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Jumalan valtakunnan 

evankeliumi 
Se on ratkaisu! 

Ymmärrätkö, että Jeesus sanoi, että loppu ei voi tulla ennen kuin Jumalan 

valtakuntaa julistetaan maailmalle todistajana? 

 
”Susi asuu myös lampaan kanssa. He eivät saa vahingoittaa eikä tuhota koko pyhää 

vuoristani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta. Koska vedet peittävät meren.” 

(Jesaja 11: 6,9) 

 
mennessä 

Bob Thiel, tohtori 

Jumalan valtakunnan 

evankeliumi 
Se on ratkaisu! 
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Miksi ihmiskunta ei voi ratkaista ongelmiaan? 

Tiesitkö, että ensimmäiset ja viimeiset asiat, jotka Raamattu osoittaa, että Jeesus saarnasi, olivat 
huolestuneita Jumalan valtakunnan evankeliumista? 

Tiesitkö, että Jumalan valtakunta oli apostolien ja heitä seuraavien ensimmäisten painopiste?  

Onko Jumalan valtakunta Jeesuksen henkilö? Elääkö Jumalan Jeesuksen valtakunta hänen 
elämänsä meissä nyt? Onko Jumalan valtakunta jonkinlainen tulevaisuuden todellinen valtakunta? 

Uskotko mitä Raamattu opettaa? 

Mikä on valtakunta? Mikä on Jumalan valtakunta? Mitä Raamattu opettaa? Mitä varhaiskristillinen 
kirkko opetti? 

Ymmärrätkö, ettei loppua voi tulla ennen kuin Jumalan valtakuntaa julistetaan maailmalle 
todistajana? 

Etukannen valokuvassa näkyy suden kanssa makaava lammas, sellaisena kuin se on kirjoittanut Burdine Printing and 
Graphics. Takakannen valokuva on osa alkuperäisestä jumalan kirkon rakennuksesta Jerusalemissa, jonka otti 
vuonna 2013 tohtori Bob Thiel..  

 

SISÄLLYS 
 

1. Onko ihmiskunnalla ratkaisuja? 

2. Mitä evankeliumia Jeesus saarnasi? 

3. Tunsiko Jumalan valtakunta Vanhassa testamentissa? 

4. Opetteliko apostolit evankeliumia Kuningaskunta? 

5. Uuden testamentin ulkopuolella opetetut lähteet Jumalan valtakunta. 

6. Kreikkalais-roomalaisten kirkkojen mukaan valtakunta on tärkeä, mutta ... 
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7. Miksi Jumalan valtakunta?  

Yhteystiedot  

 

Huomaa: Tämä kirja on käännös englanninkielisestä versiosta joku, joka ei ole jatkuvan Jumalan 
kirkon jäsen, siis jotkut ilmaisut eivät välttämättä välitä alkuperäistä kokonaan, mutta toivotaan 
olevan lähellä. Englanninkielinen versio on saatavana ilmaiseksi verkossa osoitteessa www.ccog.org 
  

 

 

 

1. Onko ihmiskunnalla ratkaisuja? 

Maailmalla on monia ongelmia. 

Monet ihmiset ovat nälkäisiä.Monia ihmisiä on sorrettu.Monilla ihmisillä on köyhyys.Monit maat ovat 
vakavassa velassa.Lapset, myös syntymättömät, joutuvat väärinkäytöksiin.Lääkkeille kestävät 
sairaudet koskevat monia lääkäreitä.Majojen teollisuuskaupungeissa ilma on liian saastunut ollakseen 
terveellisiä. Eri poliitikot uhkaavat sotaa. Terrori-iskut jatkuvat. 

Voivatko maailman johtajat korjata ihmiskunnan ongelmat? 

Monet ajattelevat niin.  

Uusi yleinen esityslista 

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) 193 maata äänesti 25. syyskuuta 2015 Vatikaanin paavin 
Franciscon avainkäsittelyn jälkeen 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamisesta, jota 
joskus kutsuttiin uudeksi maailmanlaajuiseksi toimintaohjelmaksi. YK: n 17 tavoitetta:  

Tavoite 1. Lopeta köyhyys kaikissa muodoissaan kaikkialla  

Tavoite 2.Loputa nälkä, saavuta elintarviketurva ja parannettu ravitsemus ja edistä 
kestävää maataloutta 

Tavoite 3. Varmista terveellinen elämä ja edistä hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä 

Tavoite 4. Varmistetaan osallistava ja tasapuolinen laatukoulutus ja edistetään elinikäisen 
oppimisen mahdollisuuksia kaikille 

Tavoite 5. Saavuta sukupuolten tasa-arvo ja anna kaikille naisille ja tytöille mahdollisuus 

Tavoite 6. Varmistetaan veden saatavuus ja kestävä hallinta sekä puhtaanapito kaikille 
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Tavoite 7. Varmista kaikille kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja nykyaikaisen 
energian saatavuus 

Tavoite 8. Edistetään kestävää, osallistavaa ja kestävää talouskasvua, täysimääräistä ja 
tuottavaa työllisyyttä sekä ihmisarvoista työtä 

 Tavoite 9. Rakenna joustava infrastruktuuri, edistetään osallistavaa ja kestävää 
teollistumista ja edistetään innovaatioita 

Tavoite 10. Vähennä eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä 

Tavoite 11. Tehdään kaupungeista ja asutuksista osallistavat, turvalliset, kestävät ja 
kestävät 

Tavoite 12. Varmista kestävät kulutus- ja tuotantomallit 

Tavoite 13. ryhdytään kiireellisiin toimiin ilmastomuutoksen ja sen vaikutusten 
torjumiseksi 

Tavoite 14. Suojella ja käyttää kestävästi valtameriä, meriä ja meren luonnonvaroja 
kestävään kehitykseen 

Tavoite 15. Suojaa, palauttaa ja edistää maan ekosysteemien kestävää käyttöä, hoitaa 
metsiä kestävästi, torjua aavikoituminen ja pysäyttää ja kääntää maan huonontuminen ja 
pysäyttää biologisen monimuotoisuuden menetys 

Tavoite 16. Edistetään rauhanomaisia ja osallistavia yhteiskuntia kestävän kehityksen 
edistämiseksi, tarjotaan oikeuden saatavuus kaikille ja rakennetaan tehokkaita, vastuullisia 
ja osallistavia instituutioita kaikilla tasoilla 

Tavoite 17. Vahvistetaan täytäntöönpanomenetelmiä ja elvytetään kestävää kehitystä 
edistävää maailmanlaajuista kumppanuutta 

Tämän toimintaohjelman on tarkoitus toteuttaa kokonaan vuoteen 2030 mennessä, ja sitä 
kutsutaan myös kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaksi vuodeksi 2030. Sen 
tavoitteena on ratkaista ihmiskunnan ongelmat sääntelyn, koulutuksen sekä 
kansainvälisen ja uskontojen välisen yhteistyön avulla. Vaikka monet sen tavoitteista ovat 
hyviä, jotkut sen menetelmistä ja tavoitteista ovat pahoja (vrt. 1. Moos. 3: 5). Tämä 
esityslista on myös yhdenmukainen paavi Franciscusin Laudato Si -syklisessä lehdessä. 

”Uutta yleistä agentaa” voitaisiin kutsua ”uudeksi katoliseksi agendaksi”, koska sana 
”katolinen” tarkoittaa ”universaalia”. Paavi Franciscus kutsui adoptiota  

uuden yleisen agendan ”tärkeä merkki toivosta”. 

YK: n sopimuksen jatkona pidettiin kokous Pariisissa joulukuussa 2015 (virallisesti 
nimeltään YK: n ilmastomuutosta koskevan puitesopimuksen osapuolten 21. konferenssi). 
Paavi Francis kiitti myös tätä kansainvälistä sopimusta ja kehotti maita "seuraamaan 
tarkkaan etenemistä tiellä jatkuvasti kasvavalla solidaarisuuden tunnelmalla".  
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Lähes kaikki maailman kansakunnat suostuivat Pariisin sopimuksiin, joilla oli erityiset 
ympäristötavoitteet ja taloudelliset sitoumukset. (Sitten Yhdysvaltain presidentti Barack 
Obama allekirjoitti asiakirjan Yhdysvaltojen sitoutumisesta tähän vuonna 2016, mutta 
vuonna 2017 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvallat EI hyväksy 
Pariisin sovittuja sopimuksia. Tämä aiheutti kansainvälistä raivostusta ja on auttanut 
eristämään Yhdysvaltoja. Euroopasta ja monista muista maailman osista.) Paavi Franciscus 
myöhemmin totesi, että ihmiskunta "kaatuu", jos se ei tee ilmastonmuutosta. 

 

Vaikka kukaan ei halua hengittää saastunutta ilmaa, olla nälkäinen, köyhdyttää, olla 
uhanalainen jne., Ratkaisevatko ihmisyritykset Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 2030 
asialistan tavoitteita ja / tai Pariisin sopimuksia ihmiskunnan ongelmat? 
 

Yhdistyneiden Kansakuntien ennätys 

Yhdistyneet Kansakunnat perustettiin ja perustettiin 24. lokakuuta 1945 toisen maailmansodan 
jälkeen uuden tällaisen konfliktin estämiseksi ja rauhan edistämiseksi maailmassa. Perustamisessaan 
YK: lla oli 51 jäsenvaltiota; nyt on 193. 

YK: n perustamisen jälkeen ympäri maailmaa on ollut satoja, ellei tuhansia konflikteja, mutta meil lä ei 
ole vielä ollut, mitä voitaisiin kuvata kolmanneksi maailmansodaksi. 

Jotkut uskovat, että YK: n kaltainen kansainvälinen yhteistyö väittää edistävän yhdessä 
uskontojenvälisen ja ekumeenisen esityslistan kanssa, jota paavi Franciscus ja monet muut 
uskonnolliset johtajat pyrkivät edistämään, ja rauha ja vauraus. 

Yhdistyneiden Kansakuntien tulokset tämän saavuttamiseksi eivät ole kuitenkaan olleet hyviä. YK: n 
perustamisen jälkeen lukuisten aseellisten konfliktien lisäksi miljoonat ovat nälkäisiä, pakolaisia ja / 
tai epätoivoisesti köyhiä. 

Yli kymmenen vuotta sitten Yhdistyneet Kansakunnat aikoivat toteuttaa vuosituhannen 
kehitystavoitteitaan. Sillä oli kahdeksan ”kehitystavoitetta”, mutta se ei onnistunut edes YK: n 
mukaan. Joten vuonna 2015 hyväksyttiin sen ns. 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Jotkut ovat 
optimistisia. Jotkut pitävät sitä utopistisena fantasiana. 

Utopiaa ajatellen, paavi Franciscus sanoi 6. toukokuuta 2016 unelmoivansa inhimillisestä 
eurooppalaisesta utopiasta siitä, että hänen kirkonsa voisi auttaa sitä maanosaa saavuttamaan. 
Paavin unelma osoittautuu kuitenkin painajaiseksi (vrt. Ilmestys 18). 

Yhteistyötä ja menestystä voi olla, mutta … 

Merriam Websterin sanakirjan mukaan utopia on ”kuvitteellinen paikka, jossa hallitus, lait ja 
sosiaaliset olosuhteet ovat täydelliset.” Raamattu opettaa, että ihmiskunta ei voi ratkaista 
ongelmiaan yksinään: 

23 Herra, tiedän, että ihmisen tie ei ole itsessään; Se ei ole ihminen, joka kävelee ohjaamaan omia 
vaiheitaan. (Jeremian 10:23, NKJV kaikkialla, ellei toisin mainita) 

Raamattu opettaa, että kansainvälinen yhteistyö epäonnistuu: 
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16 Tuho ja kurjuus ovat heidän tapansa; 17 Ja kuinka rauhaa he eivät ole tienneet. 18 Heidän 
silmiensä edessä ei ole Jumalan pelkoa. (Roomalaisille 3: 16-18) 

Silti monet ihmiset pyrkivät näkemykseen utopistisesta yhteiskunnasta ja yrittävät joskus jopa ottaa 
mukaan uskonnon. Mutta melkein kukaan ei halua seurata yhden todellisen Jumalan tapoja. Ei ole 
niin, että missään Yhdistyneiden kansakuntien Vatikaanin tavoitteissa ei edistytä. Siellä on joitain (ja 
monet tavoitteista ovat hyviä), sekä joitakin takaiskuja. 

Itse asiassa ja todennäköisesti massiivisen konfliktin jälkeen sovitaan ja vahvistetaan tietyntyyppinen 
kansainvälinen rauhansopimus (Daniel 9:27). Tällöin monet ovat virheellisesti uskovat, että 
ihmiskunta luo rauhallisemman ja utopistisemman yhteiskunnan. 

Tällainen kansainvälinen ”utopistinen edistyminen” (vrt. Hesekielin 13:10), samoin kuin monet muut 
merkit ja ihmeet (2Tess. 2: 9-12) otetaan mukaan moniin. Mutta Raamattu sanoo, että sellainen 
rauha ei kestä (Daniel 9:27; 11: 31-44), huolimatta siitä, mitä johtajat väittävät (1Tess. 5: 3; Jesaja 59: 
8). 

Ajatus siitä, että paitsi Jeesus (vrt. Joh. 15: 5; Matt. 24: 21-22), ihmiskunta voi tuoda utopiaa tässä 
”nykyisessä pahan aikakaudella”, on väärä evankeliumi (Gal. 1: 3-10). 

Jos yksin ihmiskunta on täysin kykenemätön todella toteuttamaan utopiaa, onko minkä tahansa 
tyyppinen utopia mahdollista? 

Joo. 

Jumalan valtakunta tekee tästä planeetasta ja myöhemmin koko iankaikkisuuden uskomattoman 
paremmiksi. 
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2. Mitä evankeliumi Jeesus saarnasi? 

Raamattu opettaa, että utopistinen yhteiskunta, nimeltään Jumalan valtakunta, korvaa ihmishallinnot 
(Daniel 2:44; Ilm. 11:15; 19: 1-21). 

Kun Jeesus aloitti julkisen palvelunsa, hän aloitti saarnaamalla evankeliumi Jumalan valtakunnasta. 
Tätä Mark ilmoitti: 

14.Jos John oli asetettu vankilaan, Jeesus tuli Galileaan saarnaten Jumalan valtakunnan evankeliumia, 
15 ja sanoen: ”Aika on täytetty, ja Jumalan valtakunta on käsillä. Tee parannus ja usko evankeliumiin 
”(Mark. 1: 14-15). 

Termi evankeliumi tulee kreikkalaisesta sanasta, joka on translitteroitu euangelioniksi, ja tarkoittaa 
”hyvää viestiä” tai ”hyvää uutista”. Uudessa testamentissa englannin sana “kingdom”, joka liittyy 
Jumalan valtakuntaan, mainitaan noin 149 kertaa NKJV: ssä. ja 151 Douay Rheims Raamatussa. Se 
tulee kreikankielisestä sanasta, joka on translitteroitu basileiana, joka tarkoittaa rojaltin sääntöä tai 
valtakuntaa. 

Ihmisen valtakunnilla, kuten myös Jumalan valtakunnalla, on kuningas (Ilm. 17:14), ne kattavat 
maantieteellisen alueen (Ilm. 11:15), heillä on säännöt (Jes. 2: 3-4; 30: 9) ja heillä on koehenkilöt 
(Luuk. 13:29). 

Tässä on ensimmäinen Jeesuksen julkinen opetus, jonka Matteus kirjaa: 

23.Jos Jeesus kulki ympäri Galileaa, opettaen heidän synagogissaan saarnaten valtakunnan 
evankeliumia (Matt. 4:23). 

Matthew kirjaa myös: 

35 Sitten Jeesus kävi ympäri kaikkia kaupunkeja ja kyliä opettaen heidän synagogissaan saarnaten 
valtakunnan evankeliumia (Matt. 9:35). 

Uusi testamentti osoittaa, että Jeesus hallitsee ikuisesti: 

33Ja hän hallitsee Jaakobin taloa ikuisesti, ja Hänen valtakunnallaan ei ole loppua (Luuk. 1:33). 

Luukas kertoo, että Jeesuksen lähettämisen tarkoituksena oli saarnata Jumalan valtakuntaa. 
Huomaa, mitä Jeesus opetti: 

43 Hän sanoi heille: "Minun on saarnattava Jumalan valtakuntaa myös muille kaupungeille, koska tätä 
tarkoitusta varten olen lähetetty" (Luuk. 4:43). 
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Oletko koskaan kuullut saarnaamista? Tiesitkö koskaan, että Jeesuksen lähettämisen tarkoitus oli 
saarnata Jumalan valtakuntaa? 

Luukas toteaa myös, että Jeesus meni saarnaamaan Jumalan valtakuntaa: 

10Jos apostolit palattuaan kertoivat hänelle kaiken, mitä he olivat tehneet. Sitten hän otti heidät ja 
meni syrjään yksityisesti autioan paikkaan, joka kuuluu kaupunkiin nimeltään Bethsaida. 11 Mutta 
kun joukot tiesivät sen, seurasivat häntä; Ja hän otti heidät vastaan ja puhui heille Jumalan 
valtakunnasta (Luuk. 9: 10-11). 

Jeesus opetti, että Jumalan valtakunnan tulisi olla ensisijainen tavoite niille, jotka seuraavat Häntä:  

33 Mutta etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan (Matt. 6:33). 

31.Mutta etsi Jumalan valtakuntaa, ja kaikki nämä asiat lisätään sinulle. 32Älä pelkää, pieni parvi, sillä 
isäsi ilo on antaa sinulle valtakunta (Luuk. 12: 31-32). 

Kristittyjen on haettava ensin Jumalan valtakuntaa. He tekevät tämän tekemällä tästä ensisijaisen 
prioriteettinsa elämällä niin kuin Kristus saisi heidät elämään ja odottaisivat Hänen paluutaan ja 
valtakuntansa. Useimmat, jotka tunnustavat Kristuksen, eivät vain vain etsi ensin Jumalan 
valtakuntaa, he eivät edes tiedä mikä se on. Monet uskovat myös virheellisesti, että osallistuminen 
maalliseen politiikkaan on sitä, mitä Jumala odottaa kristittyiltä. 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 parvelle (vrt. Roomalaisille 11: 5). Se vaatii 
nöyryyttä olla halukas olemaan osa todellista pientä parvea. 

Jumalan valtakuntaa ei ole vielä perustettu maan päälle 

Jeesus opetti, että seuraajiensa tulisi rukoilla valtakunnan tuloa, siksi heillä ei ole sitä jo 
hallussaan: 

9Taivasisämme, pyhitetty olkoon sinun nimesi. 10 Valtakuntasi tulee. Sinun tahtosi 
tapahtuu (Matt. 6: 9-10). 

Jeesus lähetti opetuslapsensa julistamaan Jumalan valtakuntaa: 

Sitten hän kutsui kahdentoista opetuslapsensa yhteen ja antoi heille vallan ja vallan kaikille 
demonille ja parantaa sairauksia. 2Tämä lähetti heidät saarnaamaan Jumalan valtakuntaa 
(Luuk. 9: 1-2). 



9 
 

Jeesus opetti, että pelkästään hänen läsnäolonsa ei ollut valtakuntaa, koska valtakuntaa ei 
ollut perustettu maan päälle silloin, ja siksi hän teki sen, mitä hän ei ajannut demonia 
nimissään silloin: 

28 Mutta jos minä ajan demonit ulos Jumalan Hengen kautta, niin varmasti Jumalan 
valtakunta on tullut sinun päällesi (Matt. 12:28). 

Todellinen valtakunta on tulevaisuudessa - eikä se ole täällä nyt, kuten Markus osoittaa: 

47 Ja jos silmäsi aiheuttaa sinut syntiin, ota se pois. On parempi, että sinä pääset Jumalan 
valtakuntaan yhdellä silmällä sen sijaan, että sinulla olisi kaksi silmää, että heitettäisiin 
(Mark. 9:47). 

23. Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsilleen: ”Kuinka vaikeaa on niille, joilla on 
rikkautta päästä Jumalan valtakuntaan!” 24Ja opetuslapset hämmästyivät hänen 
sanoistaan. Mutta Jeesus vastasi taas ja sanoi heille: "Lapset, kuinka vaikeaa rikkailla 
luottaville on päästä Jumalan valtakuntaan! 25. Kamelin on helpompi mennä neulan läpi 
kuin rikkaan miehen pääsyn Jumalan valtakuntaan ”(Mark. 10: 23-25). 

25 Totisesti, sanon teille: en enää juo viiniköynnöksen hedelmiä siihen päivään mennessä, 
kun juon sitä uutta Jumalan valtakunnassa ”(Mark. 14:25).  

43 Joseph Arimathea, merkittävä neuvoston jäsen, joka itse odotti Jumalan valtakuntaa, 
tuli ja otti rohkeutta… (Markus 15:43). 

Jeesus opetti, että valtakunta ei ole nyt osa nykyistä maailmaa: 

36 Jeesus vastasi: ”Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Jos minun valtakuntani 
olisi tästä maailmasta, palvelijani taistelisivat, niin että minua ei pitäisi antaa juutalaisten 
luo; mutta nyt minun valtakuntani ei ole täältä ”(Joh. 18:36). 

Jeesus opetti, että valtakunta tulee sen jälkeen, kun hän palaa kuninkaakseen:  

31 ”Kun Ihmisen Poika tulee kunniassaan ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssaan, niin hän 
istuu kirkkauden valtaistuimella. 32Kaikki kansakunnat kootaan hänen edessään, ja Hän 
erottaa ne toisistaan, niin kuin paimen jakaa lampaat vuohista. 33Ja hän asettaa lampaat 
oikealle källeen, mutta vuohet vasemmalle. 34Kun kuningas sanoo oikealla puolellaan 
oleville, 'Tule, sinä siunatkoon Isääni, perinyt sinulle valmistetun valtakunnan maailman 
perustamisesta (Matt. 25: 31-34). 

Koska Jumalan valtakunta ei ole täällä, näemme todellisen utopian vasta sen jälkeen kun 
se on vahvistettu. Koska suurin osa ei ymmärrä Jumalan valtakuntaa, he eivät ymmärrä 
kuinka Hänen rakastava hallintonsa toimii. 

Jumalan valtakunta ei tule ”ennen kuin pakanoiden täyteys on tullut sisään” (Rooman 
11:25) - ja sitä ei ole vielä tapahtunut. 
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Millainen Jeesus sanoi valtakunnan olevan? 

Jeesus antoi selityksiä siitä, millainen Jumalan valtakunta on: 

26Ja hän sanoi: ”Jumalan valtakunta on kuin ihmisen pitäisi hajottaa siemeniä maahan, 27 ja hänen 
pitäisi nukkua yöllä ja nousta päivällä, ja siemenen itämisen ja kasvamisen, hän itse ei tiedä miten. 
28Maalle maa tuottaa satoa itsestään: ensin terä, sitten pää, sen jälkeen täysi vilja päässä. 29.Mutta 
kuin vilja kypsyy, hän panee heti sirpin, koska sato on tullut ”(Markus 4: 26-29). 

18 Sitten hän sanoi: "Millainen on Jumalan valtakunta? Ja mihin vertaan sitä? 19Se on kuin 
sinappisiemen, jonka mies otti ja pani puutarhaansa; ja siitä kasvoi ja siitä tuli suuri puu, ja ilmalinnut 
pesivät sen oksissa. ”20Ja taas hän sanoi:” Mihin minä vertaan Jumalan valtakuntaa? 21Se on kuin 
hapatus, jonka nainen otti ja piilotti kolmeen aterian mittaan, kunnes se kaikki hapattui ”(Luuk. 13: 
18-21). 

Nämä vertaukset viittaavat siihen, että aluksi Jumalan valtakunta on melko pieni, mutta siitä tulee 
suuri. 

Luke nauhoitti myös: 

29 He tulevat idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä ja istuvat Jumalan valtakunnassa (Luuk. 
13:29). 

Siten Jumalan valtakunnassa on ihmisiä kaikkialta maailmasta. Se EI rajoitu niihin, joilla on 
israelilaisten esi-isiä tai tiettyjä etnisiä ryhmiä. Kaikkialla ihmiset istuvat tässä valtakunnassa.  

Luuk. 17 ja valtakunta 

Luuk. 17: 20-21 hämmentää joitain. Mutta ennen kuin pääset siihen, huomaa, että ihmiset 
todella syövät Jumalan valtakunnassa: 

15 ”Autuas se, joka syö leipää Jumalan valtakunnassa!” (Luuk. 14:15).  

Koska ihmiset syövät (tulevaisuudessa) Jumalan valtakunnassa, se ei ole vain jotain, joka 
heidän sydämessään on nyt varattu, huolimatta Luukkaan 17:21 vääristä käännöksistä / 
väärinkäsityksistä, jotka viittaavat toisin. 

Luukauksen 17: 20–21 Moffatt-käännös voi auttaa jotkut ymmärtämään: 

20 Pharisealaisten kysyttyä, kun Jumalan valtakunta oli tulossa, hän vastasi heille: 
”Jumalan valtakunta ei tule, koska toivotte sen saavan näkyviin; 21 Kukaan ei sano: 'Tässä 
se on' tai 'Siellä se on', sillä Jumalan valtakunta on nyt sinun keskelläsi. "(Luuk. 17: 20-21, 
Moffatt; katso myös NASB: n ja ESV: n käännökset) 
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Huomaa, että Jeesus puhui kääntymättömille, lihallisille ja tekopyhille fariseuksille. Jeesus 
”vastasi heille” - fariseukset kysyivät Jeesukselta. He kieltäytyivät tunnustamasta Häntä. 

Oliko he kirkossa? Ei! 

Jeesus ei myöskään puhu kirkosta, joka pian järjestetään. Hän ei myöskään puhunut 
mielen tai sydämen tunteista. 

Jeesus puhui vallastaan! Fariseukset eivät kysyneet häneltä kirkossa. He eivät tienneet 
mitään uudesta testamentista, joka pian perustettaisiin. He eivät kysyneet tyypillisestä 
mielialasta. 

Jos joku ajattelee, että Jumalan valtakunta on KIRJA - ja Jumalan valtakunta oli 
”fariseusten sisällä” - oliko kirkko fariseusten sisällä? Ilmiselvästi ei! 

Tällainen johtopäätös on melko naurettava, eikö niin? Vaikka jotkut protestanttiset 
käännökset kääntävät osan Luuk. 17:21 sanasta ”Jumalan valtakunta on” sisälläsi ”(NKJV / 
KJV), jopa katolinen Uusi Jerusalemin Raamattu kääntää oikein sanan” Jumalan valtakunta 
on teidän keskuudessanne ”. 

Jeesus oli yksi fariseusten keskuudessa. Nyt fariseukset luulivat odottavansa Jumalan 
valtakuntaa. Mutta he ymmärsivät sen. Jeesus selitti, että se ei olisi paikallinen tai 
rajoitettu valtakunta vain juutalaisille, koska he näyttivät ajattelevan (eikä kirkkoa, kuten 
jotkut nyt uskovat). Jumalan valtakunta ei olisi vain yksi monista inhimillisistä ja näkyvistä 
valtakunnista, jotka ihmiset voisivat osoittaa tai nähdä ja sanoa: "Tämä se on täällä"; tai 
"se on valtakunta siellä." 

Itse Jeesus syntyi olemaan valtakunnan KUNINGAS, kuten hän selvästi kertoi Pilatukselle 
(Joh. 18: 36-37). Ymmärrä, että Raamatussa käytetään termejä "kuningas" ja "valtakunta" 
vastaavasti (esim. Daniel 7: 17-18,23). Tulevan Jumalan valtakunnan kuningas oli silloin ja 
siellä fariseusten vieressä. Mutta he eivät tunnustaisi häntä kuninkaaksi (Joh. 19:21). Kun 
Hän palaa, maailma hylkää Hänet (Ilm. 19:19). 

Jeesus jatkoi Luuk. 17: n seuraavissa jakeissa kuvaamaan toista tulemistaan, jolloin 
Jumalan valtakunta hallitsee kaikkea maata (jatkaen Moffattin kanssa johdonmukaisuutta 
tässä luvussa): 

22 Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Tulee päiviä, jolloin kaipaat turhaa ja pitkääsi olla edes yksi 
päivä Ihmisen Pojasta. 23 Miehet sanovat: 'Katso, tässä hän on!' "Katso, siinä hän on!" 
mutta älä mene ulos tai juokse heidän perässäsi, 24 kuten salamannopea, joka vilkkuu 
yhdeltä puolelta taivaasta toiselle, niin myös Ihmisen Poika tulee olemaan omaa 
päiväänsä. 25 Mutta hänen on ensin sietävä suurta kärsimystä ja nykyisen sukupolven on 
hylättävä. (Luuk. 17: 22-25, Moffatt) 

Jeesus viittasi salaman välähtämiseen, kuten Matteuksen evankeliumin 24: 27-31, 
kuvailessaan Hänen toista tulemistaan koko maailman sääntöihin. Jeesus ei sano, että 
hänen kansansa eivät pysty näkemään häntä, kun hän palaa. 
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Ihmiset eivät tunnusta Häntä kuninkaaksi (Ilm. 11:15) ja taistelevat Häntä vastaan (Ilm. 
19:19)! Monet luulevat, että Jeesus edustaa antikristusta. Jeesus ei sanonut, että Jumalan 
valtakunta olisi noissa fariseuksissa - hän kertoi heille muualla, että he eivät tule olemaan 
valtakunnassa tekopyhyyden vuoksi (Matt. 23: 13-14). Jeesus ei myöskään sanonut, että 
kirkko olisi valtakunta. 

Jumalan valtakunta on jotain, jonka ihmiset voivat jonakin päivänä päästä sisään - kuten 
oikeudenmukaisten ylösnousemuksessa! Edes Abraham ja muut patriarkat eivät ole vielä 
siellä (vrt. Hepr. 11: 13-40). 

Opetuslapset tiesivät, että Jumalan valtakunta ei ollut silloin heissä henkilökohtaisesti, ja 
että sen oli näytettävä seuraavana, joka tuli Luukkaan 17:21 jälkeen, osoittaa: 

11Nyt he kuultuaan nämä asiat, hän puhui toisen vertauksen, koska hän oli lähellä 
Jerusalemia ja koska he uskoivat Jumalan valtakunnan ilmestyvän heti (Luuk. 19:11). 

Valtakunta oli selvästi tulevaisuudessa 

Kuinka voit kertoa, onko valtakunta lähellä? Osana tätä kysymystä Jeesus luetteli 
profeetalliset tapahtumat (Luuk. 21: 8-28) ja opetti sitten: 

29Katso viikunapuuta ja kaikkia puita. 30Kun he ovat jo orastavia, näet ja tiedät itse, että 
kesä on nyt lähellä. 31Niin myös sinä, Kun näet näiden asioiden tapahtuvan, tiedä, että 
Jumalan valtakunta on lähellä (Luukas 21:29-31). 

Jeesus halusi kansansa seuraamaan profeetallisia tapahtumia tietääkseen milloin 
valtakunta tulee. Jeesus muualla käski kansansa tarkkailemaan profeetallisia tapahtumia ja 
kiinnittämään niihin huomiota (Luuk. 21:36; Mark. 13: 33-37). Jeesuksen sanoista 
huolimatta monet alentavat tarkkailemalla profeettisesti linkitettyjä maailmantapahtumia.  

Luukas 22 ja 23, Jeesus osoitti jälleen, että Jumalan valtakunta oli jotain, joka toteutuisi 
tulevaisuudessa, kun hän opetti: 

15 ”Uhkealla toiveella olen halunnut syödä tämän pääsiäisen kanssasi ennen kuin kärsin; 
16 Sillä minä sanon teille: en enää syö sitä, ennen kuin se täyttyy Jumalan valtakunnassa. 
”17 Sitten hän otti kupin ja kiitti ja sanoi:” Ota tämä ja jaa se keskenänne; 18 Sillä minä 
sanon teille: en juo viiniköynnöksen hedelmää ennen kuin Jumalan valtakunta tulee 
”(Luuk. 22: 15-18). 

39 Mutta yksi niistä pahoinpitelyistä, jotka ristiinnaulittiin hänen kanssaan, pilkkasivat 
häntä ja sanoivat: "Jos olet Messias, pelasta itseäsi ja pelasta myös meidät." 40 Ja hänen 
seuralaisensa nuhteli häntä ja sanoi hänelle: "Eivätkö sinä edes ole pelkäätkö Jumalaa? 
Sillä myös sinä tuomitset hänen kanssaan. 41 Ja niin me oikeasti olemmekin, koska 
olemme kelvollisia, sillä meille maksetaan palkka sen mukaan, mitä olemme tehneet, 
mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. ”42 Ja hän sanoi Yeshua:” Herrani, muista minut, 
kun tulet sisään sinun valtakuntasi. ”43Mutta Yeshua sanoi hänelle:” Aamen, sanon 
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sinulle, että tänään olet minun kanssani paratiisissa. ”(Luuk. 23: 39-43, arameankieli 
selkeästi englanniksi) 

Jumalan valtakunta ei tullut heti, kun Jeesus tapettiin, koska sekä Markus että Luukas 
osoittavat meille: 

43Joseph Arimathea, näkyvä neuvoston jäsen, joka itse odotti Jumalan valtakuntaa, tuli ja 
otti rohkeutta… (Markus 15:43). 

51. Hän oli kotoisin Arimatheasta, juutalaisten kaupungista, joka itse odotti myös Jumalan 
valtakuntaa (Luuk. 23:51). 

Juuri ylösnousemuksen jälkeen (1. Kor. 15: 50-55) kristityt syntyvät uudestaan päästäkseen 
Jumalan valtakuntaan, kuten Johannes toteaa: 

3Jesus vastasi ja sanoi hänelle: "Varmasti sanon minä sinulle, ellei uusi ole syntynyt, hän ei 
voi nähdä Jumalan valtakuntaa." 4Nikodemus sanoi hänelle: "Kuinka ihminen voi syntyä 
vanhana ollessaan? Voiko hän päästä toisen kerran äitinsä kohdussa ja syntyä? ”5 Jeesus 
vastasi:” Varmasti sanon minä sinulle: ellei ihminen ole syntynyt vedestä ja hengestä, hän 
ei voi päästä Jumalan valtakuntaan (Joh. 3: 3 5). 

Vain Jumalan ihmiset näkevät Jumalan viimeisen vuosituhannen jälkeisen valtakunnan. 

Ymmärtäkää nyt entisestään, että Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen hän opetti jälleen 
Jumalan valtakunnasta: 

3 Hän myös esitteli itsensä elossa kärsimyksensä jälkeen monilla erehtymättömillä 
todisteilla, jotka he näkivät 40 päivän ajan ja puhuivat Jumalan valtakuntaan liittyvistä 
asioista (Apostolien teot) 1:3). 

Ensimmäinen ja viimeinen saarna, jonka Jeesus antoi, koskivat Jumalan valtakuntaa! Jeesus tuli 
lähettilääksi opettamaan tuosta valtakunnasta. 

Jeesuksella oli myös apostoli Johannes kirjoittamassa Jumalan tuhannen vuosituhannen valtakuntaa, 
joka olisi maan päällä. Huomaa, mitä hän oli John kirjoittanut:  

4 Näin heidän sielunsa, joille on leikattu pea Jeesuksesta todistamisen ja Jumalan sanan vuoksi, jotka 
eivät ole palvonneet petoa tai hänen kuvaansa eivätkä olleet saaneet merkkiään otsaansa tai käsiinsä. 
Ja he asuivat ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhat vuotta (Ilm. 20: 4). 

Varhaiset kristityt opettivat, että tuhannen vuosituhannen ajan kestävä Jumalan valtakunta olisi 
maan päällä ja korvaa maailman hallitukset Raamatun opettamana (vrt. Ilm. 5:10, 11:15).  

Miksi, jos Jumalan valtakunta on niin tärkeä, et ole useimmiten kuullut siitä kovinkaan paljon? 
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Osittain siksi, että Jeesus kutsui sitä mysteereksi: 

11 Ja hän sanoi heille: "Teille on annettu tietää Jumalan valtakunnan salaisuus; mutta niille, jotka ovat 
ulkopuolella, kaikki tulee vertauksin (Mark. 4:11). 

Vielä tänäänkin todellinen Jumalan valtakunta on mysteeri suurimmalle osalle, kuten suuri osa 
Jumalan suunnitelmasta (katso myös ilmainen kirjamme, online-osoitteessa www.ccog.org, otsikko: 
Jumalan salaperäisyys Miksi Jumala loi mitään? Miksi Jumala teki sinusta ?). 

Ajattele myös, että Jeesus sanoi, että (ikä) loppu tulee (pian) JÄLKEEN valtakunnan evankeliumia 
saarnataan koko maailmassa TODISTUKSENA: 

14 Ja tätä valtakunnan evankeliumia saarnataan koko maailmassa todistajana kaikille kansakunnille, 
ja sitten loppu tulee (Matt. 24:14). 

Jumalan valtakunnan evankeliumin julistaminen on tärkeää ja se on tehtävä näinä loppuaikoina. Se 
on ”hyvä viesti”, koska se tarjoaa todellisen toivon ihmiskunnan vaikeuksista huolimatta siitä, mitä 
poliittiset johtajat voivat opettaa. 

Jos otat huomioon Jeesuksen sanat, pitäisi olla selvää, että todellisen kristillisen kirkon tulisi 
julistaa nyt tämä valtakunnan evankeliumi. Tämän tulisi olla kirkon ensisijainen tavoite. Ja jotta se 
toimisi oikein, on käytettävä useita kieliä. Tätä Jumalan jatkuva kirkko pyrkii. Ja siksi tämä kirjasen on 
käännetty useille kielille. 

Useimmat Jeesuksen opettamat EI hyväksyisi tiensä: 

13 “Sisään kapealla portilla; sillä leveä on portti ja leveä on tie, joka johtaa tuhoon, ja on monia, jotka 
menevät sen läpi. 14 Koska kapea on portti ja vaikea on tie, joka johtaa elämään, ja harvat löytävät 
sen. (Matt. 7: 13-14) 

Jumalan valtakunnan evankeliumi johtaa elämään! 

Voi olla kiinnostavaa huomata, että vaikka useimmat tunnustavat kristityt näyttävät unohtavan 
näkemyksen, jonka mukaan Kristuksen painopiste oli Jumalan valtakunnan evankeliumin 
saarnaamisessa, maalliset teologit ja historioitsijat ovat usein ymmärtäneet, että tämä on mitä 
Raamatussa todella opetetaan. 

Kuitenkin Jeesus itse odotti opetuslapsensa opettavan Jumalan valtakunnan evankeliumia (Luuk. 9: 
2,60). Koska tuleva valtakunta perustuu Jumalan lakiin, se tuo rauhaa ja vaurautta - ja näiden lakien 
noudattaminen tällä aikakaudella johtaa todelliseen rauhaan (Psalmi 119: 165; Ef. 2:15).  

Ja tämä valtakunnan hyvä uutinen oli tiedossa Vanhan testamentin pyhissä kirjoituksissa. 

3. Tunnettiinko valtakunta Vanhassa testamentissa? 
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Jeesuksen ensimmäisessä ja viimeisessä nauhoitetussa saarnassa ilmoitettiin Jumalan valtakunnan 

evankeliumia (Mark. 1: 14-15; Ap. T. 1: 3). 

Jumalan valtakunta on jotain, josta Jeesuksen ajan juutalaisten olisi pitänyt tietää jotain siitä, kun se 
mainittiin heidän pyhissä kirjoituksissaan, joita me nyt kutsumme Vanhaksi testamentiksi.  

Daniel opetti valtakuntaa 

Profeetta Daniel kirjoitti: 

40 Ja neljännen valtakunnan on oltava yhtä vahva kuin rauta, sikäli kuin rauta hajoaa paloiksi ja 

murskaa kaiken; ja kuten murskaava rauta, se valtakunta hajoaa paloiksi ja murskaa kaikki 

muut. 41. kun näitte jalat ja varpaat, osittain keramiikan savea ja osittain rautaa, valtakunta 

jakautuu; silti raudan lujuuden on oltava siinä, aivan kuin näit raudan sekoittuneen keraamisen 

saven kanssa. 42 Ja koska jalkojen varpaat olivat osittain rautaa ja osittain savea, niin 

valtakunnan tulee olla osittain vahva ja osittain hauras. 43 Kun näit rautaa sekoitettuna 

keraamiseen saviin, ne sekoittuvat ihmisten siemeniin; mutta ne eivät tartu toisiinsa, aivan 

kuten rauta ei sekoitu saveen. 44 Ja näiden kuninkaiden päivinä taivaan Jumala perustaa 

valtakunnan, jota ei koskaan tule tuhoamaan; eikä valtakuntaa tule jättää muille ihmisille; se 

hajoaa paloiksi ja kuluttaa kaikki nämä valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti (Daniel 2: 40-44). 

18 Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan ikuisesti, 

iankaikkisesti ja iankaikkisesti. ' (Daniel 7:18). 

21 “Katsoin; ja sama sarvi soti sotaa pyhiä vastaan ja hallitsi heitä vastaan, 22 kunnes päivien 

muinaiset tulivat ja tuomio tehtiin Korkeimpien pyhien hyväksi, ja tuli aika pyhille hallita 

valtakuntaa. . (Daniel 7: 21-22) 

Danielilta opimme, että tulee aika, jolloin Jumalan valtakunta tuhoaa tämän maailman 

valtakunnat ja kestää ikuisesti. Opimme myös, että pyhillä on oma osuutensa tämän 

valtakunnan vastaanottamisessa. 

Monet osa Danielin ennusteista ovat aikamme 2000-luvulla. 

Huomaa joitain kohtia Uudesta testamentista: 
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12 ”Kymmenen sarvea, jotka näitte, ovat kymmenen kuninkaata, jotka eivät ole vielä saaneet 

valtakuntaa, mutta he saavat vallan tunnin ajan kuin kuninkaat pedon kanssa. 13 Heillä on yksi 

mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. 14 He käyvät sotaa Karitsan kanssa, ja Karitsa 

voittaa heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuninkaiden kuningas; ja niitä, jotka ovat Hänen 

kanssaan, kutsutaan, valitaan ja uskollisiksi. ”(Ilm. 17: 12-14) 

Joten näemme sekä vanhassa että uudessa testamentissa käsityksen, että loppuaikainen 

maallinen valtakunta on kymmenen osaa ja että Jumala tuhoaa sen ja perustaa valtakuntansa. 

Jesaja opetti valtakunnasta 

Jumala inspiroi Jesajaa kirjoittamaan Jumalan valtakunnan ensimmäisestä osasta, 
tuhannen vuoden hallituskaudesta, joka tunnetaan nimellä millennium, tällä tavalla: 

1Jessen varresta tulee ulos sauva, ja oksasta kasvaa hänen juuristaan. 2 Herran henki lepää 
hänen päällään, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja 
Herran pelon henki. 

3 Hänen mielestään on Herran pelko. Ja hän ei tuomitse silmiensä silmin, eikä päätä 
korviensa kuulolla; 4 Mutta vanhurskaudella hän tuomitsee köyhiä ja päättää 
oikeudenmukaisesti 

Maan nöyräksi; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huultensa hengellä hän tappaa 
jumalattomat. 5 Vanhurskaus on hänen lanteensa vyö, ja uskollisuus on hänen vyötärönsä 
vyö. 

6 Susi asuu myös karitsan kanssa; leopardi makaa nuoren vuohen kanssa; vasikka ja nuori 
leijona ja liharasva yhdessä; ja pieni lapsi johtaa heitä. 7 Lehmä ja karhu laiduntavat; 
heidän nuorensa makaavat yhdessä; ja leijona syö syö olkia kuten härkä. 8 Imettävän 
lapsen tulee leikkiä kobran reiän kohdalla, ja vieroitetun lapsen on asetettava kätensä 
virustinpesään. 9 He eivät vahingoita eikä tuhoa kaikkea pyhää vuoristani, sillä maa on 
täynnä Herran tuntemusta, koska vedet peittävät meren. 

10 ”Ja sinä päivänä on Jesse-juuri, joka tulee olemaan väkijoukko kansalle; sillä pakanat 
etsivät häntä, ja hänen lepopaikkansa on loistava.” (Jes. 11: 1-10) 

Syy, jonka vuoksi viittasin tähän Jumalan valtakunnan ensimmäiseen osaan tai 
ensimmäiseen vaiheeseen, on se, että se on aika, jolloin se on fyysinen (ennen aikaa, 
jolloin pyhä kaupunki, Uusi Jerusalem tulee alas taivaasta, Ilm. 21) ja kestää tuhat vuotta. 
Jesaja vahvisti tämän vaiheen fyysisen puolen jatkaessaan: 
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11 Sinä päivänä tapahtuu, että Herra asettaa kätensä jälleen toisen kerran. Palauttaakseen 
jäljelle jääneen kansansa jäännökset Assyriasta ja Egyptistä, Pathrosista ja Cushista, 
Elamista ja Shinarista, Hamatista ja meri. 

12 Hän asettaa lipun kansoille, kokoaa Israelin karkotukset ja kokoaa Juudan hajautetut 
maan neljästä nurkasta. 13 Myös Efraimin kateus häviää, ja Juudan vastustajat hävitetään; 
Efraim ei kadehdi Juudaa, ja Juuda ei häiritse Efraimia. 14 Mutta he lentävät filistealaisten 
hartialla länteen päin; ryöstävät yhdessä itäisen kansan; he panevat kätensä Edomille ja 
Moabille; ja Ammonin kansa tottelee heitä. 15 Herra tuhoaa Egyptinmeren kielen 
kokonaan; voimakkaalla tuulellaan hän ravistaa nyrkkinsä joen yli, lyödä seitsemään 
virtaan ja saada ihmiset ylittämään kuivasukkoiset. 16 Hänen kansansa jäänteelle tulee 
valtatie, joka jätetään Assyriasta, niinkuin Israelille tapahtui päivänä, jolloin hän tuli ylös 
Egyptin maasta. (Jesaja 11: 11-16) 

Jesaja sai inspiraation myös kirjoittaa: 

2 Nyt tapahtuu viimeisinä päivinä: Herran huoneen vuori asetetaan vuorten päälle, ja se 
ylennetään kukkuloiden yläpuolelle; ja kaikki kansakunnat virtaavat siihen.3 Monet 
ihmiset tulevat sanomaan: Tulkaa ja menkäämme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan 
taloon; Hän opettaa meille tiensä ja kävelemme Hänen polkuillaan..” Sillä Siionista lähtee 
laki, Ja Herran sana Jerusalemista.4 Hän tuomitsee kansakuntien välillä ja nuhtelee monia 
ihmisiä; he lyövät miekkansa aurahahmoihin ja keihänsä karsimiskoukkuihin.; Kansakunta 
ei saa nostaa miekkaa kansakuntaa vastaan, eikä myöskään enää oppia sotaa. ... 11 

Ihmisen ylevä ulkonäkö nöyryytetään, ihmisten armosta kummutetaan, ja Herra 

yksinään ylennetään sinä päivänä. (Jesaja 2: 2–4,11) 

Siksi on utopistinen rauhan aika maan päällä. Viime kädessä tämä tapahtuu ikuisesti, 

Jeesuksen hallitsevan. Eri pyhien kirjoitusten perusteella (Psalmi 90: 4; 92: 1; Jesaja 

2:11; Hoosea 6: 2) Juutalainen Talmud opettaa, että se kestää 1000 vuotta 

(Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 

Jesaja sai inspiraation kirjoittaa myös seuraavat: 

6 Sillä meille syntyy lapsi, meille on annettu Poika; Ja hallitus on hänen harteillaan. Ja 

hänen nimensä kutsutaan Ihanaksi, neuvonantajaksi, mahtavaksi Jumalaksi, 

iankaikkiseksi Isäksi, rauhanprinssiksi. 7 Hänen hallituksensa ja rauhan 

lisääntymisestä ei ole loppua, Daavidin valtaistuimella ja Hänen valtakuntansa päällä, 

sen tilaaminen ja luominen tuomion ja oikeudenmukaisuuden kautta siitä lähtien, 

jopa ikuisesti. Isäntä-herran innokkuus toteuttaa tämän. (Jesaja 9: 6-7) 



18 
 

Huomaa, että Jesaja sanoi, että Jeesus tulee ja perustaa valtakunnan hallituksen 

kanssa. Vaikka monet, jotka tunnustavat Kristuksen, lainaavat tätä kohtaa, varsinkin 

jokaisen vuoden joulukuussa, he yleensä unohtavat sen, että se ennustaa enemmän 

kuin se, että Jeesus syntyisi. Raamattu osoittaa, että Jumalan valtakunnalla on 

hallitus, jolla on aiheita koskevia lakeja, ja että Jeesus on sen päällä. Jesaja, Daniel ja 

muut ennustivat sitä. 

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 moni maailman näkee sen, perustuu rakkauteen.
 

Psalmit ja enemmän 

Jumala ei ollut vain Daniel ja Jesaja, joka inspiroi kirjoittamaan tulevasta Jumalan valtakunnasta. 

Ezekiel sai inspiraation kirjoittaa, että ne Israelin heimojen (ei vain juutalaisten), jotka olivat hajallaan 
suuren ahdistuksen aikana, kootaan yhteen tuhannen vuoden valtakuntaan: 

17 Sentähden sanotaan: "Näin sanoo Herra Jumala:" Kokoan teidät kansoista, kokoan teidät maista, 
joissa olet hajonnut, ja annan sinulle Israelin maan. "" 18 Ja he menevät sinne, ja he vievät sieltä 
kaikki sen kauhistuttavat asiat ja kaikki sen kauhistukset. 19 Sitten annan heille yhden sydämen ja 
laitan heihin uuden hengen, otan kivisen sydämen heidän lihastansa ja annan heille lihan sydämen, 
20 jotta he voisivat noudattaa minun säädöksiäni ja noudattaa tuomioita ja tee ne; ja he ovat minun 
kansani, ja minä olen heidän jumalansa. 21 Mutta niille, joiden sydän seuraa halua heidän inhottaville 
asioilleen ja kauhistuksilleen, minä korvaan heidän tekonsa heidän päällään ”, sanoo Herra Jumala. 
(Hesekiel 11: 17-21) 

Israelin heimojen jälkeläisiä ei enää hajauteta, vaan he noudattavat Jumalan säädöksiä ja lopettavat 
syömästä kauhistuttavia asioita (3. Moos. 11; 5. Moos. 14). 

Huomaa psalmeissa seuraavat hyvät uutiset Jumalan valtakunnasta: 

27 Kaikki maailman päät muistetaan ja kääntyvät Herran puoleen, ja kaikki kansakuntien perheet 
palvovat sinua edessäsi. 28 Sillä valtakunta on Herran oma, ja Hän hallitsee kansakuntia. (Ps. 22: 27-
28) 

6 Sinun valtaistuimesi, Jumala, on iankaikkisesti; valtakunnan valtakunta on vanhurskauden valhe. (Ps. 
45: 6) 
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1Oi, laula Herralle uusi laulu! Laula Herralle, koko maa. 2 Laula Herralle, siunaa Hänen nimeään; 
julista hyviä uutisia hänen pelastuksestaan päivittäin. 3 Julista hänen kunniansa kansojen 
keskuudessa, ihmeensä kaikkien kansojen keskuudessa. (Ps. 96: 1-3; vrt. Myös 1 Aik. 16: 23-24) 

10 Kaikki työsi kiittävät sinua, Herra, ja pyhät siunaavat sinua. 11 He puhuvat sinun valtakuntasi 
kunniasta ja puhuvat sinun voimassasi. 12 Kerro ihmisten pojille hänen mahtavista teoistaan ja hänen 
valtakuntansa loistavasta majesteettisuudesta. 13 Sinun valtakuntasi on ikuinen valtakunta, ja sinun 
hallitsemisesi kestää kaikkien sukupolvien ajan. (Psalmi 145: 10-13) 

Eri Vanhan testamentin kirjoittajat kirjoittivat myös valtakunnan näkökohdista (esim. Hesekielin 
20:33; Obadiah 21; Miikan 4: 7). 

Joten kun Jeesus alkoi opettaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, Hänen välittömän yleisönsä tunsi 
jonkin verran peruskäsitettä. 

 

 

4. Opetteliko apostolit valtakunnan evankeliumia? 

Vaikka monet toimivat kuten evankeliumi on vain hyviä uutisia Jeesuksen henkilöstä, tosiasia on, että 
Jeesuksen seuraajat opettivat Jumalan valtakunnan evankeliumia. Se on viesti, jonka Jeesus toi. 

Paavali opetti Jumalan valtakuntaa 

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 todellakin, nyt tiedän, että te kaikki, joiden joukossa olen mennyt saarnaamaan 
Jumalan valtakuntaa (Apostolien teot 20:25). 

23 Niinpä kun he olivat nimittäneet hänelle päivän, monet tulivat hänen luokseen hänen 
luokseen, jolle hän selitti ja todisti juhlallisesti Jumalan valtakunnasta ja vakuutteli heitä 
Jeesuksesta sekä Mooseksen laista että profeetoista aamusta iltaan. … 31 saarnaa Jumalan 
valtakuntaa ja opettaa asioita, jotka koskevat Herraa Jeesusta Kristusta, kaikella 
varmuudella, kukaan ei estä häntä (Apostolien teot 28: 23,31). 

Huomaa, että Jumalan valtakunta ei koske vain Jeesusta (vaikka hän onkin suuri osa sitä), 
koska Paavali opetti myös Jeesuksesta erillään siitä, mitä hän opetti Jumalan 
valtakunnasta. 
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Paavali kutsui sitä myös Jumalan evankeliumiksi, mutta se oli silti Jumalan valtakunnan 
evankeliumia: 

9… saarnasimme teille Jumalan evankeliumia… 12, että vaeltaisitte Jumalan arvoisia, joka 
kutsuu teidät omaan valtakuntaansa ja kirkkauteensa. (1Tess. 2: 9,12) 

Paavali kutsui sitä myös Kristuksen evankeliumiksi (Room. 1:16). Jeesuksen ”hyvä viesti”, 
viesti, jonka Hän opetti. 

Ajattele, että se ei ollut vain Jeesuksen Kristuksen henkilöä koskevasta evankeliumista tai 
henkilökohtaisesta pelastuksesta. Paavali sanoi, että Kristuksen evankeliumi sisälsi 
Jeesuksen tottelemisen, Hänen paluunsa ja Jumalan tuomion: 

6… Jumala maksaa ahdistuksella ne, jotka sinua vaivaavat, 7 ja anna sinulle vaikeuksissa 
olevan levon kanssamme, kun Herra Jeesus paljastetaan taivaasta mahtavien enkelinsä 
kanssa, 8 tulessa tulessa kostaakseen niitä, jotka eivät tunne Jumalaa. ja niille, jotka eivät 
tottele meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. 9 Heitä rangaistaan 
iankaikkisella tuhoamisella Herran läsnäolosta ja Hänen voimansa kunniasta, 10 kun hän 
tulee sinä päivänä saamaan kunniaksi pyhimyksissään ja ihailla kaikkia niitä, jotka uskovat, 
koska todistuksemme keskuudessasi uskottiin (2.Tess. 1: 6-10). 

Uusi testamentti osoittaa, että valtakunta on jotain, jonka saamme, eikä se, että meillä on 
se nyt täysin hallussaan: 

28 Me saamme valtakunnan, jota ei voida horjuttaa (Hepr. 12:28). 

Voimme ymmärtää ja odottaa innolla olevansa nyt osa Jumalan valtakuntaa, mutta emme 
ole vielä täysin päässeet siihen. 

Paavali vahvisti erityisesti, että joku ei pääse täysin Jumalan valtakuntaan kuolevaisena 
ihmisenä, koska se tapahtuu ylösnousemuksen jälkeen: 

50Nyt minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa; korruptio ei 
myöskään peri rikkomista. 51Katso, minä kerron sinulle mysteerin: Emme kaikki nukku, 
mutta me kaikki muutumme - 52 hetkessä, silmän silmänräpäyksessä, viimeisessä 
trumpetissa. Sillä trumpetti soi, ja kuolleet nousevat katkeamattomiksi, ja meitä 
vaihdetaan (1. Kor. 15: 50-52). 

1 Siksi vaadin teitä Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen edessä, joka tuomitsee elävät 
ja kuolleet ilmestymisessään ja hänen valtakunnassaan (2. Tim. 4: 1). 

Paavali ei vain opettanut sitä, vaan myös sitä, että Jeesus antoi valtakunnan Isälle 
Jumalalle: 

20 Mutta nyt Kristus on noussut kuolleista ja siitä on tullut nukkuneiden hedelmät. 21 Sillä 
koska ihmisen kautta kuolema tapahtui, niin ihmisen kautta tapahtui myös kuolleiden 
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ylösnousemus. 22 Sillä niinkuin kaikki Aadamissa kuolevat, niin myös Kristuksessa kaikki 
elävät. 23 Mutta jokainen omassa järjestyksessään: Kristus ensihedelmät, sen jälkeen ne, 
jotka ovat Kristuksen Hänen tulemisessaan. 24 Sitten tulee loppu, kun hän luovuttaa 
valtakunnan Isälle Jumalalle, kun hän lopettaa kaiken säännön ja kaiken vallan ja voiman. 
25 Sillä hänen on hallittava, kunnes hän on laittanut kaikki viholliset jalkojensa alle. (1. Kor. 
15: 20-25). 

Paavali opetti myös, että väärin (käskyjen rikkomukset) eivät peri Jumalan valtakuntaa: 

9Etkö tiedä, etteivätkö vääryydet tule perimään Jumalan valtakuntaa? Älä hämäänny. Ei 
haureuttajat, epäjumalanhaltijat, aviorikokset, ei homoseksuaalit, ei sodomiitit, 10norin 
varkaat, eivätkä himoitsevat, eivät juopot, eivät huijaajat eikä kiristimet saa periä Jumalan 
valtakuntaa (1. Kor. 6: 9-10). 

19Nyt lihan teot ovat ilmeisiä, jotka ovat: aviorikos, haureus, saastaisuus, turjaisuus, 20 
epäjumalanpalvonta, noituus, viha, väitteet, mustasukkaisuus, vihanpurkaukset, 
itsekätiset kunnianhimoajat, erimielisyydet, harhaoppi, 21 kateus, murhat, juopuminen, 
surut , ja vastaavat; joista minä sanon teille etukäteen, kuten sanoin myös teille 
aikaisemmin, että sellaiset, jotka harjoittavat sellaisia asioita, eivät peri Jumalan 
valtakuntaa (Gal. 5: 19-21). 

5Tästä tiedät, ettei kukaan halakasta, saastaista eikä 

Himoisella ihmisellä, joka on epäjumalanpalvelija, on perintö Kristuksen ja Jumalan 
valtakunnassa (Efes. 5: 5).  

Jumalalla on normit ja hän vaatii parannusta synnistä voidakseen päästä Hänen valtakuntaansa. 
Apostoli Paavali varoitti, että jotkut eivät opettaisi, että Jeesuksen evankeliumi on vastaus, mutta 
toinen on: 

3 Armo sinulle ja rauha Isältä Jumalalta ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta, 4 joka antoi itsemme 
synneistämme, jotta hän pelastaa meidät tämän nykyisen pahan ajankohdasta meidän Jumalamme ja 
Isämme tahdon mukaan, 5 joille olkoon kunnia aina ja ikuisesti. Aamen. 6 Ihmettelen, että olet 
kääntymässä niin pian Häneltä, joka kutsui sinut Kristuksen armossa, toiseen evankeliumiin, 7 joka ei 
ole toinen; mutta jotkut vaikeuttavat sinua ja haluavat vääristää Kristuksen evankeliumia. 8 Mutta 
vaikka me tai enkeli taivaasta saarnaisi sinulle muuta evankeliumia kuin se, mitä me olemme sinulle 
saarnoineet, olkoon hän kirottu. 9 Kuten olemme aiemmin sanoneet, sanon nyt taas, jos joku saarnaa 
sinulle muuta evankeliumia kuin mitä olet saanut, olkoon kirottu. (Gal. 1: 3-9) 

3 Mutta pelkään, ettei käärme pettänyt Eevaa hänen vihaisuudestaan, niin että mielesi voivat 
rikkoutua Kristuksen yksinkertaisuudesta. 4 Sillä jos se, joka tulee, saarnaa toista Jeesusta, jota emme 
ole saarnannut, tai jos saat toisen hengen, jota et ole saanut, tai muun evankeliumin, jota et ole 
hyväksynyt - voit sietää sitä! (2. Kor. 11: 3-4) 

Mikä oli ”toinen” ja “erilainen”, oikeastaan väärä evankeliumi? 

Väärällä evankeliumilla on useita osia. 
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Väärässä evankeliumissa tarkoitetaan yleensä sitä, että sinun ei tarvitse totella Jumalaa ja yrittää 
todella elää totuudenmukaisesti Hänen tiensä mukaisesti väittäessään tuntevansa Jumalan (vrt. Matt. 
7: 21-23). Sillä on taipumus olla itsekkyyttä suuntautunut. 

Käärme kiusasi Eevaa kaatumaan väärän evankeliumin johdosta melkein 6000 vuotta sitten (1. Moos. 
3) - ja ihmiset ovat uskoneet, että tietävät paremmin kuin Jumala ja heidän pitäisi päättää hyvästä ja 
pahasta itselleen. Kyllä, Jeesuksen tultua hänen nimensä oli usein kiinnitetty useisiin vääriin 
evankeliumeihin - ja tämä on jatkunut ja jatkuu lopullisen antikristuksen aikaan. 

Nyt takaisin apostoli Paavalin aikana väärä evankeliumi oli pohjimmiltaan gnostinen / mystinen 
sekoitus totuudesta ja virheestä. Gnostikot uskoivat pohjimmiltaan, että erityinen tieto oli sitä, mitä 
tarvittiin henkisen näkemyksen saavuttamiseksi, pelastus mukaan lukien. Gnostikot yleensä uskoivat, 
että sillä, mitä liha teki, ei ollut mitään erityistä seurausta ja he vastustivat Jumalan tottelemista 
sellaisissa asioissa kuin seitsemännen päivän sapatti. Yksi tällainen väärä johtaja oli Simon Magus, jota 
apostoli Pietari varoitti (Apostolien teot 8: 18-21).  

Mutta se ei ole helppoa 

Uusi testamentti osoittaa, että Philip opetti Jumalan kuningaskuntaa: 

5 Sitten Philip meni alas Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. 12 He uskoivat Filippiin 
saarnaten asioita, jotka koskevat Jumalan valtakuntaa ... (Apostolien teot 8: 5,12).  

Mutta Jeesus, Paavali ja opetuslapset opettivat, ettei ole helppoa päästä Jumalan valtakuntaan:  

24 Ja kun Jeesus huomasi olevansa erittäin surullinen, hän sanoi: "Kuinka vaikeaa niil le, joilla on 
rikkautta, päästä Jumalan valtakuntaan!" 25 Sillä kamelin on helpompi mennä neulan läpi kuin 
rikkaan miehen pääsyn Jumalan valtakuntaan. " 

26 Ja ne, jotka sen kuulivat, kysyivät: "Kuka sitten voi pelastaa?" 

27 Mutta hän sanoi: ”Asiat, jotka ihmisten kanssa ovat mahdotonta, ovat mahdollisia Jumalan 
kanssa.” (Luuk. 18: 24-27) 

22 ”Meidän on päästävä monien ahdistusten kautta Jumalan valtakuntaan” (Ap. T. 14:22).  

3 Meillä on velvollisuus kiittää Jumalaa aina teistä, veljet, niin kuin sopii, koska uskonne kasvaa 
erittäin paljon ja kaikkien teidän kaikkien rakkaus on toisiaan kohtaan 4, niin että me itse 
kerskaamme teistä kirkkojen keskuudessa. Jumala kärsivällisyydestäsi ja uskostasi kaikkiin 
harjoittamiinne vainkoihin ja ahdistuksiin, 5 mikä on ilmeinen todiste Jumalan vanhurskaasta 
tuomiosta, että sinut voidaan pitää Jumalan valtakunnan kelvollisena, josta myös kärsit; 6 Koska 
Jumalan kanssa on vanhurskaa, että maksat ahdistuksella ne, jotka sinua vaivaavat, 7 ja annat sinulle 
vaikeuksissa olevan levon kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimien enkeliensä kanssa 
(2Tess. 1: 3-7 ). 
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Vaikeuksien takia tällä hetkellä vain joitain kutsutaan ja valitaan osallistumaan siihen (Matt. 22: 1 -14; 
Joh. 6:44; Hepr. 6: 4-6). Muita kutsutaan myöhemmin, koska Raamattu osoittaa, että ”hengessä 
erehtyneet tulevat ymmärtämään, ja valittavat oppivat opin” (Jes. 29:24).  

Peter opetti valtakuntaa 

Apostoli Pietari opetti, että valtakunta on iankaikkista ja että Jumalan evankeliumia on 
noudatettava ahkerasti, tai muuten tapahtuu tuomio: 

10Siksi, veljet, ole vielä ahkerampi varmistamaan kutsusi ja vaalisi, sillä jos teet nämä asiat, 
et koskaan kompastu; 11 Siksi sisäänkäynti annetaan sinulle runsaasti Herramme ja 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan (2. Piet. 1: 10-11). 

17Jos on tullut aika tuomion alkamiselle Jumalan huoneessa; ja jos se alkaa ensin meistä, 
mitä lopussa ovat ne, 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 on kuningas, joka on rakkaus ja jonka lait tukevat rakkautta, 
eivät vihaa ( vrt. Ilmestys 22: 14-15). 

Raamatun viimeisessä kirjassa käsitellään erityisesti Jumalan valtakuntaa. 

15.Seitsemäs enkeli kuuli: Ja taivaassa kuului ääni, sanoen: ”Tämän maailman 
valtakunnista on tullut meidän Herramme ja Hänen Kristuksensa valtakunnat, ja hän 
hallitsee iankaikkisesti iankaikkisesti!” (Ilm. 11:15). 

Jeesus tulee valtakuntaan! Ja Raamattu paljastaa kaksi Hänen nimestään: 

16Ja hänellä on viittaansa ja reiteensa nimi, joka on kirjoitettu: KUNINGASKUNNAN 
KUNINGAS JA MORASTAJAN Herra (Ilm. 19:16). 

Mutta onko Jeesus ainoa, joka hallitsee? Huomaa tämä kohta: 

4Ja minä näin valtaistuimien, ja he istuivat heidän päällään, ja heille annettiin tuomio. 
Sitten näin heidän sielunsa, joille oli leikattu pea todistuksestaan Jeesukselle ja Jumalan 
sanasta, jotka eivät olleet palvonneet petoa tai hänen kuvaansa eivätkä olleet saaneet  
merkkiään otsaansa tai käsiinsä. Ja he asuivat ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. 
. . 6 Autuas ja pyhä on se, joka osallistuu ensimmäiseen ylösnousemukseen. Tällaisella 
toisella kuolemalla ei ole voimaa, mutta he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja, ja he 
hallitsevat hänen kanssaan tuhat vuotta (Ilm. 20: 4,6). 

Todelliset kristityt nousevat ylösnousemukseen hallitakseen Kristuksen kanssa tuhannen 
vuoden ajan! Koska valtakunta kestää ikuisesti (Ilm. 11:15), mutta mainittu valtakunta oli 
vain tuhat vuotta. Tämä on syy siihen, että viittasin tähän aikaisemmin valtakunnan 
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ensimmäiseen vaiheeseen - fyysiseen, vuosituhannen vaiheen, toisin kuin lopulliseen, 
henkisempi, vaihe. 

Ilmestyskirjassa on lueteltu muutama tapahtuma, joka tapahtuu Jumalan valtakunnan 
tuhatvuotisen ja viimeisen vaiheen välillä: 

7 Nyt kun tuhat vuotta on kulunut umpeen, saatana vapautetaan vankilasta 8 ja lähtee 
pettämään maita, jotka ovat maan neljässä nurkassa, Gogissa ja Magogissa, kerätäkseen 
heidät taisteluun, joiden lukumäärä on meren hiekkaa. … 11Sitten minä näin suuren 
valkoisen valtaistuimen ja siihen istuvan, jonka edestä maa ja taivas pakenivat. Ja heille ei 
löytynyt paikkaa. 12Ja minä näin kuolleet, pienet ja suuret, seisovan Jumalan edessä, ja 
kirjat avattiin. Ja toinen kirja avattiin, joka on Elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin heidän 
töidensä mukaan kirjoissa kirjoitettujen seikkojen perusteella. 13 Meri antoi siinä kuolleet, 
ja Kuolema ja Hades antoi heille kuolleet. Ja heidät tuomittiin kukin hänen tekojensa 
mukaan. Sitten kuolema ja Hades heitettiin tulejärveen. Tämä on toinen kuolema. 15Jos 
kukaan, jota ei ole kirjoitettu elämän kirjaan, heitettiin tulijärveen (Ilm. 20: 7-8, 11-15). 

Ilmestyskirja osoittaa, että tapahtuu myöhempi vaihe, joka tulee tuhannen vuoden 
hallituskauden jälkeen ja toisen kuoleman jälkeen: 

1Nyt näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa 
olivat kuolleet. Myöskään merta ei ollut enää. 2 Sitten minä, John, näin pyhän kaupungin, 
uuden Jerusalemin, tulevan taivaasta Jumalalta, valmistettuna morsiamena, joka oli 
koristeltu aviomiehelleen. 3 Ja kuulin taivaasta kovan äänen sanovan: "Katso, Jumalan 
maja on ihmisten kanssa, ja hän asuu heidän luonaan, ja he ovat hänen kansansa." Jumala 
itse on heidän kanssaan ja on heidän Jumalansa. 4 Ja Jumala pyyhki pois jokaisen 
kyyneleen heidän silmästään; ei enää ole kuolemaa, surua eikä itkua. Kipu ei enää ole, sillä 
entiset asiat ovat kadonneet. ”(Ilm. 21: 1-4) 

1Ja hän näytti minulle puhtaan elämänjoen veden, selkeänä kuin kide, etenevä Jumalan ja 
Karitsan valtaistuimelta. 2 Kadun keskellä ja joen kummallakin puolella oli elämänpuu, joka 
kantoi kaksitoista hedelmää, jokainen puu tuotti hedelmäänsä joka kuukausi. Puun lehdet 
olivat kansojen parantamiseksi. 3 Ja kirousta ei enää ole, mutta siinä on Jumalan ja 
Karitsan valtaistuin, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. 4 He näkevät Hänen kasvonsa, 
ja hänen nimensä tulee olemaan heidän otsaansa. 5 Ei siellä ole yötä: He eivät tarvitse 
lamppua eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala antaa heille valon. Ja he hallitsevat 
ikuisesti ikuisesti. (Ilm. 22: 1-5) 

Huomaa, että tämä tuhannen vuoden jälkeinen hallituskausi sisältää Jumalan palvelijoita 
ja kestää ikuisesti. Taivaassa valmistettu Pyhä kaupunki jättää taivaan ja tulee maan päälle. 
Tämä on Jumalan valtakunnan viimeisen vaiheen alku. Aika, jolloin ei ole enempää kipuja 
tai kärsimyksiä! 

Uhanalainen perii maan (Matt. 5: 5) ja kaiken (Ilm. 21: 7). Maa, mukaan lukien sen päällä 
oleva Pyhä kaupunki, on parempi, koska Jumalan tavat toteutetaan. Tajuta että: 

7Jos hänen hallituksensa korotuksesta ja rauhasta ei tule loppua (Jesaja 9: 7). 
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On selvää, että kasvu tapahtuu sen jälkeen kun Jumalan valtakunnan viimeinen vaihe on 
alkanut, koska kaikki tottelevat Jumalan hallitusta. 

Tämä on loistavin aika: 

9 Mutta kuten on kirjoitettu: ”Silmä ei ole nähnyt eikä korvaa kuullut, eikä ole tullut 
ihmisen sydämeen asioita, jotka Jumala on valmistellut niille, jotka rakastavat Häntä.” 10 
Mutta Jumala on ilmoittanut ne meille henkensä kautta (1). Korinttilaisille 2: 9-10). 

Se on rakkauden, ilon ja ikuisen mukavuuden aika. Se on fantastinen aika! Jumalan 
valtakunta tekee uskomattoman paremmasta ikuisuudesta. Etkö halua osallistua siihen? 

5. Uuden testamentin ulkopuolella olevat lähteet opettivat Jumalan 
valtakuntaa. 

Vanhin säilytetty uuden testamentin jälkeinen kirjoittaminen ja saarna 

Jumalan valtakunta oli merkittävä osa sitä, jota väitetään olevan "vanhin kokonainen kristitty saarna, 
joka on säilynyt" (Holmes MW antiikin kristitty saarna. Apostoliset isät: kreikkalaiset tekstit ja 
käännökset englanniksi, 2. painos. Baker Books, Grand Rapids, 2004, s. 102). Tämä muinainen kristitty 
saarna sisältää nämä lausunnot siitä: 

5: 5 Lisäksi te tiedätte, veljet, että olemme lihan maailmassa merkityksettömiä ja ohimeneviä, mutta 
Kristuksen lupaus on suuri ja ihmeellinen: lepo tulevassa valtakunnassa ja ikuinen elämä.  

Yllä oleva lausunto osoittaa, että valtakunta ei ole nyt, vaan tulee ja on ikuinen. Lisäksi tässä 
muinaisessa saarnassa todetaan: 

6: 9 Jos edes sellaiset vanhurskaat ihmiset, jotka eivät pysty omien vanhurskaiden tekojensa avulla 
pelastamaan lapsiaan, minkä varmuuden meillä on pääsystä Jumalan valtakuntaan, jos emme pidä 
kastetamme puhtaana ja turmeltumattomana? Tai kuka on puolustajamme, jos meille ei ole löydetty 
pyhiä ja vanhurskaita tekoja? 9: 6Siksi rakkauttakaamme toisiamme, jotta me kaikki pääsisimme 
Jumalan valtakuntaan. 11: 7 Siksi, jos tiedämme, mikä on Jumalan silmissä oikein, menemme hänen 
valtakuntaansa ja saamme lupaukset, joita ”korva ei ole kuullut eikä silmää nähty eikä ihmisen sydän 
ole kuvitellut. ” 

12: 1 Odotetaan siis tunti kerrallaan Jumalan valtakuntaa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, koska 
emme tiedä Jumalan ilmestymisen päivää. 12: 6 hän sanoo: Isäni valtakunta tulee.  

Yllä olevat lausunnot osoittavat, että rakkautta oikean elämisen kautta tarvitaan, 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, ja valtakunta ei ole vain Jeesus. 

On mielenkiintoista, että vanhin ilmeisesti kristitty saarna, jonka Jumala on sallinut selviytyä, opettaa 
samaa Jumalan valtakuntaa, jota Uusi testamentti opettaa ja jatkuva Jumalan kirkko nyt opettaa (on 



26 
 

mahdollista, että se voisi olla todellisesta Jumalan kirkosta, mutta rajoitetut kreikan kielen tietoni 
rajoittavat kykyäni antaa tiukempi ilmoitus).  

Toisen vuosisadan kirkon johtajat ja Valtakunnan evankeliumi 

Toisen vuosisadan alkupuolella on huomattava, että Johanneksen kuuntelija ja 
Roomakatolisten pitämänä pyhänä pitämän Polycarpandin ystävä Papias opetti 
vuosituhannen valtakuntaa. Eusebius kirjasi, että Papiastaught: 

... kuolemasta ylösnousemuksen jälkeen on vuosituhat, jolloin Kristuksen 
henkilökohtainen hallitus vahvistetaan tälle maan päälle. (Frapsments of Papias, VI. Katso 
myös Eusebius, kirkon historia, kirja 3, XXXIX, 12) 

Papias opetti, että tämä olisi suuri runsauden aika: 

Samalla tavalla [Hän sanoi], että vehnäjyvä tuottaisi kymmenen 

tuhat korvaa, ja että jokaisessa korvassa olisi kymmenentuhatta jyvää ja jokainen jyvä 
tuottaisi kymmenen kiloa kirkasta, puhdasta, hienoa jauhoa; ja että omenat, siemenet ja 
ruoho tuottaisivat samansuuruisissa suhteissa; ja että kaikista eläimistä, jotka ruokkivat 
silloin vain maan tuotantoa, tulisi rauhallinen ja harmoninen, ja he alistuisivat täydellisesti 
ihmiselle. ”[Näiden todistusten todistaa Papias, muinainen ihminen, joka oli kuuleja. 
Johnista ja Polycarpin ystävästä, neljännessä kirjassaan; hän kirjoitti viidelle kirjalle ...] 
(Fragments of Papias, IV) 

Uuden testamentin jälkeisessä kirjeessä korinttilaisille todetaan: 

42: 1-3Apostalit saivat meille evankeliumin Herralta Jeesukselta Kristukselta; Jeesus Kristus 
lähetettiin Jumalasta. Joten sitten Kristus on Jumalasta ja apostolit ovat Kristuksesta. Siksi 
molemmat tulivat Jumalan tahdosta määrätyssä järjestyksessä. Siksi he olivat 
vastaanottaneet syytteen ja olleet täysin varmoja Herramme Jeesuksen Kristuksen 
ylösnousemuksesta ja vahvistaneet Jumalan sanassa täydellä vakuutuksella Pyhästä  
Hengestä. He lähtivät iloisilla sanoilla, että Jumalan valtakunnan tulisi tulla. 

Smyrnan monikarppi oli varhaiskristillinen johtaja, joka oli Johanneksen, joka oli viimeinen 
kuolleista alkuperäisistä apostoleista, opetuslapsi. Polycarp c. 120-135 A.D. opetti: 

Siunattuja ovat köyhät ja ne, joita vainotaan vanhurskauden vuoksi, sillä heidän on 
Jumalan valtakunta. (Polycarp. Kirje filippilaisille, luku II. Ante-Nicene Isiltä, osa 1, 
toimittaneet Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885) 

Silloin tietäen, että ”Jumalaa ei pilkata”, meidän on vaeltava Hänen käskynsä ja 
kunniaansa arvoisina. Sillä on hyvä, että ne on irrotettu maailman himoista, koska 
”jokainen himo on sotaa vastaan henki; "Ja" ei haureuttajat, nälkäiset eivätkä itsensä 
väärinkäyttäjät ihmiskunnan kanssa saa periä Jumalan valtakuntaa "eivätkä ne, jotka 
tekevät asioita epäjohdonmukaisia ja epätoivoisia. (ibid, luku V) 



27 
 

Palvelemme sitten häntä pelossa ja kaikella kunnioituksella, niin kuin Hän itse on käskenyt 
meitä, ja niinkuin apostolit, jotka saarnasivat meille evankeliumia, ja profeetat, jotka 
julistivat etukäteen Herran tulemisen. (ibid, luku VI) 

Kuten muutkin Uuden testamentin jäsenet, Polycarp opetti, että vanhurskaat, ei käskyjen 
rikkojat, perivät Jumalan valtakunnan. 

Polycarp väitti myös seuraavien opetaneen: 

Ja seuraavana sapattina hän sanoi: Kuulkaa kehotukseni, rakkaat Jumalan lapset. Ihailin 
teitä, kun piispat olivat läsnä, ja kehotan nyt taas teitä kaikkia kävelemään kunnioittavasti 
ja arvokkaasti Herran tien päällä ... Varokaa, ja jälleen olkaa valmiita, älkää sydäntäsi 
punnittako, uusi käsky. rakkaudesta toisiinsa nähden, hänen tulonsa ilmestyvät yhtäkkiä 
nopeana salamana, tulen suurena tuomiona, iankaikkisena elämänä, hänen 
kuolemattomana valtakuntanaan. Ja kaiken, mitä Jumalalta opetetaan, tiedät, kun etsit 
inspiroituja kirjoituksia, kaiverret sydämesi Pyhän Hengen kynällä, jotta käskyt pysyisivät 
sinussa pysyvästi. ' (Polycarp-elämä, luku 24. J. B. Lightfoot, Apostoliset isät, osa 3.2, 1889, 
s. 488-506) 

Sardisin Melito, joka oli Jumalan kirkon johtaja, c. 170 A.D., opettanut:  

Sillä todellakin evankeliumissa annettu laki - vanha uudessa, molemmat tulevat yhdessä 
Siionista ja Jerusalemista; ja armossa annettu käsky, ja tyyppi lopputuotteessa, ja Karitsat 
Pojassa, ja lampaat miehessä, ja ihminen Jumalassa ... 

Mutta evankeliumista tuli lain ja sen selitys 

kun kirkosta tuli totuuden varastossa ... 

Tämä pelasti meidät orjuudesta vapauteen, pimeydestä valoon, kuolemasta elämään, 
tyranniasta iankaikkiseen valtakuntaan. (Melito. Homily on pääsiäinen. 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 pelkästään nykyistä kristillistä tai 
katolista kirkkoa, ja se sisälsi Jumalan lain. 

Toinen toisen vuosisadan puolivälin puolivälissä kirjoitettu kehottaa ihmisiä etsimään valtakuntaa:  

Sentähden, älä anna kenenkään teistä enää hajautua äläkä katsokaa taaksepäin, vaan lähestykää  
mielellään Jumalan valtakunnan evankeliumia. (Roomalainen Clement. Tunnustukset, kirja X, luku 
XLV. Ote Ante-Nicene -isistä, nide 8. Toimittajat: Alexander Roberts ja James Donaldson. American 
Edition, 1886) 
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Lisäksi, vaikka sitä ei ilmeisesti ole kirjoittanut yksi tosi kirkossa, toisen vuosisadan puolivälissä 
kirjoitetussa Hermasin paimen Roberts & Donaldsonin käännöksessä käytetään ilmausta ”Jumalan 
valtakunta” neljätoista kertaa. 

Todelliset kristityt, ja jopa monet vain tunnustavat Kristuksen, tiesivät jotain Jumalan valtakunnasta 
toisella vuosisadalla. 

Jopa katolinen ja itämainen ortodoksinen pyhä Irenaeus ymmärsi, että ylösnousemuksen jälkeen 
kristityt tulevat Jumalan valtakuntaan. Huomaa, mitä hän kirjoitti, c. 180 A.D .:  

Sellainen on uskovien tilanne, koska he pysyvät jatkuvasti Pyhässä Hengessä, jonka hän on antanut 
kasteessa, ja vastaanottaja pitää sen yllä, jos hän kävelee totuudessa ja pyhyydessä, vanhurskaudessa 
ja potilaan kestävyydessä. Sillä tällä sielulla on ylösnousemus niissä, jotka uskovat,  ja ruumis, joka 
vastaanottaa sielun ja yhdessä sen kanssa Pyhän Hengen voimalla, kasvaa ja saapuu Jumalan 
valtakuntaan. (Irenaeus, St., Lyonin piispa. Kääntänyt armeniasta Armitage Robinson. Apostolisen 
saarnaamisen osoittaminen, luku 42. Wells, Somerset, lokakuu 1879. Kuten julkaistu yhteiskunnassa, 
joka edistää ristiäisten tietämystä. NEW YORK: MACMILLAN) CO, 1920). 

Antiokian Theophilus opetti: 

Mainitsen vain Hänen hyvyytensä; Jos kutsun Häntä valtakunnaksi, mainitsen vain hänen kunniansa. 
Sillä jos hän olisi tehnyt hänestä kuolemattoman alusta alkaen, hän olisi tehnyt hänestä Jumalan. … 
Hän ei siis tehnyt hänestä kuolematonta eikä vieläkään kuolevaista, mutta, kuten edellä olemme 
sanoneet, kykenevät molempiin; niin että jos hän haluaisi kuolemattomuuden asioihin pitäen 
Jumalan käskyn, hän saisi palkkiona häneltä kuolemattomuuden ja siitä tulisi Jumala. (Theophilus, 
Autolycusille, 1: 3, 2:27) 

Kolmannen vuosisadan alussa katolinen pyhä Hippolytus kirjoitti: 

Ja saat taivaan valtakunnan, sinä, joka asutessasi tässä elämässä, tunsi taivaallisen kuninkaan. Ja 
sinusta tulee jumaluuden seuralainen ja Kristuksen kanssa perillinen perillinen, jota ei enää orjua 
himot tai intohimot ja jota et koskaan enää hukkaa taudeilla. Sillä sinusta on tullut Jumala: kaikista 
kärsimyksistäsi, jotka kärsit ihmisenä ollessasi, nämä Hän antoi sinulle, koska olit kuolevaisen 
muotista, mutta mikä tahansa, mikä on Jumalan kanssa sopivaa levittää, nämä Jumala on luvannut 
antaa sinulle, koska sinä olet on jumaltu ja syntynyt kuolemattomuuteen. (Hippolytus. Kaikkien 
harhaoppien kummitus, kirja X, luku 30) 

Ihmisten päämäärä on olla jumalallinen tulevassa Jumalan valtakunnassa. 

Toisen ja kolmannen vuosisadan ongelmat 

Huolimatta siitä, että se oli laajalti hyväksytty, toisella vuosisadalla nousi ylös Marcion niminen lakien 
vastainen luopumusjohtaja. Marcion opetti Jumalan lakia, sapattia ja Jumalan kirjaimellista 
valtakuntaa vastaan. Vaikka Polycarp ja muutkin tuomitsivat hänet, hänellä oli yhteys Rooman 
kirkkoon jo jonkin aikaa ja hänellä näytti olevan vaikutusvaltaa siellä. 
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Toisella ja kolmannella vuosisadalla alelegoristit olivat vakiinnuttaneet Aleksandriaan (Egypti). Monet 
allegoristit vastustivat tulevan valtakunnan oppia. Huomaa raportti joistakin näistä allegoreista:  

Dionysius syntyi jaloista ja varakkaista pakanallisista perheistä Alexandriassa, ja hän oli koulutettu 
heidän filosofiaansa. Hän jätti pakanalliset koulut kouluistaan tullakseen Origenin oppilaana, jonka 
tehtäväksi hän joutui hoitamaan Aleksandrian katekellisen koulun ... 

Clement, Origen ja gnostinen koulu rikottivat pyhien oraakkelien oppeja mielikuvituksellisilla ja 
allegoottisilla tulkinnoillaan ... he saivat itselleen nimen ”Allegoristit”. Nepos taisteli julkisesti 
allegoristien kanssa ja väitti, että Kristuksen hallitus tulee olemaan. maapallolla… 

Dionysius kiisteli Neposin seuraajien kanssa ja hänen lausunnossaan ”” sellainen asioiden tila, joka 
nykyään on olemassa Jumalan valtakunnassa. ”Tämä on ensimmäinen maininta Jumalan 
valtakunnasta, joka on olemassa kirkkojen nykyisessä tilassa… 

Nepos nuhteli heidän virhettään osoittaen, että taivaan valtakunta ei ole allegoorinen, vaan se on 
meidän Herramme kirjaimellinen tuleva valtakunta ylösnousemuksessa iankaikkiseen elämään ...  

Joten valtakunnan idea tulla nykyiseen tilanteeseen suunniteltiin ja tuotiin esiin Egyptin gnostisessa 
allegoristikoulussa, jKr 200–250, täyden vuosisadan ajan ennen kuin valtakunnan piispoja pidettiin 
valtaistuimien miehittäjinä. ... 

Clement ajatteli Jumalan valtakunnan ajatuksen olevan Jumalan todellisen henkisen tiedon tila. 
Origen esitti sen henkisenä merkityksenä, joka oli piilotettu pyhien kirjoitusten selkeään kirjeeseen. 
(Ward, Henry Dana. Valtakunnan evankeliumi: Valtakunta, joka ei ole tämän maailman; ei tässä 
maailmassa; vaan tulla taivaalliseen maahan, kuolleista ylösnousemuksesta ja kaiken palauttamisesta. 
Julkaissut Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870, s. 124–125) 

Niinpä kun piispa Nepos opetti Jumalan valtakunnan evankeliumia, allelegoristit yrittivät saada aikaan 
väärän, vähemmän kirjaimellisen käsityksen siitä. Hierapolisalon piispa Apollinaris yritti torjua 
allelegoristien virheitä suunnilleen samanaikaisesti. Ne, jotka todella ovat Jumalan kirkossa, seisoivat 
Jumalan kirjallisen valtakunnan totuuden kautta historian. 

Herbert W. Armstrong opetti valtakunnan evankeliumia, plus 

1900-luvulla myöhäinen Herbert W. Armstrong kirjoitti: 

Koska he hylkäsivät Kristuksen evankeliumin. . . , maailman piti korvata jotain muuta sen 
sijaan. Heidän oli keksittävä väärennös! Joten olemme kuulleet, että Jumalan 
valtakunnasta puhutaan pelkästään kauniina leveydenä - hienona tunteena ihmisten 
sydämissä - pelkistämällä se eteeriseksi, epätodelliseksi MITÄÄN! Toiset ovat esittäneet 
väärin, että ”kirkko” on valtakunta. . . Profeetta Daniel, joka asui 600  vuotta ennen 
Kristusta, tiesi, että Jumalan valtakunta oli todellinen valtakunta - hallitus 

kirjaimellinen ihmisiä maan päällä ... 
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Täällä. . . on Jumalan selitys JUMALAN KUNINGASKUNNASTA: ”Ja näiden kuninkaiden 
aikoina ...” - se on täällä puhumassa kymmenestä varpaasta, osasta rautaa ja osittain 
hauraasta savista. Yhdistämällä profetia Daniel 7: n ja Ilmestyskirjan 13 ja 17 kanssa viittaa 
nyt muodostuvaan uusiin YHDYSVALLAT. .. silmiesi edessä! Ilmestyskirja 17:12 tekee 
selväksi sen, että se on TEN KUNINGASEN TAI KUNINGASKUNNAN liitto, joka (Ilm. 17: 8) 
herättää vanhan ROMANI-EMPIREn uudelleen. . . 

Kun Kristus tulee, hän tulee kuninkaiden kuninkaana, hallitseen koko maata (Ilm. 19: 11-
16); ja HÄNEN KUNINGASKUNTA - JUMALAN KUNINGASKUNTA - sanoi Danielin kuluttavan 
kaikkia näitä maallisia valtakuntia. Ilmestyskirjan 11:15 sanoo sen seuraavilla sanoilla: 
"Tämän maailman valtakunnista on tullut Herramme ja hänen Kristuksensa 
kuningaskunnat: ja hän tulee hallitsemaan iankaikkisesti iankaikkisesti"! Tämä on Jumalan 
kuningaskunta. Se on nykyisten hallitusten - niin kyllä, - ja jopa Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian kansakuntien LOPPU. Heistä tulee sitten Herran JEESUKSEN KRISTON, sitten 
kuninkaan kuninkaan, valtakunnat - hallitukset - koko maassa. Tämä tekee täysin selväksi, 
että Jumalan kuningaskunta on kirjaimellinen HALLINTO. Vaikka Kaldean valtakunta oli 
kuningaskunta - jopa kun Rooman valtakunta oli kuningaskunta -, siis jumalan 
kuningaskunta on hallitus. Sen on otettava maailman kansakuntien hallitus. Jeesus Kristus 
syntyi kuninkaaksi - Säännöksi! ... 

Sama Jeesus Kristus, joka käveli Pyhän maan kukkuloiden ja laaksojen yli ja Jerusalemin 
kaduilla yli 1 900 vuotta sitten, tulee jälleen. Hän sanoi tulevansa uudestaan. 
Ristiinnaulitsemisen jälkeen Jumala herätti hänet kuolleista kolmen päivän ja kolmen yön 
jälkeen (Matt. 12:40; Apostolien teot 2:32; I Kor. 15: 3-4). Hän nousi Jumalan 
valtaistuimelle. Universumin hallituksen päämaja (Ap. T. 1: 9-11; Hepr. 1: 3; 8: 1; 10:12; 
Ilm. 3:21). 

Hän on vertauksen ”aatelismies”, joka meni valtaistuimelle 

Jumala - "kaukainen maa" - kruunaaksi kuninkaan kuninkaaksi kaikkien kansakuntien yli ja 
palata sitten maan päälle (Luuk. 19: 12-27). 

Hän on jälleen taivaassa ”kaiken palauttamisen aikoihin” (Apostolien teot 3: 19-21). 
Palauttaminen tarkoittaa palauttamista entiseen tilaan tai tilaan. Tässä tapauksessa 
Jumalan hallituksen palauttaminen maan päällä ja siten maailmanrauhan ja utopisten 
olosuhteiden palauttaminen. 

Tämänhetkinen maailman myllerrys, kärjistyvät sotit ja kiistat ovat maailman vaikeuksissa 
huipentumassa niin suuria, että ellei Jumala puuttu siihen, mikään ihmisen liha ei pelastu 
elossa (Matt. 24:22). Aikana huippunsa, kun viivästyminen johtaisi kaiken elämän 
räjäyttämiseen tämän planeetan ulkopuolelta, Jeesus Kristus palaa. Tällä kertaa hän tulee 
jumalallisena Jumalana. Hän tulee maailmankaikkeutta hallitsevan Luojan kaikessa 
voimassa ja kunniassa. (Matt. 24:30; 25:31.) Hän on tulossa ”kuninkaiden kuninkaana ja 
herrojen herrana” (Ilm. 19:16) perustamaan maailman superhallitusta ja hallitsemaan 
kaikkia kansakuntia “rautasangolla. ”(Ilm. 19:15; 12: 5) . . . 

Kristus ei toivota? 
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Huutaako ihmiskunta kuitenkin ilosta ja toivottaako hänet tervetulleeksi ekstaasia ja innostusta - edes 
perinteisen kristinuskon kirkot? 

He eivät! He uskovat, että koska Saatanan väärät ministerit (II Kor. 11: 13-15) ovat pettäneet heidät, 
hän on antikristus. Kirkot ja kansakunnat ovat vihaisia hänen tulemiselleen (Ilm. 11:15 ja 11:18), ja 
sotilaalliset voimat yrittävät todella taistella häntä tuhoamaan hänet (Ilm. 17:14)! 

Kansakunnat osallistuvat tulevan kolmannen maailmansodan ilmastotaisteluun taistelualueella 
Jerusalemissa (Sak. 14: 1-2) ja sitten Kristus palaa. Yliluonnollisessa voimassa hän "taistelee niitä 
kansakuntia vastaan", jotka taistelevat häntä vastaan (jae 3). Hän kukistaa heidät kokonaan (Ilm. 
17:14)! ”Hänen jalkansa seisoo sinä päivänä oliivinvuorella”, hyvin lyhyen matkan päässä Jerusalemin 
itäpuolella (Sak. 14: 4). (Armstrong HW. Aikojen mysteeri, 1984) 

Raamattu julistaa, että Jeesus palaa ja Hän voittaa, mutta monet taistelevat häntä vastaan (Ilm. 
19:19). Monet väittävät (perustuen Raamatun profetian väärinkäsitykseen, mutta osittain väärien 
profeettojen ja mystiikan takia), että paluu Jeesus on viimeinen antikristus! 

Seuraava on myös Herbert Armstrongilta: 

Todellinen uskonto - Jumalan totuus, jolla on valtuudet Jumalan rakkauteen, jonka Pyhä Henki on 
ilmaissut ... ILMO, jota ei voida käsittää Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta - Totuuden 
tuntemisesta - ja Jumalan jumalallisen Rakkauden lämpöä! ... 
 

Jumalan todellisen kirkon opetukset ovat yksinkertaisesti Pyhän Raamatun "jokaisen sanan mukaan 
eläviä" opetuksia ... 

Ihmisten tulee kääntyä "saamisen" tavasta "antaa" - Jumalan rakkauden tielle. 

UUSI YKSITYISKOHTA on nyt otettava maan päälle! (Ibid) 

Uusi yhteisöllisyys on Jumalan valtakunta. Julistaminen, että uuden sivilisaation on tultava ja että se 
perustuu rakkauteen, on tärkeä osa sitä valtakunnan tosi evankeliumia, jota Jeesus ja hänen 
seuraajansa opettivat. Tätä me saarnaamme jatkuvassa Jumalan kirkossa. 

Herbert Armstrong tajusi, että Jeesus opetti, että ihmisyhteiskunta on hylännyt elämän 'antamisen', 
rakkauden, vaikka se luulee haluavansa totella sitä. Lähes kukaan ei näytä ymmärtävän kunnol la 
Jeesuksen opettaman merkitystä. 

Pelastus Jeesuksen kautta on osa evankeliumia 

Nyt jotkut, jotka ovat lukeneet tämän kaukana, ihmettelevät todennäköisesti Jeesuksen 
kuolemaa ja roolia pelastuksessa. Kyllä, se on osa evankeliumia, josta Uusi testamentti ja 
Herbert W. Armstrong molemmat kirjoittivat. 

Uusi testamentti osoittaa, että evankeliumi sisältää pelastuksen Jeesuksen kautta:  
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16 Sillä minä en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseen 
kaikille, jotka uskovat, ensin juutalaisille ja myös kreikkalaisille (Room. 1:16). 

4Siksi hajotetut menivät kaikkialle saarnaamaan 

sana. 5 Sitten Philip meni alas Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. ... 12 Mutta 
kun he uskoivat Filippiin saarnatessaan asioita, jotka koskivat Jumalan valtakuntaa ja 
Jeesuksen Kristuksen nimeä, sekä miehet että naiset kastettiin. … 25Joten he olivat 
todistaneet ja saarnaaneet Herran sanaa, he palasivat Jerusalemiin saarnaten 
evankeliumia monilla samarialaisten kylillä. 26Nyt Herran enkeli puhui Philipi lle ... 40Philip 
löydettiin Azotuksesta. Ja kulkenut läpi, hän saarnasi kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli 
Kesarereen. (Apostolien teot 8: 4,5,12,25, 26,40) 

18 Hän saarnasi heille Jeesusta ja ylösnousemusta. (Apostolien teot 17:18) 

30. Sitten Paavali asui kaksi kokonaista vuotta omassa vuokrahuoneessaan ja otti vastaan 

kaikki, jotka hänen luokseen tulivat, 31 Jumalan valtakunnan saarnaaminen ja Herran 

Jeesuksen Kristuksen asioiden opettaminen varmuudella, kukaan ei estä häntä. 

(Apostolien teot 28: 30-31) 

Huomaa, että saarnaaminen sisälsi Jeesuksen ja valtakunnan. Valitettavasti kreikkalais-
roomalaisten kirkkojen opetuksista puuttuu asianmukainen ymmärrys Jumalan 
valtakunnan evankeliumista. 

Itse asiassa auttaaksemme meitä tulemaan osaksi tätä valtakuntaa, Jumala rakasti ihmisiä 
niin paljon, että Hän lähetti Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme (Joh. 3: 16-17) ja 
pelastaa meidät armostamme (Efes. 2: 8). Ja se on osa hyviä uutisia (Apostolien teot 
20:24). 

Valtakunnan evankeliumi on mitä maailma tarvitsee, mutta... 

Työskenteleminen rauhan puolesta (Matt. 5: 9) ja hyvä tekeminen ovat arvokkaita tavoitteita (vrt. 
Gal. 6:10). Kuitenkin monet maailman johtajat, uskonnolliset mukaan lukien, uskovat, että juuri 
kansainvälinen ihmisyhteistyö tuo rauhaa ja vaurautta, eikä Jumalan valtakuntaa. Ja vaikka heillä on 
joitain ajallisia menestyksiä, ne eivät vain onnistu, mutta jotkut heidän inhimillisistä ponnisteluistaan 
viime kädessä johtavat maapallon siihen pisteeseen, että se tekisi elämästä kestämätöntä, jos Jeesus 
ei palaa perustamaan valtakuntaansa. Ihmiset, jotka vahvistavat maan ilman Jumalaa, ovat turhaa ja 
väärää evankeliumia (Psalmi 127: 1). 

Monet maailmassa yrittävät laatia puoli-uskonnollisen babylonialaisen kansainvälisen suunnitelman 
uuden maailmanjärjestyksen asettamiseksi 21. vuosisadalla. Tämä on asia, jonka Jumalan jatkuva 
kirkko on tuominnut alusta lähtien ja aikoo jatkaa tuomitsemista. Sen jälkeen kun saatana kehotti 
Eevaa kaatumaan hänen evankeliuminsa versiosta melkein 6000 vuotta sitten (1. Moos. 3), monet 
ihmiset ovat uskoneet, että he tietävät Jumalaa paremmin, mikä tekee heistä ja koko maailmasta 
parempia. 
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Raamatun mukaan se vie yhdistelmän sotilaallista johtajaa Euroopassa (jota kutsutaan Pohjois-
kuninkaaksi, jota kutsutaan myös Ilmestyskirjan pedoksi 13: 1-10) yhdessä uskonnollisen johtajan 
(nimeltään väärä profeetta, jota kutsutaan myös THE: lopullinen Antikristus ja Ilmestyskirjan 
kaksisarviinen peto 13: 11-17) seitsemän kukkulan kaupungista (Ilm. 17: 9,18) 'Babylonian' (Ilm. 17 ja 
18) maailmanjärjestyksen aikaansaamiseksi. Vaikka ihmiskunta tarvitsee Kristuksen paluun ja Hänen 
valtakuntansa perustamisen, monet maailmassa eivät kiinnitä huomiota tähän viestiin 21. 
vuosisadalla - he uskovat edelleen Saatanan väärän evankeliumin eri versioihin. Mutta maailma saa 
todistajan. 

Muista, että Jeesus opetti: 

14 Ja tätä valtakunnan evankeliumia saarnataan koko maailmassa todistajana kaikille kansakunnille, 
ja sitten loppu tulee. (Matt. 24:14) 

Huomaa, että valtakunnan evankeliumi saapuu maailmaan todistajana, silloin loppu tulee. 

Tähän on useita syitä. 

Yksi on se, että Jumala haluaa, että maailma kuulee todellisen evankeliumin ennen suuren 
ahdistuksen alkamista (jonka on osoitettu alkavan Matt. 24:21). Näin ollen evankeliumin sanoma on 
todistaja ja varoitus (vrt. Hesekiel 3; Amos 3: 7). Se johtaa enemmän pakanallisiin käännyksiin ennen 
Jeesuksen paluuta (Roomalaiset 11:25) ja riittäviin muihin kuin pakanallisiin käännöksiin (Room. 9:27) 
ennen Jeesuksen paluuta. 

Toinen on, että viestin pääsisältö on ristiriidassa nousevan pedon, pohjoisen vallan kuninkaan, kanssa 
väärän profeetan, viimeisen antikristuksen, näkemysten kanssa. Periaatteessa he lupaavat rauhan 
ihmisten ponnisteluilla, mutta se johtaa loppupäähän (Matt. 24:14) ja tuhoon (vrt. 1Tess. 5: 3). 

Heihin liittyvien merkkien ja valehtelijoiden (2Tess. 2: 9) takia suurin osa maailmasta valitsee 
uskovansa valhetta (2Tess. 2: 9-12) evankeliumin sanoman sijasta. Roomalaiskatolisten, itä-
ortodoksien, luterilaisten ja muiden ihmisten tuhatvuotisen Jumalan valtakunnan 
tuomitsemattomuuden vuoksi monet väittävät virheellisesti, että Jumalan valtakunnan 
vuosituhannen evankeliumin sanoma on Antikristukseen liittyvä väärä evankeliumi.  

Uskolliset Philadelphian kristityt (Ilm. 3: 7-13) julistavat valtakunnan vuosituhannen evankeliumin ja 
kertovat maailmalle, mistä tietyt maalliset johtajat (mukaan lukien pedot ja väärät profeetat) tulevat 
olemaan. 

He tukevat sitä, että kerrotaan maailmalle viesti, jonka mukaan pohjoisen vallan kuningas Beast ja 
väärä profeetta, lopullinen antikristus, lopulta tuhoavat (yhdessä joidenkin heidän liittolaistensa 
kanssa) USA: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan anglikanat , Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti (Daniel 
11:39) ja että he pian tuhoavat sen jälkeen arabialaisen / islamilaisen li iton (Daniel 11: 40-43), 
toimivat demonien välineinä (Ilm. 16: 13-14), ja taistelee lopulta Jeesuksen Kristuksen kanssa 
palattuaan (Ilm. 16: 14; 19: 19-20). Uskolliset filadelfialaiset (Ilm. 3: 7-13) ilmoittavat, että 
vuosituhannen valtakunta on tulossa pian. Tämä tuottaisi todennäköisesti paljon tiedotusvälineitä ja 
auttaisi Matthew 24:14: n toteutumiseen. Me jatkamme Jumalan kirkko valmistelee kirjallisuutta 
(useilla kielillä), lisää verkkosivustoille ja ryhtyy muihin toimiin valmistautuakseen 'lyhyeen työhön' 
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(vrt. Roomalaisille 9:28), joka johtaa Jumalan päättämiseen, että Matt. 24:14 on ollut riittävä tarjottu 
todistajana tulevalle lopulle. 

"Väärä evankeliumi", joka julistaa maailman johtajia (todennäköisesti jonkinlainen "uusi" tyyppi 
Euroopan pääjohtajana ja kompromissihahmo, joka väittää eräänlaista katolilaisuutta), ei pidä siitä - 
he eivät halua maailman oppivan mitä todella tee (enkä voi edes uskoa sitä itse itse, vrt. Jes. 10: 5-7). 
He ja / tai heidän kannattajansa opettavat todennäköisesti myös väärin, että uskolliset filadelfialaiset 
puoltavat tulevan antikristuksen ääriliikkeitä (millenarianlaisuutta). Riippumatta siitä, minkälaisia 
tuomioita he ja / tai heidän seuraajansa tekevät Philadelphian uskollisille ja jatkuvalle Jumalan 
seurakunnalle, ne vainostavat (Daniel 11: 29-35; Ilm. 12: 13-15). Tämä johtaa myös loppuun - suuren 
ahdistuksen alkuun (Matt. 24:21; Daniel 11:39; vrt. Matt. 24: 14-15; Daniel 11:31), samoin kuin 
uskollisen Philadelphian suojausaika. Kristityt (Ilm. 3: 10; 12: 14-16). 

Peto ja väärä profeetta yrittävät voiman, taloudellisen kiristyksen, merkit, valehtelevien ihmeiden, 
murhan ja muut paineet (Ilm. 13: 10-17; 16: 14; Daniel 7:25; 2 Thessalonians 2: 9-10) hallitakseen . 
Kristityt kysyvät: 

10 ”Kuinka kauan, Herra, pyhä ja totta, kunnes tuomitset ja kostamme veressämme maan päällä 
asuville?” (Ilm. 6:10) 

Kaikkien aikojen ajan Jumalan ihmiset ovat miettineet: "Kuinka kauan kestää, kunnes Jeesus palaa?"  

Vaikka emme tiedä päivää tai tuntia, odotamme Jeesuksen paluuta (ja vuosituhannen ajan 
perustettua Jumalan valtakuntaa) 21. vuosisadalla monien pyhien kirjoitusten perusteella (esim. 
Matt. 24: 4-34; Psalmi 90: 4; Hoosea 6: 2) ; Luuk. 21: 7-36; Hepr. 1: 1-2; 4: 4,11; 2. Piet. 3: 3-8; 1.Tess. 
5: 4), joiden joidenkin osien näemme nyt täyttyvän. 

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

21 Sillä silloin tapahtuu suuri ahdistus, sellaista, mitä ei ole ollut maailman alusta lähtien tähän 
aikaan, ei, eikä koskaan tule olemaan. 22 Ja ellei näitä päiviä lyhennettäisi, ei lihaa pelastuisi; mutta 
valittujen vuoksi nuo päivät lyhenevät. (Matt. 24: 21-22) 

29 Heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, ja kuu ei anna valoaan; tähdet putoavat 
taivaasta ja taivaan voimat ravistetaan. 30 Silloin Ihmisen Pojan merkki i lmestyy taivaaseen, ja sitten 
kaikki maan heimot surravat, ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvissä voimalla ja suurella 
kirkkaudella. 31 Ja hän lähettää enkelinsä suurella trumpettiäänellä, ja he kokoavat yhteen valitut 
neljästä tuulesta taivaan päästä toiseen. (Matt. 24: 29-31) 

Jumalan valtakunta on mitä maailma tarvitsee. 

Ison-Britannian suurlähettiläät 

Mikä on roolisi valtakunnassa? 
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Tällä hetkellä, jos olet todellinen kristitty, sinun on oltava sen lähettiläs. Huomaa, mitä 
apostoli Paavali kirjoitti: 

20 Nyt sitten olemme Kristuksen lähettiläitä, ikään kuin jumala pyytäisi meidän 
kauttamme: rukoilemme sinua Kristuksen puolesta, sovitsemme Jumalaan. (2. Kor. 5:20)  

14 Niin seiso sen jälkeen, kun vyötärösi on totuuden omaksunut, pannut vanhurskauden 
rintalevyyn, 15 ja laskenut jalat rauhan evankeliumin valmisteluun. 16 ennen kaikkea 
ottamalla uskon kilpi, jolla pystyt sammuttamaan kaikki jumalattoman tuliset tikanheitot. 
17 Ja ota pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana; 18 rukoileen aina 
kaikessa rukouksessa ja rukouksessa Hengessä, valvoen tätä tarkoitusta kaikella pyhyydellä 
ja pyytämällä kaikkia pyhiä. evankeliumin salaisuus, 20 jolle olen ketjujen suurlähettiläs; 
että siinä voin puhua rohkeasti, kuten minun piti puhua. (Ef. 6: 14-20) 

Mikä on suurlähettiläs? Merriam-Websterillä on seuraava määritelmä: 

1: virallinen lähettiläs; erityisesti: korkeimman asteen diplomaattiedustaja, joka on 
akkreditoitu ulkomaiseen hallitukseen tai suvereeniin oman hallituksensa tai suvereeninsa 
edustajana tai nimitetty erityiseen ja usein väliaikaiseen diplomaattiseen toimeksiantoon 

2a: valtuutettu edustaja tai lähettiläs 

Jos olet todellinen kristitty, olet virallinen Kristuksen lähettiläs! Huomaa, mitä apostoli 
Pietari kirjoitti: 

9 Mutta sinä olet valittu sukupolvi, kuninkaallinen pappeus, pyhä kansakunta, hänen omat 
erityisväestönsä, jotta voisit julistaa kiitokset Hänestä, joka kutsui sinut pimeydestä 
ihmeelliseen valoonsa; 10 jotka eivät koskaan olleet kansaa, mutta ovat nyt Jumalan 
kansaa, jotka eivät olleet armoa saaneet, mutta nyt ovat saaneet armon. (1. Piet. 2: 9-10) 

Kristittyinä meidän on oltava osa pyhää kansakuntaa. 

Mikä kansa on nyt pyhä? 

No, ei todellakaan mikään tämän maailman valtakunnista - mutta ne ovat viime kädessä 
osa Kristuksen valtakuntaa (Ilm. 11:15). Se on Jumalan kansa, Hänen valtakuntansa, joka 
on pyhä. 

Suurlähettiläsinä emme yleensä osallistu tämän maailman kansakuntien suoran politiikan 
piiriin. Mutta meidän on elättävä Jumalan elämäntapaa nyt (ks. Myös ilmainen kirja, joka  
on saatavilla osoitteessa www.ccog.org: Kristityt: Jumalan valtakunnan lähettiläitä, 
Raamatun ohjeita kristityksi asumisesta). Näin tekemällä opimme paremmin, miksi 
Jumalan tiet ovat parhaita, jotta voimme Hänen valtakunnassaan olla kuninkaat ja papit ja 
hallita Kristuksen kanssa maan päällä: 
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5 Sille, joka rakasti meitä ja pesi meitä synneistä omalla veressään, 6 ja on tehnyt meistä 
kuninkaita ja pappeja Jumalalle ja Isälle, hänelle kunniaa ja hallintaa iankaikkisesti 
iankaikkisesti. Aamen. (Ilm. 1: 5-6) 

10 Ja ovat tehneet meistä kuninkaat ja papit Jumalallemme; Ja me hallitsemme maan 
päällä. (Ilm. 5:10) 

Yksi tulevaisuuden näkökohta on kuolevaisten opettaminen kävelemään Jumalan teillä: 

19 Sillä ihmiset asuvat Siionissa Jerusalemissa; et enää tarvitse itkeä. Hän on sinulle 
erittäin armahtava sinun huuhteluasi; kun hän sen kuulee, hän vastaa sinulle. 20 Ja vaikka 
Herra antaa sinulle vastoinkäymisleipää ja ahdistuksen vettä, opettajaasi ei kuitenkaan 
enää siirretä nurkkaan, vaan sinun silmäsi näkevät opettajasi. 21 Korvasi kuulee takanasi 
sanan, joka sanoo: "Tämä on tie, kävele siinä". Aina kun käännyt oikealle tai tai käännyt 
vasemmalle. (Jesaja 30: 19-21) 

Vaikka tämä on ennustus vuosituhannen valtakunnalle, tällä aikakaudella kristittyjen on 
oltava valmiita opettamaan: 

12… siihen mennessä sinun pitäisi olla opettajia (Hepr. 5:12)  

15 Mutta pyhittäkää Herra Jumala sydämessänne ja ole aina valmis antamaan vastaus 
jokaiselle ihmiselle, joka pyytää sinulta synnin ja pelon toiveen syytä (1. Piet. 3:15, KJV).  

Raamattu osoittaa, että monet uskollisemmat kristityt opettavat juuri ennen suuren 
ahdistuksen alkamista monia: 

33 Ja ymmärtävien ihmisten tulee opettaa monia (Daniel 11:33)  

Joten oppiminen, kasvaminen armossa ja tiedossa (2. Piet. 3:18) on jotain, mitä meidän pitäisi tehdä 
nyt. Osa roolistasi Jumalan valtakunnassa on kyky opettaa. Ja uskollisemmille, Philadelphian (Ilm. 3: 7-
13) kristittyille tämä sisältää myös tärkeän evankeliumin todistajan tukemisen ennen vuosituhannen 
valtakunnan alkamista (vrt. Matt. 24:14). 

Kun Jumalan valtakunta on perustettu, Jumalan kansaa käytetään auttamaan vahingoittuneen 
planeetan palauttamisessa: 

12 Teidän keskuudestanne rakennetaan vanhat jätepaikat; 

Sinä nostat monien sukupolvien perustan, ja sinut kutsutaan rikkomuksen korjaajaksi, kadujen 
palauttajaksi asumaan. (Jesaja 58:12) 

Siten Jumalan ihmiset, jotka eläivät Jumalan tavalla tällä aikakaudella, helpottavat ihmisten asumista 
kaupungeissa (ja muualla) tänä palauttamisaikana. Maailma on todella parempi paikka. Meidän pitäisi 
olla nyt Kristuksen lähettiläitä, jotta voimme palvella myös Hänen valtakunnassaan. 
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Todellinen evankeliumin sanoma on muuttava 

Jeesus sanoi: ”Jos pysyt minun sanassani, olet todellakin minun opetuslapseni. 32 Ja te tiedät 
totuuden, ja totuus vapauttaa teidät ”(Joh. 8: 31-32). Totuuden tunteminen Jumalan valtakunnan 
evankeliumista vapauttaa meidät loukkuun tämän maailman vääriä toiveita. Voimme rohkeasti tukea 
suunnitelmaa, joka toimii - Jumalan suunnitelma! Saatana on pettänyt koko maailman (Ilm. 12: 9) ja 
Jumalan valtakunta on todellinen ratkaisu. Meidän on puolustettava totuutta ja puolustettava sitä 
(vrt. Joh. 18:37). 

Evankeliumin sanoma on enemmän kuin henkilökohtainen pelastus. Jumalan valtakunnan hyvien 
uutisten pitäisi muuttaa yksi tällä aikakaudella: 

2 Ja älä sovi tähän maailmaan, vaan muute uudistamalla mielesi, jotta pystyt todistamaan, mikä on 
Jumalan hyvä ja hyväksyttävä ja täydellinen tahto. (Roomalaisille 12: 2) 

Tosi kristitty on muuttunut palvelemaan Jumalaa ja muita: 

22 Orjapalvelijat, noudata kaikessa lihassanne mestariasi, älä silmäyksellä, niinkuin miehet 
miellyttävät, vaan sydämellisesti vilpittömästi pelkäämällä Jumalaa. 23 Ja mitä teetkin, tee se 
sydämestäsi Herralle eikä ihmisille, 24 tietäen, että Herralta saat perintöpalkan; sillä palvelette 
Herraa Kristusta. (Kolos. 3: 22-24) 

28 Siksi, koska meillä on valtakunta, jota ei voida ravistaa, olkaamme armo, jonka avulla voimme 
palvella Jumalaa hyväksyttävästi kunnioituksen ja jumalallisen pelon kautta. (Hepr. 12:28)  

Todelliset kristityt elävät eri tavalla kuin maailma. Hyväksymme Jumalan standardit, jotka ovat 
korkeammat kuin maailma, mikä on oikein ja väärin. Vanhurskaat elävät uskossa (Hepr. 10:38), koska 
uskollisuus elää Jumalan tavalla tällä aikakaudella. Kristittyjä pidettiin niin erilais ina kuin heidän 
elämänsä maailma, että heidän elämänmalliaansa nimitettiin Uudessa testamentissa ”tieksi” 
(Apostolien teot 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Maailma elää itsekkäästi, saatanan vallassa, ns. "Kainin tie" 
(Juuta 11). 

Jumalan valtakunnan evankeliumi on vanhurskauden, ilon ja rauhan viesti (Roomalaisille 14:17). 
Oikein ymmärretty profeetallinen sana lohduttaa (vrt. 1. Kor. 14: 3; 1 Thessalonikille 4:18), etenkin 
kun katsomme maailmaa murenevan (vrt. Luuk. 21: 8-36). Todellinen kristitty elämäntapa johtaa 
hengelliseen runsauteen ja fyysisiin siunauksiin (Mark. 10: 29-30). Tämä on osa sille, miksi sen 
asukkaat ymmärtävät, että maailma tarvitsee Jumalan valtakuntaa. Kristityt ovat Jumalan 
valtakunnan lähettiläitä. 

Kristityt panivat toivomme henkiseen, ei fyysiseen, vaikka elämme fyysisessä maailmassa (Room. 8: 5-
8). Meillä on ”evankeliumin toivo” (Kolos. 1:23). Tämän varhaiset kristityt ymmärsivät, että monet 
Jeesuksen tunnustajista eivät nykyään todella ymmärrä. 
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6. Kreikkalais-roomalaisten kirkkojen mukaan valtakunta on tärkeää, 
mutta... 

Kreikkalais-roomalaiset kirkot uskovat opettavansa Jumalan valtakunnan näkökohtia, mutta heillä on 
vaikeuksia ymmärtää, mikä se todella on. Esimerkiksi katolinen tietosanakirja opettaa tätä 
valtakunnasta: 

Kristuksen… Hänen opetuksensa jokaisessa vaiheessa tämän valtakunnan tulo, sen eri näkökohdat, 
sen tarkka merkitys, tapa, jolla se on saavutettava, muodostavat Hänen keskustelujensa katkaisun, 
niin paljon, että Hänen keskusteluaan kutsutaan ”evankeliumiksi valtakunnasta ”... he alkoivat puhua 
kirkosta” Jumalan valtakunnana ”; vrt Col., I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v. 10, jne. ... se 
tarkoittaa kirkkoa jumalallisena instituutiona (paavi H. Jumalan valtakunta. Katolinen tietosanakirja, 
osa VIII. 1910). 

Vaikka edellä viitattiin ”eversti, I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v. 10, ”jos etsit niitä, huomaat, että 
yksikään noista säkeistä ei sano mitään kirkko olla Jumalan valtakunta. He opettavat uskoville olevan 
osa Jumalan valtakuntaa tai että se on Jeesuksen valtakunta. Raamattu varoittaa, että monet 
vaihtaisivat evankeliumia tai kääntyisivät toisten vääräksi (Galatians 1: 3-9). Valitettavasti useat niistä 
ovat tehneet niin. 

Jeesus opetti: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän luokse paitsi minun kauttani ”(Joh. 
14: 6). Pietari opetti: ”Myöskään muualla ei ole pelastusta, sillä ihmisten keskuudessa ei ole taivaan 
alla annettu muuta nimeä, jolla meidän tulisi pelastua” (Apostolien teot 4:12). Pietari kertoi 
juutalaisille, että kaikilla on oltava usko parannukseen ja Jeesuksen hyväksymiseen pelastukseen 
(Apostolien teot 2:38). 

Sitä vastoin paavi Franciscus on opettanut, että ateistit, ilman Jeesusta, voidaan pelastaa hyvillä 
teoilla! Hän myös opettaa, että juutalaiset voidaan pelastaa hyväksymättä Jeesusta! Lisäksi hän ja 
jotkut kreikkalais-roomalaiset näyttävät myös katsovan, että ei-raamatullinen raamattu 'Mariasta' on 
avain evankeliumiin sekä avain ekumeeniseen ja uskontojen väliseen yhtenäisyyteen. Valitettavasti 
he ja muut eivät ymmärrä Jeesuksen ja Jumalan valtakunnan todellisen evankeliumin merkitystä. 
Monet mainostavat vääriä evankeliumeja. 

Monet haluavat kävellä näkyvyyden kautta ja uskoa maailmaan. Uusi testamentti opettaa, että 
kristittyjen on katsottava yläpuolelle: 

2 Aseta mielesi yllä oleviin asioihin, ei maan asioihin. (Kolos. 3: 2) 

7 Sillä me vaellamme uskon kautta, ei silminsä. (2. Kor. 5: 7) 

Paavi Pius XI opetti kuitenkin pohjimmiltaan kävelemään kirkkoaan nähden: 

... katolinen kirkko ... on Kristuksen valtakunta maan päällä. (Pius's  encyclicicalQuasPrimas). 

CatholicBible101 -sivusto väittää, että ”Jeesus Kristus perusti maan päällä Jumalan valtakunnan 
vuonna 33 jKr. Hänen kirkonsa muodossa, jota johtaa Pietari ... katolinen kirkko.” Kuitenkin, tuhannen 
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vuoden Jumalan valtakuntaa ei ole täällä eikä se ole Rooman kirkko, mutta se tulee olemaan maan 
päällä. Vaikka tosi Jumalan kirkossa on ”valtakunnan avaimet” (Matt. 16:19), ne, jotka väittävät, että 
kirkko on valtakunta, ”ovat ottaneet tiedon avaimen” (Luuk. 11:52).  

Rooman kirkko opettaa niin voimakkaasti pian tulevaa maallista tuhannen vuoden Jumalan 
valtakuntaa vastaan, että se on periaatteessa ainoa ”antikristuksen oppi”, joka on lueteltu katolisen 
kirkon virallisessa katekismissa: 

676 Antikristuksen petos alkaa jo muodostaa maailmaa joka kerta, kun väitetään, että historian 
aikana ymmärretään se messiaaninen toivo, joka voidaan toteuttaa historian ulkopuolella vain 
eskatologisen tuomion avulla. Kirkko on hylännyt tämän valtakunnan väärentämisen edes muunnetut 
muodot tulla millenarianismin nimellä… (Katolisen kirkon katekismi. Imprimatur Potest + Joseph 
Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, s. 194) 

Valitettavasti niillä, jotka ovat samaa mieltä siitä, on lopulta suuria ongelmia Jumalan valtakunnan 
evankeliumin julistamisessa. Jotkut vievät 

kauheita askeleita sitä julistavia vastaan (Daniel 7:25; 11: 30-36). Mutta saatat ajatella, eikö kaikki, 
jotka tunnustavat Jeesuksen Herralle, ole valtakunnassa? Ei, he eivät tule olemaan. Huomaa, mitä 
Jeesus sanoi: 

21 ”Kaikkia, jotka sanovat minulle” Herra, Herra ”, ei tule taivaan valtakuntaan, vaan joka tekee Isäni 
tahdon taivaassa. 22 Monet sanovat minulle sinä päivänä minulle: "Herra, Herra, emmekö ole 
profetoineet sinun nimessäsi, ajaneet demonit sinun nimessäsi ja tehneet monia ihmeitä sinun 
nimessäsi?" 23 Ja sitten julistan heille: 'En koskaan tuntenut sinua; poistu minusta, sinä, joka 
harjoittelet laittomuutta! ' (Matt. 7: 21-23) 

Apostoli Paavali totesi, että ”laittomuuden mysteeri” oli ”jo töissä” (2.Tess. 2: 7) hänen aikanaan. 
Tämä laittomuus liittyy myös johonkin asiaan, jota Raamattu varoittaa loppuaikoina, jota kutsutaan 
”Mystery, Babylon Suuri” (Ilm. 17: 3-5). 

"Laittomuuden mysteeri" liittyy tunnustaviin kristittyihin, jotka uskovat, että heidän ei tarvitse pitää 
Jumalan kymmenen käskyä koskevaa lakia jne. Ja / tai siihen on niin monia hyväksyttäviä poikkeuksia 
ja / tai on olemassa hyväksyttäviä parannusmuotoja Jumalan murtamiseksi. laki, joten vaikka he 
ajattelevat olevansa jonkinlainen Jumalan laki, he eivät pidä kristinuskon muotoa, jonka Jeesus tai 
hänen apostolinsa tunnustaisivat lailliseksi. 

Kreikkalaiset roomalaiset ovat kuin fariseukset, jotka rikkoivat Jumalan käskyjä, mutta väittivät, että 
heidän perinteensä tekivät tämän hyväksyttäväksi—Jeesus tuomitsi tuon lähestymistavan (Matt. 15: 
3-9)! Jesaja varoitti myös, että ihmiset, jotka väittävät olevansa Jumalan, kapinoivat Hänen lakia 
vastaan (Jes. 30: 9). Tämä laillinen kapina on jotain, jota valitettavasti näemme tämän tänään. 

Toinen ”mysteeri” näyttää olevan se, että Rooman kirkko näyttää uskovan, että sen militaristiset 
ekumeeniset ja uskontojen väliset esityslistat johtavat rauhaan ja muihin kuin raamatullisiin versioihin 
Jumalan valtakunnasta maan päällä. Raamattu varoittaa tulevaa ekumeenista yhtenäisyyttä, jota se 
opettaa, muutaman vuoden ajan menestyvän (huomautus: Uuden Jerusalemin Raamattu, katolisen 
hyväksymä käännös, on esitetty): 
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4 He turvasivat itsensä lohikäärmeen edessä, koska hän oli antanut pedolle valtuutensa; ja he 
upposivat pedon edessä sanoen: 'Kuka voi verrata petoon? Kuka voi taistella sitä vastaan? ' 5 Peto sai 
antaa suuhun riemunsa ja jumalanpilkkaansa ja olla aktiivinen neljäkymmentäkaksi kuukautta; 6 Ja se 
sulki jumalanpilkansa Jumalaa vastaan, hänen nimeään, taivaallista telttaansa ja kaikkia siellä suojassa 
olevia vastaan. 7 Sallittiin käydä sotaa pyhiä vastaan ja valloittaa heitä, ja sille annettiin valta 
jokaisesta rodusta, ihmisistä, kielestä ja kansakunnasta; 8 ja kaikki maailman ihmiset palvovat sitä, 
toisin sanoen kaikkia, joiden nimeä ei ole kirjoitettu maailman perustamisesta lähtien uhrautuvan 
Karitsan elämäkirjaan. 9 Antakaa kuulla kukaan, joka kuulee: 10 Vankeudessa vankeuteen; kuolemat 
miekalla kuoleman miekalla. Siksi pyhillä on oltava sinnikkyyttä ja uskoa. (Ilm. 13: 4-10, NJB) 

Raamattu varoittaa loppuajan Babylonin yhtenäisyydestä: 

1 Yksi seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemän kulhoa, tuli puhumaan minulle ja sanomaan: 'Tule 
tänne ja minä näytän sinulle rangaistuksen suurelle prostituoidulle, joka kumoaa runsasvesien 
vieressä, 2 jonka kanssa kaikki maan kuninkaat ovat ovat itse prostituutioituneet, ja kuka on koko 
maailman väestön juonut rikoksellaan aviorikoksellaan. " 3 Hän vei minut hengessä autiomaahan, ja 
siellä minä näin naisen ratsastavan scarlet-pedon, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja 
joiden päällä oli pilkkaava otsikko. 4 Nainen oli pukeutunut purppuranpunaiseksi ja punaiseksi, ja se 
kimalsi kultaa, jalokiviä ja helmiä, ja hänellä oli kultainen viinirypäle, joka oli täynnä prostituutioansa 

inhottavaa saasta.; 
Hänen otsaansa kirjoitettiin nimi, salainen nimi: Suuri Babylon, kaikkien prostituoitujen ja 

saastaisten käytäntöjen äiti maan päällä..' 6 Minä näin, että hän oli humalassa, humalassa pyhien 

verta ja Jeesuksen marttyyrien verta; ja kun näin hänet, olin täysin salaperäinen. (Ilm. 17: 1-6, 

NJB) 

9 'Tämä vaatii varmuutta. seitsemän päätä ovat seitsemän kukkulaa, jossa nainen istuu. . . 18 

Nainen, jonka näit, on suuri kaupunki jolla on valta kaikissa maan päällä olevissa hallitsijoissa. ' (Ilm. 
17: 9,18, NJB) 

1 Tämän jälkeen näin toisen enkelin tulevan alas taivaasta, hänelle annetun suuren vallan; maa loisti 
kirkkaudellaan. 2 Hän huusi äänensä huipulla: 'Babylon on pudonnut, Babylon Suuri on pudonnut ja 
siitä on tullut paholaisten kummitus ja majapaikka jokaiselle vialliselle hengelle ja likaiselle, surkealle  
linnulle. 3 Kaikki maat ovat juoneet syvälle hänen prostituutionsa viiniä; Jokainen maan päällä oleva 
kuningas on prostituutioitunut itsensä kanssa, ja jokainen kauppias on rikastettu häpeällisyytensä 
kautta. 4 Toinen ääni puhui taivaasta; Kuulin sen sanovan, "Tulkaa ulos, kansani, poissa hänestä, jotta 

ette jakaantu hänen rikoksiinsa ja sinulla on samat vitsaukset. 5 Hänen syntinsä ovat saavuttaneet 

taivaan, ja Jumala pitää rikoksensa mielessä: kohtele häntä niin kuin hän on kohdellut muita. 6 

Hänelle on maksettava kaksinkertainen summa, jonka hän vaati. Hänellä on oltava 

kaksinkertaisesti vahva kuppi omaa seosta. 7 Jokaisen hänen pompistaan ja orgiastaan on 

sovittava kiduttaminen tai tuska. Olen enthroned kuningatar, hän ajattelee; En ole leski enkä 

koskaan tiedä surua. 8 Sitä varten yhden päivän aikana vitsaukset tulevat hänen päällensä: 

sairaus ja suru ja nälänhätä. Hänet poltetaan maahan. Herra Jumala, joka on tuominnut hänet, 

on mahtava. ' 9 'Maan kuninkaat, jotka ovat prostituutioituneet hänen kanssansa ja pitäneet 
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orgioita hänen kanssaan, surravat ja itkevät häntä. He näkevät savun polttaessaan (Ilm. 18: 1-9, 

NJB) 

Sakariassa Raamattu varoittaa tulevaa Babylonia ja osoittaa, että oikea yhtenäisyys tapahtuu 

vasta Jeesuksen paluun jälkeen: 

10 Varo! Varo! Pakene pohjoisen maasta - Jahve ilmoittaa - sillä olen hajotanut sinut neljään 

taivaan tuulen suuntaan - Herra julistaa. 11 Varo! Tee paeta
, Siion, asuu nyt Babylonin tyttären 

kanssa! 

12 Sillä Herra Sabaoth sanoo tämän, koska Kunnia on tilannut 

minä, kansoista, jotka ryöstivät sinut: 'Joka koskettaa sinua, se koskettaa silmäni omenaa. 13 

Nyt katso, minä aallon käteni heille, ja ne, jotka he ovat orjuutetut, ryöstävät heidät. " Sitten 

tiedät, että Jahve Sabaoth on lähettänyt minut! 14 Laula, iloitse sinä Siionin tytär, sillä nyt minä 

tulen asumaan teidän keskuudessanne - Jahve julistaa! 15 Ja sinä päivänä moni kansakunta 

muutetaan Herraksi. Kyllä, heistä tulee hänen kansansa, ja he elävät keskuudessasi. Sitten 

tiedät, että Jahve Sabaoth on lähettänyt minut luokseni! 16 Herra ottaa haltuunsa Juudan, 

hänen osuutensa Pyhässä maassa, ja tekee jälleen Jerusalemin hänen valintansa. (Sakarja 2: 10-

16, NJB; huomautus KJV / NKJV-versioissa jakeet on lueteltu Sakarjan 2: 6-12) 

Raamattu tuomitsee selvästi ekumeeniset ja uskontojen väliset liikkeet, joita Yhdistyneet 

Kansakunnat, Vatikaani, monet protestantit ja idän ortodoksiset johtajat edistävät, eikä niitä 

pitäisi kannustaa. Jeesus varoitti niistä, jotka väittävät seuraavan Häntä, joka ”pettää monia” 

(Matt. 24: 4-5). Paljon ekumeismia liittyy Ilm. 6: 1-2 (joka EI ole Jeesus) ”valkoiseen 

ratsastajaan” ja Ilmestyskirjan 17 porttiin. 

Kuten Sakaria, myös apostoli Paavali opetti, että todellinen uskon yhtenäisyys tapahtuisi vasta 

Jeesuksen paluun jälkeen: 

13 kunnes me kaikki päästämme ykseyteen uskossa ja tiedossa Jumalan Pojasta ja 

muodostamme täydellisen miehen, joka on täysin kypsä itse Kristuksen täyteydessä. (Ef. 4:13, 

NJB) 
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Ne, jotka uskovat tämän yhtenäisyyden tulevan ennen Jeesuksen paluuta, ovat erehtyneet. Itse 

asiassa kun Jeesus palaa, hänen on tuhottava niiden kansakuntien yhtenäisyys, jotka ryntävät 

Häntä vastaan: 

11:15 Sitten seitsemäs enkeli puhalsi pasunaansa, ja kuultiin ääniä huutaen taivaassa, kutsuen: 

'Maailman valtakunnasta on tullut meidän Herramme ja hänen Kristuksen valtakunta, ja hän 

hallitsee iankaikkisesti iankaikkisesti.' 16 Ne 24 vanhinta, jotka kumooivat Jumalan edessä, 

turmelivat itsensä ja koskettivat otsaaan palvoessaan Jumalaa 17 näillä sanoilla: 'Kiitämme 

teitä, Kaikkivaltias Herra Jumala, joka on, se, joka oli, sillä olettaa suuri voimasi ja alkaa 

hallituskauttasi. 18 Kansakunnat olivat järkyttyneitä, ja nyt on tullut aika, että sinun tulee 

kostaa kostoa ja kuolleita tuomita, ja palvelijasi profeetat, pyhät ja ne, jotka pelkäävät sinun 

nimeäsi, niin pienet kuin suuretkin, palkita. . On aika tuhota ne, jotka tuhoavat maan. (Ilm. 11: 

15-18, NJB) 

19: 6 Ja kuulin, mitkä näyttivät olevan valtavan joukon ääniä, kuten valtameren ääni tai ukkosen 

suuri pauhe vastaten: 'Alleluia! Kaikkivaltiaan Herran, meidän Jumalamme, hallitus on alkanut; . 

. . 19 Sitten minä näin pedon, yhdessä kaikkien maan kuninkaiden ja heidän armeijansa kanssa, 

kokoontuneen taistelemaan ratsastajaa ja hänen armeijaansa. 20 Mutta peto otettiin vankiksi 

yhdessä väärän profeetan kanssa, joka oli tehnyt ihmeitä pedon puolesta ja he olivat pettäneet 

niitä, jotka olivat hyväksyneet merkinnän petomerkillä, ja niitä, jotka olivat palvonneet hänen 

patsaansa. Nämä kaksi heitettiin elossa palavan rikin tuliseen järveen. 21 Kaikki muut tapettiin 

ratsastajan miekalla, joka tuli hänen suustaan, ja kaikki linnut lihansa lihakseen. . . 20: 4 Sitten 

minä näin valtaistuimien, joissa he ottivat paikansa, ja heille annettiin valta antaa tuomio. Näin 

kaikkien sielut, joille oli haettu peata siitä, että he olivat todistaneet Jeesuksesta ja saarnaaneet 

Jumalan sanaa, ja niiden ihmisten, jotka kieltäytyivät palvomasta petoa tai hänen patsastaan 

eivätkä hyväksyneet tuotemerkkiä otsaansa tai käsiinsä; he tulivat elämään ja hallitsivat 

Kristuksen kanssa tuhat vuotta. (Ilm. 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

Huomaa, että Jeesuksen on tuhottava Häntä vastaan yhdistyneet maailman armeijat. Sitten 

Hän ja pyhät hallitsevat. Silloin tapahtuu oikea uskon yhtenäisyys. Valitettavasti monet 

kuuntelevat vääriä palvelijoita, jotka näyttävät hyvältä, mutta eivät ole, kuten apostoli Paavali 
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varoitti (2. Kor. 11: 14-15). Jos enemmän ymmärtäisivät todella Raamattua ja Jumalan 

valtakunnan evankeliumia, vähemmän taistellaan Jeesusta vastaan.
 

7. Miksi Jumalan valtakunta? 

Vaikka ihmisten mielestä olemme niin älykkäitä, ymmärryksellemme on rajoja, mutta Jumalan 
”ymmärrys on ääretön” (Psalmi 147: 5). 

Siksi tämän planeetan korjaaminen vie Jumalan väliintulon. 

Vaikka monet uskovat Jumalaan, suurin osa ihmisistä ei halua elää Hänen tosiasiallisesti 
ohjaamallaan. Huomaa seuraava: 

8 Hän on osoittanut sinulle, ihminen, mikä on hyvää; ja mitä Herra vaatii sinultaMutta tekemään 
oikeudenmukaisesti, rakastaa armoa ja kävellä nöyrästi Jumalasi kanssa? (Miika 6: 8) 

Ihmiskunta on todella ollut halukas käymään nöyrästi Jumalan kanssa. Aadamin ja Eevan ajoista (1. 
Moos. 3: 1-6) lähtien ihmiset ovat päättäneet luottaa itseensä ja prioriteeteihinsa Jumalan 
yläpuolelle, Hänen käskyistään huolimatta (2. Moos. 20: 3-17). 

Sananlaskujen kirja opettaa: 

5 Luottakaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä luota omaan ymmärrykseesi; 6 Tunnusta häntä kaikilla 
tavoillasi, ja Hän ohjaa polkusi. 7 Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja poistu pahasta. 
(Sananlaskut 3: 5-7) 

Silti suurin osa ihmisistä ei todellakaan luota Jumalaan koko sydämestään tai odottaa Hänen johtavan 
askeleensa. Monet sanovat tekevänsä mitä Jumala haluaa, mutta eivät tee sitä. Saatana on pettänyt 
ihmiskunnan (Ilm. 12: 9), ja se on langennut maailman himoihin ja ”elämän ylpeyteen” (1. Joh. 2:16).  

Siksi monet ovat keksineet omat uskonnolliset perinteensä ja maalliset hallituksensa, koska heidän 
mielestään he tietävät parhaiten. He eivät kuitenkaan tee (vrt. Jeremian 10:23), eivätkä kaikkein totta 
tee parannusta. 

Siksi ihmiskunta tarvitsee Jumalan valtakuntaa (vrt. Matt. 24: 21-22). 

Mieti Beatitudes 

Yksi kaikkein tunnetuimmista Jeesuksen antamien lausuntojen sarjasta oli se, mitä hän antoi 
saarnassaan öljymäellä. 

Huomaa jotkut Hänen sanomistaan: 
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3 Siunattuja ovat hengelliset köyhiä, sillä heidän on taivaan valtakunta. 4 Autuaita ovat ne, jotka 
surravat, sillä heitä lohdutetaan. 5 Autuaat ovat nöyrät, sillä he perivät maan. 6 Autuaita ovat ne, 
jotka nälkää ja janoavat vanhurskautta, sillä he täyttyvät. 7 Autuaat ovat armolliset, sillä he saavat 
armon. 8 Siunattuja ovat puhtaat sydämestä, sillä he näkevät Jumalan. 9 Autuaat ovat rauhantekijät, 
sillä heitä kutsutaan Jumalan pojiksi. 10 Autuaita ovat ne, joita vainotaan vanhurskauden tähden, sillä 
heidän on taivaan valtakunta. (Matt. 5: 3 - 10) 

Nämä siunatut lupaukset toteutuvat Jumalan valtakunnassa (vrt. Mark. 4: 30-31), jota Matteus usein 
kutsuu taivaan valtakunnaksi (vrt. Matt. 13:31). Juuri Jumalan valtakunnassa toteutetaan lupaus sii tä, 
että nöyrät perivät maan ja puhtaat nähdäksesi Jumalan. Odotan hyviä uutisia Jumalan valtakunnan 
siunauksista! 

Jumalan tavat ovat oikein  

Totuus on, että Jumala on rakkaus (1. Joh. 4: 8,16) eikä Jumala ole itsekäs. Jumalan lakit osoittavat 
rakkautta Jumalaa ja lähimmäistämme kohtaan (Mark. 12: 29-31; Jaakobin 2: 8-11). Maailman tiet 
ovat itsekäs ja päättyvät kuolemaan (Room. 8: 6). 

Huomaa, että Raamattu näyttää todellisten kristittyjen noudattavan käskyjä: 

1 Joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa Häntä, joka 
syntyy, rakastaa myös Häntä syntynyttä. 2 Tämän kautta me tiedämme, että rakastamme Jumalan 
lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja pidämme Hänen käskyjään. 3 Sillä tämä on rakkaus Jumalalle, että 
pidämme Hänen käskyjään. Ja Hänen käskynsä 

eivät ole raskaita. (1. Joh. 5: 1-3) 

Kaikki Jumalan "käskyt ovat vanhurskautta" (Psalmi 119: 172). Hänen tiensä ovat puhtaat (1.Tiit. 
1:15). Valitettavasti monet ovat hyväksyneet erilaiset "laittomuuden" muodot eivätkä ymmärrä, että 
Jeesus EI tullut tuhoamaan lakia tai profeettoja, vaan täyttämään ne (Matt. 5:17) selittämällä niiden 
todellinen tarkoitus ja laajentamalla niitä yli sen, mitä monet ajatus (esim. Matt. 5: 21-28). Jeesus 
opetti, että "kuka tekee ja opettaa heitä, sitä kutsutaan suureksi taivaan valtakunnassa" (Matt. 5:19) 
(termit "Jumalan valtakunta" ja "taivaan valtakunta" ovat korvattavissa). 

Raamattu opettaa, että usko ilman tekoja on kuollut (Jaak. 2:17). Monet väittävät seuraavansa 
Jeesusta, mutta eivät todellakaan usko Hänen opetuksiinsa (Matt. 7: 21-23) eivätkä jäljittele häntä 
niin kuin heidän pitäisi (vrt. 1. Kor. 11: 1). ”Synti on lain rikkomus” (1. Joh. 3: 4, KJV) ja kaikki ovat 
syntiä tehneet (Room. 3:23). Raamattu osoittaa kuitenkin, että armo voittaa tuomion (Jaak. 2:13), 
koska Jumalalla on todella suunnitelma kaikille (vrt. Luuk. 3: 6). 

Ihmisratkaisut, Jumalan tapojen lisäksi, eivät toimi. Tuhatvuotisessa valtakunnassa Jeesus hallitsee 
”raudan sauvalla” (Ilm. 19:15), ja hyvä tulee voimaan, kun ihmiset elävät Jumalan tavalla. KAIKKI 
maailman ongelmat ovat olemassa, koska tämän maailman yhteiskunnat kieltäytyvät tottelemasta 
Jumalaa ja Hänen lakia. Historia osoittaa, että ihmiskunta ei kykene ratkaisemaan yhteiskunnan 
ongelmia: 
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6 Sillä ruumiillinen ajattelu on kuolema, mutta hengellinen ajaminen on elämää ja rauhaa. 7 Koska 
lihallinen mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan; sillä se ei ole Jumalan lain alainen, eikä voi 
todellakaan olla. 8 Joten lihassa olevat eivät voi miellyttää Jumalaa. (Roomalaiset 8: 6-8) 

Kristittyjen on keskityttävä hengelliseen ja heille on annettu Jumalan Henki tehdä niin tällä 
aikakaudella (Roomalaisille 8: 9) henkilökohtaisista heikkouksistamme huolimatta:  

26 Sillä te näette kutsumuksenne, veljet, että ei ole monia viisaita lihan mukaan, ei monia mahtavia, 
ei monia jaloja. 27 Mutta Jumala on valinnut maailman tyhmät asiat häpeämään viisaita, ja Jumala on 
valinnut maailman heikot asiat häpeääkseen väkevät; 28 Ja maailman perustamat asiat ja halveksittu 
Jumala on valinnut, ja mitä ei ole, saattamaan tyhjiksi ne, jotka ovat, 29 ettei kukaan liha kunnioita 
hänen edessään. 30 Mutta hänestä olet Kristuksessa Jeesuksessa, josta on tullut meille viisaus 
Jumalalta - ja vanhurskaus, pyhitys ja lunastus - 31, että kuten on kirjoitettu: ”Joka kunnioittaa, se 
kunnioittakoon Herrassa.” (1. Kor. 1: 1) : 26-31) 

Kristittyjen on kunnioitettava Jumalan suunnitelmassa! Kävelemme nyt uskon kautta (2. Kor. 5: 7) 
katsomme ylhäältä (Kol. 3: 2) uskossa (Hepr. 11: 6). Meitä siunataan pitämään Jumalan käskyjä (Ilm. 
22:14). 

Miksi Jumalan valtakunnan evankeliumi? 

Protestantit tuntevat, että kun he ovat hyväksyneet Jeesuksen pelastajana, he ovat etsineet Jumalan 
valtakuntaa. Katoliset uskovat kastettujen, jopa vauvoina, tulleen kirkkoonsa valtakunnaksi. 
Katolilaisilla ja itämaisilla ortodoksisilla on taipumus ajatella, että sakramenttien jne. Avulla he etsivät 
Jumalan valtakuntaa. Vaikka kristittyjä kastetaan, kreikkalais-roomalais-protestanttiset pyrkivät 
etsimään maailmaa ihmiskunnan ongelmien ratkaisemiseksi. Heillä on taipumus keskittyä maalliseen 
keskittymiseen (vrt. Roomalaisille 8: 6-8). 

Ensin Jumalan valtakunnan etsimisen (Matt. 6:33) on oltava kristittyille elinikäinen tavoite. Tavoite, ei 
etsimässä ratkaisuja maailmalle, vaan Jumala ja hänen tiensä. Hyvät uutiset Jumalan valtakunnasta 
muuttavat elämäämme. 

Raamattu sanoo, että kristityt hallitsevat Jeesuksen kanssa, mutta ymmärrätkö, että tämä tarkoittaa 
sitä, että oikeat kristityt todella hallitsevat kaupunkeja? Jeesus opetti: 

12 ”Eräs aatelismies meni kaukaiseen maahan saadakseen itselleen valtakunnan ja palatakseen. 13 
Niin hän kutsui kymmenen palvelijaansa, toimitti heille kymmenen minua ja sanoi heille: "Tee asioita, 
kunnes tulen." 14 Mutta kansalaiset vihasivat häntä ja lähettivät valtuuskunnan hänen jälkeensä 
sanoen: "Meillä ei ole tätä miestä, joka hallitsee meitä." 

15 Ja niin tapahtui, kun hän palasi saatuaan 

Kuningaskunta, hän käski sitten näitä palvelijoita, joille hän oli antanut rahaa, kutsua häntä 
kutsumaan häntä tietämään, kuinka paljon jokainen ihminen oli saanut kauppaa. 16 Sitten tuli 
ensimmäinen, sanoen: "Mestari, sinun minaasi on ansainnut kymmenen minaa". 17 Ja hän sanoi 
hänelle: "Hyvä, hyvä palvelija; koska olit uskollinen vähän, omista valta kymmenessä kaupungissa. ' 18 
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Ja toinen tuli, sanoen: "Mestari, sinun minaasi on ansainnut viisi minaa". 19 Samoin hän sanoi 
hänelle: "Sinulla on myös yli viisi kaupunkia". (Luuk. 19: 12-19) 

Ole uskollinen sillä pienellä puolella, joka sinulla on nyt. Kristityillä on mahdollisuus hallita todellisia 
kaupunkeja, todellisessa valtakunnassa. Jeesus sanoi myös: ”Minun palkkani on minulle, joka 
annettakoon jokaiselle hänen työnsä mukaan” (Ilm. 22:12). Jumalalla on suunnitelma (Job 14:15) ja 
paikka (Joh. 14: 2) niille, jotka todella vastaavat Häneen (Joh. 6:44; Ilm. 17:14). Jumalan valtakunta on 
totta ja voit olla osa sitä! 

Science-lehdessä oli vuoden 2016 alussa artikkeli nimeltä ”väkijoukkojen voima”, jossa todettiin, että 
tekoäly ja joukkotoiminta voisivat ratkaista ihmiskunnan kohtaamat “jumalattomat ongelmat”. 
Artikkelissa ei kuitenkaan ymmärretty, mikä on pahuutta, puhumattakaan siitä, kuinka se ratkaista.  

Yhteistyö, paitsi Jumalan todellisten tapojen seuraaminen, on tuomittu epäonnistuneeksi 21. 
vuosisadalla, kuten se oli takaisin Suurten tulvien jälkeen, kun ihmiskunta teki yhteistyötä rakentaa 
epäonnistunut Babelin torni (1. Moos. 11: 1-9). 

Ihmiset eivät ratkaise maailman, esimerkiksi Lähi-idän, kaltaisia ongelmia (huolimatta odotettavissa 
olevista ajallisista saavutuksista, esim. Daniel 9: 27a; 1 Thessalonians 5: 3) - me tarvitsemme Jumalan 
valtakunnan rauhaa (Roomalaiset 14: 17). 

Yhdistyneissä Kansakunnissa petetyillä (vrt. Hes. 21:12) peitetyillä kansainvälisen terrorismin 
ongelmilla (vrt. Hes. 21:12) ei tarvita ratkaisua (vrt. Ilm. 12: 9) - tarvitsemme Jumalan valtakunnan iloa 
ja mukavuutta. 

Ympäristöongelmia EI ratkaista kansainvälisellä yhteistyöllä, koska maailman kansakunnat auttavat 
tuhoamaan maan (Ilm. 11:18), mutta Jumalan valtakunta ratkaisee ne. 

Seksuaalisen moraalittomuuden, abortin ja ihmisten ruumiinosien myynnin kysymykset eivät ratkea 
Yhdysvaltojen (vrt. Ilmestys 18:13), vaan Jumalan valtakunnan toimesta. 

USA: n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja monien muiden kansakuntien suurta velkaa ei ratkaista 
kansainvälisellä välityksellä, vaan viime kädessä (tuhoamisen jälkeen Habakkuk 2: 6-8) Jumalan 
valtakunnalla. 

YK ei ratkaise tietämättömyyttä ja väärinkäyttöä - tarvitsemme Jumalan valtakuntaa. Uskonnollisia 
kiistoja ei todella ratkaista millään ekumeenisella uskontojenvälisellä liikkeellä, joka suostuu 
pelastukseen paitsi Raamatun todellinen Jeesus. Synti on ONGELMA maailmassa ja sitä varten me 
tarvitsemme Jeesuksen uhrauksen ja Hänen paluunsa Jumalan valtakunnassa. Nykyaikaisella 
lääketieteellä ei ole kaikkia vastauksia ihmisten terveyteen - tarvitsemme Jumalan valtakuntaa. 

Nälkäkysymyksiä eivät ratkaise geneettisesti muunnetut organismit, jotka asettavat maailman osia 
nälän vaaraan mahdollisten satovaurioiden vuoksi - tarvitsemme Jumalan valtakuntaa. 

Massiivinen köyhyys Afrikan osissa, Aasiassa ja muualla, vaikka se hyötyisi jonkin aikaa loppuajasta 
'Babylonista' (vrt. Ilmestys 18: 1-19), ei ratkaise köyhyysongelmaa - tarvitsemme Jumalan valtakuntaa. 
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Ajatus siitä, että ihmiskunta voi Jeesuksen lisäksi tuoda utopiaa tässä ”nykyisessä pahan 
aikakaudella”, on väärä evankeliumi (Gal. 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 (Ilm. 5:10; 20: 4-6). Tähän valtakuntaan kuuluvat ne, jotka todella ovat 
Jumalan kirkossa, mutta mikään kirjoitus ei väitä, että Jumalan valtakunta on oikeasti kirkko 
(katolinen tai muuten). Rooman kirkko on vastustanut vuosituhannen opetusta, ja myöhemmin se 
vastustaa voimakkaammin Raamatun evankeliumin sanomaa, kun pääsemme lähemmäksi loppua. 
Tämä saa todennäköisesti merkittävän tiedotusvälineiden esityksen, joka voi auttaa täyttämään Matt. 
24:14. 

Viimeisessä vaiheessaan Jumalan valtakunta sisältää ”uuden Jerusalemin,  

tulla alas taivaasta Jumalalta ”(Ilm. 21: 2) ja sen lisääntymisellä ei ole loppua. Ei ole enää vääryyttä, ei 
enää surua eikä enää kuolemaa. 

Jumalan valtakunnan evankeliumin saarnaaminen ja ymmärtäminen on tärkeä Raamatun teema. 
Vanhan testamentin kirjoittajat opettivat siitä. Jeesus, Paavali ja John opettivat siitä. Vanhin 
”kristitty” saarna selviytyäkseen Uuden testamentin ulkopuolella opetti siitä. Toisen vuosisadan 
alussa kristilliset johtajat, kuten Polycarp ja Melito, opettivat siitä. Me me jatkuvaan Jumalan kirkkoon 
opetamme sitä tänään. Muistuta, että Jumalan valtakunta on ensimmäinen aihe, josta Raamattu 
osoittaa Jeesuksen saarnaaneen (Mark. 1:13. Se oli myös mitä hän saarnasi ylösnousemuksen jälkeen 
(Ap. T. 1: 3)). - ja kristittyjen on ensin etsittävä sitä (Matt. 6:33). 

Evankeliumi ei koske vain Jeesuksen elämää ja kuolemaa. Jeesuksen ja hänen seuraajiensa opettaman 
evankeliumin painopiste oli tulevassa Jumalan valtakunnassa. Valtakunnan evankeliumi sisältää 
pelastuksen Kristuksen kautta, mutta sisältää myös ihmisten hallitusten lopun opettamisen (Ilm. 
11:15). 

Muista, että Jeesus opetti, että loppua ei tule, ennen kuin valtakunnan evankeliumia saarnataan 
maailmalle kaikkien kansakuntien todistajana (Matt. 24:14). Ja se saarnaaminen tapahtuu nyt. 

Hyvä uutinen on se Jumalan valtakunta on ratkaisu ihmiskunnan kohtaamiin ongelmiin . Useimmat 
eivät kuitenkaan halua tukea sitä, eivät kuule sitä eivätkä halua uskoa sen totuutta. Jumalan 
valtakunta on iankaikkinen (Matt. 6:13), kun taas ”tämä maailma on kadonnut” (1. Kor. 7:31).  

Jumalan valtakunnan tosi evankeliumin julistaminen on asia, johon me jatkuvassa Jumalan kirkossa 
suhtautumme vakavasti. Pyrimme opettamaan kaiken, mitä Raamattu opettaa (Matt.  28: 19-20), 
mukaan lukien Jumalan valtakunta (Matt. 24:14). Odotettaessa tuota valtakuntaa meidän on opittava 
ja noudatettava Jumalan tapoja ja lohdutettava muita, jotka haluavat uskoa totuuteen.  

Eikö sinun pitäisi tukea tulevan Jumalan valtakunnan evankeliumin julistamista? Uskotko Jumalan 
valtakunnan evankeliumia? 

Jatkuva Jumalan kirkko 
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Jatkuvan Jumalan kirkon Yhdysvaltojen toimisto sijaitsee: 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Beach, Kalifornia, 93433 USA; verkkosivusto www.ccog.org. 
 

Jatkuvat Jumalan kirkon (CCOG) verkkosivustot 
 

CCOG.ASIA Tällä sivustolla on keskitytty Aasiaan. 
CCOG.IN Tämä sivusto on suunnattu intialaisen perinnön omistajille.  
CCOG.EU Tämä sivusto on kohdistettu Eurooppaan.  
CCOG.NZ Tämä sivusto on suunnattu Uudelle-Seelannille ja muille brittiläisen 
taustan omaisille. 
CCOG.ORG Tämä on Jumalan kirkon jatkamisen tärkein verkkosivusto. Se 
palvelee ihmisiä kaikilla mantereilla. Se sisältää artikkeleita, linkkejä ja videoita. 
CCOGCANADA. CA Tämä sivusto on suunnattu Kanadan käyttäjille. 
CCOGAfrica.ORG Tämä sivusto on suunnattu afrikkalaisille. 
CDLIDD.ES Iglesia de Diosin jatkuvuus. Tämä on espanjankielinen verkkosivusto 
jatkuvalle Jumalan kirkolle. 
PNIND.PH PatuloynaIglesya Diyos. Tämä on jatkuvan Jumalan kirkon Filippiinien 
verkkosivusto. Sillä on tietoa englanniksi ja tagalogiksi. 
 

Uutiset ja historialliset verkkosivustot 
 

COGWRITER.COM Tämä verkkosivusto on merkittävä julistamistyökalu, ja sillä on 
uutisia, oppeja, historiallisia artikkeleita, videoita ja profeetallisia päivityksiä. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Tämä on helppo muistaa verkkosivusto, joka 
sisältää artikkeleita ja tietoja kirkon historiasta. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Tämä on online-radiosivusto, joka kattaa uutiset ja 
raamatulliset aiheet. 
 

YouTube- ja BitChuteVideokanavat saarnoille ja saarnamerkinnöille 
 

BibleNewsProphecy kanava. CCOG-saarnavideot. 
CCOGAfrica kanava. CCOG-viestit afrikkalaisilla kielillä. 
CCOG Animations kanava opettaa kristittyjen vakaumusten näkökohtia. 
CCOGSermones kanavalla on espanjankielisiä viestejä. 
ContinuingCOG kanava. CCOG-videosaaret. 
Valokuvan alla on muutamia harvoista jäljellä olevista tiileistä (ja joitain lisätään 
myöhemmin) Jerusalemin rakennuksesta, joka tunnetaan joskus nimellä Cenacle, 
mutta jota kuvataan paremmin Jumalan kirkkona Jerusalemin länsimäellä 
(nykyisin nimeltään Sionin vuori): 
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Tämän uskotaan olleen ehkä varhaisimman todellisen kristillisen kirkon rakennuksen sijainti. 

Rakennus, johon Jeesuksen "Jumalan valtakunnan evankeliumi" olisi saarnattu. Tämä oli 
rakennus Jerusalemissa, joka opetti Jumalan valtakunnan evankeliumia.  
 

 
Tästä syystä kiitämme myös Jumalaa lakkaamatta, koska ... sinusta, veljet, tuli 
Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka Juudaassa ovat Kristuksessa Jeesuksessa. 
(1.Tess. 2: 13-14) 
 
Taistele vakavasti uskossa, joka kerran oli annettu kaikille pyhille. (Juuta 3) 
 
Hän (Jeesus) sanoi heille: ”Minun on saarnattava Jumalan valtakuntaa myös 
muille kaupungeille, koska tätä tarkoitusta varten olen lähetetty.” (Luuk. 4:43) 
 
Mutta etsi Jumalan valtakuntaa, ja kaikki nämä asiat [c] lisätään sinulle. Älä 
pelkää, pieni parvi, sillä isäsi ilo on antaa sinulle valtakunta. (Luuk. 12: 31-32) 
 
Ja tätä valtakunnan evankeliumia saarnataan koko maailmassa todistajana 
kaikille kansakunnille, ja sitten loppu tulee. (Matteus 24:14) 
 
     Language edition. 
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