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Kansikuva Täynnä kaikenlaista elämää 
oleva rehevä maapallomme eroaa suuresti 

aurinkokuntamme autioista, paljaista, 
elottomista planeetoista. Maapallolla 
Jumala toimittaa suuren ihmiskuntaa 

varten olevan suunnitelmansa. Maapallosta, 
kuten tämä oppitunti paljastaa, on 

tarkoitus tulla maailmankaikkeuden kaiken 
toiminnan keskus! kuva: nasa

Olen juuri päättänyt raamattukirjekurssin oppitunnin 
3 ja odotan innolla neljättä oppituntia. Opin oppitun-
nin 3 kautta uusia kiehtovia ja valaisevia asioita. Olin 
lukenut raamatunjakeet monta kertaa aikaisemmin, 
mutta nyt jakret vaikuttivat minuun aivan uudella 
tavalla. Kun on elänyt läpi viimeisien vuosien monen 
profetioiden täyttymisen, jokainen sana herää henkiin. 
Jumalan siunausta jatkossa suuren toimeksiannon 
täyttämisessä.

-G. C., Hinsdale, New Hampshire, usa

Kiitos paljon raamattukurssin uudelleen painatta-
misesta. Päämajan henkilöstö on päivittänyt ja muo-
kannut hienosti raamattukirjekurssin ajan tasalle tänä 
lopunaikana. Olemme nauttineet kurssista suuresti!

-C. C., McHenry, Illinois, usa

Suuri kiitos Armstrong raamattukirjekurssista. Olen 
liikuttunut seurakuntanne huolenpidosta ja aidos-
ta pyrkimyksestä kouluttaa kaikki Jumalan sanaa 
kaipaavat. Halleluja! Jumala siunatkoon teitä kaikkia!

-W. T., Pahang, Malesia

Näin marraskuun 2004 Philadelphia Trumpet -lehden 
nettiversiossa mainoksen Armstrong College raamat-
tukirjekurssista. Haluaisin aloittaa kurssin opiskelun. 
Opiskelin 1986–1989 postitse lähetetyn 32 oppituntia 
käsittävän Ambassador College raamattukirjekurssin, 
mutta en ole varma, oliko oppitunnin sisältö aito, mikä 
vuoksi haluan opiskella kurssin    uudestaan paremman, 
tosi version kautta. Lakkasin toimimasta wcg:n kans-
satyöntekijänä vuonna 1996, kun wcg ilmoitti synkän, 
masentavan, vuosia kestävän rappeutumisen jälkeen, 
ettei se halunnut olla missään tekemisissä Herbert W. 
Armstrongin kirjoituksen, opetuksien eikä minkään 
muun hänen elinaikanaan seurakunnan työn puoles-
ta tekemän asian kanssa. Pyysin Jumalaa näyttämään, 
mihin hän oli siirtänyt tosi seurakuntansa, ja kahdessa 
viikossa Jumala osoitti minulle (selväsanaisesti), että 
hänen työnsä jatkuu pcg:ssä.

-D.R., West Mifflin, Pennsylvania, usa 
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egyptin muumio  Egyptiläisiä huolestutti, missä kuolemanjälkeinen elämä vietettäisiin. He uskoivat, 
että ruumiit tuli säilyttää seuraavan maailman elämää varten. Tämä kullalla koristeltu kreikkalais-roomalainen 
muumio on peräisin Egyptistä.
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Menetkö taivaaseen?
Useimmat kristittyinä itseään pitävät uskovat menevänsä kuoltuaan taivaaseen, ja 
olettavat, että Raamatun vanhurskaat miehet menivät myös kuoltuaan taivaaseen. 

Mitä Raamattu sanoo asiasta? Onko taivas todella “pelastettujen palkinto”?

Jos vanhurskaat menevät taivaaseen, miksi 
Jeesus sanoi: ”Ei kukaan ole noussut ylös tai-
vaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ih-
misen Poika [Jeesus Kristus], joka on taivaassa”? 
(Joh. 3:13).

Jos pelastetut menevät kuoltuaan taivaaseen, 
miksi Pietari sanoo, että kuningas Daavid, Juma-
lan sydämen mukainen mies (Apt. 13:22) , ”on sekä 
kuollut että haudattu, onhan hänen hautansa mei-
dän keskellämme vielä tänäkin päivänä … Sillä ei 

Daavid ole astunut ylös taivaisiin”? (Apt. 2:29, 34).
Miksi?
Mikä paradoksi! Miljoonat uskovat nykyään, että 

pelastetut menevät taivaaseen, mutta ei vanhurskas 
Daavid!

Jos pelastetut menevät kuoltuaan taivaaseen, mitä 
tarvetta on kuolleiden ylösnousemuksella? Miksi 
ylösnousemus, jos ihmiset ovat jo ”saaneet palkintonsa”?

Eikö ole aika vastata näihin kummastuttaviin,  
mutta ensiarvoisen tärkeisiin kysymyksiin?



egyptin ”kuolleiden kirja”  Kuvan kirjan ohjeiden oli määrä 
opastaa kuolleita Egyptin “taivaaseen” matkaavia “alamaailmassa”.
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Mitä ihmiset uskovat
Usko kuoleman jälkeen taivaaseen menosta ei rajoitu 
pelkästään kristityiksi tunnustautuviin. Maailman ih-
miset ovat uskoneet aina tuonpuoleiseen. Kuoleman 
jälkeinen ”palkkio” on ”pakanoiden, juutalaisten ja 
muslimien tunnustama uskonoppi … Antiikin paka-
noiden mukaan ikuinen autuus varattiin ainoastaan 
kunnianarvoisille, yleviä hyveitä omaaville, jotka pää-
sivät jumalten pariin …” (Gardner, Faiths of the World, 
osa 2, sivu 10). 

Sama auktoriteetti esittää: ”Hindun taivas on Brah-
maniin sulautuminen ja buddhalaisen lakkaaminen 
eli nirvana. Muinaiset egyptiläispapit opettivat sielun 
kuolemattomuuskäsitettä, palingenesiaa eli uudelleen-
syntymää, jossa sielun palaa taivaisiin tai sulautuu 
osaksi Korkeinta olemusta …” (sivu 11). 

Encyclopaedia Britannica -sanakirjan 11. painoksen 
mukaan löytyy ”hämmentävä määrä eri kansojen nä-
kemyksiä tulevasta elämästä ja maailmasta … Tulevan 
elämän kuvitellaan olevan joko maan päällä, maan 

kaukaisessa osassa tai maapallon yläpuolella, taivaalla, 
auringossa, kuussa tai tähdissä tai maan alla. Autuu-
den ja piinan paikat voidaan määritellä tai kaikkien 
kuolleiden viimeinen olinpaikka voidaan vahvistaa. 
Joskus hyvät löytävät kotinsa jumalten kanssa; jos-
kus tunnustetaan useita eriasteisia autuuden taivaita” 
(osa 9, sivu 760, artikkeli ”Eskatologia”).

Muslimit uskovat Muhammadin seuraajia, ”oikean 
uskonnon” tunnustavia varten valmistettuun taivaa-
seen, jossa he nauttivat ikuisesta valosta ja kaikenlai-
sista taivaallisista nautinnoista; kahdeksan taivasta 
edustaa eriasteisia onnen tiloja.

Muhammad opetti lihallisten, aistillisten nautinto-
jen ”taivaasta”, mutta opetti samaan aikaan Koraanis-
sa, että korkein onni oli katsoa Jumalan kasvoja, mikä 
ilo saa kaikki muut nautinnot unohtumaan.

Moni australialaisheimo uskoi onnelliseen ”toiseen 
maailmaan”; erityisesti kaakon hajallaan elävät hei-
mot ovat uskoneet tulevaan onnelliseen elämään joko 

”suuren meren takana” tai taivaalla. He kutsuivat tätä 
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”paratiisia” usein ”kumipuumaaksi”; polku ”taivaan 
maahan” kulki auringonlaskun säteitä tai Linnunrataa 
pitkin.

Tasmanian aboriginaalit odottivat onnellisempaa 
kuoleman jälkeistä elämää, johon kuului metsästys ja 
ikuinen maan päällä himoitsemista asioista nauttiminen.

Muinaiset saksalaisheimot uskoivat taivaalliseen 
asuinpaikkaan nimeltään Valhalla. Tähän jumalten 
taivaaseen–soturin paratiisiin – ”kaikki rohkeat so-
turit toivoivat pääsevänsä … Se on keihäiden somis-
tama, kilpien koristelema, ja sen penkit haarniskojen 
peittämä. Susi roikkuu läntisellä ovella, kotka leijuu 
sen yllä … Valhalla oli suuri, siinä oli 540 ovea. Joka 
päivä täysin aseistetut soturit lähtivät porteilta huvitte-
lemaan keskinäisissä taisteluissa ja palasivat juhlimaan 
ja juomaan taivaallista hunajasimaa valkyrioiden heil-
le tarjoamista maljoista” (Encyclopedia of of Religion 
and Ethics, osa 2, sivu 709).

Osa Grönlannin eskimoista uskoo yhä kahteen 
tuonpuoleisen maahan, joista ensimmäinen sijaitsee 
kylmässä taivaassa, mäkiä, laaksoja ja taivaan käsittä-
vässä ”ylimaailmassa”, tointen on maanalainen autuas 
auringonpaiseinen ikuisen kesän maa.

Käy selväksi, että ajatus kuoleman jälkeen taivaa-
seen menemisestä ei ole ominaista yksinomaan kristi-
tyiksi tunnustaville vaan että pakanat ovat omanneet 
ikimuistoisista ajoista lähtien vastaavia   käsitteitä!

Egyptiläinen ”taivas”
Historia paljastaa, että moni nykyisen valtakristin-
uskon taivasta koskeva käsite on peräisin muinaisilta 
egyptiläisiltä.

Adolph Erman kirjoittaa kirjassaan The Ancient 
Egyptians (kääntäjä Aylaward M. Blackman): ”Pyrami-
dien tekstit esittivät lähinnä ylevien kuolleiden halun 
välttää synkkä elämä manalassa–mikä oli tavallisten 
kuolevaisten kohtalo–asua jumalten lailla taivaal-
la, matkata siellä aurinkojumalan aluksessa tai asua 
siunattujen kentillä, ruokauhrien kentillä tai Aarun 
kentällä. Kuninkaasta itsestään saattoi tulla jumala. 
Runoilijat pyrkivät kuvaamaan elävästi kuningasta 
uudessa roolissaan. Kuningas ei ollut enää jumalien   
ystävällisesti taivaaseen vastaanottama mies vaan 
valloittaja, joka kaappasi heiltä taivaan” (sivu 2).

Egyptiläiset uskoivat, että ennen kuin kuolleiden 
sielut saavuttivat egyptiläisen ”taivaan” – Aarun ken-
tän–ja ilmestyivät Osiriksen luo, niiden oli kuljettava 
valtavan Duatiksi kutsutun alamaailman läpi, jossa 
asui jumalia, paholaisia, vihollisia, demoneja, hyviä 
ja pahoja henkiä sekä jumalattomien sieluja, lisäksi 

hirviöitä ja käärmeitä. Egyptin pyhä Kuolleiden kirja 
määräsi loitsuja, manauksia, rukouksia, lumouksia ja 
taikakaluja, jotta kuolleet voittaisivat Duatin vaarat 
ja saavuttaisivat Egyptin taivaan, jonka muita nimiä 
ovat Sekhet Aaru ja Sekhet Hetep–tullakseen Osiriks-
en alamaiseksi ”ikuisen elämän maassa” (E.A. Wallis 
Budge, The Literature of the Ancient Egyptians, sivut 
40–41).

Egyptiläisen ajattelun mukaan saapuvat kuolleet 
ohjattiin Osiriksen johtamaan tuomiosaliin. ”Kun 
tuomio oli myönteinen, kun henkilöstä oli poistet-
tu kaikki epäpuhtaudet, kun hänen sydämensä oli 
palautettu ja häntä oli koeteltu lisää, hänet ohjattiin 
kirkkaille Elysioinin kentille (Alu-kentille) veden 
yli … jossa hän saisi vastedes nauttia ikuisesta siuna-
tusta elämästä elämän puun, Nutin sykomoriviiku-
napuun, taivaan jumalattaren, tosi Osiriksen varjos-
sa” (Kohler, Heaven and Hell in Comparative Religion, 
sivu 22). 

Kun tuomio oli epäsuotuisa, syntisparka joutui ko-
kemaan ”toisen kuoleman”. Häntä odotti kova piina, 
mm. kuumilla hiilillä polttaminen, syviin vesiin syök-
seminen, ruumiin terävillä miekoilla paloitteleminen.

Kohler esittää: ”Tässä on [Danten runojen] Infer-
non ja Paradison varsinainen alkuperä” (sivu 23; oma 
painotuksemme).

Mitä alkuseurakunta opetti 
Saattaa kuulostaa uskomattomalta, ettei Jeesus eikä 
hänen apostolinsa opettaneet, että vanhurskaat me-
nisivät taivaaseen! Huomaa, mitä maallisessa tieto-
sanakirjassa kerrotaan: ”Alkuseurakunnan hallitseva 
katsantokanta näytti olleen, että kuolleet nukkuivat 
Herran paluuseen asti, kunnes Herra saapuisi taivaan 
pilvissä ja herättäisi heidät yhtäkkiä ja antaisi heille 
uudet ruumiit, jonka jälkeen he hallitsisivat hänen 
kanssaan maapallolla tuhat vuotta …” (New Interna-
tional Encyclopedia, ensimmäinen painos, artikkeli 

”Heaven”).
Alkuseurakunta ei selvästikään opettanut käsitet-

tä ”taivaaseen menemisestä”. Tällainen opetus tuli 
suosituksi vasta kauan apostolien kuoleman jälkeen!

Historia osoittaa, että katolisten kirkkoisien 
Klemens Aleksandrialaisen, Origeneen ja muiden 
opetukset saivat useimpien kristityiksi tunnus-
tautuvien uskon vähitellen pois kirjaimellisesta 
1000 vuotta kestävästä Kristuksen maanpäällisestä 
hallintokaudesta. 

Huomaa, mitä tapahtui: ”Toiset käsitykset voit-
tivat suuresti kreikkalaisen ideologian vaikutuksesta. 
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OPPITUNTI 7
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Aikaisempien patriarkkojen, profeettojen ja hurs-
kaiden miesten kohtalo herätti luonnollisesti paljon 
huomiota, ja johti ajatukseen siitä, että heidät [heidän 
’kuolemattomat sielunsa’] pidätettiin valmistelevassa 
paikassa, jota isät kutsuivat nimellä limbus patrum, 
Lunastajan tulon odottaminen. Yleinen kristittyjen 
uskomus on ollut, että Kristuksen ylösnousemuksen 
jälkeen synnistä vapaat vanhurskaat otetaan välittö-
mästi kuoleman jälkeen taivaaseen, missä heidän tär-
kein ilonsa on Jumalan selvästi esteettä näkeminen” 
(ibid.).

Muinaiseen Egyptin mytologiaan suuresti perustu-
va hellenistinen filosofia tuli opin lähteeksi, Raamatun 
sijasta! Vallitsevat käsitykset, kuten sielun kuolemat-
tomuus, ikuisesti palava helvetti, kiirastuli ja taivas 
tulevat kaikki suoraan antiikin mytologiasta. Ihmisten 
suosima kirkko, joka halusi tulla entistä hyväksyttä-
vämmäksi pakanakäännynnäisten parissa, hyväksyi 

ja opetti näitä pakanallisia filosofioita Raamatun 
selväsanaisen opetuksen sijaan!

Nykyään kristityiksi nimitetyt kirkot uskovat lä-
hes yleismaailmallisesti taivaan olevan ”pelastettujen 
palkinto”. Valtaosa kristityistä uskoo menevänsä ”tai-
vaaseen”, jossa vanhurskaat soittavat harppua pilvien 
päällä Herran kasvoihin ikuisesti tuijottaen!

1950-luvun hittibiisi ”Lucky ol ’sun”, jonka mu-
kaan onni oli pelkästään ” käyskennellä taivaalla 
koko päivän”, kuvaa osuvasti miljoonien epämääräistä 
käsitystä ”taivaasta”. 

Jos pelastetut todella menevät taivaalla olevaan 
ikuiseen vanhainkotiin, tuhannet eläkeläiset tietävät, 
kuinka tylsä ja onneton paikka se on. Harvat ym-
märtävät, että iankaikkinen joutilaisuus on ikuinen 
ikävystyneisyys–kauhea rangaistus!

Mikä on totuus taivaasta? Miltä Raamattu opettaa 
”taivaaseen menosta”?

”Luvattu maa”
Apostoli Paavali inspiroitiin kirjoittamaan pakanasyn-

tyisille käännynnäisille Galatiassa: ”Mutta nyt lausut-
tiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenel-



jordaninlaakso  Jordanista johdettu kasteluvesi tekee Israelin Jordaninlaaksosta vehmaan 
hedelmällisen. Se on vain pieni pala Jumalan Aabrahamille lupaamaa laajaa maa-aluetta.
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leen … Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te 
siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen 
mukaan” (Gal 3:16, 29).

Kristitty on nyt vain ”perillinen”. Kristittyjä odot-
tava perintö, jos he ”pelastuvat” – missä tahansa he 
sitten viettävät ikuisuuden–on erityinen selvä Juma-
lan lupaus. Tämä lupaus tehtiin Aabrahamille, jota 
kutsutaan tässä samassa kirjeessä galatalaisille (kir-
joitettu pakanakäännynnäisille) uskollisten ”isäksi” 
(Gal. 3:7).

Jos ihminen tekee kääntymyksen, rodusta, ihonvä-
ristä, kansallisuudesta ja sukupuolesta riippumatta; jos 
henkilö on ”Kristuksen” – kristitty–niin hän on hengel-
lisesti puhuen yksi Aabrahamin lapsista, ”perillinen” 
Aabrahamille tehdyn lupauksen mukaan. Ihminen 
perii sen, mikä luvattiin Aabrahamille!

Katsotaan nyt, kuuluiko taivas luvattuun. 
1. Mitä Jumala lupasi Aabrahamille täsmälleen? 

1. Moos. 12:2–3, 5–7; Ps. 105:11.
kommentti: ”Siemen” tarkoittaa jälkeläisiä. Lu-

paus Aabrahamille ja hänen lapsilleen – jälkeläisilleen 
– oli Kanaaninmaa. 

2. Aabraham matkasi lyhyeksi aikaa Egyptiin 
(1. Moos 12:10). Kun Aabraham palasi Kanaaninmaahan, 

toistiko Jumala antamansa lupaukset hänelle ja hä-
nen jälkeläisilleen? 1. Moos. 13:14–15. Mitkä olivat 
luvatun maan rajat? 1. Moos. 15:18.

kommentti: Kanaaninmaa, josta suuri osa on Is-
raelin valtion hallussa tänään, luvattiin Aabrahamille 
ja hänen jälkeläisilleen. Siksi maata kutsutaan ”luva-
tuksi maaksi”! Huomaa, että maa sijaitsee maan päällä, 
ei taivaassa!

3. Kuinka kauan Jumalan lupauksen mukaan Aa-
braham ja hänen jälkeläisensä omistaisivat maan? 
1. Moos. 13:15.

kommentti: Koska perinnön oli määrä olla 
iankaikkinen perintö, siihen täytyy sisältyä myös 
ikuinen elämä! Lisää asiasta myöhemmin.

4. Laajennettiinko annettua lupausta, sisältyikö 
siihen koko maapallo? Room. 4:13.

kommentti: Ei sanaakaan taivaasta! Aabrahamin 
kautta kaikille tosi kristityille–Aabrahamin hengellisille 
jälkeläisille–luvattiin koko maa!

5. Antoiko Jumala Aabrahamin pojalle Iisakille sa-
man lupauksen kuin Aabrahamille? 1. Moos. 26:1–5.

6. Annettiinko sama lupaus myös Jaakobille, Iisa-
kin pojalle? 1. Moos. 35:9–12. Entä Jaakobin lapsille–
israelilaisille? Jae 12; Room. 9:4.
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kuuliaisuuden siunauksia  Koska Aabraham noudatti 
Jumalan käskyjä kuuliaisesti, Jumala lupasi hänen jälkeläisilleen 
luvatun maahan.

Herbert W. Armstrong College raamattukirjekurssi8 oppitunti 7

kommentti: Jaakobilla, jonka nimi 
Jumala muutti ”Israeliksi”, oli 12 poikaa, 
joista tuli 12 Israelin heimoa, jotka tun-
netaan yhdessä nimellä ”Israelin lapset” 
tai israelilaiset.

Kuuliaisuus ENNEN 
perintöä

1. Kun Jumala teki Aabrahamille 
lupauksen, hän asetti ehdoksi kuuliai-
suuden. Mitä Jumala käski Aabrahamia 
tekemään? 1. Moos. 12:1.

2. Vastustiko Aabraham Jumalan käs-
kyä jättää kotimaansa? Toimiko hän käs-
ketysti? Jae 4; Hepr. 11:8. Mihin maahan 
Jumala johti Aabrahamin? 1. Moos. 12:5.

kommentti: Jumala kutsui Abramin 
(Aabrahamin aiempi nimi) ulos synty-
mämaastaan Kaldean Uurista, kaupun-
gista, joka oli Baabelista alkuaan saaneen 
poliittisen ja uskonnollisen järjestelmän 
vallassa, ja edusti hengellistä ”Babylo-
nia”, jossa elämme tänään! Tänään Ju-
mala kutsuu meidät ulos nykyisestä pa-
hasta maailmasta, nykyisestä Babylonista! 
(Ilm. 18:1-4).

Aabraham totteli! Hän jätti synnyin-
maansa, ystävänsä ja sukulaisensa, van-
han elämäntapansa–hylkäsi kaiken ja 
seurasi Jumalaa. Jumala koetteli kui-
tenkin edelleen Aabrahamia, hänen 
halukkuuttaan totella Jumalaa.

3. Miten Jumala koetteli jatkossa 
Aabrahamia? 1. Moos. 22:1-2.

nen Jumalalle (Hepr. 11:17), Raamattu kutsuu häntä 
kaikkien uskosta elävien ” isäksi” (Room. 4:11; Gal. 3:7).

6. Kun Aabraham oli totellut–läpäistyään kovan 
koettelemuksen ja osoittauduttuaan absoluuttisen us-
kolliseksi–oliko Jumalan lupauksella muita ehtoja? 
1. Moos. 22:15–18.

kommentti: Huomaa jakeen 16 ”sentähden että 
tämän teit” ja jakeen 18 ”sentähden että olit minun 
äänelleni kuuliainen”. Lupaus oli nyt ehdoton!

7. Mikä muu raamatunjae osoittaa meille, että tämä 
lupaus on absoluuttisen varma? 1. Moos. 26:5.

Kaikki voivat tulla  
lupausten perillisiksi

Katsotaan, miten kaikkien kansojen ihmisillä on 
lopulta oikeus periä samat kuin vanhurskaalle 

kommentti: Jumala koetteli edelleen Aabrahamia. 
Kuningas Jaakon aikana 1661 englantilaisten kielen-
kääntäjen valitsema tempt-sana tarkoitti koettelemista, 
ei kiusaamista. Jumala ei kiusaa ketään (Jaak. 1:13). 

4. Kun Aabrahamia koeteltiin, järkeilikö hän, esit-
tikö hän tekosyitä ja kapinoiko hän? Totteliko Aab-
raham uskollisesti Jumalaa–nousiko hän aikaisin 
aamulla noudattamaan Jumalan antamaa komentoa? 
1. Moos. 22:3. 

5. Salliko Jumala Aabrahamin surmata ainoan 
poikansa? Jakeet 10–12.

kommentti: Jumala ei halunnut ottaa Iisakin elä-
mää–vaan halusi nähdä, oliko Aabraham halukas 
tottelemaan uskossa–hinnasta huolimatta! Huomaa 
jakeen 12 toteamus: ”nyt minä tiedän, että sinä pel-
käät Jumalaa.” Koska Aabraham oli uskollisen kuuliai-



potentiaalisia perillisiÄ  Kaikki kansat ovat lopulta oikeutettuja perimään 
Aabrahamille tehdyt lupaukset rodusta, kansallisesta ja kulttuuritaustasta riippumatta.
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Aabrahamille sekä hänen jälkeläisilleen Iisakille ja 
Jaakobille tehdyt lupaukset. 

1. Lupasiko Jumala Aabrahamille siunata kaikkia 
maapallon kansakuntia hänen ”siemenensä” kaut-
ta? 1. Moos. 12:3; 22:18. Kuka on tämä ”siemen”? 
Gal. 3:8, 16.

kommentti: 1. Moos 22:18 siemen viittaa yh-
teen tiettyyn siemeneen–Kristukseen–ei Aabrahamin 

”siemeniin” eikä 1. Moos. 13:16;17:8 mainittuihin 
jälkeläisiin.

2. Osoittaako Luuk. 3:23, 34 että Jeesus oli suo-
rasti Aabrahamin ”siemenen” jälkeläinen, ja että hän 
periytyy selvästi Juudan heimosta, yhdestä Jakobin 
eli Israelin pojasta? Jakeet 33–34. Huomaa myös 
Joh. 4:22 ja Hepr. 7:14.

kommentti: Luukas kirjaa Jeesuksen äidin Ma-
rian sukulinjan. Luuk. 3:23 mainittu Joosef oli Ee-
lin, Marian isän, vävy. Luukas osoittaa, että Maria 
polveutui Aabrahamista (jae 34).

3. Miten ihmisistä, jotka eivät ole Aabrahamin 
jälkeläisiä, tulee Aabrahamin lupauksien ”perillisiä”? 
Gal. 3:27–29.

kommentti: Ihmisiä, jotka eivät polveudu Aab-
rahamista Iisakin ja Jaakobin (Israelin) kautta, kut-
sutaan Raamatussa ”pakanoiksi”. Paavali osoitti pa-
kanoista syntyneille galatalaisille, että he saattoivat 
tulla Aabrahamille annettujen lupausten perillisiksi 
vain tulemalla Aabrahamin lapsiksi (”siemeneksi”) 
Kristuksen kautta!

4. Miksi Paavali kutsui Efeson kristittyjä ennen 
kääntymystä? Ef. 2:11–12.

kommentti: Pakanoina he olivat ”vieraat lu-
pauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa 
maailmassa.”

5. Tuotiinko heidät Kristuksen ja hänen uhrinsa 
kautta lähelle lupauksia? Ef. 2:13. Olivatko he enää 
vieraita ja muukalaisia   ? Jae 19. Olivatko he nyt osa 
hengellistä Jumalan perhettä? Sama jae.

kommentti: Tänään Jumalan kutsumista henki-
löistä voi etnisestä taustasta riippumatta tulla Juma-
lan Aabrahamille tekemien lupauksien ”perillisiä”,  
Aabrahamin ”siementä”, Kristuksen kautta!

Luemme Gal. 3:7: ”Tietäkää siis, että ne, jotka us-
koon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.” Jos olet 
hengestä siitetty kristitty, Aabraham on rodusta tai 
kansallisuudesta riippumatta ”isäsi” uskossa, ja saat 
periä Jumalan Aabrahamille lupaaman. Kuinka selkeä!

Kaikki tosi kristityt ovat perillisiä Aabrahamin 
kanssa ja perivät 1) iankaikkisen elämän ja 2) 
koko maapallon. ”Taivas” ei sisältynyt Jumalan 
Aabrahamille tekemiin lupauksiin!

Koska Aabraham ja hänen ”lapsensa” saavat pe-
rinnön? Milloin he saavat vastaanottaa annetut 
lupaukset?

Lupaukset, jotka ovat  
VIELÄ täyttämättä
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1. Onko Aabraham vastaanottanut Jumalan hänelle 
lupaaman perintöosan? Apt. 7:2-5. Huomaa jae 5.

kommentti: Nämä innoitetut jakeet ilmoitettavat 
selvästi, että Aabraham ei ole vielä vastaanottanut hä-
nelle luvattua perintöä–vaikka Jumala antoi lupauksen 
Aabrahamin kuuliaisuuden takia ehdottomana.

2. Olivatko Aabraham, Iisak ja Jaakob pelkkiä 
muukalaisia–tilapäisiä asukkaita, vierailijoita–Juma-
lan heille lupaamassa maassa? Hepr. 11:8–9, 13. Oli-
vatko he vastaanottaneet annetut lupaukset Heprea-
laiskirjeen kirjoittamisen aikaan? Jakeet 13, 39–40. 
Oliko Aabraham Kristuksen ja apostolien aikana 
kuolleena? Joh. 8:52–53. 

kommentti: Jumala todistaa innoittamissaan kir-
joituksissa selkeästi, että kaikki nämä uskossa kuolleet 
Jumalan miehet, EIVÄT vastaanottaneet lupauksisia 
elinaikanaan!

3. Perikö Daavid, yksi Jumalan profeetoista ja Aa-
brahamin, perillinen, lupaukset–vai makaako hän 
edelleen kuolleena haudassa? Apt. 2:29.

kommentti: Luemme Uudesta testamentista, et-
teivät Aabraham ja kaikki patriarkat ole vielä vas-
taanottaneet luvattua perintöä! He, ja kaikki Aabra-
hamin lapsiksi Kristuksessa tulleet–kristityt–ovat nyt 
pelkästään lupauksien perillisiä. He eivät ole vielä 
perijöitä!

Suuri kysymys kuuluu: milloin nämä kaikki 
vastaanottavat luvatun perinnön?

”Jumalan valtakunnan”  
periminen

Jotta ymmärtäisimme, koska lupaukset on määrä pe-
riä, katsotaan tarkemmin, mitä Aabraham ja hänen 
perillisensä tulevat perimään.

1. Minkä viestin Jeesus Kristus julisti toimikauten-
sa aikana maapallolla? Mark. 1:14; Matt. 9:35.

kommentti: Kristus saarnasi evankeliumia–”hy-
vää uutista” – tulevasta Jumalan valtakunnasta, 
joka miehittää maapallon ja hallitsee sitä–samaa maa-
palloa, joka luvattiin Aabrahamille ja tämän perillisil-
le iankaikkiseksi perinnöksi. Ovatko asiat yhteydessä? 
Ehdottomasti! Huomaa lisäksi:

2. Tulevatko kaikki muinaiset vanhurskaat mie-
het olemaan Jumalan valtakunnassa? Matt. 8:11; 
Luuk. 13:28.

kommentti: Lupauksiin, jotka Jumala antoi isille, 
sisältyi Jumalan valtakunta! Isien perintöön sisältyy siis 
1) iankaikkinen elämä 2) Jumalan valtakunta ja 
3) maapallo, jossa tämä valtakunta tulee hallitsemaan–
sama perintö, jonka kristityt saavat Kristuksen kautta!

3. Mihin kristittyjen tulisi Jeesuksen mukaan 
pyrkiä pääsemään? Matt. 6:33; 7:21.

kommentti: Huomaa, että Matt. 7:21 puhuu tai-
vasten valtakuntaan pääsystä–ei taivaaseen pääsystä! 
Tämä on jonkun valtakunta, sen omistaja ja hallitsija 
on taivas, samassa mielessä kuin Morganin pankki ei 
ole herra Morganissa–vaan omistama ja hallitsema. 

Matteus ilmaisee termillä ”taivasten valtakunta” 
täsmälleen saman ajatuksen kuin Markus, Luukas ja 
Johannes termillä ”Jumalan valtakunta”. ”Taivasten 
valtakunta” -ilmaisu ei tarkoita kuitenkaan valtakun-
taa taivaassa sen enempää kuin valtakuntaa Jumalas-
sa! Se tarkoittaa valtakuntaa, joka on Jumalan, jonka 
valtaistuin ja asuinpaikka on taivaassa, omistama ja 
hallitsema.

4. Mitä Jeesuksen mukaan ”hiljaiset” perivät? Matt. 
5:5. Entä ”hengellisesti köyhät”? Jae 3.

kommentti: Ovatko jakeet ristiriidassa? Eivät tie-
tenkään! ”Hiljaiset” ja ”hengellisesti köyhät” – eli nöy-
rät kristityt–perivät maan, saavat maapallon ikuisesti 
haltuunsa, ja astuvat ”taivasten valtakuntaan”, joka 
tulee olemaan maapallolla! Kuten opimme edellisellä 
oppitunnilla, Kristuksen palatessaan maan päälle pe-
rustama Jumalan valtakunta on Jumalan perhe, joka 
hallitsee Jumalan hallituksen kautta!

Jumalan valtakuntaan astuminen–tai sen ”perimi-
nen” – on niin   ihmeellinen päämäärä, ettei ihmismieli 
kykene täysin   ymmärtämään sitä! Meillä kuolevaisilla   
ei ole minkäänlaista käsitystä, mikä odottaa niitä, jotka 
tottelevat Jumalaa.

Voimme lukea 1. Kor. 2:9, ”mitä silmä ei ole näh-
nyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen 
noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka 
häntä rakastavat.” Jumalan tosi kristityille lupaaman 
perinnön laajuus on luonnollisen ihmismielen ulot-
tumattomissa, siksi Jumalan täytyy paljastaa perin-
tömme ”Henkensä” kautta (jae 10). Puhumme tästä 
perinnöstä seuraavalla oppitunnilla!

5. Mitä Matt. 6:10 kertoo meille Jumalan valtakun-
nasta?

kommentti: Kristittyjä kehotetaan rukoilemaan 
hartaasti: ”TULKOON sinun valtakuntasi”! ”Tulkoon” 
ilmoittaa, että valtakunta tulee maan päälle. Kristus 
ei käskenyt meitä rukoilemaan ”menkäämme taivaa-
seen”! On ilmeisestä, ettei Jumalan valtakunta ole 
vielä tullut maapallolle.

6. Missä kristillistä perintöä säilytetään? 1. Piet. 1:3-4; 
Matt. 5:12; Luuk. 6:23.

kommentti: Nämä jakeet eivät sano, ”palkkan-
ne on suuri, kun pääsette taivaaseen.” Ne eivät paljasta,  



Jumalan ”hyvä maa”

 …ihmisen saastuttama
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milloin tai missä Kristityt saavat perintönsä ja palkkansa 
–vain, että perintö on ”varattu” heille taivaassa!

7. Milloin vanhurskaat perivät Jumalan valta-
kunnan? Matt. 25:31–34. Tapahtuuko perinnön ja 
palkinnon jakaminen samaan aikaan? Ilm. 22:12.

kommentti: On selvää, että Kristuksen pala-
tessa Aabrahamista ja Aabrahamin lapsista Kristuk-
sen kautta tulee lupauksien perijöitä, että he saavat 
tällöin palkkansa! Huomaa, mitä muuta Kristuksen 
palatessa tapahtuu.

Ylösnousemuksen tärkeys
1. Voiko kukaan periä Jumalan valtakuntaa kuo-

levaisena, lihasta ja verestä koostuvana ihmisenä? 
1. Kor. 15:50.

2. Mitä Paavalin mukaan kuolevaisille ruumiil-
lemme täytyy tapahtua, jotta voimme periä–tulla to-
della osalliseksi–tätä hengellistä valtakuntaa? Jakeet 
51, 53. Milloin ruumiimme muutetaan–muunnetaan 
lihasta hengeksi? Jae 52. Kuuluuko tämä pasuuna-
na ääni Kristuksen toisessa tulemisessa? 1. Tess. 
4:16–17. Perivätkö Aabraham, Iisak, Jaakob, Daavid ja 
muut tällöin lupaukset? Samat jakeet. Mitä Jeesus ker-
toi Nikodeemukselle muutoksesta? Joh. 3:6, 8. Kun 
olemme ”syntyneet Hengestä”, saammeko vihdoin 

”nähdä” – saammeko astua–Jumalan hengelliseen 
valtakuntaan? Jae 3. 

kommentti: Jeesuksen Kristuksen toisessa tu-
lemisessa kaikki Kristuksessa kuolleet herätetään 
eloon uudessa henkiruumiissa. Kristuksen pala-
tessa elossa ovat kristityt muutetaan hetkessä, heille 
annetaan samanlaiset henkiruumiit–ja he elävät 
Jumalan valtakunnassa eli Jumalan perheessä. Ny-
kyinen lihamme on katoavainen, kuoleva, rappeu-
tuva, mutta henkiolennot ovat ikuisesti uusia–
kuolemattomia, katoamattomia, kuolemattomia ja 
rappeutumattomia!   

3. Julistiko Jeesus, että Aabraham, Iisak ja Jaakob 
tultaisiin–tulevaisuudessa–herättämään kuolleista? 
Matt. 22:31–32.

kommentti: Tekstiä tulkitaan usein väärin, ja 
sen avulla yritetään erheellisesti todistaa, ettei Aab-
raham kuollut–että hän meni kuoltuaan taivaaseen– 
päinvastoin, mitä Jeesuksen kuvaus kertoi.

Jumala on elävien, ei kuolleiden Jumala. Jumala pu-
huu joskus tulevista asioista ikään kuin ne olisivat jo 
tapahtuneet (Room. 4:17). Jeesus puhui ihmisten tu-
levasta ylösnousemuksesta kuolemattomaan elämään! 
Asia esitettiin selvästi asiayhteydessä, ”Mutta mitä 
kuolleitten ylösnousemukseen tulee …”

Voimme nyt nähdä, miksi Aabraham ja Aabraha-
min lapset Kristuksen kautta eivät ole vielä perineet 
lupauksia. He eivät voi saada iankaikkista perin-
töä ennen iankaikkista elämää! Paavali selitti, että 
saamme sen kuoleman jälkeen ylösnousemuksessa!

Ilman ylösnousemusta kuolleet eivät eläisi jälleen 
(1. Kor. 15:16, 18); siksi kuolleiden ylösnousemus on 
keskeinen Jumalan suunnitelmassa. Jollei Aabrahamia, 
Iisakia, Jaakobia ja kaikkia kuolleita kristittyjä herä-
tetä kuolleista Kristuksen tulemuksessa, he eivät 
voi periä lupauksia!

Jumalan sanan selvä totuus eroaa huimasti ihmis-
ten uskomista muinaisista uskonnollisista taruista ja 
myyteistä!

Miten Kristus mahdollisti 
ikuisen perinnön 

Jeesus Kristus tuli ”vahvistamaan” isille annetut lu-
paukset (Room. 15:8). Vahvistaa tarkoittaa tukemis-
ta varmuudella tai pätevyydellä; pätevöittämistä tai 
sitomista virallisella tai laillisella säädöksellä.

Katsotaan, miten Kristus mahdollisti, että koko 
ihmiskunta voisi periä Aabrahamille, Iisakille ja 
Jaakobille annetut kunniakkaat lupaukset. 

1. Mikä on synti? 1. Joh. 3:4. Periikö kukaan syn-
tiä tekevä, Jumalan lakia rikkova ihminen Jumalan 
valtakuntaa? Ef. 5:5;1. Kor. 6:9–10. Mikä on synnin 
rangaistus – ”palkka”? Room. 6:23. Ovatko kaikki 
ihmiset tehneet syntiä? Room.3:23.

kommentti: Jumala on koko maailmankaikkeu-
den Luoja. Hän on myös suuri Lainantaja. Ihminen, 
joka ei ole    kuuliainen Jumalan laille, tekee syntiä. Syn-
nin rangaistus on ikuinen kuolema! Koska kaikki 
ovat tehneet syntiä, kaikki saavat saman rangaistuksen. 
Jos jokaisen pitäisi maksaa omien syntiensä rangaistus, 
kukaan ei saisi ikuista elämää–kukaan ei perisi isille 
annettuja lupauksia. 

2. Uhrasiko Kristus synnittömän elämänsä mei-
dän puolestamme, jotta meidän ei tarvitsisi mak-
saa rangaistusta synneistämme, ja jotta saisimme pi-
tää iankaikkisen perinnön Jumalan valtakunnassa? 
1. Tim. 2:5-6; Room. 5:8–10. Uhrasiko Kristus itsensä 
omasta vapaasta tahdostaan? Joh. 10:17–18.

kommentti: Isä Jumala loi kaikki Jesuksen Kris-
tuksen kautta (Hepr. 1:2; Joh. 1:1–3). Jeesus oli lihaksi 
tehty Jumala–Jumala tuli lihaksi (Joh. 1:14). Siksi Jee-
suksen fyysinen elämä Jumalana ja Luojana oli arvok-
kaampi kuin kaikkien ihmisten elämien summa, kaik-
kien koskaan eläneiden ihmisten! Kuolemallaan Jeesus 
kykeni maksamaan koko ihmiskunnan kaikkien 
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syntien kuolemanrangaistuksen! Kristus ”vahvisti” Ju-
malan Aabrahamille tekemät lupaukset julistamalla 
valtakunnan evankeliumia ja kuolemalla syntiemme 
puolesta. Kristuksen kuoleman syntiemme tähden 
ja myöhemmän ylösnousemuksen ansiosta voimme 
saada iankaikkisen elämän! (Joh. 3:16, Room. 5:10). 

3. Mikä edellytys meidän tulee täyttää, ennen kuin 
Kristuksen uhria voidaan soveltaa syntiemme rangais-
tuksen maksamiseksi? Apt. 2:38. Kuulummeko Pyhän 
Hengen saatuamme Kristukselle? Room. 8:9. Mitä 
tästä seuraa? Gal. 3:29.

kommentti: Olimmepa Aabrahamin suoria jäl-
keläisiä tai emme, meidän täytyy tulla ”Kristuk-
sen omiksi” – kristityiksi–voidaksemme lopulta 
vastaanottaa iankaikkisen perinnön!

4. Onko Jeesuksesta tullut edelläkävijä tai ”pää-
mies” – pelastuksemme johtaja kärsimysten, kuoleman 
ja myöhemmän ylösnousemuksen kautta kirkkauteen? 
Hepr. 2:9–10; 1. Kor. 15:22–23. Minkä ”perilliseksi” 
Jeesus on nimitetty isän toimesta? Hepr. 1:1–2. Perim-
mekö me, jos meistä tulee ”Kristuksen omia” – kris-
tittyjä–ja voitamme Kristuksen kanssa, tuleeko meistä 
kanssaperillisiä? Room. 8:16–17; Ilm.21:7.

kommentti: Jeesus Kristus peri ylösnousemuk-
sessa kaikki Aabrahamin lupaukset! Elämällä synnit-
tömän elämän ennen kuolemaansa, hän mahdollisti, 
että kaikista niistä, jotka hyväksyvät hänen uhrinsa, 
voi tulla hänen kanssaan samojen lupausten tulla 
kanssaperillisiä!

5. Jättikö Kristus jälkeensä viimeisen tahdon eli 
testamentin? Hepr. 9:15. (Testamentti on tahto, liitto 
engl. käännös testamentti.) Millaisen perinnön tämän 
tahdon tai testamentin perilliset saavat? Sama jae. Kun 
ihminen tekee viimeisen tahdon, onko se voimassa 
ennen henkilön kuolemaa? Jakeet 16–17.

kommentti: Kristus jätti tahdon–testamentin. 
Kristus opettaa meille sanassan, mitä meidän on tehtävä, 
tullaksemme hänen kanssaperillisekseen, periäksemme 
luvatun iankaikkisen perinnön Jumalan valtakunnassa.

Testamentti, tai viimeinen tahto ei ole voimassa, en-
nen kuin sen tekijä kuolee. Kristus kuoli, jotta voimme 
periä lupaukset hänen kauttaan. Kristus elää tänään 
Isän oikealla puolella, rukoilee puolestamme (Hepr. 
7:25), auttaa meitä ja antaa voiman voittaa synnin, 
jotta voimme periä Jumalan kunniakkaan lupauksen 
ylösnousemuksessa!

Onko kukaan mennyt 
taivaaseen?

Raamatusta ei löydy jaetta, joka kertoisi, että kristityt 

menevät taivaaseen kuoleman jälkeen! Useimmat ih-
miset näyttävät kuitenkin olevan tietämättömiä Ju-
malan sanan selvästä opetuksesta. Ihmiset pitävät 
itsestäänselvyytenä, uskovat vankkumatta väärän aja-
tuksen ”taivaaseen menemisestä”! Tarkastellaan muu-
tamia kirjoituksia, jotka ovat jääneet joko huomaamat-
ta tai tulkittu väärin väärään oppiin uskovien taholta.

1. Mitä Jeesus kertoi opetuslapsilleen, kuten Joh. 
13:33, 36 kirjattiin?

kommentti: Jotkut ovat olettaneet, että Kristus 
opetti opetuslapsilleen, että nämä seuraisivat hän-
tä ”vastedes” taivaaseen, mutta käsitys on ristiriidassa 
aikaisemmin tutkimiemme selvien jakeiden kanssa.

Jeesuksen kommentti jakeessa 36 oli   Pietaria koske-
va profetia. Kristus tiesi, että hänen surmattaisiin pian, 
ja hän kertoi Pietarille, että myös tämä surmattai-
siin–myöhemmin. Pietari seuraisi Jeesusta tällä tavalla 

”jälkeenpäin”. (Tradition mukaan Pietari ristiinnaulit-
tiin.) Pietari makaa yhä kuolleena haudassaan, mutta 
Kristuksen palatessa hän nousee ylösnousemukses-
sa Jumalan valtakunnan kuolemattomaksi jäseneksi 
muiden pyhien kanssa! 

2. Kertooko Raamattu meille selvästi, missä kuol-
leista herätetyt pyhät ovat ja mitä he tekevät, kun 
Kristus palaa? Ilm. 5:10. Huomaa, että ”heidät” viit-
taa jakeen 8 pyhiin. Mitä Kristus kertoi valmistavansa 
heille? Joh.14:2–3.

kommentti: ”Sijaa” eli asuinpaikkoja ”Isäni kodis-
sa” eli Jumalan temppelissä, jossa Jumalan papit toi-
mivat. Nämä huoneet edustavat Jumalan hallitseman 
valtakunnan auktoriteettiasemia, vastuullisia asemia–
jotka annetaan Kristuksen palatessa Jumalan pyhille!

Nämä virka-asemat eivät ole taivaassa. Kristus sanoi 
selvästi, että hän meni taivaaseen ”valmistelemaan” jo-
kaiselle kristitylle virka-asemaa, jotka hän antaa, kun 
hän palaa maapallolle. Huomaa Kristuksen sanat ja-
keessa 3: ”tulen minä takaisin [maan päälle] ja otan 
teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen 
[päämajassa Jumalan temppelissä maan päällä].”

Kun Jeesus palaa maan päälle ”kuningasten Kunin-
kaana”, hän sanoo pyhille: ”Tulkaa, minun Isäni siu-
natut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille 
valmistettuna” (Matt. 25:34). Raamattu ilmoit-
taa, että pyhät hallitsevat kaikkia kansoja Jumalan 
valtakunnan auktoriteettiasemissa maan päällä!

3. Toteaako Raamattu dogmaattisesti, ettei 
KUKAAN paitsi Jeesus itse, ole koskaan noussut 
taivaaseen? Joh. 3:13. Voiko asiaa selvemmin esittää?

kommentti: Osa voi väittää, että englanninkielinen 
Ilm. 5:3 King James-käännös on poikkeus: ”Eikä kukaan 



hallitusvallan symboli  Näyttävä Englannin kruunajaiskruunu. Raamattu kertoo,  
että Jeesus Kristus valmistaa nyt taivaassa pyhille hänen palatessaan myönnettäviä hallitusasemia.
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(no man, kukaan ihminen) taivaassa … voinut avata kirjaa. 
”No man” on väärä käännös Kreikan alkutekstistä. Revi-
sed Standard Version, Revised Authorized Version, Mof-
fatt-käännös, New English Bible ja New International 
Version kääntävät kaikki ilmaisun ”ei kukaan”.

4. Mutta entä ”ryöväri ristillä”? Eikö hän mennyt 
Jeesuksen kanssa taivaaseen ristiinnaulitsemisensa 
päivänä? Luuk. 23:43.

kommentti: Selkeästi ja yksinkertaisesti ei! Katso-
taan ja ymmärretään, miksi.

Ensiksi Kristus ei noussut samana päivänä taivaa-
seen vaan hänet asetettiin hautaan, jossa hän oli kuol-
leena kolme päivää ja kolme yötä. Huomaa toiseksi 
jakeen asiayhteys. Muista, että pahantekijä oli juuri 
pyytänyt, jakeessa 42, ”Herra, muista minua, kun 
tulet valtakuntaasi.” Yksinkertainen tosiasia oli, että 
Jeesus ei ollut vielä saapunut valtakuntaansa, kuten 
aiemmat oppituntimme selvästi osoittavat.

Kolmanneksi paratiisi-sana ei tarkoita taivasta vaan 
kuvaa maata, kun Jumala asuu maapallolla. Paratiisi 

merkitsee yksinkertaisesti ”puutarhaa, kaunista puis-
toa; lehtoa, puistoa” – “suurta suljettua aluetta … var-
joisaa, hyvin kasteltua … seinien sulkemaa”. Löydät 
määritelmän kirjasta Thayer’s Greek-English Lexicon of 
the New Testament.

Neljänneksi monissa Raamatun versioissa tämä jae 
on pilkutettu väärin. Kreikan kielessä ei ollut Uuden 
testamentin kirjoittamisen aikaan pilkkuja; kääntäjät 
asettivat pilkut oman tahtonsa mukaisesti. (Useim-
missa tapauksissa välimerkit ovat oikeissa paikoissa, 
mutta ei tässä tapauksessa.) Kristus ei sanonut, ”tänä 
päivänä pitää sinun oleman minun kanssani para-
tiisissa”, vaan oikeammin ”minä sanon sinulle tänä 
päivänä: pitää sinun [sinun pitää] oleman minun 
kanssani paratiisissa.”

Tänä päivänä painottaa Jeesuksen lupauksen ajan-
kohtaa–ei aikaa, jona Jeesus olisi paratiisissa. Jeesus 
näki miehen katuvan asenteen ja kertoi tälle, että hän 
heräisi lopulta uuteen elämään kanssaan kauniissa 
maailmassa. Tämä ”paratiisi” ei ole kuitenkin vielä saa-
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uuden maan esimakua  Isä Jumala, JeesusKristus 
sekä pelastetut asuvat uudessa maassa yhdessä ikuisesti!
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punut maapallolle, ja katuva pahantekijä on edelleen 
kuollut! 

5. Mitä ”Herraa odottavat” perivät? Ps. 37:9. Mitä 
”hänen siunaamansa” perivät? Jae 22. Mitä ”vanhurs-
kaat” perivät, ja kuinka kauan he saavat asua siellä? 
Jae 29. Mitä Jumala lupaa niille, jotka ”ottavat vaarin 
hänen tiestänsä”? Jae 34.

kommentti: Onko huono asia saada maapallo 
ikuiseksi perinnöksi? Voisitko ”tyytyä” maapalloon?

Maa olisi tänään ihana elinpaikka ilman syntiä–ka-
pinointia Jumalaa   ja Jumalan hengellistä lakia vas-
taan–Jumalan lain noudattaminen johtaisi rau-
haan, onneen ja iloon! Onni ja ilo ovat mielentila, 
ne eivät ole maantieteellisen sijaintiin sidottuja!

Ajattele–hengestä syntyneiden Jumalan valta-
kunnan eli perheen jäsenien keskuudessa ei ole 
syntiä. Ei valehtelijoita, ei murhaajia; ei varkai-
ta eikä rosvoja. Ei ole riitaa, sotaa, sairauksia tai 
tauteja; ei köyhyyttä, nälkää eikä täyttämättömiä 
tarpeita!

Meitä odottaa suurenmoinen perintö!
Kun tuomme kaikki pyhät kirjoitukset yhteen, 

käy päivänselväksi, että Jumalan pyhien kohtalo 
ei ole näppäillä harppua ikuisesti taivaassa vaan 
se on äärettömästi loistavampi ja jännittävämpi!

Taivas maan päällä!
Aikaisemmalla oppitunnilla opimme, millainen 
Kristuksen tuhatvuotinen hallinto on maapal-
lolla. Huomasimme, että koko maailma muut-
tuu loistavaksi, täydelliseksi paratiisiksi–yhtä 
häikäiseväksi kuin Eedenin puutarha!

Millainen maapallo on tuhatvuotisen val-
takunnan päättyessä ja kun Jumalan suu-
ri yleissuunnitelma ihmiskunnalle on vih-
doin valmis–kun kaikilla vanhurskailla on 
loistavat, kuolemattomat, hengestä koostuvat 
ruumiit, ja kun kaikki parannusta tekemättömät 
jumalattomat on poltettu tuhkaksi?

1. Nähdäänkö uusi maa ja uusi taivas, kun 
nykyinen maapallon pinta on puhdistettu tulella? 
2. Piet. 3:12–13; Ilm. 21:1.

2. Kuka asuu uudessa maassa? Ilm. 21:24–27. 
Tullaanko ”kansat” herättämään henkiin, pelas-
tetut, kuolemattomat Jumalan pojat? Jae 24 (al-
kuteksti kansat, niistä jotka on pelastettu), Onko 
näiden ihmisten nimet kirjattu elämänkirjaan? 
Jae 27.

3. Mikä on uuden maapallon pääkaupunki? 
Ilm. 21:2, 10, 14. Onko uusi Jerusalem hohtava, 

kunniakas kaupunki, jonka kadut ovat aitoa kultaa? 
Jakeet 18, 21. Mistä kaupunki laskeutuu? Jakeet 2, 10.

kommentti: On selvää, että kristityt eivät mene 
kuoltuaan tai kuolleista herätettyään taivaaseen, että 

”taivaallinen Jerusalem” laskeutuu maahan! 
4. Asuuko Isä Jumala maan päälle henkilökohtaises-

ti, asettaako hän valtaistuimensa uuteen Jerusalemiin? 
Ilm. 21 3, 22–23; 22:3. Voivatko tähän kaupunkiin 
astuvat nähdä Jumalan kasvot? Ilm. 22:3-4.

kommentti: Uusi Jerusalem–kultaisine katui-
neen–laskeutuu maanpallolle ja tulee Jumalan pää-
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majaksi ikuisesti! Maapallosta on tarkoitus tulla 
maailmankaikkeuden toiminnan keskuspaikka!

Kun ymmärrämme, mikä on Jumalan maapalloa 
varten tekemä suuri suunnitelma ja näemme, että 
itse Isä siirtää päämajansa maapallolle, miksi kukaan 
haluisi ”mennä taivaaseen”?

Kun tutkimme Raamattua huolellisesti, kuten tällä 
oppitunnilla, todistamme selvästi totuuden, ettei tai-
vas ole ”pelastettujen palkkio”. Kristityt eivät mene 
kuoltuaan eivätkä kuolleista herätettyään taivaaseen.

Yllättävä totuus on, että taivas on tulee maapallol-
le. Maapallosta tulee päämaja, josta käsin Isä hallitsee 
laajaa luomakuntaansa!

Haluatko asua uudella maapallolla? Haluatko olla 
osa tuota ihanaa maailmaa?

Kun Jeesus Kristus palaa, hän lausuu: ”Tulkaa, mi-
nun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka 
on ollut teille valmistettuna …” (Matt. 25:34). Jumala 
auttakoon, että saat olla niiden joukossa, jotka perivät 

Jumalan valtakunnan yhdessä Aabrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin kanssa!


