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Mikä on elämän tarkoitus?

Jumalan tarkoitus toteutuu pian
Vaikka Jumala onkin sallinut epätäydellisyyttä ja kärsimystä kauan aikaa ihmisen kannalta katsottuna, hän
ei salli huonojen olosuhteiden jatkua ikuisesti. Raamatussa kerrotaan, että Jumalalla on nimenomainen
ajanjakso, jonka aikana hän sallii niitä.
"Kaikella on määräaika." (Saarnaaja 3:1.) Sitten kun Jumalan myöntämä aika pahuuden ja kärsimyksen
sallinnalle päättyy, hän puuttuu ihmisten asioihin. Hän tekee lopun pahuudesta ja kärsimyksestä sekä
toteuttaa alkuperäisen tarkoituksensa, niin että maa tulee olemaan täynnä täydellisiä, onnellisia ihmisiä,
jotka nauttivat kaikenkäsittävästä rauhasta ja taloudellisesta turvallisuudesta paratiisioloissa.

Jumalan tuomioita
Kiinnitä huomiota joihinkin niistä Raamatun monista ennustuksista, joissa kerrotaan, mitä Jumalan
väliintulo eli hänen tuomioidensa seuraukset merkitsevät pian ihmissuvulle.
"Oikeamieliset saavat asua maassa, ja nuhteettomat jäävät siihen jäljelle; mutta jumalattomat hävitetään
maasta, ja uskottomat siitä reväistään pois." (Sananlaskut 2:21, 22.)
"Pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan.
Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole - -. Mutta nöyrät
perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta." (Psalmit 37:9-11.)
"Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestänsä, niin hän korottaa sinut,
ja sinä perit maan ja näet, kuinka jumalattomat hävitetään. Ota
nuhteettomasta vaari, katso rehellistä: rauhan miehellä on
tulevaisuus, mutta luopuneet hukkuvat kaikki ja jumalattomain
tulevaisuus leikataan pois." (Psalmit 37:34, 37, 38.)

Jumalan täydellinen taivaallinen
valtakunta on ihmiskunnan ainoa hallitus
uudessa maailmassa

Niillä, jotka tunnustavat kaikkivaltiaan Luojan oikeuden hallita
meitä, on suurenmoinen tulevaisuus, ja siksi meitä kehotetaan:
"Sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni; sillä pitkää ikää,
elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat." Niille, jotka päättävät
tehdä Jumalan tahdon, annetaan itse asiassa ikuinen elämä! Sen
vuoksi meitä neuvotaankin Jumalan sanassa: "Turvaa Herraan
kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne
hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa."
(Sananlaskut 3:1, 2, 5, 6.)

Jumalan hallinto taivaasta käsin
Jumala aikoo puhdistaa maan parhaimman hallituksen avulla, mikä ihmiskunnalla voisi koskaan olla.
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Tuosta hallituksesta heijastuu taivaallinen viisaus, koska se hallitsee taivaasta käsin Jumalan ohjauksessa.
Tuo taivaallinen Valtakunta poistaa maan päältä kaikenlaiset ihmishallitukset. Ihmisille ei enää koskaan
anneta mahdollisuutta yrittää hallita riippumattomina Jumalasta.
Danielin 2:44:ssä olevassa ennustuksessa tästä sanotaan: "Niiden kuningasten [nykyisten hallitusten]
päivinä on taivaan Jumala pystyttävä [taivaaseen] valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja
jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta [ihmisten ei enää koskaan sallita hallita riippumattomina
Jumalasta]. Se on musertava kaikki ne muut [nykyisin vallassa olevat] valtakunnat ja tekevä niistä lopun,
mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti." (Ks. myös Ilmestys 19:11-21; 20:4-6.)
Ihmiskunnalla ei näin ollen tule enää koskaan olemaan turmeltuneita hallituksia, sillä Jumalan tehtyä
lopun tästä järjestelmästä hänestä riippumatonta ihmishallintoa ei tule enää koskaan. Taivaasta käsin
hallitsevaa Valtakuntaa ei voi turmella, sillä Jumala on sen Alkuunpanija ja Suojelija. Se toimii sen sijaan
ihmisalamaistensa parhaaksi. Jumalan tahto tehdään silloin koko maassa niin kuin taivaassa. Juuri siksi
Jeesus saattoi opettaa opetuslapsiaan rukoilemaan Jumalaa: "Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon
sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa." (Matteus 6:10.)

Kuinka lähellä me olemme?
Kuinka lähellä me olemme tämän epätyydyttävän asiainjärjestelmän loppua ja Jumalan uuden maailman
alkua? Raamatun ennustukset vastaavat selvästi. Esimerkiksi Jeesus itse kertoi ennalta, minkä merkkien
perusteella voisimme ratkaista, kuinka lähellä on se, mitä Raamatussa sanotaan "asiainjärjestelmän
päättymiseksi". Siitä kerrotaan Matteuksen 24. ja 25. luvussa, Markuksen 13. luvussa ja Luukkaan 21.
luvussa. Apostoli Paavalikin ennusti 2. Timoteuksen kirjeen 3. luvun mukaan, että tulisi "viimeisiksi
päiviksi" kutsuttu ajanjakso, jolloin monet muutkin tapahtumat todistaisivat, millä kohtaa olemme
ajanvirrassa.
Jeesus sanoi tämän ajanjakson alkavan seuraavilla tapahtumilla: "Kansa nousee kansaa vastaan ja
valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee olemaan paikassa toisensa jälkeen."
(Matteus 24:7.) Luukkaan 21:11:ssä hänen osoitetaan maininneen myös "ruttotaudit - - paikassa toisensa
jälkeen". Lisäksi hän varoitti "laittomuuden lisääntymisestä" (Matteus 24:12).
Apostoli Paavali ennusti: "Mutta tiedä tämä, että viimeisinä päivinä on oleva kriittisiä aikoja, joista on
vaikea selviytyä. Sillä ihmiset tulevat olemaan itserakkaita, rahaa rakastavia, suuriluuloisia, kopeita,
jumalanpilkkaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, uskottomia, vailla luonnollista
kiintymystä, haluttomia mihinkään sopimukseen, panettelijoita, vailla itsehillintää, raivoisia, vailla
hyvyyden rakkautta, kavaltajia, uppiniskaisia, ylpeydestä pöyhistyneitä, nautintoja ennemmin kuin
Jumalaa rakastavia; heillä on jumalisen antaumuksen muoto, mutta he osoittautuvat pettymykseksi sen
voimaan nähden; - - pahat ihmiset ja petkuttajat menevät yhä huonompaan suuntaan eksyttäen ja eksyen."
(2. Timoteukselle 3:1-5, 13.)
Onko meidän aikanamme tapahtunut niin kuin Jeesus ja Paavali ennustivat? Kyllä varmasti on.
Ensimmäinen maailmansota oli selvästi pahin sota siihen mennessä. Se oli ensimmäinen
maailmanlaajuinen sota ja käännekohta uuden ajan historiassa. Tuo sota toi mukanaan nälänhätää,
tautiepidemioita ja muita onnettomuuksia. Nuo vuoden 1914 jälkeiset tapahtumat olivat "ahdingon tuskien
alkua", niin kuin Jeesus asian ilmaisi (Matteus 24:8). Ne aloittivat ennustuksissa mainitun "viimeisiksi
päiviksi" kutsutun ajanjakson, viimeisen sukupolven, jonka aikana Jumala sallisi pahuutta ja kärsimystä.
Olet todennäköisesti perillä 1900-luvun tapahtumista. Tiedät, millainen kaaos on syntynyt. Sodissa on
kuollut noin 100 miljoonaa ihmistä. Sadat miljoonat muut ovat kuolleet nälkään ja sairauksiin.
Maanjäristykset ovat riistäneet lukemattomien ihmisten hengen. Elämän ja omaisuuden halveksinta
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kasvaa. Rikollisuuden pelosta on tullut osa jokapäiväistä elämää. Moraalinormit on sysätty sivuun.
Väestöräjähdys aiheuttaa ratkaisemattomia ongelmia. Saasteet pilaavat elämänlaadun ja jopa vaarantavat
elämän. Olemme todellakin eläneet viimeisissä päivissä vuodesta 1914 lähtien ja lähestymme meidän
aikaamme koskevien Raamatun ennustusten huippukohtaa.
Miten pitkä ajanjakso nämä viimeiset päivät lopulta olisivat? Jeesus sanoi aikakaudesta, jolloin nähtäisiin
"ahdingon tuskien alku" vuodesta 1914 eteenpäin: "Tämä sukupolvi ei missään tapauksessa katoa, ennen
kuin kaikki nämä tapahtuvat." (Matteus 24:8, 34-36.) Kaikkien viimeisten päivien piirteiden täytyy siis
ilmetä yhden sukupolven, vuoden 1914 sukupolven, aikana. Niinpä jotkut niistä, jotka olivat elossa
vuonna 1914, ovat yhä elossa tämän järjestelmän päättyessä. Tuohon sukupolveen kuuluvat ovat nyt hyvin
iäkkäitä, mikä osoittaa, ettei voi kulua kauan ennen kuin Jumala tekee lopun tästä nykyisestä
asiainjärjestelmästä.
Apostoli Paavalikin esitti ennustuksen, joka osoittaa tämän järjestelmän lopun olevan hyvin lähellä. Hän
ennusti: "Jehovan päivä tulee juuri niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat: ’Rauha ja turvallisuus!’, silloin
äkillinen tuho on samassa kohtaava heidät - - eivätkä he missään tapauksessa pääse pakoon." (1.
Tessalonikalaisille 5:2, 3; ks. myös Luukas 21:34, 35.)
Kylmä sota on nykyään ohi, eikä kansainvälinen sota ehkä ole enää suuri uhka. Kansoista saattaa siksi
tuntua siltä, että ne ovat hyvin lähellä uutta maailmanjärjestystä. Mutta juuri kun ne uskovat
ponnistelujensa tuottavan tulosta, tapahtuukin aivan päinvastoin kuin ne luulevat, sillä tämä on viimeinen
merkki siitä, että Jumala tuhoaa tämän järjestelmän viipymättä. Muista, etteivät poliittiset neuvottelut ja
sopimukset muuta todella ihmisiä. Ne eivät saa ihmisiä rakastamaan toisiaan. Maailman johtajat eivät
myöskään lopeta rikollisuutta eivätkä poista sairautta ja kuolemaa. Älä siis luota mihinkään ihmisten
edistysaskeliin rauhan ja turvallisuuden aikaansaamisessa, äläkä kuvittele tämän maailman olevan
ratkaisemaisillaan ongelmansa. (Psalmit 146:3.) Rauhan ja turvallisuuden huuto merkitsee todellisuudessa
sitä, että tämä maailma on hyvin lähellä tuhoaan.

Hyvää uutista saarnataan
Jeesus esitti vielä yhden ennustuksen, joka osoittaa meidän eläneen
viimeisissä päivissä vuodesta 1914 lähtien. Hän sanoi: "Kaikissa kansoissa
hyvä uutinen täytyy saarnata ensin." (Markus 13:10.) Matteuksen
24:14:ssä se esitetään seuraavasti: "Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan
saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi kaikille kansoille, ja
sitten tulee loppu."
Tätä hyvää uutista tämän maailman lopusta ja tulevasta, Jumalan
valtakunnan alaisuudessa toimivasta paratiisillisesta uudesta maailmasta
saarnataan nykyään kaikkialla maailmassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Ketkä sitä
saarnaavat? Miljoonat Jehovan todistajat. He saarnaavat maailman jokaisessa maassa.
Sen lisäksi että Jehovan todistajat saarnaavat Jumalan valtakuntaa, he myös käyttäytyvät tavalla, jonka
perusteella heidät voidaan tunnistaa Kristuksen tosi seuraajiksi, sillä hän julisti: "Tästä kaikki tuntevat
teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne." Näin ollen murtumaton rakkauden
side yhdistää Jehovan todistajat maailmanlaajuiseksi veljesseuraksi. (Johannes 13:35; ks. myös Jesaja 2:24; Kolossalaisille 3:14; Johannes 15:12-14; 1. Johanneksen kirje 3:10-12; 4:20, 21; Ilmestys 7:9, 10.)
Jehovan todistajat uskovat siihen, mitä Raamatussa sanotaan: "Jumala ei ole puolueellinen, vaan
jokaisessa kansassa se, joka pelkää häntä ja toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen." (Apostolien
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teot 10:34, 35.) He pitävät kaikkia muissa maissa asuvia todistajia hengellisinä veljinään ja sisarinaan
rodusta ja ihonväristä riippumatta (Matteus 23:8). Se että maailmassa todella on nykyään tällainen
maailmanlaajuinen veljesseura, on lisätodiste siitä, että Jumalan tarkoitus toteutuu pian.
Julkaistu 1993
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