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Kristinuskon uusi tulevaisuus 
Hyvät naiset ja herrat! Olen hyvin onnellinen saadessani olla täällä. Kiitoksia 

paljon kun tulitte. Olemme kokoontuneet tänne Madison Square Gardeniin Jumalan 

nimessä. 

Aiheeni tänä iltana on 'Kristinuskon Uusi Tulevaisuus'. Mutta ennen kuin menen 

tämän illan aiheeseen, haluan sanoa teille, etten tullut toistamaan sitä, mitä te jo 

tiedätte, vaan tulin paljastamaan jotakin uutta. Haluan jakaa teidän kanssanne 

Jumalalta tulleen ilmoituksen. 

On olemassa ainoastaan yksi Jumala, yksi Kristus ja yksi Raamattu. Nykyään on 

kuitenkin yksinomaan kristillisessä maailmassa yli 400 erilaista kirkkokuntaa ja ne 

katsovat samaa Raamattua hyvin erilaisista näkökulmista monin erilaisin 

tulkinnoin. 

Emme ole kiinnostuneita Raamatun inhimillisestä tulkinnasta vaan siitä, kuinka 

Jumala tulkitsee Raamattua ja siitä, mikä Jumalan tahto todellisuudessa on. Siksi 



kukaan ihminen ei pysty meitä tyydyttämään. Tuon tiedon täytyy tulla Jumalalta 

ilmestyksen muodossa. 

Haluan jakaa Jumalalta tulleen ilmestyksen kanssanne. Koska tämä sanoma tuli 

Jumalalta ja koska se on Jumalan näkökannan mukainen, sisältö saattaa 

luonnollisesti olla erilainen ihmisen ymmärryksestä käsin katsottuna. Siksi se 

saattaa olla hyvin uutta teille. Mutta me tarvitsemme uusia ajatuksia - Jumalan 

ajatuksia - koska Ihminen loppuun kaikki omat Ideansa. 

Niinpä pyydän kutakin teistä avaamaan mielenne ja sydämenne niin, että Jumalan 

henki voi puhua teille suoraan. 

Kahdentuhannen vuoden ajan maailman kristityt ovat odottaneet yhtä suurta 

kohokohtaa, josta Raamatussa on ennustettu - Herran toisen tulemuksen päivää. 

Koska tämä on ollut Jumalan lupaus, Kristuksen toinen tuleminen tulee 

ehdottomasti toteutumaan. 

Miksi Herra tulee toisen kerran? täyttämään Jumalan tahdon. Mutta selvästi, mikä 

on Jumalan tahto? 

Jumala on ikuinen, muuttumaton ja ehdoton. Hänellä on yksi tahto, joka myös on 

ikuinen, muuttumaton ja ehdoton. Alussa Jumalalla oli määrätty tarkoitus ennen 

kuin Hän loi universumin ja tämän maailman. Tuo tarkoitus oli luomisen syynä. 

Jumala aloitti universumin ja ihmisen luomisen toteuttaakseen tuon tarkoituksen. 

Raamatun mukaan ensimmäisen miehen ja naisen, Aatamin ja Eevan, luomisen 

jälkeen Jumala antoi heille käskyn. Tämä käsky kuului: 

"Mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, 

pitää sinun kuolemalla kuoleman." (I Moos.2:17) 

Jumala pyysi heitä tottelemaan käskyään. Jumala tarkoitti tällä sitä, että jos Aatami 

ja Eeva tottelisivat Hänen käskyään, Hänen tarkoituksensa toteutuisi. Jumala teki 

tottelemattomuuden seuraukset hyvin selviksi. Hän sanoi: "Sillä sinä päivänä, jona 

sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". Tottelemattomuuden seuraus oli 

kuolema. 

Aatami ja Eeva olivat kuitenkin tottelemattomia Jumala kohtaan. Seurauksena oli 

ihmisen lankeemus. Ihminen kuoli henkisesti, ja Jumalan luomisen tarkoitus ei 



toteutunut. Aatami ja Eeva tekivät väärän valinnan ja sen seuraukset olivat juuri 

päinvastaisia kuin mitä Jumala oli tarkoittanut. 

Miehen ja naisen tottelemattomuuden tähden Jumalalla ei ollut muuta 

mahdollisuutta kuin ajaa heidät pois Eedenin puutarhasta, joka oli Jumalan 

maanpäällisen valtakunnan symbolinen ilmaus. Aatami ja Eeva eivät enää 

ansainneet Jumalan valtakunnan kansalaisuutta. Niin heidät heitettiin elävään, itse 

luomaansa helvettiin, jossa Jumala ei hallinnut. Ihmisen lankeemus tarkoittaa 

poikkeamista Jumalan alun perin hänelle tarkoittamasta asemasta. 

 

 

TAIVAAN VALTAKUNTA MAAN PÄÄLLÄ 

Jos Aatami ja Eeva olisivat totelleet Jumalaa, he olisivat toteuttaneet taivaan 

valtakunnan maan päällä. Millainen tuo valtakunta olisi ollut? Aatami ja Eeva 

luotiin synnittömiksi ja heillä oli mahdollisuus kasvaa täyteen kypsyyteensä 

tottelemalla Jumalan Sanaa. Kasvaessaan kypsäksi mieheksi ja naiseksi heidän 

suhteensa piti olla kuin veljen ja sisaren. Jumala odotti heidän luovan veljeyden 

todellisen tradition. 

Jumalan temppeli, jossa Jumalan henki asuisi. 

Sellainen ihminen olisi jumalallinen, kuten Jumalakin on jumalallinen; tuo ihminen 

olisi pyhä, kuten Jumalakin on pyhä. 

Jeesus oli ensimmäinen täydellinen ihminen. Tästä täydellisyydestä Jeesus puhui 

sanoessaan: 

"Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa." (Joh.14:11) 

Kun ihmisestä tulee yksi Jumalan kanssa, hän saa jumalallisen voiman ja hän tulee 

täydelliseksi, kuten Jumalakin on täydellinen. Tätä Jeesus tarkoitti sanoessaan: 

"Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän Taivaallinen Isänne täydellinen on." 

(Matt.5:48) 

Miksi Jumala loi yhden miehen ja yhden naisen? Sen jälkeen, kun he olisivat 

saavuttaneet täydellisyyden, Jumala olisi liittänyt heidät yhteen taivaalliseksi 



pariksi siunaamalla heidän avioliittonsa. Jumala aikoi aloittaa valtakuntansa Aatami 

ja Eeva ensimmäisenä aviomiehenä ja -vaimona. 

Jos tämä olisi toteutunut, silloin Jumalan siunaus, "olkaa hedelmälliset ja 

lisääntykää", olisi täyttynyt. Hän olisi antanut ihmisille voiman synnyttää Jumalan 

lapsia. Noilla lapsilla ei olisi ollut perittyä synnin taakkaa. Synti ei olisi 

milloinkaan tunkeutunut ihmisrotuun. Aatamista ja Eevasta olisi tullut Jumala-

keskeinen todellinen isä ja äiti - ihmiskunnan todelliset vanhemmat. 

Jos Aatami ja Eeva olisivat muodostaneet ensimmäisen Jumala-keskeisen perheen, 

silloin tästä olisi syntynyt Jumala-keskeinen heimo, kansa ja maailma, jossa Jumala 

yksin olisi ollut hallitsija. Silloin täydellisyys olisi vallinnut alusta ikuisuuteen asti. 

Jos tämä olisi alussa toteutunut, nykyään ei olisi olemassa niin monia erilaisia 

rotuja ja kieliä. Me kaikki kuuluisimme yhteen Aatamin rotuun ja Aatamin kieli 

olisi meidän yleismaailmallinen kielemme. Koko maailma olisi todellakin yksi 

kansa Jumalan rakkauden alaisuudessa. 

Niinpä Jumalan suunnitelman mukaan kaikkien ihmisten piti syntyä Jumalan 

maanpäälliseen taivaan valtakuntaan. Meidän on määrä viettää taivaallista elämää 

maan päällä. Sitten kun meidän fyysinen, maallinen elämämme olisi ohi, 

siirtyisimme Jumalan valtakuntaan, henkiseen taivaaseen, jossa eläisimme ikuisesti. 

Tämä oli Jumalan alkuperäinen suunnitelma. 

Tuossa maailmassa ei olisi saatanaa, ei pahaa eikä minkäänlaista helvettiä. Jumala 

ei todellakaan loisi helvettiä omille lapsilleen. Kukaan hyvä isä ei rakentaisi 

vankilaa lapsilleen heti tämän synnyttyä.  Miksi Jumala tarvitsisi helvetin omille 

lapsilleen?  Vain taivas kuului Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan. Synnin 

tähden ihminen kuitenkin kadotti alkuperäisen arvonsa ja hänestä tuli inhimillistä 

roskaa. Helvetti on kuin roskapönttö, mutta se oli välttämätön vasta ihmisen 

lankeemuksen jälkeen. 

 

 

 

 



HELVETIN VALTAKUNTA - KADOTETTU PARATIISI 

Tutkikaamme sitten langenneen ihmisen ja langenneen maailman tilaa. Luemme 

Johanneksen evankeliumista Jeesuksen sanat: "Te olette isästä perkeleestä..." 

(Joh.8:44) 

Lankeemuksen tähden ihminen joutui saatanan alaisuuteen. Ihminen vaihtoi isää. 

Jätimme todellisen isämme, Jumalan, ja yhdistyimme väärän isän, saatanan, kanssa. 

Ensimmäinen mies ja nainen tulivat saatanan lapsiksi. 

Tässä tilanteessa Aatami ja Eeva yhdistyivät pariksi ilman Jumalan siunausta tai 

lupaa. Kun he synnyttivät, kaikki lapset joutuivat saman väärän isän alaisuuteen. 

He kaikki syntyivät synnin lapsina eivätkä Jumalan lapsina. Näin syntyi langennut 

maailma. 

Koska meillä ei ole ollut Jumala keskipisteenämme, on syntynyt synnin, epäluulon, 

rikoksen ja sodan maailma. Me voimme tuhota toinen toisemme tuntematta tuskaa. 

Tämä on helvetin valtakunta maan päällä. 

Tämän maailman herra ei todellakaan ole Jumala vaan saatana. Tämän tähden 

Raamatussa todetaan, että saatana on tämän maailman ruhtinas. Tiedämme, että 

Jumala loi tämän universumin. Tiedämme myös, että Jumala loi ihmisen, mutta 

Jumala ei hallitse maailmassa, koska ihminen vaihtoi herraansa. Ihminen petti 

Jumalan ja yhdistyi väärän herran kanssa ja näin saatanasta tuli ihmiskunnan isä. 

Ihmisen lankeemus on aiheuttanut suurta tuskaa Taivaallisen Isän sydämelle. 

Jumala menetti kaiken ihmisen kääntyessä Häntä vastaan. 

Sen vuoksi voimme lukea I. Mooseksen kirjasta: 

"Niin Herra katui tehneensä ihmisen maan päälle, ja Hän tuli murheelliseksi 

sydämessänsä." (I Moos. 6: 6) 

Jumala tuli murheelliseksi, koska Hänen tahtonsa vastakohta toteutui. Jos Jumalan 

tarkoitus olisi täyttynyt, Hän olisi ollut iloinen. Jos lankeemuksen seuraukset 

olisivat tuloksia Jumalan omasta suunnitelmasta, miksi Jumala tuntisi tuskaa 

sydämessänsä? Miksi Hän olisi katunut tehneensä ihmisen? 

 



PELASTUS ON ENTISELLEENKORJAUSTA 

Kaikkivaltias Jumala on rakkauden ja armon Jumala. Hänen sydämensä on täynnä 

sääliä ja murhetta lastensa elävän kuoleman tähden. 

Hän tietää, ettei kukaan ihminen kykene murtamaan kahleitaan omin voimin. Hän 

tietää, että on ainoastaan yksi voima, joka kykenee pelastamaan ihmisen - Jumala 

itse; ja Jumala armossaan on päättänyt pelastaa tämän maailman. 

Mikä on pelastus? Pelastus on yksinkertaisesti entiselleen korjausta. Mitä lääkäri 

tekee pelastaakseen potilaansa? Hän parantaa potilaan ennalleen, normaaliin 

terveydentilaan. Mitä sinä tekisit pelastaaksesi hukkuvan henkilön? Sinä toisit 

hänet pois vedestä ja virvoittaisit hänet. Tämä on pelastusta. 

Samoin Jumalakin pelastaa ihmisen korjaamalla hänet entiselleen alkuperäiseen 

hyvyyden tilaan epänormaalista ja poikkeavasta tilasta. 

Pelastus on siis samaa kuin entiselleen korjaus. Jumala aikoo korjata helvetin 

valtakunnan taivaan valtakunnaksi. 

Hän teki päätöksensä selväksi Raamatussa: 

"Minkä minä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä 

myös teen." (Jes.46: 11) 

Jumala ei sanonut, että Hän saattaisi tehdä niin. Hän sanoi, että Hän tekee niin. 

Pelastaakseen ihmiskunnan Jumala lähetti ainoan Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, 

Vapahtajana - Messiaana. 2000 vuotta sitten Jeesus Kristus tuli maailmaamme 

elämän alullepanijana. Hän tuli muuttamaan kaikki ihmiset Kristuksen kaltaisiksi 

ihmisiksi. Hänen tarkoituksenaan oli korjata ennalleen taivaan valtakunta maan 

päällä. 

Sen tähden Jeesus Kristus julisti ensimmäisenä evankeliuminaan: 

"Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle." (Matt.4:17) 

Jeesuksen Kristuksen tulemisen myötä ihmiset olivat todella taivaan valtakunnan 

kynnyksellä. 



 

VALMISTAUTUMINEN MESSIAAN TULEMISEEN 

Ennen kuin Jumala saattoi lähettää Poikansa korjaamaan maailman ennalleen, 

Hänen oli valmistettava tie Pojalleen. Askel askeleelta, yhdestä yksilöstä alkaen ja 

kansan tasolle laajentaen, Hän loi uskonperustan, jolle Messias saattoi tulla. 

Jos Messias olisi tullut maailmaan ilman valmistettua perustaa, tämä maailma olisi 

tuhonnut hänet. Niinpä Jumala työskenteli valmistaakseen yhden kansan, jota hän 

voisi hallita. Israelin kansa oli tämän Messiaaseen valmistautumisen tulos. 

Jumala valmisti Israelin kansan ·Messiaan ”laskeutumispaikaksi”. Israelin 

uskonperustalle Jumala saattoi lähettää lopullisen esitaistelijansa, Messiaan. 

Kristinusko on nykyisin vastaava laskeutumispaikka Kristuksen toisessa 

tulemuksessa. Kristittyjen tulisi luoda uskonperusta Messiaan paluuta varten, sillä 

sen tapahtuessa on lopullisen täyttymyksen hetki. 

Tässä rauhattomassa maailmassa Messias on toivomme! Messiaan tehtävänä on 

entiselleen korjaus - tuoda langennut, kärsivä ihmiskunta pois tästä pahuuden 

maailmasta. Hänen tehtävänsä on korjata ihminen ennalleen Jumalan tarkoittamaan 

alkuperäiseen täydellisyyteen ja hyvyyteen. Hänen on määrä voittaa, saatanan väärä 

herruus ja perustaa tänne Jumalan rakkauden herruus. 

Jeesus Kristus tuli Messiaana 2000 vuotta sitten tätä tarkoitusta varten - 

korjatakseen ennalleen Jumalan valtakunnan. Tänään me odotamme Kristuksen 

toista tulemista. Toisen tulemuksen tarkoitus on täsmälleen sama Jumalan 

alkuperäisen valtakunnan entisöinti. Se on Jumalan yksi tarkoitus ja yksi tahto. 

Kristityt ovat nykyisin Jumalan valittu kansa. He ovat Kristuksen työtovereita. 

Niinpä kristittyjen tulisi valmistaa perusta Herralle, toivottaa hänet tervetulleeksi ja 

hyväksyä hänet. Hänen tullessaan saisimme ottaa osaa hänen lähetystehtäväänsä, 

joka on saatanan voittaminen ja pelastuksen tuominen koko ihmiskunnalle. 

Mutta nykyään me kristityt emme ole varmoja Jumalan tahdosta. Olemme 

kiinnostuneempia omasta henkilökohtaisesta pelastumisestamme, omasta 

taivaastamme ja takeista omasta pienestä paikasta tuossa taivaassa. Mutta 

sellaisiksi Jumala ei kristittyjä tarkoittanut. 



 

"MISSÄ OLET, DAAVIDINI?" 

Jumala etsii nykyisin uhrautuvia esitaistelijoitaan maailman kristittyjen joukosta. 

Kuinka monet kristityt sanovat: "Käytä minua alttarillasi ja pelasta maailma minun 

uhrillani"? Jumala etsii henkeä; kahdennenkymmenennen vuosisadan ristinkantajia. 

Tämän päivän kristittyjen on vaikea kuulla tuota kutsua.  

Sen sijaan he saattavat itkeä 'minun taivaani', 'minun pelastukseni' tähden. Entä 

Jumala? Entä koko muu maailma? Luuletteko voivanne pitää pienen palanne 

taivaasta, kun koko muu maailma murentuu? Ette saa ajatella näin! Jos toisaalta 

koko maailma pelastuisi, eikö oma pelastuksenne sisältyisi siihen?  

Jos kristilliset kirkot nykyisin jatkavat samaan tapaan, kristinusko rappeutuu aivan 

varmasti. Sen sijaan, että itkisimme oman pelastuksemme tähden, itkekäämme 

Jumalan tahdon täyttyminen tähden. Silloin kristillinen tuli todella palaisi Jumalan 

murtuneen sydämen tähden, ei oman itsemme tähden.  

Kaksituhatvuotisen historiansa aikana kristityillä oli hyvä tilaisuus tuoda koko 

maailma Jumalan luo. Kuitenkin kristityt eivät selvästi tienneet Jumalan tahtoa, 

eivätkä tästä johtuen ole käyttäneet tuota tilaisuutta hyväkseen.  

Tuo sama tilaisuus on taas kerran käsillä. Jos kristityt tunnistavat Jumalan tahdon 

tällä hetkellä ja toimivat sen mukaan, voidaan maailma kääntää ylösalaisin ja tuoda 

taivas maan päälle. Kristuksen toisen tulemuksen hetki on käsillä, mutta olemmeko 

tietoisia ajan merkeistä?  

Sen sijaan, että edelleen pyytäisimme ja rukoilisimme: "Tulkoon Sinun 

valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa", me 

voimme toimia Jumalan tahdon mukaan nyt ja tehdä taivaasta todellisuutta, koska 

olemme jo saapuneet Jumalan aikataulun täyttymyksen hetkeen.  

Kristuksen tullessa jokaisen meistä tulisi olla hänen elävän ruumiinsa osia. Jos 

jokainen meistä olisi valmis ristille, naulaamaan ruumiinsa jotta maailmamme voisi 

elää, silloin me todella muuttaisimme tämän maailman taivaan valtakunnaksi. Elää 

ja kuolla Jumalan ja Kristuksen puolesta - tämä on kristittynä olemisen etuoikeus!  



Muistakaa, että Jumalan tahtona on vapauttaa koko maailma - ei vain kristittyjä, ei 

vain kirkkoja. Raamatussa on yleisesti tunnettu jae, jonka kaikki olemme oppineet 

varhaisina vuosinamme pyhäkoulussa:  

"Sillä niin Jumala on maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, 

ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen 

elämä." (Joh.3:16)  

Paino siinä on sanassa 'maailmaa'. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, ei vain 

kirkkoja, ei vain kristittyjä, ei vain yhtä erityistä ihmistä, vaan koko maailmaa. Siitä 

syystä - tämän maailman vapahtamiseksi - Messias lähetettiin.  

Jos kysyisit Herraltamme: "Oletko Sinä vain kristittyjen Vapahtaja?", hän vastaisi: 

"En! Minä olen koko ihmiskunnan Vapahtaja."  

Jos kysyisit Jumalalta: "Oletko Sinä vain kristittyjen Jumala?", Hän sanoisi: "En! 

Minä olen ihmiskunnan ja maailmankaikkeuden Jumala, koko ihmiskunnan ja 

kaikkien ihmisten Jumala.".  

Kaksituhatta vuotta sitten ihmiset odottivat Messiaan tulemista, mutta hyvin 

itsekeskeisistä syistä. He ajattelivat, että Messias tulisi kostaakseen heidän 

puolestaan ja lyödäkseen Rooman herruuden sekä palkitakseen Israelin suurella 

kunnialla ja maallisella vallalla. He yksinkertaisesti eivät ymmärtäneet koko asiaa. 

Sen sijaan Messias oli tulossa israelilaisten luo käyttääkseen heitä työkaluina tai 

uhrina muun maailman saavuttamiseksi, jotta koko maailma voisi saada Jumalan 

pelastuksen. 

Jumala todellakin päätti korjata koko maailman ennalleen ja tuoda koko 

ihmiskunnan hyvyyteen ja täydellisyyteen. Jos Jumala ei voisi tehdä sitä, silloin 

Hän itse asiassa olisikin lyöty Jumala. Kenen lyömä? Saatanan! Silloin Jumala ei 

olisi kaikkivoipa Jumala. 

Kuvittele olevasi Jumalan asemassa. En usko, että Jumala on tyytyväinen 

katsoessaan nykyistä kristillistä maailmaa. Hän näkee, että edessä on suuri taistelu, 

joka täytyy taistella ja voittaa. Jumalan täytyy kohdata vihollisen hirveä voima, 

saatanan voima, synnin voima. 



Sitä varten maailma tarvitsee nykypäivän Daavidin, joka kohtaa tämän Goljatin, 

saatanan. Ettekö kuule Jumalan huutoa: "Missä on Daavidini? Missä on 

Daavidini?" Jumala odottaa nykyajan kristittyjen vastaavan: "Herrani, minä olen 

Daavidisi! Tapahtukoon Sinun tahtosi!" 

 

 

RAAMATTU ON KOODIKIELELLÄ ILMAISTU VIESTI 

Raamattu on ollut arvoituksellinen kirja, joka kuitenkin sisältää Jumalan viestin 

ihmiselle. 

Raamatun kieli ei ole suoraa, vaan se on kirjoitettu symbolein ja vertauksin. 

Tiedättekö, miksi Jumala on antanut Raamatun symbolein ja vertauksin esitettynä? 

Miksi Hän ei ole ilmoittanut totuutta suoraan? 

Jumalan on täytynyt olla tekemisissä pahuuden maailman kanssa. Kautta aikojen 

Jumala on yksitellen poiminut työntekijänsä tai esitaistelijansa tästä pahuuden 

maailmasta. Aabraham ja Nooa olivat tuollaisia esitaistelijoita. 

Jumalan esitaistelijat kuuluivat aina vähemmistöön maailmassa. Jos Jumala 

paljastaisi menetelmänsä liian avoimesti tai selvästi, vihollinen käyttäisi tuota tietoa 

Jumalan omia esitaistelijoita vastaan. Siksi Raamattu on kirjoitettu koodikielellä 

niin, että vain Jumalan agentit tai esitaistelijat voisivat tulkita sitä - ei vihollinen. 

Kautta historian vanhurskaat ihmiset ovat kokeneet vain kärsimystä maan päällä 

yksinkertaisesti siitä syystä, että he ovat olleet vihollisen alueella, eikä saatana ole 

halunnut Jumalan agenttien menestyvän. Milloin tahansa saatanan voimat 

keksivätkin Jumalan edustajia, he yrittävät tuhota heidät. 

Meidän on ymmärrettävä, että Jumalan on täytynyt antaa ohjeensa koodikielellä, ja 

niinpä Raamattu on kirjoitettu symbolein ja vertauksin. Tavallaan Raamattu on 

tarkoitettukin salaperäiseksi. Kuinka sitten voimme tietää noiden symbolien ja 

vertausten todellisen merkityksen? 



Se on tavallaan yksinkertaista. Jos olet päämajasi lähettämä agentti ja tahdot 

tulkita koodikieltä, sinulla joko täytyy olla koodikirja tai sinun täyttyy olla suorassa 

yhteydessä kotipäämajaasi. 

Kaksituhatta vuotta sitten Herra Jeesus Kristus toi suunnitelman maanpäällistä 

taivaan valtakuntaa varten. Hän ei kuitenkaan voinut selvästi puhua 

suunnitelmastaan edes omille opetuslapsilleen. Miksi Jeesus puhui kuvin ja 

vertauksin? 

Jeesus tunsi vihamieliset olosuhteet, joissa hänen täytyi työskennellä. Rooman 

imperiumin taholta tuli poliittista painostusta ja hallitseva monarkia vastusti kaikkia 

muutoksia. Lisäksi maassa oli voimakas uskonnollinen järjestelmä ja perinne. 

Kaikki nämä seikat saatettiin ohjata Jumalan valtakunnan rakentamista vastaan. 

Jeesus tuli sytyttämään ihmiseen vallankumouksellisen tulen, joka asianmukaisessa 

järjestyksessä muuttaisi kokonaisen kansakunnan kokoonpanon ja elämän. Mutta 

hän ei voinut puhua selvästi mistään tähän liittyvästä asiasta edes omille 

opetuslapsilleen. Sen sijaan hänen täytyi puhua kuvin ja vertauksin. Hän sanoi: 

"Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon." (Luuk.14:35) 

Jos koetat tulkita Raamattua kirjaimellisesti sana sanalta, kirjain kirjaimelta, 

ymmärtämättä Raamatun koodikielellä ilmaistun viestin luonnetta, saatat tehdä 

suuren virheen. 

Sen vuoksi se, mitä kristillinen maailma tänä päivänä ja tällä hetkellä tarvitsee, on 

ilmoitus Jumalalta. Jumalan täytyy paljastaa meille suunnitelmansa; Hänen täytyy 

kertoa meille aikataulunsa ja antaa meille ohjeita siitä, mitä tänä aikana pitäisi 

tehdä. Jumala on todella luvannut sen sanomalla Raamatussa: 

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa 

profeetoille." (Aamos 3:7) 

Tänä iltana en seiso täällä Madison Square Gardenissa oman tahtoni mukaan, vaan 

noudatan Jumalan pyhää tahtoa. Jumala on kutsunut minut työvälineekseen 

paljastamaan Hänen tämänhetkisen pelastussuunnitelmansa, jotta Herran päivää 

varten voisi olla valmistettu kansa. 

 



JEESUS EI TULLUT KUOLLAKSEEN 

Neljäntuhannen vuoden ajan ennen Jeesuksen Kristuksen tulemista Jumalan oli 

valmistanut Israelin kansaa Messiasta varten. Profeettojensa kautta Jumala oli 

kehottanut valittuja ihmisiä olemaan valmiita Messiasta varten. Jumala 

työskenteli luodakseen odottavan ilmapiirin Israelissa ja siellä todellakin vallitsi 

messiaaninen odotus. Määräaikana Jumala täyttikin lupauksensa: Jumalan Poika, 

Jeesus Kristus, tuli omiensa luokse ajallaan. 

Mitä sitten tapahtui? Historia todistaa, että emme tunteneet häntä. Me hylkäsimme 

hänet, kapinoimme häntä vastaan ja lopulta ristiinnaulitsimme hänet. Miksi? 

Kristilliset kirkot sanovat: "Vastaus tuohon kysymykseen on yksinkertaisesti se, 

että Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ristillä. Ristiinnaulitseminen 

oli Jumalan ennalta määrätty tahto alusta alkaen." 

Sallikaa minun nyt kysyä kristityiltä: "Mitä te tekisitte, jos Jeesus Kristus palaisi 

teidän luoksenne tänään?" Kaikki kristityt sanoisivat epäilemättä ottavansa hänet 

vastaan ja seuraavansa häntä. Sallikaa minun edelleen kysyä: "Ristiinnaulitsetteko 

Kristuksen, kun hän ilmestyy?" Teidän vastauksenne täytyy olla kielteinen. 

Jos asianlaita on nyt näin, niin entä ihmiset 2000 vuotta sitten? Jos he olisivat 

hyväksyneet Jeesuksen - kuten te tekisitte nykyään - olisiko heidän yhä pitänyt 

ristiinnaulita hänet? Se oli erehdys. Tietämättömyydestämme ristiinnaulitsimme 

Jeesuksen Kristuksen. 

Jumalan tahto oli, että Hänen kansansa hyväksyy Messiaan. Sen sijaan me 

ristiinnaulitsimme hänet. Kuitenkin kristityt kuittaavat asian sanomalla, että 

se oli Jumalan tahto. Meidän logiikkamme ei hyväksy tätä. Jonkin on täytynyt 

mennä pahasti vinoon. 

 

TIETÄMÄTTÖMYYS SURMASI JEESUKSEN 

Ihmiset eivät tienneet kuka Jeesus Nasaretilainen oli. He eivät tunnistaneet häntä 

Jumalan Pojaksi. jos he olisivat selvästi tienneet, että Jeesus oli Messias, Jumalan 

Poika, he eivät olisi ristiinnaulinneet häntä. 



"Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan." (Joh.1:11) 

Ja kuulkaa Paavalin todistusta: 

"Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat 

sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet -" (I Kor.2:8) 

Jos he vain olisivat tienneet kuka hän oli, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden 

Herraa. Se oli suuri erehdys. Tietämättömyys ja sokeus surmasivat Jeesuksen 

Kristuksen! 

Maailman kristityt eivät ole tunnistaneet totuutta siitä, mitä todella tapahtui 

Jeesuksen aikana. Jos Jumalan ainoa tarkoitus lähettäessään Poikansa oli saada 

hänet naulituksi ristille, niin miksi Jumala tuhlaisi aikaa valmistaakseen 

ensisijaisesti Israelin valitun kansan? Jumalalle olisi ollut paljon helpompaa 

lähettää Poikansa uskottomien joukkoon tai jopa villien keskuuteen. Valittuja 

ihmisiä ja Israelia ei olisi tarvittu vain Messiaan surmaamiseksi. 

Vanhassa testamentissa Jumala lupasi toistuvasti, että Israelia ylistettäisiin Jumalan 

Pojan tullessa, mutta mitä tapahtui valituille ihmisille sen jälkeen kun Messias oli 

tullut?  Heidän valtionsa tuhottiin ja ihmiset hajotettiin ympäri maailmaa sen 

tähden, että valitut ihmiset eivät eläneet Jumalan tahdon mukaan. 

 

VANHAN TESTAMENTIN KIRJAIMEN UHRIT 

Suurin syy, miksi Jumalan valittu kansa ei tunnistanut Jeesusta Messiaaksi, oli 

Vanha testamentti. Tämä saattaa hämmästyttää teitä, mutta israelilaiset tulkitsivat 

Vanhaa testamenttia kirjaimellisesti. He eivät ymmärtäneet, että Raamattu oli 

kirjoitettu koodikielellä. Sen sijaan he ottivat Raamatun kirjaimellisesti sana 

sanalta, kirjain kirjaimelta. Toisin sanoen heistä tuli Vanhan testamentin kirjaimen 

orjia. 

Sallikaa minun todistaa tämä teille. Malakian kirjalla Vanhassa testamentissa on 

samanlainen merkitys kuin Ilmestyskirjalla Uudessa testamentissa. Se paljastaa 

selvästi aikataulun ja viimeisten hetkien kuvauksen siitä, kuinka Messias tulisi. 

Malakiasta löydätte nämä sanat: 



"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri 

ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten 

sydämet heidän isiensä puoleen..." (Mal.4:5-6) 

Kuka oli Elias? Hän oli Israelin suuri profeetta, joka oli elänyt noin 900 vuotta 

ennen Jeesusta Kristusta ja joka Vanhan testamentin mukaan oli noussut taivaaseen 

tulivaunuissa, tuulenpyörteessä. niinpä ihmiset uskoivat, että Elias palaisi 

kirjaimellisesti tulivaunuissa ja ilmoittaisi Jumalan Pojan tulosta. Tätä ihmiset 

odottivat. 

Ongelmana oli kuitenkin, ettei Elias palannut odotetulla tavalla. Ihmiset eivät 

milloinkaan kuulleet Eliaan yliluonnollisesta paluusta, mutta eräänä päivänä he 

todellakin kuulivat epätavallisen julistuksen. Jeesus Nasaretilaisen seuraajat 

julistivat, että Jeesus on Messias, Jumalan Poika. Tämä oli todellakin uskomaton 

ilmoitus. 

Mikä oli ihmisten välitön reaktio? "Mahdotonta!" 

"Kuinka Jeesus Nasaretilainen voisi olla Jumalan Poika? Emme ole kuulleet mitään 

Eliaasta. Ei Eliasta eikä siis Messiastakaan." 

Hyväksyäkseen Jeesuksen Kristuksen Jumalan Poikana heidän olisi pitänyt jättää 

neljätuhatta vuotta vanha traditionsa huomioonottamatta ja luopua perinteisestä 

tulkinnasta. Kuitenkaan kukaan ei ollut halukas tekemään sitä. 

Sen ajan ihmiset todellakin ymmärsivät väärin Jeesuksen, Jumalan Pojan. He 

sanoivat hänelle:  

"Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska 

sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi." (Joh. 10:33) 

He poimivat kiviä ja olivat valmiita kivittämään Jeesuksen Kristuksen, Messiaan. 

Kun Jeesus suoritti monia mahtavia tekoja ja ihmeitä, ihmiset eivät kunnioittaneet 

häntä. Sen sijaan he sanoivat:  

"Tämä ei aja ulos riivaajia kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen 

voimalla." (Matt. 12:24) 

Jeesusta Kristusta vähäteltiin ja hänet yhdistettiin riivaajien päämieheen! 



Pontius Pilatus, Rooman maaherra, ei tahtonut ristiinnaulita Jeesusta, koska hän ei 

voinut löytää mitään syytä hänestä. Jeesuksen oma kansa kuitenkin huusi: 

"Ristiinnaulittakoon! Ristiinnaulittakoon!" 

Ihmiset, jotka Jumala oli valmistanut vastaanottamaan Jeesuksen, tahtoivat, että 

Jeesus surmattaisiin ja rikollinen Barabbas vapautettaisiin hänen sijastaan. Oliko se 

Jumalan tahto? Jeesus Kristus oli oman kansansa tietämättömyyden ja sokeuden 

uhri; ihmiset ymmärsivät profetian väärin - he ymmärsivät Vanhan testamentin 

väärin. 

Kuvitelkaa, että Elias olisi tullut yliluonnollisella tavalla tulivaunuissa ja 

tuulenpyörteessä. Se olisi aiheuttanut suuren sensaation. Kuvitelkaa, että Elias 

ilmestyy kansanjoukkojen eteen ja julistaa: "Tämä mies, Jeesus Nasaretilainen, on 

todella Jumalan Poika." Olen varma, että jokainen olisi polvistunut Jeesuksen eteen 

ja palvonut häntä. Kuka olisi silloin uskaltanut ristiinnaulita hänet? 

Malakian ennustus Eliaan tulosta oli todellakin este Jeesuksen lähetystehtävän 

menestykselliselle suorittamiselle. Kun Jeesuksen opetuslapset kulkivat ympäri 

Israelia opettaen evankeliumia ja julistaen Jeesusta Jumalan Poikana, ihmiset 

hylkäsivät heidän sanansa sanoen: "Jos teidän herranne on Jumalan Poika, missä on 

Elias? Kirjoitukset sanovat, että Eliaan täytyy tulla ensin." 

 

JOHANNES KASTAJA OLI ELIAS 

Jeesuksen opetuslapset eivät olleet valmistautuneita vastaamaan tähän 

kysymykseen. Itse asiassa he eivät tunteneet Vanhan testamentin kirjoituksia. 

Kaiken kaikkiaan he olivat vaatimattomia galilealaisia kalastajia, veronkerääjiä ja 

porttoja. Niinpä hämääntyneet opetuslapset päättivät eräänä päivänä mennä 

Jeesuksen luo pyytämään apua tässä asiassa. 

"Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Miksi sitten kirjanoppineet 

sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?" Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias tosin tulee ja 

asettaa kaikki kohdalleen. Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut... 

"Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta."  

(Matt. 17:10-13) 



Tämä oli todellinen shokki opetuslapsille. He ymmärsivät, Raamatun mukaan, että 

Jeesus puhui heille Johannes Kastajasta. 

Oliko Johannes Kastaja Elias? Jeesus sanoi niin, mutta ihmiset eivät olleet 

vakuuttuneita. 

Kuvitelkaamme, että voimme siirtää nämä tapahtumat meidän aikaamme. 

Kaksituhatta vuotta sitten Johannes Kastajalla oli suunnaton vaikutusvalta. Hän 

nautti suurta arvonantoa kaikkialla Israelissa suurena profeettana, Jumalan miehenä 

- juuri kuten Billy Graham, suuri kristillinen johtaja nykypäivinä. 

Kuvitelkaamme, että joku tuntematon nuori mies ilmestyisi yhtäkkiä ja alkaisi 

julistaa maailmalle olevansa Jumalan Poika. Kirjoitusten tuntijana kysyisit häneltä: 

"Jos sinä olet Jumalan Poika, missä on luvattu Elias?" Tämä mies sanoisi: "Etkö 

tiedä, että Billy Graham on Elias?" Mikä olisi reaktiosi? Sanoisit epäilemättä: 

"Mahdotonta! Kuinka Billy Graham voisi olla Elias? Hän ei tullut alas taivaalta; 

Tiedämme kaikki, että hän tuli Pohjois-Carolinasta!" 

Et voisi hyväksyä tätä. Juuri samanlainen epäusko tuli Herramme Jeesuksen 

Kristuksen osaksi. Ihmiset eivät voineet hyväksyä Johannes Kastajaa Eliaana 

yksinkertaisesti siitä syystä, että hän ei tullut taivaalta. He olivat Vanhan 

testamentin kirjaimen uhreja. 

 

JOHANNES KASTAJA, EPÄONNISTUNUT IHMINEN 

Jeesus  Kristus jatkoi kuitenkin saarnaamistaan halveksivasta yleisestä mielipiteestä 

huolimatta. Ihmiset eivät voineet hylätä sellaista miestä helposti. He halusivat olla 

varmoja itsestään. Niinpä he päättivät mennä kysymään Johannes Kastajalta 

itseltään: 

"Kuka sinä olet?" Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole 

Kristus." Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi:  

"En ole." Se profeettako olet? Hän vastasi: "En." (Joh. 1:19-21) 

Johannes Kastaja kielsi kaiken. Hän sanoi: "En ole Elias." Hän kielsi jopa profeetan 

arvonimen. Jokainen tiesi ja tunnusti hänet Jumalan profeetaksi, mutta hän sanoi: 

"En ole profeetta." Hän arvioi tilanteen ja tiesi, että hänen oma yhteiskuntansa 



kohteli Jeesusta Kristusta hylkiönä. Jeesus näytti olevan häviäjä ja Johannes päätti, 

ettei seiso Jeesuksen rinnalla. 

Tekemällä niin Johannes Kastaja työnsi Jeesuksen nurkkaan saaden hänet 

näyttämään petkuttajalta, jolla ei ollut mitään puolustusta. Jeesuksella ei ollut enää 

turvaa Johanneksesta. 

Miksi sitten Jeesus ristiinnaulittiin? Ensiksikin, hänestä tuli Vanhan testamentin 

kirjaimellisen tulkinnan uhri. Toiseksi, Jeesus hylättiin ja lopulta ristiinnaulittiin 

Johannes Kastajan epäonnistuttua lähetystehtävässään. Voimme lukea Matteuksen 

evankeliumista, että odottaessaan vankilassa mestaustaan Johannes Kastaja lähetti 

kaksi omista opetuslapsistaan Jeesuksen luo kysymään: 

"Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?" (Matt. 11:3) 

Onko tämä kysymys miehen, joka uskoo Jeesukseen Jumalan Poikana? Johannes 

Kastaja oli aikaisemmin todistanut Jeesuksesta Jordanin virralla: 

"Minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika." (Joh. 1:34) 

Johannes Kastajan lähetystehtävä oli hyvin tärkeä Messiaan lähetystehtävän 

täyttämisen kannalta. Jumala lähetti Johanneksen erikoisesti "valmistamaan tietä 

Hertalle, toimittaakseen Herralle valmistetun kansan". Tämä oli Johanneksen 

vastuu Kristuksen edelläkävijänä. 

Jeesus luotti hyvin paljon  Johannes Kastajan onnistumiseen lähetystehtävässään. 

Kun juuri tämä Johannes Kastaja tuli Jeesuksen luo ja sanoi: "Oletko sinä todella 

Messias?", se oli tuskallisempaa Jeesukselle kuin jos Johannes olisi iskenyt häntä 

veitsellä. Voitteko kuvitella, miltä Jeesuksesta tuntui? Hänen sydämensä oli surun 

täyttämä. Suuttumus valtasi hänet. Jeesus kieltäytyi vastaamasta "kyllä" tai "ei" 

tuohon mahdottomaan kysymykseen. Sen sijaan Jeesus sanoi: 

"Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun." (Matt. 11:6) 

Tämä oli Jeesuksen lohdutus Johannekselle, kun hän näki tämän surkean 

epäonnistumisen. Jeesus sanoi todellakin: "Johannes-parka, epäonnistunut ihminen. 

Sinä et enää usko minuun. Sinä loukkaannut Jumalan Poikaan. Olen pahoillani 

puolestasi, Johannes!" 



Jeesus puhui kansanjoukolle Johanneksesta sanoen: 

"Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruohoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä 

te lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, 

hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte? Profeettaako 

katsomaan? Totisesti minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta." 

(Matt.11:7-9) 

Johannes oli enemmän kuin profeetta, koska hän tuli todistamaan suoraan 

Jeesuksesta, Jumalan Pojasta. Hän syntyi tätä erikoista lähetystehtävää varten. 

Mikä kunnia ihmiselle, että Jeesus kutsuu häntä 'enemmän kuin profeetaksi'! 

Kuitenkin Johannes epäonnistui elämään tämän kunnian mukaan. Sen tähden 

Jeesus sanoi: 

"Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut 

suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on 

suurempi kuin hän." (Mat.11:11) 

Johannes oli vajonnut tilaan, jossa jopa vähäisin taivasten valtakunnassa oli 

suurempi kuin hän. Tämän Jeesuksen toteamuksen merkitys on ollut salassa tähän 

asti. 

Kristityt eivät ole ymmärtäneet sen todellista merkitystä, koska he eivät ole 

oivaltaneet, että Johannes Kastaja oli epäonnistunut lähetystehtävässään. 

Johannes Kastaja oli suurin vaimoista syntyneitten joukossa lähetystehtävänsä 

tähden: hänen piti todistaa Jumalan Pojan puolesta. Kaikilla aiemmin eläneillä 

profeetoilla oli ollut sama lähetystehtävä, mutta profeetat, jotka tulivat ennen 

Johannesta, olivat todistaneet Messiaasta ajallisen välimatkan päästä. 

Lähetystehtävänsä täyttämisessä Johannes Kastaja kuitenkin oli kaikkein viimeisin: 

hän epäonnistui. Kaikki profeetat, jotka olivat eläneet ennen häntä, olivat taivaan 

valtakunnassa henkisessä maailmassa ja he tiesivät, kuka Jeesus Kristus oli. Mutta 

Johannes ei tiennyt. Hänestä tuli epäluuloinen ja lopulta sokea Jeesuksen 

henkilöllisyyteen nähden. Hän epäonnistui pitämään yllä omaa todistustaan 

Jumalan Pojasta. 

Annan teille toisen kiistämättömän todisteen Johannes Kastajan epäonnistumisesta 

lähetystehtävässään. Ihmiset sanoivat Johannekselle: 



"Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet 

todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä." (Joh.3:26) 

Silloin Johannes vastasi: 

"Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä." (Joh.3:30) 

Kristityt ovat tulkinneet tämän tarkoittavan sitä, että Johannes oli todella nöyrä 

mies ja suuri profeetta. Kuitenkin tämä on todiste Johannes Kastajan ylpeydestä. 

Jos Johannes olisi ottanut Jeesuksen Kristuksen vakavasti Jumalan Poikana, hän ei 

olisi voinut muuta kuin yhdistyä Jeesuksen kanssa ja seurata häntä varauksetta. Hän 

olisi seisonut tai kaatunut Jeesuksen rinnalla, saman kohtalon mukaisesti. Hän 

valitsi kuitenkin itsenäisen tien ja hylkäsi Jeesuksen eikä todellakaan ottanut häntä 

vakavasti. 

Johannes Kastaja mestattiin. Hänestä olisi voinut tulla kunniakas marttyyri, jos 

hänet olisi mestattu sen tähden että hän suoritti lähetystehtävänsä todistaen ja 

julistaen maailmalle, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika! Mutta nyt hänet 

mestattiin, koska hän sekaantui kuningas Herodeksen perheen rakkausskandaaliin. 

Tämä asia ei kuulunut Johannes Kastajan lähetystehtävään. Jumalan Pojan 

seuraaminen oli hänen ainoa vastuunsa. Viimein Jeesus sanoi Johanneksesta 

Matteuksen evankeliumissa: 

"Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa 

vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen." (Matt.11:12) 

Tämä tarkoittaa, että koska Johannes Kastaja epäonnistui lähetystehtävässään, 

Jumalan valtakunnan perustaminen kärsi ja sen rakentamisesta alettiin kiistellä. 

Kun Jumalan esitaistelija epäonnistuu lähetystehtävässään, jonkun muun täytyy 

saavutustensa perusteella jatkaa tuota lähetystehtävää. Siten kiihkeäuskoiset miehet 

- kuten Pietari - ottivat Johanneksen aseman ansioittensa perusteella. 

Jos Johannes Kastajalla olisi ollut suuri usko, hänestä olisi todella tullut Jumalan 

Pojan, Jeesuksen Kristuksen, pääopetuslapsi. Jos Jeesus olisi ollut kuningas, 

Johannes Kastajasta olisi tullut pääministeri. Tämän aseman Jumala oli tarkoittanut 

Johannekselle. 

Jos näin olisi tapahtunut, niin kaikki 12 apostolia, 70 opetuslasta ja ne 120 jotka 

Jeesus valitsi, olisivat tulleet Johanneksen omien seuraajien riveistä. Johannes olisi 

palvellut välittäjänä tuoden ykseyden ja harmonian Israelin valitun kansan ja 



Jumalan Pojan välille. Kuka silloin olisi uskaltanut ristiinnaulita Jeesuksen? 

Ristiinnaulitsemista ei olisi milloinkaan tapahtunut. Olen varma, että monien 

Raamattua lukeneiden ihmisten on täytynyt ihmetellä Johannesta: "Jos hän oli niin 

suuri mies, miksei hänestä tullut Jumalan Pojan pääopetuslasta?" Jeesus itse ilmaisi 

Johannes Kastajan lähetystehtävän: 

"Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti; ja jos tahdotte 

ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva." (Matt.11:13-14) 

Johannes Kastaja edusti Vanhan testamentin lain ja profetioiden täydellistymistä. 

Hän oli vanhan aikakauden ruhtinas. Jeesus Kristus tuli uuden aikakauden 

ruhtinaana. Jos Johannes Kastaja olisi tukenut Jeesusta, tämä olisi seisonut lujalla 

Vanhan testamentin perustalla. Silloin uusi aikakausi olisi voinut puhjeta kukkaan 

vanhan aikakauden hedelmällisestä maaperästä. Jumalan Poika olisi heti voinut 

perustaa kunniakkaan valtakuntansa, ja Johannes Kastaja olisi ollut tuon 

valtakunnan kulmakivi. 

Jos Johannes Kastaja olisi seurannut Jeesusta, silloin tuon yhteiskunnan 

huomattavat  johtajat olisivat ensimmäisinä hyväksyneet Jeesuksen Kristuksen  

Jumalan Poikana.  

 

Luuletteko, ettei Jumala halunnut tuon ajan kyvykkäimpien ihmisten seuraavan 

Jeesusta? Luuletteko, että Jumala halusi vain yhteiskunnan vähäosaisten seuraavan 

häntä? Yksinkertaisesti Johannes Kastajan epäonnistumisen tähden Ihmisen Pojan 

ja kansan välinen yhdysside oli poikki. Lopulta vain kalastajat, veronkerääjät, 

portot ja spitaaliset seurasivat Jeesusta Kristusta. Tämä tuotti Jumalalle suurta 

tuskaa. 

Jos Herra tänään palaa maailmaan eikö ole mitä loogisinta, että koko kristinuskon 

johdon - piispojen, kardinaalien, paavin ja kaikkien evankelistojen ja maailman 

suurten pappien - pitäisi ensimmäisenä toivottaa Kristus tervetulleeksi? Jos he 

seuraisivat Herraa ja tulisivat hänen ensimmäisiksi opetuslapsikseen, hänen 

valtakuntansa perustaminen olisi paljon helpompaa. 

Jumalan Poika? Hänkin on vain ihminen, juuri kuten sinä ja minä." 

Joku saattaisi sanoa, ettei Danielin ennustus viitannut Jeesuksen Kristuksen 

ensimmäiseen tulemukseen, vaan Toisen Tulemuksen Herran tuloon. Mutta minä 



sanon, että se ei ole totta, koska Jeesus todisti kaikkien profeettojen täydellistyneen 

Johannes Kastajassa. Kaikkien ennustusten ja lain, jotka oli annettu ennen Johannes 

Kastajaa, piti täyttyä Jeesuksen Kristuksen aikana. 

Niinpä ennustus Ihmisen Pojan tulemisesta taivaan pilvien päällä tarkoitti 

Jeesuksen Kristuksen tuloa 2000 vuotta sitten. Noina aikoina ei ollut Uutta 

testamenttia, ja ajatusta Herran toisesta tulemuksesta ei ollut edes Jumalan 

mielessä. 

Danielin ennustus vaikeutti paljon Jeesuksen lähetystehtävän onnistumista. 

Voimme nähdä tämän Uudesta testamentista, jossa apostoli Johannes varoittaa: 

"Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta 

Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus."  

(II Joh.7) 

Tämän Johannes sanoi 2000 vuotta sitten ihmisille, jotka eivät uskoneet Jeesukseen 

Kristukseen ja jotka hylkäsivät hänet yksinkertaisesti siksi, että hän oli lihallinen 

ihminen. He eivät hyväksyneet Jeesusta, koska he odottivat jonkin yliluonnollisen 

olennon ilmestyvän pilvissä. Johannes tuomitsi nämä ihmiset pahimmilla termeillä 

sanoen: "Sellainen on antikristus". 

Nämä historialliset totuudet ovat olleet kätkössä kristilliseltä maailmalta. 

Herramme Jeesus Kristus tuli täyttämään lähetystehtävän, jonka tarkoitus oli tuoda 

Jumalan valtakunta maan päälle. Me emme kuitenkaan ymmärtäneet häntä. Me 

teimme suuren rikoksen naulitessamme hänet ristille. Se oli suuri murhenäytelmä. 

Myöhemmin sanoimme sen olleen Jumalan tahto. 

Uskosta siihen, että Jeesus tuli kuolemaan ristillä, on tullut kristinuskon 

suoranainen perusta. Jumalan sydän särkyi Aatamin kapinoidessa Häntä vastaan ja 

se särkyi uudestaan, kun Hänen poikansa naulittiin ristille Golgatalla. Me olimme 

surullisella tavalla ymmärtäneet väärin sekä Jumalan että Kristuksen. 

Miksi sitten tämä totuus on paljastettu nimenomaan tänä aikana? Sen tähden, että 

Kristuksen toisen tulemuksen aika on lähellä eikä Jumala halua kristittyjen tekevän 

samaa virhettä uudestaan. 



Vain jos Taivaallinen Isämme antaa ilmoituksen selvästä totuudesta, voivat kaikki 

kristilliset kirkot tulla yhdeksi. Totuus yhdistää meidät. Jos tiedämme totuuden, tuo 

totuus vapauttaa meidät vääristä uskomuksistamme ja keskuudessamme 

vallitsevasta epäharmoniasta. 

 

 

 

RISTIINNAULITSEMINEN - JEESUKSEN 

TOISSIJAINEN LÄHETYSTEHTÄVÄ 

Ristillä kuoleminen ei ollut lainkaan Jumalan Pojan alkuperäinen lähetystehtävä, 

vaan se oli muunnos hänen aiotusta tehtävästään; se päätettiin Kirkastusvuorella. 

Selostus tästä on merkittynä Luukkaan evankeliumissa: 

"Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. He 

näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava 

täytäntöön Jerusalemissa." (Luuk. 9:30-31) 

Kun Jeesus oli selittänyt Pietarille, pääopetuslapselleen, että hän kärsisi 

Jerusalemissa ja että hänet ristiinnaulittaisiin, Pietari vastusti voimakkaasti: 

"Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko."(Matt.16:22). 

Silloin Jeesus purki suuttumustaan häneen sanoen:  

"Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et 

ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten." (Matt.16:23). 

Kristityt lainaavat usein tätä kohtaa todisteena siitä, että Jeesus tuli kuolemaan 

ristillä. Tosiasiassa Jeesus nuhteli Pietaria vasta sen jälkeen, kun hän tiesi että 

Jumala oli muuttanut hänen lähetystehtävänsä. Koska Israelin kansa torjui 

Jeesuksen, Jumala tiesi, ettei Jeesus voisi jatkaa ensisijaista lähetystehtäväänsä, 

sillä se vaati ihmisten yhteistyötä. 

Tuossa Jeesuksen lähetystehtävän myöhäisessä vaiheessa Jumala pyysi häntä 

toteuttamaan ainoastaan rajoitetun päämäärän - henkisen vapahduksen. Jeesus 



valmistautui tätä toissijaista päämäärää varten. Pietari-parka ei kuitenkaan tiennyt 

mitään tästä muutoksesta. 

Jeesus kutsui Pietaria saatanaksi, koska Pietarin näennäisen lohduttavat sanat eivät 

olleet sinä ajankohtana Jumalan tahdon mukaiset. Pietari puhui tietämättömyydestä 

ja sokeudesta. Jeesus ei kuitenkaan voinut sallia, että myös tämä toissijainen 

lähetystehtävä menisi hukkaan, sillä silloin hänen tulonsa olisi ollut aivan turha. 

 

JEESUKSEN HYVÄKSYMINEN OLISI SYNNYTTÄNYT 

JUMALAN VALTAKUNNAN 

Mitä oikeastaan olisi tapahtunut, jos Israelin kansa olisi hyväksynyt Jeesuksen? 

Hänestä olisi todellakin tullut tuon kansan kuningas. Israelin kuninkaana hän olisi 

yhdistänyt opetuslapsensa kaikkien Aabrahamin jälkeläisten kanssa mukaan 

luettuina Jaakobin kaksitoista heimoa ja kaikki arabiheimot. He kaikki olisivat 

muodostaneet Jumalan Pojan yhden perheen. 

Jeesus Kristus olisi tuonut taivaallisen herruuden Israelin kansa keskuksena, ja 

Jumalan valtakunnan perustuslaki olisi julistettu hänen aikanaan. Silloin olisi 

perustettu voittamaton kansakunta, jossa Jumalan hallinta olisi toteutunut. Jumalan 

alaisuudessa oleva yksi kansa, jonka ensimmäisen Aatamin oli määrä perustaa, olisi 

lopulta toteutunut viimeisen Aatamin - Jeesuksen Kristuksen - hallitessa. Jopa 

Rooman imperiumi olisi nöyrtynyt Jumalan valtakunnan edessä. Tämä oli Jesajan 

ennustus: 

"Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen 

valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja 

iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä." (Jes.9:6) 

Jeesuksen kuoltua hänen opetuslapsensa marssivat kohti Roomaa kärsien ja 

vuodattaen vertaan, kuitenkin 400 vuoden sisällä Rooman imperiumi romahti 

tämän paljaskätisen armeijan edessä. Jos Jeesusta Kristusta ei olisi ristiinnaulittu, 

vaan hän olisi ollut tämän pyhän armeijan elävä komentaja, niin silloin koko 

Rooman imperiumi olisi tullut Jumalan herruuden alaisuuteen Jeesuksen 

elinaikana. 



Tuolloin suuri Rooman valtakunta oli maailman keskus. Jumalan 

pelastussuunnitelmana oli korjata entiselleen koko maailma. Niinpä Jumala oli 

valmistanut Rooman olemaan kaikkien kansojen keskipiste niin, että sen jälkeen 

kun Jumalan valtakunta olisi syntynyt Roomassa, se olisi voinut helposti levitä 

muuhun maailmaan. 

Jos Jeesus olisi voinut perustaa valtakuntansa Rooman valtakuntaan, silloin 

maailman jokainen kolkka olisi Rooman voiman ja vaikutusvallan avulla kuullut 

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin hänen elämänsä aikana. 

Ei olisi syytä Kristuksen toiseen tulemiseen, koska Messiaan lähetystehtävä olisi jo 

suoritettu loppuun. Ei olisi saatanaa eikä syntiä. Joka ainoa sielu olisi entiselleen 

korjattu tai olisi syntynyt Jumalan hyvyyteen ja täydellisyyteen. Miksi Kristuksen 

olisi tultava uudelleen? Lääkäriä ei tarvita, kun ei ole parannettavia potilaitakaan. 

Surullinen tosiasia on kuitenkin, että Jeesus Kristus kohdattiin kapinallisesti. Ilman 

Aatamin ja Eevan tottelevaisuutta Jumala ei voinut toteuttaa ihannettaan Eedenin 

puutarhassa, ja ilman valitun kansan yhteistoimintaa Jeesus Kristus ei voinut 

perustaa valtakuntaansa maan päälle. 

 

RISTIINNAULITSEMINEN TOI HENKISEN 

VAPAHDUKSEN 

Jeesus ryhtyi toissijaiseen lähetystehtäväänsä, henkisen vapahduksen tuomiseen. 

Jumala salli Poikansa olevan uhri, jonka ihmisten synti ja sokeus tekivät 

välttämättömäksi. Tämä oli ristiinnaulitsemisen merkitys. Jumala salli Jeesuksen 

kuolla ristillä lunnaina, jotka oli maksettava saatanalle. Jeesuksen 

ylösnousemuksen pohjalta Jumala saattoi vastapainoksi vaatia omistukseensa 

ihmisten sielut, vaikkakaan Hän ei voinut antaa ruumiin lunastusta. 

Sen tähden Jumalan voitto ei ollut ristissä vaan ylösnousemuksessa. Juuri se toi 

kristinuskon tarjoaman pelastuksen. Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa myös 

kristinusko naulittiin ristille. Herran ahdistuksen hetkellä kukaan ei pysynyt 

uskollisena hänelle. Jopa Pietari kielsi Kristuksen. Mutta ylösnousemuksen 



johdosta kristinusko heräsi henkiin. Sen jälkeen Jeesus 40 päivän aikana yhdisti 

kristinuskon pirstoutuneet osat. Tämä oli nykypäivän kristinuskon alku. 

Ylösnousemus on Kristuksen voitto, johon saatanan voimalla ei ole vaikutusvaltaa. 

Kun Jeesus Kristus luovutti ruumiinsa, hän luovutti myös ihmiskunnan ruumiin. 

Koska ruumiin lunastusta ei voitu toteuttaa kaksituhatta vuotta sitten, on meidän 

pelastuksemme rajoitettu: saimme ainoastaan henkisen vapahduksen. Maailmamme 

kärsii yhä saatanan vallan alaisuudessa. Synti on yhä voimakas ja hallitsee tässä 

maailmassa meidän ruumiimme kautta. Roomalaiskirjeessä Paavali huudahti 

tuskissaan: 

"Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos 

Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta! 

- Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin 

lakia." (Room.7:24-25) 

Niin on meidänkin laitamme. Hyväksymällä Kristuksen saamme henkisen 

vapahduksen, mutta meidän ruumiimme palvelee synnin lakia saatanan 

alaisuudessa, kunnes Kristus tulee toisen kerran ja vapahtaa meidät synnin 

kahleista. Ainoastaan Toisen Tulemuksen Herra voi antaa koko vapahduksen: 

henkisen vapahduksen ja myös ruumiimme lunastuksen. 

Kristinuskolla on nykyään valta antaa henkinen vapahdus. Toisin kuin Israelin 

kansalla, kristinuskolla ei ole fyysistä perustaa. Siksi Jumalan herruus 

kristinuskossa on herruutta vain  henkisessä kuningaskunnassa. 

 

RUKOUS GETSEMANEN PUUTARHASSA 

Emme ole ymmärtäneet Jeesuksen Kristuksen Getsemanen puutarhan rukouksen 

todellista henkeä. Puutarhassa Jeesus sanoi opetuslapsilleen: 

"Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa 

minun kanssani." Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili 

sanoen: "Isäni, jos mahdollista, niin menköön minulta pois tämä malja; ei 

kuitenkaan  niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä." (Matt.26:38-39) 



Jeesus ei rukoillut näin ainoastaan kerran vaan kolme kertaa. Hän oli surullinen 

kuolemaan asti. Kristillisessä maailmassa monet ajattelevat, että hän rukoili tällä 

tavalla oman inhimillisen heikkoutensa vuoksi. Mikään ei ole kauempana 

totuudesta kuin tämä uskomus. 

Rooman keisarien hallintokaudella sadattuhannet kristityt kärsivät 

marttyyrikuoleman. He eivät sanoneet: "Menköön pois minulta tämä malja." 

Joutuessaan ristiinnaulittavaksi Simon Pietari sanoi vainoojilleen: "En ole sen 

arvoinen, että kuolisin samalla tavalla kuin Herrani. Tehkää minulle palvelus, 

ristiinnaulitkaa minut ylösalaisin." Hän ei sanonut: "Menköön minulta pois tämä 

malja." 

Kun Stefanus, ensimmäinen kristitty marttyyri, kivitettiin kuoliaaksi, hän ei 

sanonut: "Menköön pois minulta tämä malja." Raamattu kertoo, että hän kuoli 

rauhallisesti rukoillen ahdistajiensa puolesta. 

Myös Raamatun ulkopuolella on tapahtunut vastaavaa. Jouduttuaan vangituksi ja 

hirtettäväksi Nathan Hale, nuori upseeri Yhdysvaltain vapaussodassa, sanoi: "Olen 

pahoillani vain siitä, että minulla on ainoastaan yksi elämä annettavana maani 

puolesta." Hän ei sanonut: "Menköön minulta pois tämä malja". 

Luuletteko, että Messias, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, olisi heikompi kuin kaikki 

nuo ihmiset -varsinkin, jos hänen tulonsa yksinomainen tarkoitus oli kuolla ristillä 

maailman pelastamiseksi? 

Getsemanen puutarhan rukous ei ollut ilmausta siitä, että Jeesus olisi pelännyt 

kuolemaa. Jeesus Kristus, meidän Herramme, olisi ollut valmis kuolemaan vaikka 

tuhat kertaa uudelleen, jos se olisi ollut ainoa tapa tuoda pelastus ihmiskunnalle. 

Jeesus oli huolestunut lähetystehtävänsä puolesta. Hän oli huolestunut Taivaallisen 

Isänsä kärsimyksistä. Hän oli huolestunut, koska hän saattoi nähdä ennalta 

ristiinnaulitsemisestaan aiheutuvat kauheat seuraukset. Jeesus tiesi, ettei hänen 

ristiinnaulitsemisensa ollut Jumalan ensisijainen tahto. Hän tiesi, että hänen 

kuolemansa johdosta taivaan valtakunnan toteutuminen lykkääntyisi toiset 

kaksituhatta vuotta ja että tänä aikana ihmiskunnan kärsimys jatkuisi. 



Jeesus tiesi, että miljoonat seuraajat joutuisivat kärsimään, joutuisivat 

vuodattamaan vertaan ja kärsisivät marttyyrikuoleman hänen laillaan. Hän tiesi, 

että Israel joutuisi hylätyksi ja hävitetyksi. Ja ennen kaikkea hän olisi halunnut 

tuoda voiton ja loistavan täyttymyksen Isän valtaistuimelle taivaaseen eikä palata 

yksin jouduttuaan ristiinnaulituksi. Hän ei tahtonut palata Jumalan luo näin vaan 

tahtoi palata voittoisasti kotiin. 

Niinpä Jeesus osoitti Getsemanen puutarhassa viimeisen epätoivoisen pyyntönsä 

Jumalalle: "Onko tällä myöhäisellä hetkellä enää mahdollista, että jään maan päälle 

täyttämään lähetystehtäväni?" Jos haluamme tulla todellisiksi Kristuksen 

seuraajiksi, meidän täytyy ymmärtää se suru ja tuska, jota Jeesus kärsi. 

Edelleen, jos ristiinnaulitseminen oli Jumalan täydellinen tahto, silloin Juudasta –

Jeesuksen kavaltajaa - olisi pidettävä sankarina. Jonkunhan oli annettava Jumalan 

Poika viholliselle, jos hänen kerran oli määrä joutua ristiinnaulittavaksi. Kuitenkin 

Jeesus sanoi Juudaksesta: 

" Voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan. Parempi olisi sille 

ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt." (Matt.26:24). 

Ja miksi Jeesus olisi ristillä huutanut: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?" 

(Matt.27:46). Jos ristiinnaulitseminen oli Jumalan tahto, Jeesuksen olisi pitänyt olla 

enemmän kuin onnellinen tuona hetkenä. Hän olisi huutanut: "Iloitse, Isä, olen 

voittaja!" 

 

KUINKA TOINEN TULEMUS TAPAHTUU 

Pohtikaamme nyt miten Kristuksen toinen tulemus tapahtuu. Luemme Raamatusta: 

"Ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja 

kirkkaudella." (Matt.24:30). Ilmestyskirjasta luemme: "Katso, hän tulee pilvissä..." 

(Ilm.1:7). Toisaalta voimme lukea myös: "Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä." 

(I Tess.5:2). 

Yksi profetia sanoo Herran tulevan taivaan pilvissä; toinen sanoo, että hän tulee 

niin kuin varas yöllä. Ne ovat tavallaan ristiriidassa keskenään, sillä jos hän tulee 



kuten varas, hän ei voi samaan aikaan ilmestyä pilvissä. Poimimmeko vain toisen 

profetian ja hylkäämme toisen? 

Kaksituhatta vuotta sitten Israelin valittu kansa ei tiennyt, että Jumalan sanoma oli 

ilmaistu symbolein. He tulkitsivat Jumalan sanoman kirjaimellisesti ja tekivät 

vakavan virheen. Lukiessamme Uutta testamenttia meidän ei pidä tehdä samaa 

virhettä, vaan meidän tulee lukea Raamattua Jumalan hengessä ja tietää symbolien 

ja vertauksien todellinen merkitys. 

Kaksituhatta vuotta sitten jokainen odotti Eliaan tulevan taivaalta, mutta hän ei 

tullut sillä tavalla. He odottivat Messiaan tulevan taivaan pilvissä, mutta hän ei 

tullut siten. Nykyisin kristityt odottavat Toisen Tulemuksen Herran tulevan 

pilvissä. 

Olkaamme tarpeeksi nöyriä ja vastaanottavaisia hyväksymään molemmat 

mahdollisuudet: hänen tulonsa taivaan pilvissä ja hänen tulonsa varkaana yöllä. Jos 

hyväksymme vain Herran pilvissä tulemisen ja jos odotuksemme ei toteudukaan 

Ihmisen Pojan tullessa lihallisena ihmisenä, teemme silloin mitä todennäköisimmin 

saman virheen kuin  ihmiset kaksituhatta vuotta sitten. 

Jos kuitenkin olemme nöyriä ja kykenemme hyväksymään Herran Ihmisen Poikana 

lihassa - joka on ainoa tapa, miten hän voisi tulla varkain - silloin kumpikaan tapa 

ei voi jäädä meiltä huomaamatta. Saamme olla varmoja siitä, että tapaamme 

Herran, tuli hän millä tavalla tahansa. 

Se, ettemme tapaisi Herraa ollenkaan, olisi mahdollista vain, jos hän tulisi varkain. 

Jos hän tulee pilvissä, meidän ei tarvitse huolehtia, sillä silloin jokainen näkee 

hänet. 

Minun on sanottava, että Jumala ei lähetä Poikaansa kirjaimellisesti taivaan 

pilvissä. Jos katselemme ylös taivaalle odottaen Herran toista tulemusta, tulemme 

pettymään. Hän tulee taas kerran ihmisenä lihassa. 

Tämä on Jumalan ilmoitus. Antakaa minun todistaa sen puolesta lukemalla 

merkittäviä ennustuksia Raamatusta. Luukkaan evankeliumista luemme:  

"Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi 

hän heille ja sanoi: 'Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla."' (Luuk.17:20) 



Jokainen näkisi taivaan pilvet, mutta Jeesus sanoi, ettemme huomaisi valtakunnan 

tuloa. Näkivätkö ihmiset Messiaan tulon kaksituhatta vuotta sitten? He eivät sitä 

nähneet, koska hän tuli Ihmisen Poikana lihallisena ihmisenä. 

Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo: 

"Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven 

hyljittäväksi." (Luuk.17:25) 

Jos Herra tulisi taivaan pilvissä voimalla ja suurella kunnialla enkelten trumpettien 

soidessa, kuka uskaltaisi hylätä hänet tai aiheuttaa hänelle kärsimystä? Nämä ovat 

Jeesuksen sanat; hän tulee kärsimään ja hänet torjutaan, koska hän tulee lihallisena 

ihmisenä. Aluksi ihmisten on vaikeaa tunnistaa hänet Kristuksena. Monet kristityt 

poimivat kiviä heittääkseen niillä häntä. Monet kutsuvat häntä Jumalan 

pilkkaajaksi, kerettiläiseksi ja väittävät hänen olevan pahojen henkien riivaama. 

Samoja syytöksiä esitettiin Jeesusta vastaan kaksituhatta vuotta sitten. 

"Ja niin kuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he 

söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni 

arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki." (Luuk.17:26-27) 

Tämä on kuvausta Ihmisen Pojan päivistä. Ihmisenä tuleva Jeesus julistaa taivaan 

valtakunnasta, mutta kukaan ei kiinnitä huomiota häneen. Tosiasiassa ihmiset 

nauravat hänelle, pilkkaavat häntä ja vainoavat häntä ja tekevät kaikenlaista pahaa 

häntä vastaan. 

Sillä välin maailma jatkaa tavalliseen tapaansa lihallisissa nautinnoissa siihen 

päivään asti, jolloin Herra kohotetaan tuomion valtaistuimelle. Kun maailma 

tunnistaa hänet Tuomion Herrana, on jo liian myöhäistä! Arkki suljetaan. Tuomio 

on jo käsillä. 

Seuraavaksi haluan teidän lukevan kohdan, jossa Jeesus sanoi: 

"Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen 

Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk.18:8) 

Historia saattaa toistaa itseään. Kaksituhatta vuotta sitten Israelissa vallitsi suuri 

usko: ihmiset rukoilivat synagogissa aamuin, päivin ja illoin. He lukivat 

lakkaamatta kirjoituksia kirjoittaen niitä rinnusliepeisiinsä ja lausuen niitä ääneen 



joka päivä. He pitivät kymmenen käskyä ja kaikki lait. He toivat kymmenyksensä 

temppeliin. He paastosivat. 

Kun Jumalan Poika sitten ilmestyi, he eivät kuitenkaan tunnistaneet häntä vaan 

naulitsivat hänet ristille. Jeesuksen Kristuksen silmissä maan päällä ei ollut 

lainkaan uskoa. Niinpä kun hän tulee vielä kerran Ihmisen Poikana lihallisena 

ihmisenä, saattaa olla, ettei maan päällä ole silloinkaan uskoa. Miljoonat kristityt ja 

tuhannet kirkot eivät ehkä milloinkaan näe Jumalan Pojan tulevan, koska hän tulee 

fyysisenä ihmisenä. 

Lukekaamme nyt vihdoin Matteuksen evankeliumissa: 

"Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta 

ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja 

silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois 

minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'" (Matt.7:22-23) 

Miksi nämä hurskaat kristityt, jotka vetoavat Herran nimeen, pitäisi tuomita 

pahantekijöinä? 

Kautta historian monet suuret rikokset ja synnit on tehty Jumalan nimessä. Paras 

esimerkki tästä on se, mitä tapahtui Jeesuksen aikana. Ihmiset, jotka vehkeilivät 

Jeesusta vastaan - ja jotka lopulta ristiinnaulitsivat hänet - olivat juuri niitä ihmisiä, 

jotka olivat yötä päivää uskollisesti noudattaneet Jumalan sanaa. Mutta kun 

Jumalan Poika tuli heidän luokseen, he tekivät historian pahimman rikoksen: he 

surmasivat Jumalan ainoan Pojan - ja sen he tekivät Jumalan nimessä! 

Nykyään meillä on sama vastuu kuin ihmisillä kaksituhatta vuotta sitten. Jos emme 

tunnista Jumalan Poikaa ja seuraa häntä, hän sanoo meille, välittämättä siitä kuinka 

hyviä tekomme tai rukouksemme ovat olleet: "Menkää pois minun tyköäni, te 

laittomuuden tekijät." 

Vaikka torjunta ja vaino saattaa aluksi olla hyvinkin ankaraa, Kristus ei kuitenkaan 

palaa tullakseen taas ristiinnaulituksi. Toisen Tulemuksen Herra tulee olemaan 

voitokas ja hänet kohotetaan lopulta tuomion valtaistuimelle, ja hän tuomitsee 

maailman. 



Kun Kristus kohotetaan valtaistuimelle, jokainen silmä näkee hänet. Jokaiselle on 

täysin selvää, kuka hän on. Ne, jotka ovat jo syyttäneet häntä ja hyljänneet hänet, 

tulevat valittamaan ja suremaan sitä pahaa mitä ovat hänelle tehneet, mutta se on 

liian myöhäistä. Herra sanoo heille: "En ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois 

minun tyköäni, te laittomuuden tekijät." 

 

 

 

TAIVAAN PILVIEN MERKITYS 

Raamattu on kirjoitettu symbolein. Jeesus sanoi: "Minä olen viinipuu, te olette 

oksat." Tämä on symbolinen ilmaus. Samoin taivaan pilvillä on henkinen merkitys. 

Ilmestyskirjasta luemme: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat 

kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä." (Ilm.17:15). Raamattu 

ilmaisee, että vesi symbolisoi langenneen ihmiskunnan väkijoukkoja. 

Pilvet ovat höyrystynyttä vettä. Vesi on usein saastaista ja siinä on monia vieraita 

aineita, mutta kun sellainen vesi höyrystyy pilveksi, se jättää epäpuhtaudet 

taakseen. Siten ne ihmiset, jotka 'höyrystetään' ja puhdistetaan ihmiskunnan vesien 

joukosta, ovat symbolisesti taivaan pilvien asemassa. 

Kristus tulee pyhitettyjen, uudestisyntyneiden kristittyjen joukossa; niiden, jotka on 

puhdistettu, kohotettu, synnistä. He muodostavat Jumalan valtakunnan perustan. 

 

JUMALAN TOTEUTUNUT TARKOITUS 

Jumalan tarkoituksena oli alusta alkaen luoda taivaan valtakunta maan päälle. Jos 

ensimmäinen Aatami ja ensimmäinen Eeva olisivat olleet  todella tottelevaisia 

Jumalalle, he olisivat saavuttaneet täydellisyyden, ja Jumala olisi siunannut heidät 

taivaalliseen avioliittoon ja perustanut ensimmäisen perheen maan päälle. Tästä 

perheestä olisi tullut Jumalan maanpäällisen valtakunnan kulmakivi. Aatami ja 

Eeva olisivat olleet ihmiskunnan todellinen isä ja todellinen äiti. Eedenin puutarha 



on tuon valtakunnan symbolinen ilmaus. Tämä maailma olisi ollut Jumalan ilon 

lähde. 

Ensimmäinen Aatami ja Eeva epäonnistuivat, mutta Jumalan ihanne pysyi samana. 

Jumala päätti toteuttaa alkuperäisen taivaan valtakunnan ja ilon maailman. 

Neljätuhatta raamatunhistoriallista vuotta myöhemmin Jumala aikoi korjata 

entiselleen Jumalan maanpäällisen valtakunnan täydellisen Aatamin kautta. Jeesus 

Kristus oli tuo täydellinen Aatami. 

Luemme Raamatusta, että Jeesus oli viimeinen Aatami (I Kor.15:45). Hän tuli 

täydellisenä Aatamina kaksituhatta vuotta sitten ensimmäisen, epäonnistuneen 

Aatamin sijalle. 

Ainoastaan Aatamin entiselleen korjauksen kautta ei voisi syntyä taivaan 

valtakuntaa. Oli oltava myös morsian, äiti - toinen Eeva. Niinpä Jumala aikoi 

korjata entiselleen tätä toista täydellistä Aatamia - Jeesusta Kristusta - varten 

morsiamen, täydellisen Eevan. Ensimmäinen perhe, joka oli menetetty Eedenin 

puutarhassa, olisi näin korjattu entiselleen. 

Israelin valitun kansan kapinoinnin tähden tämä ei kuitenkaan voinut toteutua. Siitä 

huolimatta Jumala on päättänyt täyttää tahtonsa; Hän on luvannut Kristuksen 

palaavan takaisin. 

Noin kaksituhatta vuotta on kulunut Jeesuksen Kristuksen kuolemasta. Nyt Jumala 

on taas valmis lähettämään Poikansa - kolmannen Aatamin. Kautta historian 

Jumala on aina saavuttanut päämääränsä kolmannella yrittämällä. On totta, että 

numero kolme on täydellisyyden luku. Tällä kertaa Jumala lopullisesti toteuttaa 

alkuperäisen ihanteensa siunaamalla täydellisen Aatamin ja Eevan taivaalliseen 

avioliittoon luoden siten Jumalan maanpäällisen valtakunnan perustan. 

Tämä lopullinen kohokohta on ennustettu ilmestyskirjassa Karitsan hääateriana. 

Toisen Tulemuksen Herra on tuo Karitsa. Herra tulee täydellisenä Aatamina, ja hän 

korjaa entiselleen täydellisen Eevan. Sitten heidät ylennetään ja heistä tulee 

ihmiskunnan Todelliset Vanhemmat. Lopultakin Jumalan ilo on täydellinen. 

Vähän ennen ristiinnaulitsemistaan Jeesus sanoi Pietarille: 



"Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan 

päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva 

päästetty taivaissa." (Matt.16:19) 

Erehdys tehtiin maan päällä; synti suoritettiin maan päällä. Sen tähden erehdys 

täytyy korjata ja synti täytyy pyyhkiä pois maan päällä. Jeesus pyysi meitä 

rukoilemaan: "Tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan 

päällä niin kuin taivaassa". Maa on ongelma. Sen tähden Kristuksen on tultava 

takaisin maan päälle. 

Monet uskovat, että kun maailman loppu tulee, Jumala tuhoaa kaiken. Aurinko 

pimenee, tähdet putoavat taivaalta ja maa palaa. Vain kourallinen kristittyjä 

kohotetaan ilmaan ja he aloittavat tuhatvuotisen valtakunnan Kristuksen kanssa. 

Jos Jumala tekisi tämän, Hänestä tulisi epäonnistunut Jumala, koska Hänen 

alkuperäinen tahtonsa ei milloinkaan toteutuisi maan päällä. Hän luopuisi tästä 

maailmasta saatanan tähden. Silloin saatanasta tulisi itse asiassa voittaja. Näin ei 

tule milloinkaan tapahtumaan. Jumala on kaikkivaltias; Hän ei luovu tästä 

maailmasta. Se oli tarkoitettu olemaan, ja se tulee olemaan, Hänen valtakuntansa. 

Voitte olla taivaan valtakunnan kansalaisia, jos kohtaatte tulevan Messiaan. Hän 

on teidän toivonne, minun toivoni ja tämän maailman ainoa toivo. 

Jos kuitenkin epäonnistumme tunnistamaan hänet, kristinuskolla ei ole toivoa. 

Kristinusko tulee rappeutumaan ja sen henkinen tuli sammuu. Kirkoista tulee 

vanhan perinnön hautoja. Maailmamme tuomitaan silloin. 

Olen puhunut teille tottelevaisena Jumalan käskyä kohtaan. Raamattu sanoo: 

"Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni 

kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne 

näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat." (Apt.2:17) 

Elämme epätavallista aikaa uuden aikakauden kynnyksellä. Taivas on lähellä ja jos 

vakavasti rukoilette Jumalaa, Hän vastaa teille. Teidän pitää kysyä Häneltä: 

"Kuinka voin tietää, että pastori Moon kertoo totuuden?" Älkää antako minun tai 

kenenkään muun vastata tuohon kysymykseen puolestanne. Antakaa Jumalan 



vastata teille suoraan. Menkää siis rauhaan ja kysykää Jumalalta vakavasti ja 

vilpittömästi. Kohdatkaa Jumala rukouksessa. Jumala paljastaa teille vastauksen. 

Ihmiskunnan toivo on Messias. Tuo 'Herran suuri ja kauhea päivä' on käsillä. 

Riippuu teistä itsestänne, onko tuo päivä suuri vai kauhea. Jos kohtaatte Messiaan, 

on tuo päivä teille suuri; jos epäonnistutte kohtaamaan hänet, on tuo päivä teille 

todellakin kauhea. 

Jumala siunatkoon teitä.  
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