki maailman ihmiset kumartavat sitä, se on jokainen, 

jonka nimeä ei ole kirjoitettu maailman perustamisesta asti 

Karitsan elämänkirjaan. 9 Se, joka kuulee, kuulkoon: 10 Ne 
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vankeudesta vankeuteen; ne miekalla kuolemaan miekkaan. 

Tästä syystä pyhillä täytyy olla sinnikkyyttä ja uskoa. 

(Ilmestys 13:4-10, NJB) 

Raamattu varoittaa lopun ajan Babylonin ykseydestä: 

1 Yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemän maljaa, 

tuli puhumaan minulle ja sanoi: 'Tule tänne, niin minä 

näytän sinulle sen suuren porton rangaistuksen, joka on 

valtaistuimella runsaiden vesien äärellä, 2 jonka kanssa kaikki 

maan kuninkaat. ovat harjoittaneet prostituutiota, ja joka on 

juottanut koko maailman väestön aviorikoksensa viinistä. 3 

Hän vei minut hengessä erämaahan, ja siellä näin naisen 

ratsastamassa helakanpunaisella pedolla, jolla oli seitsemän 

päätä ja kymmenen sarvea ja jonka ympärille oli kirjoitettu 

pilkkaavia nimikkeitä. 4 Nainen oli pukeutunut purppuraan ja 

helakanpunaiseen ja kimalteli kullalla, jalokivillä ja helmillä, 

ja hänellä oli kädessään kultainen viinikuppi , joka oli täynnä 

hänen prostituutionsa iljettävää saastaa; 5 hänen otsaansa oli 

kirjoitettu nimi, salaperäinen nimi: "Suuri Babylon, kaikkien 

prostituoitujen ja kaikkien saastaisten tapojen äiti maan päällä 

." 6 Minä näin, että hän oli humalassa, humalassa pyhien 

verestä ja Jeesuksen marttyyrien verestä; ja kun näin hänet, 

olin täysin ymmälläni. (Ilmestys 17:1-6, NJB) 

9 Tämä vaatii älykkyyttä. Seitsemän päätä ovat ne seitsemän 

kukkulaa , joilla nainen istuu. . . 18 Nainen , jonka näit, on se 

suuri kaupunki , jolla on valta kaikkiin hallitsijoihin maan 

päällä. (Ilmestys 17:9 ,18 , NJB) 

1 Tämän jälkeen minä näin toisen enkelin tulevan alas 

taivaasta, jolle annettiin suuri valta; maa loisti hänen 

kirkkaudestaan. 2 Hän huusi kovalla äänellä: 'Babylon on 

kukistunut, Suuri Babylon on kukistunut, ja siitä on tullut 

riivaajien kummituspaikka ja majapaikka jokaiselle 

saastaiselle hengelle ja likaiselle, inhottavalle linnulle. 3 Kaikki 
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kansat ovat juoneet hänen haureutensa viiniä; jokainen 

kuningas maan päällä on haureutunut hänen kanssaan, ja 

jokainen kauppias on rikastunut hänen irstailunsa kautta. 4 

Toinen ääni puhui taivaasta; Kuulin sen sanovan: ' Lähtekää 

ulos, kansani, pois hänestä, jottette osallistu hänen rikoksiinsa 

ja joutuisi kantamaan samoja vitsauksia . 5 Hänen syntinsä 

ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumalalla on hänen rikoksensa 

mielessään: kohtele häntä niin kuin hän on kohdellut muita. 6 

Hänelle on maksettava kaksinkertainen määrä hänen 

vaatimaansa. Hänellä on oltava kaksinkertaisesti vahva kuppi 

omaa seosta. 7 Jokaisen hänen loistoonsa ja orgiansaan on 

vastattava kidutusta tai tuskaa. Olen valtaistuimella 

kuningattarena, hän ajattelee; En ole leski enkä tule koskaan 

tietämään kuolemaa. 8 Sillä yhtenä päivänä häntä kohtaavat 

vitsaukset: sairaudet ja suru ja nälänhätä. Hänet poltetaan 

maan tasalle. Herra Jumala, joka on hänet tuominnut, on 

mahtava. 9 Häntä surevat ja itkevät maan kuninkaat, jotka 

ovat haureuttaneet hänen kanssaan ja pitäneet orgioita hänen 

kanssaan. He näkevät savun, kun se palaa, (Ilmestyskirja 

18:1-9, NJB) 

Sakarjassa Raamattu varoittaa tulevasta Babylonista ja osoittaa, että 

oikea ykseys ei tapahdu ennen kuin Jeesus palaa: 

10 Varo! Varo! Paetkaa pohjoisesta maasta - sanoo Herra - sillä 

minä olen hajottanut teidät taivaan neljään tuuleen - sanoo 

Herra. 11 Varo! Paeta, Siion, joka nyt asuu Babylonin tyttären 

luona! 

12 Sillä näin sanoo Herra Sebaot , koska Kunnia on käskenyt 

minä , kansoista, jotka ryöstivät sinut: 'Joka koskettaa 

sinuun, koskettaa minun silmäterääni. 13 Katso nyt, minä 

heilutan kättäni heidän ylitsensä, ja ne ryöstävät heidät, jotka 

he ovat orjuuttaneet. Silloin tiedät, että Herra Sebaot on 

lähettänyt minut! 14 Laula, iloitse, Siionin tytär, sillä nyt 
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minä tulen asumaan sinun keskuudessasi, sanoo Herra! 15 Ja 

sinä päivänä monet kansat kääntyvät Herran puoleen. Kyllä, 

heistä tulee hänen kansansa, ja he elävät teidän keskellänne. 

Silloin tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut 

luoksesi! 16 Jahve ottaa haltuunsa Juudan, hänen osuutensa 

pyhässä maassa, ja valitsee jälleen Jerusalemin. (Sakarja 2:10-

16, NJB; huomautus KJV /NKJV-versioissa jakeet on lueteltu 

nimellä Sakarja 2:6-12) 

Raamattu tuomitsee selvästi ekumeeniset ja uskontojen väliset liikkeet, 

joita Yhdistyneet Kansakunnat, Vatikaani, monet protestantit ja 

itäisen ortodoksiset johtajat edistävät, eikä niitä pidä rohkaista. Jeesus 

varoitti niitä, jotka väittivät seuraavansa Häntä, joka "vettäisi monia" 

(Matt. 24:4-5). Suuri osa ekumeniasta liittyy Ilmestyskirjan 6:1-2:n 

"valkoiseen ratsumieheen" (joka EI ole Jeesus) ja Ilmestyskirjan 17:n 

porttoon. 

Sakarjan tavoin apostoli Paavali opetti myös, että todellinen uskon 

ykseys tapahtuisi vasta Jeesuksen palattua: 

13 kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja 

Jumalan Pojan tuntemisessa ja muodostamme täydellisen 

Ihmisen, joka on täysin kypsä Kristuksen itsensä täyteydellä. 

(Efesolaiskirje 4:13, NJB) 

Ne, jotka uskovat, että tämä ykseys tulee ennen Jeesuksen paluuta, 

ovat erehtyneet. Itse asiassa, kun Jeesus palaa, Hänen on tuhottava 

kansojen ykseys, jotka kokoontuvat Häntä vastaan: 

11:15 Silloin seitsemäs enkeli puhalsi pasunaansa, ja taivaassa 

kuului huutoa huutavan: 'Maailman valtakunnasta on tullut 

meidän Herramme ja hänen Kristuksensa valtakunta, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti'. 16 Ne 

kaksikymmentäneljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimella 

Jumalan edessä, kumartuivat ja koskettivat otsallaan maata, 

kumartaen Jumalaa 17 näillä sanoilla: 'Me kiitämme sinua, 
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Kaikkivaltias Herra Jumala, Hän, joka on, Hän, joka oli, 

ottamalla suuren voimasi ja aloittamalla hallituskautesi. 18 

Kansakunnat olivat melussa, ja nyt on aika sinun kostoasi ja 

kuolleiden tuomittavaksi ja palvelijoillesi profeetoiksi, pyhille ja 

niille, jotka pelkäävät sinun nimeäsi, niin pienet kuin 

suuretkin. . On tullut aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata. 

(Ilmestys 11:15-18, NJB) 

19:6 Ja minä kuulin suuren joukon ääniä, niinkuin valtameren 

pauhinan tai ukkosen jylinän, vastattavan: 'Aleluja! Herran, 

meidän Jumalamme, Kaikkivaltiaan, valtakunta on alkanut; . 

. . 19 Sitten minä näin pedon ja kaikki maan kuninkaat ja 

heidän sotajoukkonsa kokoontuneen taistelemaan ratsastajaa 

ja hänen sotajoukkoaan vastaan. 20 Mutta peto otettiin vangiksi 

yhdessä väärän profeetan kanssa, joka oli tehnyt ihmeitä pedon 

hyväksi ja oli heidän kauttaan pettänyt ne, jotka olivat 

hyväksyneet pedon leimauksen, ja ne, jotka olivat kumartaneet 

sen patsasta. Nämä kaksi heitettiin elävinä tuliseen 

rikkijärveen . 21 Kaikki muut tapettiin Ratsastajan miekalla, 

joka lähti hänen suustaan, ja kaikki linnut syövät itsensä 

lihallaan. . . 20:4 Silloin minä näin valtaistuimia, joissa he 

istuivat, ja niille annettiin tuomiovalta. Näin kaikkien niiden 

sielut, jotka oli mestattu, koska he olivat todistaneet Jeesuksesta 

ja saarnaaneet Jumalan sanaa, ja niiden, jotka kieltäytyivät 

palvomasta petoa tai sen patsasta eivätkä hyväksyneet 

merkkiä otsaansa tai käsiinsä. he heräsivät eloon ja hallitsivat 

Kristuksen kanssa tuhat vuotta. (Ilmestys 19:6 ,19-21 ; 20:4, 

NJB) 

Huomaa, että Jeesuksen on tuhottava häntä vastaan yhdistyneet 

maailman armeijat. Silloin Hän ja pyhät hallitsevat. Silloin tulee 

oikea uskon ykseys. Valitettavasti monet kuuntelevat vääriä 

saarnaajia, jotka vaikuttavat hyviltä, mutta eivät ole, kuten apostoli 

Paavali varoitti (2. Kor. 11:14-15). Jos useampi todella ymmärtäisi 

Raamattua ja Jumalan valtakunnan evankeliumia, vähemmän 

taistelisi Jeesusta vastaan.  
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7. Asoavana no namoa anareo amin’ ny fin? 

Vaikka ihmiset haluavat ajatella, että olemme niin älykkäitä, 

ymmärryksellämme on rajat, mutta Jumalan ”ymmärrys on ääretön” 

(Psalmi 147:5). 

Tästä syystä tarvitaan Jumalan väliintuloa tämän planeetan 

korjaamiseksi. 

Vaikka monet uskovat Jumalaan , suurin osa ihmisistä ei halua elää 

niin kuin Hän todella ohjaa. Huomaa seuraava: 

8 Hän on osoittanut sinulle, ihminen, mikä on hyvää; Ja mitä 

Herra sinulta vaatii, muuta kuin tehdä oikein, rakastaa 

laupeutta ja vaeltaa nöyrästi Jumalasi kanssa? (Miika 6:8) 

ei ole todella halunnut vaeltaa nöyrästi Jumalan kanssa . Aadamin ja 

Eevan ajoista lähtien (1. Moos. 3:1-6) ihmiset ovat valinneet luottaa 

itseensä ja omiin prioriteetteihinsa, Jumalan käskyistä huolimatta (2. 

Moos. 20:3-17). 

Sananlaskujen kirja opettaa: 

5 Luota Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan 

ymmärrykseesi; 6 Tunnusta Häntä kaikilla teilläsi, niin hän 

ohjaa sinun polkusi. 7 Älä ole viisas omissa silmissäsi; Pelkää 

Herraa ja karkaa pahaa. (Sananlaskut 3:5-7) 

Silti useimmat ihmiset eivät todella luota Jumalaan koko 

sydämestään tai odota, että Hän ohjaa heidän askeleitaan. Monet 

sanovat tekevänsä mitä Jumala tahtoo, mutta eivät tee sitä. Saatana on 

pettänyt ihmiskunnan (Ilmestyskirja 12:9), ja se on langennut 

maailman himoihin ja "elämän ylpeyteen" (1. Joh. 2:16). 
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Siksi monet ovat keksineet omia uskonnollisia perinteitään ja 

maallisia hallituksiaan, koska he luulevat tietävänsä parhaiten. He 

eivät kuitenkaan tee (vrt. Jeremia 10:23) eivätkä todellakaan tee 

parannusta. 

Siksi ihmiskunta tarvitsee Jumalan valtakuntaa (vrt. Matteus 24:21-

22). 

Harkitse autuaitajuttuja 

Yksi tunnetuimmista Jeesuksen lausumien sarjoista olivat autuaat , 

jotka Hän piti Öljymäen saarnassaan . 

Huomaa joitain siitä, mitä Hän sanoi: 

3 "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten 

valtakunta. 4 Autuaita ovat ne, jotka surevat, sillä he saavat 

lohdutuksen. 5 Autuaita ovat nöyrät, sillä he perivät maan. 6 

Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä 

heidät ravitaan. 7 Autuaita ovat armolliset, sillä he saavat 

armon. 8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä 

Jumalan. 9 Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan 

Jumalan lapsiksi. 10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden 

tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. 

(Matteus 5:3-10) 

Nämä siunatut lupaukset toteutuvat Jumalan valtakunnassa (vrt. 

Mark. 4:30-31), jota Matteus usein kutsuu taivasten valtakunnaksi 

(vrt. Matteus 13:31). Jumalan valtakunnassa täyttyy lupaus nöyrien 

periä maan ja puhtaiden näkevän Jumalan. Odota hyviä uutisia 

Jumalan valtakunnan siunauksista! 

Jumalan tiet ovat oikeat 

Totuus on, että Jumala on rakkaus (1. Joh. 4:8 ,16 ) ja Jumala EI ole 

itsekäs. Jumalan lait osoittavat rakkautta Jumalaa ja 
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lähimmäistämme kohtaan (Mark. 12:29-31; Jaakob 2:8-11). Maailman 

tiet ovat itsekkäitä ja päättyvät kuolemaan (Room. 8:6). 

Huomaa, että Raamattu osoittaa todellisten kristittyjen noudattavan 

käskyjä: 

1Joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt, ja 

jokainen, joka rakastaa sitä, joka on synnyttänyt, rakastaa 

myös häntä, joka on hänestä syntynyt. 2 Siitä me tiedämme 

rakastavamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja 

pidämme hänen käskynsä. 3 Sillä se on Jumalan rakkaus, että 

pidämme hänen käskynsä. Ja Hänen käskynsä 

eivät ole raskaita. (1. Joh. 5:1-3) 

Kaikki Jumalan "käskyt ovat vanhurskautta" (Psalmi 119:172). 

Hänen tiensä ovat puhtaat (1. Titus 1:15). Valitettavasti monet ovat 

hyväksyneet erilaisia "laittomuuden" muotoja eivätkä ymmärrä, että 

Jeesus EI tullut kumoamaan lakia tai profeettoja, vaan täyttämään ne 

(Matt. 5:17) selittämällä niiden todellisen merkityksen ja 

laajentamalla niitä monien yli. ajatus (esim. Matteus 5:21-28). Jeesus 

opetti, että " joka tekee ja opettaa niitä, sitä kutsutaan suureksi 

taivasten valtakunnassa" (Matt. 5:19) (termit "Jumalan valtakunta" ja 

"taivasten valtakunta" ovat keskenään vaihdettavissa). 

Raamattu opettaa, että usko ilman tekoja on kuollut (Jaakob 2:17). 

Monet väittävät seuraavansa Jeesusta, mutta eivät todella usko Hänen 

opetuksiaan (Matt. 7:21-23) eivätkä jäljittele Häntä niin kuin heidän 

pitäisi (vrt. 1. Kor. 11:1). "Synti on lain rikkominen" (1. Joh. 3:4, KJV) 

ja kaikki ovat tehneet syntiä (Room. 3:23). Raamattu kuitenkin 

osoittaa, että armo voittaa tuomion (Jaak. 2:13), koska Jumalalla on 

todella suunnitelma kaikkia varten (vrt. Luuk. 3:6). 

Ihmisten ratkaisut, lukuun ottamatta Jumalan teitä, eivät toimi. 

Tuhatvuotisessa valtakunnassa Jeesus hallitsee "rautaisella sauvalla" 

(Ilmestyskirja 19:15), ja hyvä tulee vallitsemaan, kun ihmiset elävät 



 

81 
 

Jumalan tavalla. KAIKKI maailman ongelmat ovat olemassa, koska 

tämän maailman yhteiskunnat kieltäytyvät tottelemasta Jumalaa ja 

Hänen lakiaan . Historia osoittaa, että ihmiskunta ei pysty 

ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmia: 

6 Sillä lihallinen mieli on kuolema, mutta hengellinen mieli on 

elämää ja rauhaa. 7 Sillä lihallinen mieli on vihollisuutta 

Jumalaa vastaan; sillä se ei ole Jumalan lain alainen eikä 

voikaan olla. 8 Niin ne, jotka ovat lihassa, eivät voi miellyttää 

Jumalaa. (Room. 8:6-8) 

Kristittyjen tulee keskittyä hengelliseen, ja he saavat Jumalan Hengen 

tehdä niin tässä aikakaudessa (Room. 8:9), henkilökohtaisista 

heikkouksistamme huolimatta: 

26 Sillä te näette kutsumuksenne, veljet, ettei monta lihallista 

viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jaloa ole kutsuttu. 27 

Mutta maailman hullut on Jumala valinnut saattaakseen 

viisaat häpeään, ja sen, mikä maailmassa on heikko, on Jumala 

valinnut häväistääkseen väkevät. 28 Ja maailman alhaisuudet 

ja halveksitut Jumala on valinnut ja sen, mikä ei ole, 

tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on, 29 ettei mikään liha 

kerskaisi hänen edessänsä. 30 Mutta hänessä te olette 

Kristuksessa Jeesuksessa, joka on meille viisaudeksi Jumalalta 

tullut ja vanhurskaudeksi ja pyhityksellä ja lunastukseksi , 31 

että niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskata, kerskaatkoot 

Herrasta". (1. Korinttilaisille 1:26-31) 

Kristityt saavat kerskata Jumalan suunnitelmasta! Me vaellamme nyt 

uskossa (2. Kor. 5:7), katsomme ylös (Kol. 3:2) uskossa (Hepr. 11:6). 

Meitä siunataan, kun pidämme Jumalan käskyt (Ilmestys 22:14). 

Miksi Jumalan valtakunnan evankeliumi? 

Protestantteilla on taipumus tuntea, että kun he ovat hyväksyneet 

Jeesuksen Vapahtajakseen, he ovat etsineet Jumalan valtakuntaa. 
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Katoliset uskovat, että kastetut, jopa pikkulapsina, ovat tulleet heidän 

kirkkoonsa valtakuntana. Katolisilla ja itäortodoksisilla on taipumus 

ajatella, että sakramenttien jne. kautta he etsivät Jumalan 

valtakuntaa. Vaikka kristityt on kastettava, kreikkalais-roomalaisilla 

protestantilla on taipumus katsoa maailmaan ratkaistakseen 

ihmiskunnan ongelmat. Heillä on taipumus keskittyä maallisiin 

asioihin (vrt. Room. 8:6-8). 

Ensinnäkin Jumalan valtakunnan etsiminen (Matt. 6:33) on 

kristityille elinikäinen tavoite. Tavoitteena ei etsiä maailmalta 

ratkaisuja, vaan Jumalaa ja Hänen teitään. Hyvä uutinen Jumalan 

valtakunnasta muuttaa elämämme. 

Raamattu sanoo, että kristityt hallitsevat Jeesuksen kanssa, mutta 

ymmärrätkö, että se tarkoittaa, että todelliset kristityt todella 

hallitsevat kaupunkeja? Jeesus opetti: 

12 Eräs aatelismies meni kaukaiseen maahan hankkiakseen 

itselleen valtakunnan ja palatakseen. 13 Niin hän kutsui 

kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen miinaa ja 

sanoi heille: "Tehkää asioita, kunnes minä tulen". 14 Mutta 

hänen asukkaansa vihasivat häntä, ja lähettivät hänen 

jälkeensä valtuuskunnan sanoen: 'Emme tahdo tätä miestä 

meidän kuninkaaksemme'. 

15 Ja niin tapahtui, että kun hän palasi, saatuaan 

valtakuntaa , hän käski sitten nämä palvelijat, joille hän oli 

antanut rahat, kutsua luokseen, jotta hän tietäisi, kuinka 

paljon jokainen mies oli saanut kaupalla. 16 Silloin tuli 

ensimmäinen ja sanoi: 'Mestari, sinun minasi on ansainnut 

kymmenen miinaa'. 17 Ja hän sanoi hänelle: 'Hyvin tehty, hyvä 

palvelija; koska olit uskollinen vähäisessäkin asiassa, sinulla 

on valta kymmeneen kaupunkiin. 18 Ja toinen tuli ja sanoi: 

'Mestari, sinun minasi on ansainnut viisi miinaa'. 19 Samoin 
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hän sanoi hänelle: 'Pidä sinäkin viisi kaupunkia'. (Luukas 

19:12-19) 

Ole uskollinen sille vähälle, mitä sinulla nyt on. Kristityillä on 

mahdollisuus hallita todellisia kaupunkeja todellisessa valtakunnassa. 

Jeesus sanoi myös: "Minun palkkani on minun kanssani , annan 

jokaiselle hänen tekojensa mukaan" (Ilmestys 22:12). Jumalalla on 

suunnitelma (Job 14:15) ja paikka (Joh. 14:2) niille, jotka todella 

vastaavat Hänelle (Joh. 6:44; Ilmestys 17:14). Jumalan valtakunta on 

todellinen ja sinä voit olla osa sitä! 

Vuoden 2016 alussa Science -lehdessä oli artikkeli nimeltä "The power 

of crowds", joka osoitti, että tekoäly ja joukkolähde voisivat ratkaista 

ihmiskunnan kohtaamat "pahat ongelmat". Artikkeli ei kuitenkaan 

ymmärtänyt, mitä pahuus on, saati kuinka se ratkaistaan. 

Yhteistyö, paitsi Jumalan todellisten teiden noudattaminen, on yhtä 

tuomittu epäonnistumaan 2000- luvulla kuin suuren vedenpaisumuksen 

jälkeen, kun ihmiskunta teki yhteistyötä epäonnistuneen Baabelin 

tornin rakentamiseksi (1. Moos. 11:1-9). 

Maailman ongelmia Lähi-idän kaltaisissa paikoissa (huolimatta 

odotetuista ajallisista voitoista, esim. Daniel 9:27a; 1. 

Tessalonikalaiskirje 5:3) ihmiset eivät ratkaise – me tarvitsemme 

Jumalan valtakunnan rauhaa (Room. 14: 17). 

Kansainvälisen terrorismin ongelmia odotetuista voitoista huolimatta 

ei ratkaista (vrt. Hesekiel 21:12) Yhdistyneissä Kansakunnissa (vrt. 

Ilmestyskirja 12:9) – me tarvitsemme Jumalan valtakunnan iloa ja 

lohtua. 

Ympäristöongelmia EI ratkaista kansainvälisellä yhteistyöllä, sillä 

maailman kansakunnat auttavat tuhoamaan maan (Ilmestyskirja 

11:18), vaan ne ratkaisee Jumalan valtakunta. 
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Seksuaalista moraalittomuutta, aborttia ja ihmisruumiinosien 

myyntiä koskevia kysymyksiä ei ratkaista USA (vrt. Ilm. 18:13), 

vaan Jumalan valtakunta. 

USA:n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja monien muiden 

kansakuntien valtavaa velkaa ei ratkaista kansainvälisellä 

välityksellä, vaan lopulta (Habakuk 2:6-8:n tuhon jälkeen) Jumalan 

valtakunta. 

YK ei ratkaise tietämättömyyttä ja harhaanjohtamista – me 

tarvitsemme Jumalan valtakuntaa. Uskonnollisia kiistoja ei 

todellakaan ratkaise mikään ekumeeninen ja uskontojen välinen liike, 

joka hyväksyy pelastuksen Raamatun todellisen Jeesuksen lisäksi. 

Synti on ONGELMA maailmassa ja sitä varten tarvitsemme Jeesuksen 

uhrin ja Hänen paluunsa Jumalan valtakuntaan. Nykyajan 

lääketieteellä ei ole kaikkia vastauksia ihmisten terveyteen – 

tarvitsemme Jumalan valtakuntaa. 

Nälkäongelmat eivät ratkea geneettisesti muunnetuilla organismeilla, 

jotka asettavat osia maailmasta nälänhädän vaaraan mahdollisten 

satopuutteiden vuoksi – tarvitsemme Jumalan valtakuntaa. 

Massiivinen köyhyys osissa Afrikkaa, Aasiaa ja muualla hyötyy 

jonkin aikaa lopunajan 'Babylonista' (vrt. Ilmestyskirja 18:1-19), 

mutta ei ratkaise köyhyysongelmaa – me tarvitsemme Jumalan 

valtakuntaa. Ajatus siitä, että Jeesusta lukuun ottamatta ihmiskunta 

voi tuoda utopiaa tällä "nykyisellä pahalla aikakaudella", on väärä 

evankeliumi (Galatalaisille 1:3-10). 

Jumalan valtakunnan tuhatvuotinen vaihe on kirjaimellinen 

valtakunta, joka perustetaan maan päälle. Se perustuu Jumalan 

rakastaviin lakeihin ja rakastavaan Jumalaan johtajana. Pyhät 

hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta (Ilmestys 5:10; 20:4-6). 

Tämä valtakunta sisältää ne, jotka todella kuuluvat Jumalan 

kirkkoon, mutta mikään raamatunkohta ei sano, että Jumalan 

valtakunta olisi itse asiassa kirkko (katolinen tai muu). Rooman 



 

85 
 

kirkko on vastustanut tuhatvuotista opetusta, ja myöhemmin se tulee 

vastustamaan voimakkaammin Raamatun evankeliumin sanomaa, 

kun lähestymme loppua. Tämä saa todennäköisesti merkittävää 

huomiota tiedotusvälineissä, mikä voi auttaa täyttämään Matteuksen 

24:14:n. 

Viimeisessä vaiheessaan Jumalan valtakuntaan kuuluu "Uusi 

Jerusalem, joka laskeutuu alas taivaasta Jumalan luota" (Ilmestys 

21:2), ja sen lisääntymiselle ei tule loppua. Ei ole enää vääryyttä, ei 

surua eikä kuolemaa. 

Jumalan valtakunnan evankeliumin saarnaaminen ja 

ymmärtäminen on tärkeä teema Raamatussa. Vanhan testamentin 

kirjoittajat opettivat siitä. Jeesus, Paavali ja Johannes opettivat siitä. 

Vanhin Uuden testamentin ulkopuolella säilynyt "kristillinen" saarna 

opetti siitä. Toisen vuosisadan alun kristityt johtajat, kuten Polycarp ja 

Melito , opettivat siitä. Me jatkuvassa Jumalan seurakunnassa 

opetamme sitä tänään. Muista, että Jumalan valtakunta on 

ensimmäinen aihe, josta Raamattu osoittaa, että Jeesus saarnasi 

(Mark. 1:13. Siitä Hän saarnasi myös ylösnousemuksen jälkeen 

(Apostolien teot 1:3) – ja se on jotain, mitä kristittyjen tulee etsiä ensin 

(Matt. 6:33). 

Evankeliumi ei koske vain Jeesuksen elämää ja kuolemaa. Jeesuksen ja 

Hänen seuraajiensa opettaman evankeliumin painopiste oli Jumalan 

tuleva valtakunta. Valtakunnan evankeliumi sisältää pelastuksen 

Kristuksen kautta, mutta sisältää myös opetuksen ihmishallitusten 

lopusta (Ilmestys 11:15). 

Muista, Jeesus opetti, että loppu tulisi vasta sen jälkeen, kun 

valtakunnan evankeliumi on saarnattu maailmalle todistukseksi 

kaikille kansoille (Matt. 24:14). Ja se saarnaaminen tapahtuu nyt. 

Hyvä uutinen on, että Jumalan valtakunta on ratkaisu ihmiskunnan 

kohtaamiin ongelmiin . Silti useimmat EIVÄT halua tukea sitä, 

eivätkä kuulla sitä eivätkä halua uskoa sen totuutta. Jumalan 
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valtakunta on ikuinen (Matt. 6:13), kun taas "tämä maailma on 

katoamassa" (1. Kor. 7:31). 

Jumalan valtakunnan todellisen evankeliumin julistaminen on asia, 

johon me jatkuvassa Jumalan seurakunnassa suhtaudumme tosissaan. 

Pyrimme opettamaan kaikkea, mitä Raamattu opettaa (Matt. 28:19-

20), mukaan lukien Jumalan valtakunta (Matt. 24:14). Kun 

odotamme tuota valtakuntaa, meidän on opittava ja seurattava 

Jumalan teitä ja lohdutettava muita, jotka haluavat uskoa totuuteen. 

Eikö teidän pitäisi tukea tulevan Jumalan valtakunnan evankeliumin 

julistamista? Uskotko Jumalan valtakunnan evankeliumiin? 
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Fangatahana fihantrana raha Tokony 
 
Yhdysvaltain toimisto Fangatahana fihantrana raha Tokony air a 

shuidheachadh aig: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, Kalifornia, 93433 

USA; verkkosivusto www.ccog.org. 
 

Fangatahana fihantrana raha Tokony (CCOG) Sitios web ukanaka 
 

CCOG.ASIA Prìomh-Bhailtean Ann an Àisia 

CCOG.IN Tämä sivusto on suunnattu intialaisen perinnön kohteille.  

CCOG.EU Aka sitio ukax Europa tuqir uñtatawa.  

CCOG.NZ Tha an làrach seo ag amas air Sealainn Nuadh is feadhainn eile le 

cùl-taic de shliochd Bhreatainn. 

CCOG.ORG Tämä on pääsivusto Fangatahana fihantrana raha Tokony. Taqi 

continentenakan jaqinakarux yanapt’iwa. Ukanjja, yatichäwinaka, enlaces 

ukat videonakaw utji. 

CCOGCANADA.CA Tha an làrach seo ag amas air feadhainn ann an Canada. 

CCOGAfrica.ORG Tämä sivusto on suunnattu Afrikassa oleville. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Akax español arut sitio web 

ukawa, ukax Fangatahana fihantrana raha Tokony. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Filipina Àille dìreach a nì ur cridhe 

melt Fangatahana fihantrana raha Tokony. Siinä on tietoa englanniksi ja 

Tagalogiksi. 
 

Yatiyäwinak ukat Sarnaqäwinak Sitios Web ukanaka 
 

COGWRITER.COM Tha an làrach-lìn seo na inneal mòr proclamation agus 

tha naidheachdan, doctrine, artaigilean eachdraidheil, bhideothan, agus 

ùrachaidhean fàisneachail. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Tha e furasta cuimhneachadh air làrach-lìn 

le artaigilean agus fiosrachadh mu eachdraidh na h-eaglaise. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Tämä on online-radiosivusto, joka kattaa 

uutiset ja raamatulliset aiheet. 
 

YouTube ukat BitChute Video Canales ukax Sermones ukat Sermonetas 
ukanakatakiw utji 
 

BibleNewsProphecy seanail. CCOG-saarnan videot. 

CCOGAfrica seanail. CCOG ukax africano arunakan yatiyawinakapawa. 

CCOG Animations seanail A theagasg taobhan de chreideamh Chrìosdail.  

CCOGSermones seanail on viestejä espanjan kielellä. 

ContinuingCOG seanail. CCOG videon yatichäwinakapa.  
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Tha an dealbh seo a 'sealltainn gu h-ìosal cuid de na beagan bhreacan a th' air fhàgail (agus cuid 

eile an dèidh sin) de thogalach ann An Ierusalem ris an canar uaireannan An Cenacle, ach ' s e 

Eaglais Dhè air Taobh Siar Ierusalem a chanar Ris an-dràsta. ): 

 

 
 

Tämän uskotaan olleen ehkä varhaisimman todellisen kristillisen kirkkorakennuksen paikka. 

Rakennus, jossa Jeesuksen 'Jumalan valtakunnan evankeliumia' olisi saarnattu. Tämä oli 

Jerusalemissa sijaitseva rakennus, joka opetti mpanota fotsiny amin’izao dia tsy hanatanteraka. 
 

 
Ukatwa Diosarux jan jaytjasis yuspagarapxaraksma, kunattix...jilatanaka, 

jumanakax Diosan iglesianakapar arkirinakäpxtawa, Judea markan Cristo Jesusamp 

chika. (1 Tesalonicenses 2:13-14 liytʼañataki). 

Taqe chuyma chʼamachasipjjam, Diosar confiyañatakejj mä kutikiw Diosar 

santonakar katuyatäjjäna. (Judá 3) . 

Jupasti (Jesusax) jupanakarux sänwa: “Nayax yaqha markanakarus Diosan qhapaq 

markapat yatiyañajawa, ukatwa nayar khithanitäta” sasa. ( Lucas 4:43). 

Ucampis Diosan reinop thaqasipjjam, ucatsti take ucanaca[c] churapjjätam. Jisk’a 

tama tama, jan axsarapxamti, kunattix Awkimax jumanakar reino churañax wali 

askiwa. ( Lucas 12:31-32 ). 

Ukatsti aka reinot suma yatiyäwinakax akapachan yatiyatäniwa, ukhamat taqi 

markanakar qhanañchañataki, ukapachaw tukusiñax purini. ( Mateo 24:14 ). 


