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kansikuva  Kristus selitti Matteuksen evanke-
liumin jakeessa 18:3, että Jumalasta syntyviltä 

vaaditaan lapsen nöyrää, oppimishaluista 
asennetta. Ihmiset ovat kuitenkin tietämättään 

sallineet vastakkaisen, omahyväisen, lapsen kal-
taisen vastaisen asenteen kehittymisen. Kuinka 
tämä tapahtuu? Kuinka ihminen voi tosissaan 
katua, tehdä kääntymyksen ja saada Jumalan 

suosion ja armon? On tärkeää ymmärtää!
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VIESTI
TOIMITTAJALTA

jatkuu takasivulla ››

Kääntymys on koko elämän kestävä prosessi. 
Kääntymys tarkoittaa, että ihmiselle tulee 
lihallisten ajatusten, tunteiden ja halujen 

sijasta Jumalan ajatusmaailma. Meidän tulee oppia 
ajattelemaan Jumalan tavalla! Kääntymys–aihe on 
varsin vaikea, se on syvällinen. Kääntymyksemme 
tulee jatkuvasti kasvaa. Kaste on pelkästään alku.

Apostoli Paavali kuvaa asiaa: “Vaan olen todista-
nut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannus-
ta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa 
meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen” (Apt. 
20:21).

Olet syntiä tehtyäsi ehkä todennut, kuinka synti 
vahingoittaa muita ihmisiä. Mutta oletko tehnyt 
parannuksen kääntymyksessä Jumalan puoleen? On oltava 
varovainen, ettei koe ainoastaan inhimillistä surua 
synnistä, tällainen se ei auta voittamaan ongelmia. 
Meidän tulee tehdä inhimillistä parannusta syvempi 
kääntymys. Ainoastaan jumalallinen suru—parannus 
kääntymyksessä Jumalan puoleen—auttaa itsesi 
voittamisessa. 

Kun teet syntiä, sinä isket keihään Kristuksen kylkeen. 
Kristus kuoli—juuri koska sinä ja minä teemme syntiä. 
Vaikka olisit ainoa Jumalan valtakuntaan astuva ihminen, 
Kristuksen pitäisi silti kokea aivan sama julma teloitus. 
Syntiä seuraa kauhea rankaisu ja jonkun on maksettava 
siitä. Jumalan lain mukaan näin on tapahduttava.  

“Vai luuletko, ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jot-
ka senkaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät 
Jumalan tuomion? Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja 
kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä 
tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?” 
(Room. 2:3–4). Tiedämme, että parannus tapahtuu Py-
hän Hengen kautta, mutta tässä sanotaan, että Jumalan 
hyvyys johtaa meidät parannukseen. 

Etkö ymmärrä, kuinka hyvä Jumala on? Kuinka 
hyvä Jumala on sinua kohtaan? Kuinka paljon hän 
on antanut sinulle? Kun mittaamme ja asetamme 
itsemme Jumalan hyvyyden rinnalle, toteamme oman 
pahuutemme. Vertaa omaa hyvyyttäsi Jumalan 
hyvyyteen, ja alat nähdä, miksi tarvitsemme todellista 
parannusta kääntymyksessä Jumalaa, ei ihmistä kohtaan.

Kuinka hyvä Jumala oikein on? Muistetaan Kris-
tuksen ristiinnaulitseminen. Huomioi 1. Moos.luku 22. 
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Mitä on 
todellinen katumus?

Mitä katumuksen teko tarkoittaa? Tarkoittaako se, että “vastaanottaa 
Kristuksen”? Onko todellinen katumus pelkästään tunne? Vaatiiko pelastus 

katumusta? Vastaus näihin tärkeisiin kysymyksiin löytyy Raamatustasi.

A
ina Aadamista ja Eevasta lähtien 
jokainen ihminen, Jeesusta Kristusta 
lukuun ottamatta, on kulkenut Jumalan 
elämäntavan vastaisesti. Olemme 
kaikki osallisia tässä maailmassa oleviin 

synteihin (Room. 5:12).
Olemme kaikki tehneet “lihan tekoja”—täyttäneet 

mielemme ja ruumiimme mielitekoja—koska olemme 
kaikki kulkeneet tämän maailman menon mukaan, 

“ilmavallan hallitsijan” mukaan (Ef. 2:2–3).
Koska kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä, he ovat 

myös kaikki ansainneet synnin palkan, mikä on ikui-
nen kuolema—elämän ikuinen päättyminen! Apostoli 
Paavali Ilmaisi tämän: “Minkä hedelmän te siitä silloin 
saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on 
kuolema … Sillä synnin palkka on [ikuinen] kuolema” 
(Room. 6:21, 23).

Synneistään parannusta tekemättömät ihmiset 
ovat kaikki hengellisesti “kuolemantuomiolla”, 
oikeanmukaista teloitusta, kuolemantuomiota 
odottamassa. Ansaitsemme ikuisen rankaisun 
yksinkertaisesti “luonnonmukaisesti” toimimalla — 
syntiä tekemällä!

Jumalan armahdus 
Suuressa armossaan ihmiskuntaa kohtaan Jumala 
mahdollisti tien, jota kulkemalla voimme välttää lo-
pullisen rangaistustuomion: “Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poi-
kansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16). 

Rakastavan Jumalan aikomus oli, että meistä jokai-
nen käyttäisi hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen 
uhria henkilökohtaisten syntiensä poispyyhkimiseksi. 

“Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan sii-
nä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli 
meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun 
olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastum-

me hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun 
vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi 
hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, pal-
joa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta 
nyt, kun olemme sovitetut” (Room. 5:8–10).

Syntimme sovittamiseksi löytyy vain yksi keino—
ainoa Jumalan valtakuntaan, kirkastetuksi Jumalan 
perheen jäseneksi johtava tie—joka vaatii kääntymystä! 

Apostolien tekojen 2:38 tiivistää pelastussuunni-
telman yhteen jakeeseen. Tämän keskeisen kohdan 
alussa sanotaan: “Tehkää parannus”! Muista myös, että 
Jeesus ilmoitti: “Ellette tee parannusta, niin samoin te 
kaikki hukutte” (Luuk. 13:3,5). Eli parannuksen teko 
on elintärkeä osa pelastusta

Mutta mikä on Jumalan silmissä, hänen inspiroi-
man Sanansa mukainen todellinen parannuksen teko? 
Mitä se käsittää—mitä meidän tulee tehdä?

Suunnan muutos
“Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne 
pyyhittäisiin pois”, Pietari kertoi kuulijoilleen 
Jerusalemissa (Apt. 3:19).

Jumala sanoo tässä, että meidän tulee tehdä jotakin, 
ennen kuin hän sovittaa syntiemme rangaistuksen 
Kristuksen uhrin kautta. Meidän tulee ensin osoittaa, 
ettemme halua enää jatkaa ikuiseen kuolemaan joh-
tavalla tiellä, että aiomme muuttaa elämäntapamme. 
Tämä suunnanmuutos on “kääntymys”.

Mutta mitä tekoja varsinainen muutos koskee?
Syntiä!
Jumalan lain vastaiset teot ja toiminnat ovat “syntiä”. 

Synti on Jumalan minkä tahansa käskyn loukkaus tai 
rikkomus. Huomaa Raamatun määritelmä synnistä: 

“Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; 
ja synti on laittomuus” (1 Johanneksen kirje 3:4). 

Synnin katuminen tarkoittaa muutosta. Se tar-
koittaa mielen, sydämen ja elämänsuunnan totaalista 
muutosta—kääntymistä omien tarpeiden tyydyttämi-
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sestä, “saamisesta” “antamiseen”, itsekkyydestä epäit-
sekkyyteen. Kääntymys tarkoittaa, että aikaisemmat, 
Jumalassa erossa omaksutut asenteet sekä koko elämä 
muuttuvat uudeksi, jumalakeskeiseksi elämäntavaksi.

Kun osoitamme, että haluamme todella muuttua 
ja pyydämme Jumalalta anteeksi entistä elämänta-
pamme, hän asettaa Kristuksen uhrin sovitukseksi 
meidän puolestamme. Saamme syntimme anteeksi, 
vapaudumme menneiden syntiemme tuomasta syylli-
syydestä sekä meille kuuluvasta rankaisusta. Ikuisen 
kuoleman rangaistus ei ole enää yllämme.

Paavali selitti asian seuraavasti: “Kuinka 
paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka 

iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana 
Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme 
kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!” (Kirje 
heprealaisille 9:14).

Kuinka armollinen ja rakastava Luojamme on!
Koetetaan ymmärtää tämä elintärkeän pelastuk-

seen johtava porras perin pohjin.
Varmista ennen oppiläksyn alkamista, että Raa-

mattusi on esillä, jotta voit etsiä jokaiseen kysymyk-
seen liittyvät raamatunjakeet. Saat täyden hyödyn 
opetuksesta, kun etsit joka kerta annetut jakeet. Moni 
on huomannut, että myös raamatunjakeiden vihkoon 
kirjaaminen auttaa opiskeluun keskittymisessä. 

Ihmisen “luonnollinen” olotila
Todellinen kääntymys vaatii muutosta. Minkä tähden 
meidän pitää muuttua? Miksi meidän pitää muuttua? 
Ennen kuin voimme vastaata näihin kysymyksiin, mei-
dän tulee tuntea jokaisen ihmisen “luonnollinen” olotila. 

1. Jumala inspiroi profeetta Jeremian kuvaamaan 
ihmismielen perustavia vaikuttimia. Millä tavalla 
Luojamme karakterisoi ihmisen mieltä, “sydäntä”? Jer. 
17:9. Onko jokaisen Ihmisolennon kääntymätön mieli 
altis tottelemaan Jumalaa? Room. 8:7–8.

2. Mihin “lihallinen” tai fyysisesti orientoitunut ihmis-
mieli on taipuvainen? Gal. 5:19–21; Room. 1:28–32; Jaak. 
4:1–3. Mistä nämä synnintekoon taipuvaiset asenteet ja 
impulssit ovat peräisin — kuka on synnin “isä”? Joh. 8:44; 
1 Johanneksen kirje 3:8; Ef. 2:2–3.

kommentti: Saattaa kuulostaa uskomattomalta, 
mutta ihmisen luonnollinen olotila, yleisesti “ihmis-
luonnoksi” kutsuttu olotila on langenneelta arkkien-
keliltä, saatanalta, paholaiselta peräisin!

Raamattu ilmaisee saatanan olevan “tämän maail-
man jumala” (2 Kirje korinttilaisille 4:4), joka on koko 
maanpiirin villitsijä (oikeammin: pettäjä, engl. who 
has deceived all nations) (Ilm. 12:9). Hänen kerrotaan 
olevan myös “ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsi-
jan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden 
lapsissa” (Ef. 2:2).

Saatana tekee työtään ihmisessä lähettämällä asen-
teitaan signaaleina ihmisten mieliin. Hän on “il-
massa”, “langalla” kaikkialla maailmassa. Jokaisessa 
ihmisessä on ihmisluonto (Job 32:8; 1 Kirje korint-

tilaisille 42:11), joka on aikaisemmin oppikurssissa 5 
oppimamme mukaisesti “virittynyt” saatanan “aalto-
pituudelle”. Paholainen ei lähetä signaalejaan kielen 
eikä sanojen kautta; ei myöskään äänen välityksellä. 
Hän välittää omahyväisyyden, itsekeskeisyyden, ah-
neuden, himon, mustasukkaisuuden, kriittisyyden, 
kateuden, katkeruuden, vihan ja kapinan asenteita, 
jotka mielemme vastaanottaa ehkä samalla tapaa 
kuin radiovastaanotin vastaanottaa elektromagneet-
tiset signaalit.

Nämä ihmismielen, saatanan, asenteet ovat se, jota 
kutsumme “ihmisluonnoksi”, joka on itse asiassa saa-
tanan mieliimme lähettämä luonne, jota ilmaisemme 
monin eri tavoin. Kenenkään ei ole pakko vastata 
saatanan asenteisiin ja impulsseihin. Paholaisella ei 
ole valtaa pakottaa ketään ajattelemaan tai toimimaan 
väärällä tavalla! Kuitenkin ihmiset toimivat automaat-
tisesti saatanan tavalla, He ovat tietämättömiä, he 
eivät kykene ymmärtämään, mitä heidän mielissään 
tapahtuu. Useimmat ihmiset ajelehtivat elämässään 
vastaten saatanan impulsseihin.

Näin hankittu ihmisluonto ilmaisee itseään 
hengellisesti sekä fyysisesti. Hengellisesti katsoen 
ihmisluonto on omahyväinen. Omahyväisyys 
haluaa korottaa itseä. Ihmisluonto on itsekeskeinen. 
Se on itsekäs ja ahne. Ihmisluonto vastustaa 
auktoriteettia.

Fyysisellä ihmisellä on puolestaan haluja ja pyr-
kimyksiä, joita ihminen pyrkii tyydyttämään. Tien-
kään kaikki fyysiset ihmisruumiin toiminnat eivät 



dramaattinen 
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vaikeaa käsittää, että oi-
keanpuoleinen henkilö oli 
aikoinaan nöyrä, suloinen 
pikkulapsi. Mikä aiheut-
taa epämieluisat ” ihmis-
luonnon” ominaisuudet?
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ole sinänsä vääriä, kuten esimerkiksi itsesuojeluvaisto, 
mutta kun himo ja itsekeskeinen “saaminen” astuvat 
kuvioihin, näistä haluista muodostuu synti!

3. Määritelläänkö synti Jumalan lain rikkomiseksi? 
1 Johanneksen kirje 3:4. Eivätkö “lihan teot”—“ihmis-
luonnon” teot—ole Jumalan silmissä synti? Lue Gal. 
5:19–21 uudelleen.

kommentti: Synti on Jumalan kymmenen käskyn 
rikkomista; sen tähden saatanan ihmiskuntaan inspi-
roima luonne on Jumalan silmissä selvästi laittomuus! 

Katsotaan vielä uudemman kerran, kuinka ihmisen 
hankittu luonto nousee esille.

Ihmisen saatanan lähetyksen alainen mieli rakastaa 
kaikkein eniten itseään. Se on itsekäs. Itsensä lisäksi se 
rakastaa kaikkea, mikä kuuluu tai liittyy jollain taval-
la omaan itseen—kuten muut ihmiset, materiaalinen 
omaisuus, konseptit jne. Nämä kaikki ovat osa laajem-
paa “itseä”—pienimuotoinen “valtakunta”. Tämä on 
se “itse”, jota ihmiset rakastavat “ulkopuolisia”, eten-
kin Jumalaa enemmän.

Eikö osa ihmisistä todella rakasta toisia ihmisiä? 
Eivätkö jotkut todella “anna itsestään”—anna esimer-
kiksi aikaansa muiden auttamiseksi? Varmasti osa on 
omalla tavallaan oppinut, että on siunatumpaa antaa 
kuin ottaa. Ehkä nämä eivät noudata paholaisen filo-
sofiaa yhtä paljon kuin ne, jotka toimivat kokonaan 

“voittaakseen pääpalkinnon” itselleen. Ehkä osa yrittää 
soveltaa muutamaa Jumalan raamatullista opetusta jo-
kapäiväisessä elämässään. 

Useimmassa tapauksessa jopa kaikkein epäitsek-
käimmät teot ovat pohjimmiltaan itsekkäitä. Niitä 
motivoi halu näyttää muiden silmissä “hyvältä” tai 
vanhurskaalta, halu itsen vaikuttaa hyvältä, mikä on 

pelkkää omahyväisyyttä—saastaista, kuin tahrattu 
vaate Jumalan silmissä! (Jes. 64:6).

Ihmiset, jotka Jumala muuttaa kuolevaisesta lo-
pulta hänen kaltaisekseen—jotka syntyvät Jumalan 
pojiksi—ovat niitä, jotka ovat tehneet parannuksen 
synneistään ja pyrkivät vastustamaan Jumalan Pyhän 
Hengen avulla “ihmisluontoaan” (saatanan asenteita, 
mielialoja ja impulsseja).

4. Millaisiksi meidän pitää tulla Jeesuksen sanojen 
mukaisesti, jotta pääsemme Jumalan valtakuntaan? 
Matt. 18:2–4.

kommentti: Pienissä lapsissa “ihmisluonnon” ten-
denssi ei tule esiin vielä yhtä lailla kuin vanhemmissa 
lapsissa, teini–ikäisissä ja aikuisissa. Koemme pienet 
lapset “suloisiksi” ja “viattomiksi” heidän nöyrän ja 
tottelevaisen asenteensa takia.

Kaikesta huolimatta jo elämämme alkuvaiheessa 
saatanan asenteet alkavat asettua mieliimme. Viha-
mielisyys ja vastahankaisuus auktoriteettia kohtaan 
nousee pikkuhiljaa esiin. Emme enää hyväksy toisten 
käskyjä Lihamme halut ja päähänpistot alkavat vai-
kuttaa meihin. Ajatuksemme pyörivät “minän”, ”it-
sen”, “minun itseni” ympärillä. Saatanan lähetyksen 
vaikutuksesta olemme kaikki elätelleet ja kasvatelleet 
vääriä asenteita mittakaavassa tai toisessa. Tämän 
vuoksi Jumala inspiroi Paavalin kirjoittamaan: “Ei ole 
ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan” (Room. 3:9–18, 
23; ks. myös Saarn. 7:20).

Pysähdy hetkeksi ja vertaa “luonnollista” ihmis-
mieltä Jumalan mieleen. Jumala ei mieti pääasiallisesti 
omia asioitaan. Hän on täynnä ulospäin suuntautu-
vaa rakkautta. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä. Jumala 
ei halua ottaa ihmisiltä vaan haluaa antaa ihmisille 
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siunauksia, koska rakastaa ja välittää ihmiskunnasta 
suuresti. Jumala ei ole vihamielinen, vastahankainen, 
kapinallinen, kaunainen eikä itsekäs.

Jumala tahtoo, että me kaikki tulemme lopulta hä-
nen kaltaisikseen; siksi hän haluaa meidän kääntyvän 
ja pyrkivän voittamaan paholaisen pahan luonnon 
vaikutuksen ajatuksiimme ja tekoihimme. Katumus 
koskee keskeisesti juuri tätä.

Kaikki alkoi Eedenistä
Kun Jumala loi Aadamin ja Eevan, hän teki heidät 
fyysisesti täydelliseksi. Hän loi heidät Jumalan kuvaksi, 
kaltaiseksi (1. Moos. 1:26–27), kaikki heitä koskeva 
oli“ sangen hyvää” (jae 31). 

He koostuivat maan tomusta muovatusta lihasta 
(1 Mooseksen kirja 2:7; 3:19) ja olivat luonnollisesti it-
sestään kiinnostuneita. Jumala loi tämän ominaisuuden 
ihmiseen, jotta ihminen pitäisi huolen hyvinvoinnis-
taan, elämästään sekä fyysisestä ruumiistaan. 

Jumala ei kiellä missään kohtaa Raamattua ihmis-
tä rakastamasta itseään: “Sillä eihän kukaan koskaan 
ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaa-
lii sitä” (Ef. 5:29). Meidän käsketään rakastaa lähim-
mäistämme yhtä paljoin kuin rakastamme itseämme 
(Matt. 19:19; 22:39; Mark. 12:33). Vain jos rakas-
tamme itseämme liikaa tai toisten kustannuksella, siitä 
muodostuu synti.

Kun Aadam ja Eeva luotiin, heidän luontonsa oli 
“neutraali” Jumalaa kohtaan. Heidän luontonsa ei vas-
tustanut Jumalaa. Heissä ei ollut myöskään minkään-
laista sisäänrakennettua “ohjelmointia”, jotta he totteli-
sivat Jumalaa. He olivat—alussa juuri luotuina—nöyriä 
ja oppihaluisia, kuten pikkulapset (Matt. 18:3–4). 

Jumala opetti Aadamille ja Eevalle elämäntapansa 
perusasiat—sen, että Jumalan hallitus perustui Juma-
lan lakiin; antamisen ja jakamisen elämänmallin. Hän 
varoitti myös, mitä tapahtuisi, jos he söisivät hyvän– ja 
pahantiedon puusta.

Sitten paholainen ilmestyi. Hän onnistui 
pettämään Eevan hienovaraisesti, hän sai Eevan 
epäilemään Jumalan opetusta kunnes tämä otti 
kielletyn hedelmän. Myös Aadam otti ja söi hedelmän 
(1 Mooseksin kirja 3:6, 17).  

Kun Aadam and Eeva ottivat ja söivät hyvän– ja 
pahantiedon puun hedelmän, tämä tarkoitti sitä, että 
he halusivat päättää itse, mikä oli hyvä ja mikä paha—
he halusivat päättää itse, mikä oli oikein ja väärin. 
Toiminnallaan he kapinoivat Jumalan auktoriteettia 
vastaan ja kun he eivät enää totelleet Jumalan heille 
antamaa lakia, he tekivät syntiä. Näin he hankkivat 

synnin luonteen ja asenteen saatanalta. Heidän 
silmänsä “aukenivat” (1 Mooseksen kirja 3:7). Saatanan 
kapinahenki ja asenne astuivat heidän mieliinsä. 
Heidän mielensä (“sydämensä”) vääristyivät—ne 
tulivat “petollisiksi” ja “pahanilkisiksi” (Jer. 17:9).

Näin synti “tuli maailmaan” yhden miehen—
Aadamin kautta (Room. 5:12). Näin kuolemantuomio 
tuli kaikkien ihmisten osaksi; ei Aadamin synnin 
takia—ei perimän kautta—vaan koska “kaikki ovat 
[samalla lailla] syntiä tehneet” (sama jae).

Omasimme pikkulapsina, luomisemme 
alkuvaiheessa nöyrän, opinhaluisen Adamin ja Eevan 
kaltaisen luonteen. Sitten saatana alkoi vaikuttaa 
mieliimme. Myös me olemme tehneet syntiä Jumalaa 
vastaan, me olemme “lihallisia” fyysisen lihasta 
koostumuksen ja itsestä huolehtimisen lisäksi.

Kääntymys 
vastakkaiseen suuntaan!

Heprean ja kreikan kielen alkuperäissanat, joista 
“katua” ja “katumus” –sanat alun perin käännettiin, 
tarkoittavat kääntymistä—suunnan muuttamista. 
Todellinen katumus on täsmälleen tätä. Se tarkoittaa, 
että kääntyy täydellisestä tottelemattomuudesta 
tottelevaisuuteen, rakkauteen Jumalaa kohtaan ja 
yhteistyöhön Jumalan kanssa. 

Todellinen katumus tarkoittaa, että ymmärrämme, 
kuinka kapinoimme Luojaamme—hänen tietään sekä 
oikeamielistä lakiaan kohtaan. Katumus tarkoittaa, 
että alamme tarkastella menneitä syntejämme ja oma-
tahtoista, kapinallista luontoamme kauhun vallassa. 
Jumalan täytyy todella murskata ja valmistella meitä, 
jotta lakkaamme synninteon, kapinoinnin ja alistum-
me kokosydämisesti Jumalan tahdon alle.

Katumuksen teko on elämämme käännepiste! 
Kun lopulta saavutamme todellisen, kokonaisval-

taisen kääntymyksen, olemme tosissamme. Olem-
me valmiita lausumaan elämämme joka alueella: 

“Kyllä, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi”. Teemme 
parannuksen, kun väsymme täysin itsekkääseen 
elämäntapaamme ja olemme todella pahoillamme 
syntiemme vuoksi—kun olemme valmiita, olemme 
halukkaita tekemään pysyvän muutoksen, olemme 
valmiita “kulkemaan vastakkaiseen suuntaan”—Ju-
malan tietä pitkin.    

Luonteemme muuttuminen on elintärkeä oppiaskel 
todellisen päämäärän saavuttamisessa. Kun ymmär-
rämme asian, Luojamme saattaa alkaa meissä van-
hurskaan luonteensa luomisprosessin ja asettaa meihin 
Pyhän Henkensä, joka antaa meille tarvitsemamme 
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hengellisen voiman saatanasta välittyvien valtavien 
impulssien voittamiseksi, jotka johtavat meitä syntiin. 
(Mikä Pyhä Henki on, kuinka voit vastaanottaa sen, 
miten se toimii sinussa — nämä kaikki katetaan yksi-
tyiskohtaisesti oppikurssissa 11.) 

Tosi katumus lähtee sydämestä
1. Tulisiko todellisen katumuksen olla syvä, 

liikuttava, tunnepitoinen kokemus? Joel 2:12–13.
kommentti: Jumala ei hyväksy “kääntymystä”, 

joka on pelkästään ulkoinen toimitus—jos ihmiseltä 
puuttuu todellinen asenteen muutos. Huomaa, mitä 
Jumala sanoo: “Kääntykää minun tyköni kaikesta sy-
dämestänne, paastoten, itkien ja valittaen Reväiskää 
rikki sydämenne, älkää vaatteitanne …”

2. Avaako täydestä sydämestä katuva asenne tien 
läheiseen, pelastavaan suhteeseen Jumalan kanssa? Ps. 
34:18.

3. Tapahtuuko hengellinen parannus todella kään-
tymyksessä Jumalan puoleen? Apt. 20:21.

kommentti: Synti tehdään Jumalaa vastaan—Ju-
mala on Lainantaja, jonka täydellistä lakia rikomme. 
Parannuksen teko tarkoittaa, että ihmisestä tulee 
nöyrrytetty ja rikkonainen, koska hän tietää kapinoi-
neensa elävää, Pyhää Jumalaa vastaan—hän inhoaa 
omaa luonteensa petollisuutta, omahyväisyyttä ja it-
sekkyyttä—hän todella suree, todella kääntyy Juma-
lan puoleen armoa, anteeksiantamusta ja apua anoen 
voittaakseen ja kehittääkseen Jumalan avulla Jumalan 
kaltaisen vanhurskaan luonteen.

4. Mitä Job sanoi riisuttuaan vihdoin omahyväisyy-
den kuorensa? Job 42:5–6. 

kommentti: “Nyt on silmäni sinut nähnyt”, sanoi 
Job. Kun Jobin ego oli ensimmäistä kertaa hänen elä-
mänsä aikana kokonaan tyhjä, Job käänsi huomion 
itsestään ja todella käsitti Jumalan valtavan voiman 
ja majesteettisuuden. Job tajusi, kuinka pieni hän oli 
verrattuna Luojaansa (luvut 36–41). Minä “peruutan 
puheeni (oikeampi käännös: inhoan itseäni) ja kadun 
tomussa ja tuhassa”! 

Joittenkin mielestä katumus on pelkästään Jumalan 
totuuden “näkemistä”, vähintään sen osittaista näke-
mistä, sekä sitä, että on tarpeeksi “hyvä” omaksumaan 
ja hyväksymään sen. Tällainen ei ole parannuksen te-
koa. Se on omahyväisyyttä—syntiä—josta meidän tu-
lisi tehdä parannus!

Meidän kaikkien tulee pystyä näkemään itsemme 
Jobin lailla. Meidän tulee kyetä näkemään itsemme 
Jumalan silmin. Kun tutkimme Jumalan Sanaa, alam-
me ymmärtää, että olemme kaikki Jumalan kirkkaut-

ta vailla (Room. 3:23) ja että tarvitsemme epätoivoi-
sesti anteeksiantamusta ja apua Jumalalta.

Saatat kysyä tässä vaiheessa: “Ymmärrän, että mi-
nun tulee tehdä parannus, mutta kuinka se tapahtuu?”

Ymmärrä kaikkein ensimmäiseksi, ettet pysty itse 
luomaan syvää inhon tunnetta syntejäsi ja syntistä 
luonnettasi kohtaan. Kuinka saatamme sitten katua 
oikealla tavalla? Kuinka Ihminen voi muuttaa itse-
keskeisen rakkautensa Jumalan rakkaudeksi—kyetä 
osoittamaan rakkautta Jumalaa ja lähimmäistään koh-
taan? Tällaisen halun täytyy tulla Jumalalta!

5. Johtaako Jumalan hyvyys ja armo ihmisen pa-
rannukseen? Room. 2:4. Johtaako Jumala ihmistä pit-
kämielisesti rakkaudellaan katumukseen? Sama jae.

6. Suoko Jumala parannuksen? 2 Timoteuksen kirje 
2:25. Ks. myös Apt. 11:18.

7. Sanoiko Jeesus suoraan, ettei kukaan voisi tulla 
hänen tykönsä, ellei Isä vedä henkilöä? Joh. 6:44, 65.

kommentti: Kuinka voi tietää yllä olevien raama-
tunjakeiden valossa, että Isä “vetää” tai kutsuu paran-
nukseen? Jos ymmärrät tähän mennessä oppimasi ja 
uskot, mitä Raamattu sanoo sekä haluat tulla Jumalan 
tykö ja totella häntä, sinua kyllä kutsutaan!

Ehdoitta Jumalalle 
antautuminen

Ennen kuin Kristus palaa perustamaan Jumalan val-
takunnan ja säätämään oman rakkauden hallintonsa 
ihmiskunnalle, hän kutsuu ensin tiettyjä yksittäisiä 
henkilöitä parannukseen—vapaaehtoisesti antautu-
maan Jumalan tahtoon. 

Liittoutuneiden ylikenraali käski toisen maailmanso-
dan lopussa Saksaa, Italiaa ja Japania antautumaan eh-
doitta. Eli voitettujen akselivaltojen piti antautua heidät 
voittaneelle täydellisesti—ehdoitta, varauksetta, lupauk-
sitta. Antautuneiden valtioiden piti myöntyä tottelemaan 
kaikkia heidän voittajiensa asettamia lakeja.

Kristus vaatii tänään meitä samaa! 
Kun toisen maailmansodan akselivaltiot olivat an-

tautuneet ehdoitta, liittoutuneiden armeijat miehittivät 
voittamansa alueet, valvoivat miehittämiään alueita 
sekä asettamiaan sääntöjä. Kukaan ei kummastellut, 
että voittaneilla joukoilla oli oikeus määrätä voitettujen 
akselivaltojen toiminnasta—saada määrätä ja säätää 
voitettujen elämästä. Jumala pidättää saman oikeuden 
elämäämme, kun antaudumme hänelle.

Kun teemme parannuksen ja antaudumme täydel-
lisesti Jumalalle, meidät kastetaan ja Jumala asettaa 
mieliimme Henkensä, joka alkaa vaikuttaa ajatteluta-
paamme ja elämäntapaamme.



ehdoitta antautuminen  Japanin keisarillisen päämajan edustaja kenraali Umezo allekirjoittaa USS 
Missourin kannella antautumissopimuksen kenraali MacArthurin läsnä ollessa. Tämän toisen maailmansodan 

dokumentin allekirjoitus kuvaa todelliseen parannukseen liittyvää täydellistä, ehdotonta  antautumista Jumalalle.
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Pyhä Henki ei kuitenkaan poista vapaata moraalista 
tilaamme. Se ei pakota meitä mihinkään. Se vain joh-
taa meitä Jumalan totuuden suuntaan ja antaa meille 
hengellisen voiman Jumalan tahdon toteuttamiseksi. 

Katumus, parannuksen teko, tarkoittaa yksinker-
taisesti sitä, että ihminen luovuttaa oman tahtonsa ja 
kääntyy Jumalan tahtoon. Se tarkoittaa antautumis-
ta—ehdotonta antautumista—Jumalan joka Sanan 
mukaan elämistä. Koska Raamattu on Jumalan Sana, 
se tarkoittaa Raamatun mukaan elämistä. Se tarkoit-
taa vapaaehtoista antautumista Jumalan auktoriteetin 
alle hänen Sanansa mukaisesti!

1. Tarkoittaako Jumalalle antautuminen sitä, että 
meidän tulee asettaa Jumala kaiken edelle? Matteuk-
sen evankeliumi 10:37. Myös oman elämämme edelle? 
Luuk. 14:26.

kommentti: Luukkaan evankeliumin 14:26 “vi-
haaminen” tarkoittaa, että rakastamme jotain vähem-
män kuin Jumlaa, lue sama kuvaus Matteuksen evan-
keliumista 10:37.

2. Esittikö Jeesus paradoksin, jonka mukaan jos joku 
jättäisi taakseen syntisen, itsekkään elämäänsä ja “ka-
dottaisi” Kristuksen takia entisen elämänsä, hän saisi 
elää? Matt. 10:39; 16:24–25.

kommentti: Jeesus puhuu elämän täydellisestä luo-
vuttamisesta, Jumalan tottelemisesta ja palvelemisesta. 
Parannuksen teko—Jumalalle antautuminen—ei tar-
koita kaikesta hyvästä luopumista. Parannuksen teko 
on positiivinen asia. Emme irtaudu pelkästään synnin 
ikuisesta rangaistuksesta vaan Jumalan elämäntapa 
johtaa meidät lukemattomiin siunauksiin jo tässä elä-
mässä!

Parannuksen teko ei tarkoita sitä, että luovumme 
tai lakkaamme arvostamasta kaikkea materiaalista—
kysymys kuuluu, etsimmekö ensin, onko Jumalan 
valtakunta ja hänen vanhurskautensa meille kaikkein 
tärkein asia (Matt. 6:33).

Jumalan tahto on, että menestymme (engl. prosper) 
kaikessa ja pysymme terveenä (3. Joh. luku 2). Juma-
la haluaa, että luovumme vain asioista, joista seuraa 
pahaa—jotka satuttavat meitä niin hengellisesti kuin 
fyysisesti. Parannuksen teko ja kääntymys mahdollista-
vat, että kykenemme käyttämään Jumalan materiaalisia 
asioita hänen lakinsa ja henkensä opastuksella älykkäästi.

3. Voimmeko suhtautua Jumalalle antautumiseen 
kevytmielisesti? Vai pitääkö meidän ensin “laskea kus-
tannukset”—käsittää ensin syvällisesti, mitä Jumalalle 
antautuminen todella vaatii? Luuk. 14:27–30. 



heijastus  Jumalan laki on kuin hengellinen peili, 
joka paljastaa hengellisen lian—synnin—ihmisen 
mielessä ja sydämessä.
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Meidän on käännyttävä 
Jumalan lakiin

1. Kuinka voimme puhdistua synnistä—kuinka 
meidät sovitetaan Jumalan yhteyteen? Eikö Kristuksen 
uhrin ja vuodatetun veren kautta, joka pyyhkii pois 
syntimme ja sovittaa meidät Jumalan kanssa? Room. 
5:8–10. Mitä meidän on tehtävä, jotta Kristuksen uhri 
pätee myös meihin? Apt. 3:19.

2. Kuvataanko niitä, joidenka synnit ovat 
anteeksiannetut Kristuksen puhtaaksi tekevällä verellä 
symbolisesti “valkeihin” vaatteisiin puetuiksi? Ilm. 
7:13–14. 

3. Onko puhdas, valkea vaatetus Jumalan vanhurs-
kauden symboli, jota Jumala vaatii hänen valtakuntaan-
sa astuvilta? Ilm.19:8. Kuinka kuningas Daavid mää-
ritteli Jumalan inspiroimana “vanhurskauden”—eikö 
se ole selvästi Jumalan käskyjen pitämistä? Ps. 119:172.

4. Pitääkö syntisten kääntyä noudattamaan Juma-
lan lakia? Hes. 18:21–22.

5. Ketkä ovat Paavalin mukaan Jumalan edessä 
sovitettuja—Jumalan lain kuulijat vai sen noudattajat? 
Room. 2:13. Selvittikö Paavali, että emme ansaitse 
anteeksiantoa synneistämme muuta kuin Jumalan 
armosta, kun uskomme Kristuksen uhrityöhön? 
Velvoittaako Jumala kristittyä tämän lisäksi 
noudattamaan hänen lakiaan? Room. 3:31. Lue lisäksi 
Roomalaiskirjeen koko luku 6. 

6. Mitä Jeesus vastasi rikkaalle nuorelle miehelle, 
joka halusi saada ikuisen elämän itselleen? Matt.19:16–
17. Luetteliko Kristus tarpeeksi monta käskyä, että 
voimme olla varmoja, että hän puhui juuri kymme-
nestä käskystä? Jakeet 18–19.

kommentti: Nykypäivänä kristinuskon parissa val-
litsee uskomus, jonka mukaan Jeesus totteli Jumalaa 
meidän puolestamme—että meidän ei tarvitse tehdä 
muuta kuin uskoa Jeesuksen suorittaneen kaiken puoles-
tamme ja hyväksyä hänet pelastajaksemme. Miljoonille 
on uskoteltu, että Jumala siirtää Jeesuksen vanhurskau-
den päällemme ja katsoo meidän olevan vanhurskaita 
Jeesuksen tottelevaisuuden takia, samaan aikaan kun 
elämme synnissä ja rikkomme Jumalan käskyjä. 

Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta!
Jeesus ei elänyt tottelevaista elämää—meidän 

puolestamme. Meillä ei ole minkäänlaista tekosyytä 
jättää noudattamatta Jumalan käskyjä, jättää tavoit-
telematta vanhurskasta elämää, jättää elämästä voi-
tokkaasti ja olla kasvattamatta hengellistä luonnet-
tamme.

7. Onko Jumalan laki kuin kuvastin, joka heijastaa 
syntimme näkyville? Jaak. 1:22–25; Room. 7:7.

kommentti: Jumalan laki on hengellinen kuvastin, 
jonka avulla kykenemme näkemään hengellisen lian—
synnin—mielessämme ja sydämessämme. Kuvastin ei 
ole vastuussa lian olemassaolosta tai lian aiheuttamas-
ta mahdollisesta harmista. Kuvastimen—lain—tehtä-
vänä on osoittaa lian olemassaolo, jotta voimme tehdä 
asialle jotain (kääntyä synnistä, tulla puhdistetuksi), 
vapaudumme pelosta, kurjuudesta ja synnin rangais-
tuksesta—jotta voimme vapautua saatanan elämänta-
van kahleista.

8. Onko Jumalan laki hyvä? Room. 7:12. Onko se 
vanhurskas ja pyhä? Sama jae.

kommentti: Jumalan laki on rauhan, onnen ja 
ilon elämäntapa. Se on Jumalan suurin lahja Ih-
miskunnalle—jotta ihminen voi tulla onnelliseksi 
ja saavuttaa täyden, yltäkylläisen elämän niin tässä 
elämässä kuin myös iankaikkisesti. Nykyinen ihmis-
kunta kärsii pahasta, mikä ei johdu laista vaan lain 
rikkomisesta!

9. Miten Jeesus tiivisti Jumalan lain? Matt. 22:36–
40. Mihin yksittäiseen sanaan Jumalan laki ja lain 
noudattaminen voidaan tiivistää? Joh. 14:15; 15:10; 
2 Johanneksen kirje 5–6; Room. 13:8–10.

kommentti: Kymmenen käskyn päämääränä ja tar-
koitusperänä on rakkaus, koska “Jumala on rakkaus” 
(1 Johanneksen kirje 4:16). Jeesus osoitti, että Jumalan 
lakiin kuuluu kaksi perustavaa aspektia. Ensimmäinen 
aspekti osoittaa, kuinka neljän ensimmäisen käskyn 
kautta rakastamme Jumalaa. Toinen aspekti kertoo, 
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kuinka viimeisen kuuden käskyn kautta rakastamme 
lähimmäisiämme—kanssaihmisiä. 

10. Lupaako Jumala siunauksia hänen lakiinsa pi-
täytyville? 5 Mooseksen kirja 28:1–14; 3 Mooseksen 
kirja 26:1–13. Huomaa myös Matt. 6:31–33 sekä Jaak.
en 1:25 loppuosa. 

kommentti: Jumala ei ole luvannut tehdä kaikista 
rikkaita, mutta hän lupaa kattaa kaikki perustarpeem-
me—sekä antaa lisäksi muutamia luksusasioita, kun 
olemme kykeneväisiä niitä käsittelemään ja kun py-
rimme miellyttämään Jumalaa.

11. Mitä muita suuria etuja seuraa Jumalan lain tot-
telemisesta? Ps. 19:7–11; 119:165.

Jumalan kutsu 
parannuksen tekoon

1. Minkä varoituksen viestin Jumala kirjautti 
profeetta Hesekielin kautta Israelin jälkeläisiä varten? 
Hes. 33:7–11. Kenenkä puoleen ihmisten tulee kääntyä 
parannuksenteossa? Jakeet 9,11; Sananl. 14:12. 

kommentti: Kuten jo aikaisemmassa oppikurssissa 
opimme, Hes. oli tarkoitettu modernin ajan Israelin 
jälkeläisiä varten—Yhdysvallat, Britannia sekä moder-
ni Israelin valtio mukaan lukien.  

Mutta heidän muinaiset esi–isänsä tekivät sitä, 
mikä heidän omasta mielestään oli oikein, koska he 
eivät olleet mieleltään parannuksen tehneitä (Jer. 17:9; 
Room. 8:7–8). Muinaisilla israelilaisilla ei ollut Juma-
lan Henkeä, joka olisi mahdollistanut saatanan vastus-
tamisen ja Jumalan tottelemisen. Heille ei ollut vielä 
annettu Pyhää Henkeä.

Muinainen Israel ja Juuda ovat esimerkkeinä ja tär-
keinä oppiläksyinä meille sekä tänä päivänä Pyhän 
Hengen vastaanottaville. Pyhä Henki mahdollistaa 
Galatalaiskirjeen 5:22–23 “hengen hedelmän” tuoton. 
Ilman Pyhää Henkeä tuotamme muinaisten israeli-
laisten lailla “lihan tekoja”. Galatalaiskirje 5:19–21 
listaa osan näistä. Kaikki nämä teot ovat syntiä, koska 
ne rikkovat Jumalan pyhän, vanhurskaan, hengellisen 
lain.

Nykypäivän ihmiskunta tuottaa yhä edelleen näitä 
“töitä” tai niiden seuraamuksia, kun ihmiset toimivat, 
kuten heille on luonnollista. Koko maailma turhautuu 
ja tuskaantuu Jumalan lain rikkomisen seurauksena.

2. Minkä viestin Jumala antoi profeetta Johannek-
selle Juudeassa julistettavaksi? Matt. 3:1–8. Huomioi 
erityisesti jakeet 2 and 8.

3. Mikä oli Jeesuksen viesti hänen työkauten-
sa alusta lähtien? Mark. 1:14–15; Matt. 4:17; Luuk. 
13:1–5. Tuliko Kristuksen opetuslasten julistaa tätä 

samaa viestiä? Matt. 10:7. Sanoiko Jeesus, että paran-
nusta tultaisiin saarnaamaan kaikille kansoille? Luuk. 
24:46–47. 

4. Minkä viestin Pietari saarnasi Jumalan inspi-
roimana, kun suuret ihmisjoukot kerääntyivät Jeru-
salemiin ja Pyhä Henki täytti helluntaina Kristuksen 
opetuslapset (Apt. 2:1–4)? Apt. 2:37–38. Saarnasiko 
Pietari edelleen kääntymystä? Apt. 3:19.

kommentti: Kehotus kääntymykseen ja parannuk-
sen tekoon on myös tänä päivänä keskeinen Jumalan 
seurakunnassa.

5. Osoittaako Raamattu—että kaikki ovat tehneet 
syntiä, josta heidän on tehtävä parannus—poikkeuk-
setta? 1 Johanneksen kirje 1:8–10; Room. 3:23; 5:12; 
Saarn. 7:20.

kommentti: Monet ihmiset ovat mielestään “taval-
lisia nöyriä ihmisiä”, jotka eivät ole tehneet elämässään 
paljonkaan väärin, eivät ehkä mitään, mistä olisi tehtä-
vä parannus. Mutta Raamattusi mukaan KAIKKI ovat 
tehneet syntiä! Ne, jotka eivät ole mielestään tehneet 
lainkaan syntiä, ovat syyllisiä omahyväisyyden syntiin!

6. Käskeekö Jumala kaikkia ihmisiä kaikkialla pa-
rannuksen tekoon? Apt. 17:30.

7. Mitä kartutamme päällemme, jos kieltäydymme 
parannuksenteosta? Room. 2:5. Kuinka Jeesus varoittaa 
ankarasti niitä, jotka kieltäytyvät tekemästä parannus-
ta? Luuk. 13:3, 5. Mikä on heidän kohtalonsa? Room. 
6:23; Ilm. 20:15; Mal. 4:1, 3.

kommentti: Jumalan laki on ikuisen rauhan, on-
nen ja ilon tie. Jos Jumala antaisi ikuisen elämän jat-
kuvasti kapinoiville ihmisille, niille, jotka itsepäisesti 
kieltäytyvät parannuksenteosta ja jotka eivät kykene 
kehittämään vanhurskasta luonnetta, heidän osakseen 
tulisi iankaikkinen, turhautunut elämä kurjuudessa. 
Sen takia on kaikkein armollisinta, että Jumalan kiel-
tää kapinoitsijoilta tämänlaisen ikuisen elämän. Ne 
ihmiset, jotka eivät kykene muuttumaan, saavat yk-
sinkertaisesti lakata olemasta, heidän sallitaan kuolla 
ikuisesti. Vain ne, jotka tekevät parannuksen ja totte-
levat Jumalaa, syntyvät Jumalan kirkkaaseen, ikuiseen 
Perheeseen!

Varo väärää katumusta 
Oppimamme raamatunjakeet osoittavat selvästi, että 
parannuksen teko on vaadittava askel ennen Jumalan 
valtakuntaan sisälle pääsemistä. Opimme, että todelli-
nen katumus ei ole pelkästään tunne, vaan se on sydä-
mestä lähtevä ymmärrys siitä, että olemme ajatelleet, 
puhuneet ja eläneet Jumalan lain vastaisesti ja että 
meidän on lopetettava tällainen!  



katumusharjoituksia  Ylemmässä kuvas-
sa kaksi filippiiniläistä suorittaa katumusharjoituksia 
osana uskonnollista seremoniaa– yksi ruoskii itseään ja 
toinen kantaa raskasta puuristiä. Alemmassa kuvas-
sa uskonnollinen juhla, johon kuuluu posken lävistys 
metallipuikolla. Mikään katumusrituaali ei poista 
syntejämme. Emme voi välttää synnin tuomaa ikuista 
rangaistusta itseämme syntiemme takia rankaisemalla.
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Löytyy kuitenkin niitä, jotka luulevat olevansa so-
vitetut Jumalan kanssa ilman parannuksen tekoa. Ym-
märrä, ettei se ole mahdollista. 

1. Onko mahdollista todella palvoa Kristusta, tun-
nustaa hänet “Herraksi” eikä siitä huolimatta päästä 
taivasten valtakuntaan? Matt. 7:21. Millä tavalla Kris-
tusta voi palvoa, ettei synny Jumalasta Kristuksen pa-
latessa? Matt. 15:7–9. Kuka saa astua Jumalan valtakun-
taan? Matteuksen evankeliumin 7:21 loppuosa.

kommentti: Huomaa, mitä Jeesus kertoi ihmisistä, 
jotka halusivat palvoa häntä tottelematta Jumalan käs-
kyjä: “Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen op-
peja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Te hylkäätte Jumalan käs-
kyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä … Hyvin 
te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa 
perinnäissääntöänne” (Markuksen evankeliumi 7:7–9).

Lihallinen ihminen haluaa tehdä mieluummin lä-
hes mitä muuta tahansa kuin antautuu Jumalalle. Ih-
misen luonnollinen mieli (Jer. 17:9; Kirje roomalaisilla 
8:7–8) kapinoi jo kun se vain ajattelee alistuvansa Ju-
malan lain alaisuuteen. Kristuksen ajan tekopyhät us-
konnonharjoittajat asettivat Jumalan lain sijaan omat 
lakinsa ja traditionsa, tästä lähtien ihmiset ovat väittä-
neet Jumalan käskyjen tulleen mitätöidyiksi ja pettä-
neet itseään kuvitellessaan saavuttavansa pelastuksen 
pelkästään synnittömään Kristukseen vapahtajanaan 
uskomalla.  

Ihmisluonto tahtoo olla oikeassa, muttei tahdo vält-
tämättä toimia oikein! Moni toteaa: “Näen asian omalla 
laillani”—ja asettaa oman vanhurskautensa Raamattua 
ylemmäksi. Jos tällaisen ihmisen mielestään asia “näyt-
tää oikealta”, siitä muodostuu hänen lakinsa. Tällainen 
on pelkkää omahyväisyyttä. Me tiedämme jo, mihin 

“näyttää oikealta” –asenne johtaa meidät (Sananl. 14:12; 
16:25), jollemme tunnista sitä ja jollemme tee parannusta 
tällaisesta tyhjään perustuvasta ajatusmallista.

“Ilmavallan herra” on pettänyt miljoonia ihmisiä 
myös toisella tavalla. Siten, että katumus ja pelastus 
saavutettaisiin muka katumusharjoitusten kautta. 
Raamattusi mukaan mikään ihmisen suoritus ei voi 
saavuttaa anteeksiantamusta tehdystä synnistä. Van-
han Testamentin uhritoimitukset eivät nekään tuoneet 
anteeksiantamusta eivätkä puhdasta omaatuntoa. Ne 
olivat pelkästään symbolisia, ne kuvasivat synnin vaa-
timaa ylintä uhria — Jeesusta Kristusta—jonka oli 
määrä saapua paljon myöhemmin ja kuolla ihmiskun-
nan syntien puolesta (Hepr. 9:9–14; 10:4–10).

Ei löydy minkäänlaista keinoa, jonka kautta ky-
kenisimme sovittamaan tekemämme synnit. Helmet, 
almut, paastoamiset tai muulla keinoin ruumiin ku-
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rittaminen eivät poista synnin syyllisyyttä. Henkilö 
ei kykene syntiensä takia itseään kurittamalla välttä-
mään varsinaista synnin rangaistusta—ikuista kuole-
maa. Ainoastaan Kristuksen sovitusuhri voi sovittaa 
synnin vaatiman lopullisen rankaisun. Uhri sovittaa 
henkilön synnin ainoastaan silloin, kun henkilö hy-
väksyy sovitusuhrin, jättää taakseen menneen totte-
lemattomuuden täyttämän elämänsä ja alkaa totella 
Jumalaa. Katumus tarkoittaa keskeisesti juuri tällaista 
menettelyä!  

2. Mitä Jes. 64:6 sanoo omahyväisyydestä? Mitä 
Jeesus sanoi niistä, jotka “luottivat itseensä ja luulivat 
olevansa vanhurskaita”? Luukkaan evankeliumi 18:9–
14.

3. Kuinka apostoli Paavali kuvasi yhteiskuntaa, jos-
sa elämme tänä päivänä? 2 Timoteuksen kirje 3:1–5. 
Huomaa jae 5.

kommentti: Useat ihmiset väittävät olevansa us-
konnollisia—he käyvät kirkossa—heillä on “juma-
lisuuden ulkokuori”. Mutta näiden jakeiden mukaan 
he ovat selvästi vain omaksuneet—”nykyisen pahan 
maailmanajan”—nykypäivän asenteet ja menettelyta-
vat (Gal. 1:4). Tällainen kääntymys ei ole Jumalasta.

Jumala vaatii, että jokainen kääntyy täydellisesti 
aikaisemmasta kulkusuunnastaan. Jumala haluaa, 
että totaalisesti kadumme tietä, joka ihmisjärkeilyn 
perusteella vaikuttaa oikealta—käännymme ympäri 
ja lähdemme kulkemaan päinvastaiseen suuntaan, 
Jumalan Raamatussa ilmoittamalle tielle!

4. Mitä muuta Jumala kertoo tästä nykyistä pahasta 
maailmanajasta, johonka me kaikki olemme osallisia? 
1. Joh. 2:15–17. Kuinka meidän tulee suhtautua ympä-
röivään maailmaan? Ilm. 18:4; Room. 12:2. 

kommentti: Tässä on pelastuksen lähtöpiste. Juma-
la käskee meitä lähtemään ulos nykyisestä maailmasta 
ja jättämään sen väärät tavat taaksemme. Kun emme 
mukaudu enää Jumalan tien vastaisiin menoihin ja 
kun annamme Pyhän Hengen uudistaa mielemme, 
muutumme aina enemmän Kristuksen kaltaisiksi.  

5. Mitä tämän maailmanajan kaltaisesta murheesta 
tai mitä “parannuksesta” seuraa? 2 Kirje korinttolai-
sille 7:10 loppuosa. Minkä kaltaisen synnin murheen 
Jumala hyväksyy ja mihin se johtaa? Jae 9 sekä jakeen 
10 alkuosa.

kommentti: Yleisen uskomuksen mukaan paran-
nukseen ja pelastukseen vaaditaan vain väliaikainen 
pahanolontunne menneisyydessä tekemien virheiden 
takia—ei todellista muutosta elämässä.

Jumala sanoo, että tällainen “parannus” ei ole hy-
väksyttävä ja johtaa kuolemaan!

Todellinen parannus on paljon enemmän kuin 
pelkästään väliaikainen tunnepitoinen “kokemus”. 
Todellinen parannus—“Jumalan mielen mukainen 
murhe”—johtaa ajatuksiemme sekä tekojemme täydel-
liseen, pysyvään suunnanmuutokseen.

Mooseksen kääntymys
1. Millaista asennetta Jumala etsii? Jes. 66:2; Ps. 25:9.
2. Millainen mies Mooses oli? 4. Moos. 12:3. Juma-

la tiesi, millainen mies Mooses oli ja miten hän aikoi 
toimia Mooseksen kanssa Israelin tottelemattomuu-
den takia? 2. Moos. 32:9–10.

3. Antoiko Mooses omahyväisyyden vallata itsensä 
(niin kuin kieltämättä monille meistä olisi tapahtunut), 
kun Jumala sanoi: “Mutta sinusta minä teen suuren 
kansan”? Kuinka Mooses reagoi? Jakeet 11–13. Oliko 
hän osallinen siihen, että Jumala muutti mielensä? Jae 
14.

kommentti: Nöyryys ei ole heikkous, kuten monet 
olettavat. Nöyryys on ylimielisyyden, omahyväisyy-
den ja itsekkyyden vastakohta. Nöyryys on katuvaisen, 
parannuksen tehneen mielen asenne. Mooses oli var-
sin nöyrä, muttei missään tapauksessa heikko. Mooses 
oli vahva fyysisesti sekä hengellisesti.

Parannuksen tehnyt Mooses huolehti muiden hy-
vinvoinnista enemmän kuin omastaan. Hän oli erityi-
sesti huolissaan Jumalan pyhän nimen takia. Hänen 
elämänsä oli todella jumalakeskeinen (4 Mooseksen 
kirja 14:11–20—lue nämä jakeet).

4. Oliko Mooses ollut aina yhtä nöyrä? Mitä Apos-
tolien tekojen 7:22 kertoo Mooseksesta? Kuvitteliko 
Mooses aluksi, että hän voisi vapauttaa Israelin omin 
voimin? Jakeet 23–25. Kuinka Jumala toimi häntä 
nöyryyttääkseen? Jakeet 26–30.

kommentti: Mooses koulutettiin kaikissa egypti-
läisten opeissa ollessaan faraon hovissa. Hän oli faraon 
tyttären adoptiopoika (Apt. 7:20–21; 2 Mooseksen kir-
ja 2:10), hän oli “voimallinen sanoissa ja teoissa” (Apt. 
7:22). Mooses luotti itseensä!

Jumala muokkasi Mooseksen ylimielisyyttä. Moo-
ses iskettiin ylpeytensä ja kunniansa korkeudelta maa-
han. Jumala pakotti hänet pakenemaan erämaahan, 
jossa saattoi Mooseksen kääntymykseen. Moosesta 
koulutettiin erämaassa 40 vuotta—auktoriteetin alai-
suudessa—tosi Jumalan tuntevan miehen toimesta 
(2 Mooseksen kirja 2:15–21; sekä koko 18 luku ). 

Kun Mooses nöyrtyi, Jumala osoitti, että hän saat-
taisi sittenkin, lopulta, vapauttaa Israelin, mutta että 
tämän pitäisi tapahtua Jumalan, ei Mooseksen oman 
voiman kautta!



kuningas daavid  oli täysin murtunut syntiensä takia. Hän katui  tosissaan– hänen katumuksensa oli aito! 
Juuri tämän vuoksi Daavid oli Jumalan sydämen mukainen mies (Apt. 13:22). 
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Meistä jokaisen täytyy jossain vaiheessa elämääm-
me tajuta oma täysi mitättömyytemme, sekä että mei-
dän tulee totaalisesti luottaa Jumalaan—Mooseksen, 
Jobin, Danielin, Paavalin, sekä muiden Raamattuun 
kirjattujen miesten ja naisten esimerkkien mukaisesti.

Kuningas Daavid katuu 
sydämensä pohjasta

Muinainen kuningas Daavid on esimerkki henkilöstä, 
joka katui syntejään syvästi. Yksi hänen synneistään 
levisi kaikkein tietoon. Daavid himosi sotapäällikkönsä 
Urian vaimoa Batsebaa. Daavid teki huorin Batseban 
kanssa ja tämä tuli raskaaksi. Daavid yritti lavastaa 
Urian lapsen isäksi (ks. 2. Sam luku 11). 

Tämä kuitenkin epäonnistui, Daavid asetti Urian tais-
telun etujoukkoihin ja käski jättää hänet yksistään, jotta 
hän kuolisi. Daavidista tuli Jumalan silmissä murhaaja 
(2 Samuelin kirja 12:9). Daavid teki varsin suuren synnin! 

Kun Daavid tuli järkiinsä ja tajusi, mitä oli tehnyt, 
hän katui syvästi raskaita syntejään ja tunnusti syyl-
lisyytensä: “Niin Daavid sanoi Naatanille: Minä olen 
tehnyt syntiä Herraa vastaan” (jae 13). Daavidin vilpi-
tön, sydämen pohjasta tuleva katumus Jumalan edessä 
saattoi hänet takaisin Jumalan yhteyteen. Psalmi 51 
osoittaa, kuinka Daavid oli täysin särkynyt syntinsä 
takia (lue koko Psalmi).

1. Yrittikö Daavid puolustella tai oikeuttaa synte-
jään? Tunnustiko hän syntinsä alttiisti? Ps. 51:1–5.

2. Mitä Daavid anoi Jumalalta? Jakeet 4,9. Vertaa 
Jes.an 1:16–18.

kommentti: Isoppi on pieni kasvi, jota käytet-
tiin veren pirskottamis– tai sivelemisseremonioissa 
(3 Mooseksen kirja 14:4–7; 2 Mooseksen kirja 12:22), 
jotka kuvasivat syntien anteeksiantamista. Daavid siis 
anoi Jumalalta hengellistä puhdistusta ja anteeksiantoa.

3. Tunnistiko Daavid olevansa syyllinen moniin syn-
teihin? Ps. 51:11. Myönsikö hän, että hänen sydämensä 
(asenteensa) ei ollut oikea Jumalan edessä? Jae 12

4. Kun Daavid tajusi syyllisyytensä, heittäytyikö 
hän Jumalan armon varaan? Jae 1.

kommentti: Daavid ei yrittänyt vähätellä 
syntejään. Hän ei yrittänyt puolustella niitä. Hän 
ei yrittänyt “selitellä niitä oikeiksi” eikä syyttänyt 
muita. Daavid oli kauhuissaan tekojensa vuoksi. Hän 
heittäytyi yksinkertaisesti Jumalan eteen armoa ja 
anteeksiantamusta anoen. Hän tunnusti tekonsa— 
tärkeämmin, tunnisti, mikä hän oli olemukseltaan—
ja pyysi Jumalaa hengellisesti puhdistamaan itsensä.

Myös meillä on oltava tämän kaltainen asenne ka-
tuessamme syntejämme.

Jumala antoi Pyhän Hengen vain harvoille 
Vanhan Testamentin henkilöille. Daavid oli yksi 
näistä (jakeet 12–13; 1 Samuelin kirja 16:13). 
Jumalan Henkeä ei ollut annettu vielä yleisesti 
kaikille (Johanneksen evankeliumi 7:38–39), se 
annettiin vain harvoille Jumalan erityistehtävää 



alttarikutsu  Tunteisiin  vetoava evankeliointikokouksen alttarikut-
su kehottaa ihmistä ”antamaan sydämensä Herralle” . Mutta ymmärtävätkö 
ihmiset todella, mitä tosi parannuksenteko on?
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varten kutsumille. Daavid totteli Jumalaa, hän oli 
voitokas Jumalan Pyhän Hengen avulla, vaikka 
ajoittain kompastui ja lankesi syntiin. “Sillä 
seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, 
mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen …” 
(Sananl. 24:16).

Daavid—Jumalan sydämen mukainen mies (Apt. 
13:22)—herätetään pian, kun Kristus palaa ja Daavid 
saa syntyä Jumalan perheeseen Jumalan pojaksi ja Is-
raelin kuninkaaksi (Jer. 30:9).

Nykypäivän esimerkki 
Jumala voi saattaa ihmisen monella tapaa parannuk-
seen. Ajattelimme, että oppilaita kiinnostaisi, kuin-
ka Jumala toimi Herbert W. Armstrongin, World-
wide Church of God –seurakunnan (Philadelphia 
Church of God—seurakuntaa edeltävän—sekä 
Armstrong Collegen ja tämän raamattukirjekurssin 
perustajan), kohdalla. H. Armstrong saattoi seu-
rakunnan lukumääräisesti sekä taloudellisesti ku-
koistukseen, työ levisi maailmanlaajuisesti. Työ oli 
huipussaan hänen kuolinvuotenaan vuonna 1986. 
Opimme hänen kokemuksistaan hänen omaelämän-
kerrastaan:

“Vuoden 1920 depressio iski kuin salama. Se saat-
toi kaikki tärkeimmät mainosasiakkaani konkurs-
siin ja lakkautti myös kustantajien edustusliiketoi-
minnan Chicagossa. Seuraavan kahden vuoden ajan 
koetin pyristellä pinnalla, mutta tilanne osoittautui 
toivottomaksi.

“Alussa en kyennyt vielä ymmärtämään, miten Juma-
la toimi kanssani, että hän iski minut maahan poistaak-
seen liiketoiminta ‘epäjumalani’ ja voidakseen saattaa 
minut erityistehtävään työssään. 
Kun Joona sai tehtävän Jumalalta, 
hän juoksi karkuun laivaan. Je-
saja protestoi, ettei ollut annetun 
tehtävän arvoinen. Jeremia väitti 
olevansa liian nuori. Myös Paavali 
piti iskeä maahan. Minä itse vaadin 
useamman iskun, ennen kuin peh-
menin ja ennen kuin rakkauteni 
maailmaa kohtaan heikkeni.

“Olin tyrmistynyt—turhautu-
nut! Minusta tuntui kuin näkymä-
tön käsi olisi hajottanut jokaisen 
liiketoiminnan!

“Juuri näin tapahtui! Jumalan 
käsi otti pois jokaisen halajamani 
hankkeen—jokaisen palvomani 

liiketemppelin. Intohimoni oli saavuttaa tärkeä asema 
liikemaailmassa. Siitä oli muodostunut epäjumala, 
jonka Jumala tuhosi. Jumala iski minut maahan—
kerta toisensa jälkeen! Jumala puhkaisi itsetuntoni ja 
päästi omahyväisyyteni ilman pois.

“Minut kukistettiin. Jumala teki sen—vaikka en 
ollut vielä perillä asiasta. Jumalalle antautuminen 
helpottui. Yritys toisensa jälkeen kaatui, koin epäon-
nistumisen toisensa jälkeen, kunnes itsevarmuuteni 
mureni täysin. Omasin nyt särjetyn hengen. Itse ei ha-
lunnut kuolla. Se halusi nousta jokaisen nöyryyttävän 
tappion jälkeen uudelleen lavealle, suositulle, tämän 
maailman omahyväisyyden tielle. Tiedostin, että tie 
oli väärä. Tiesin, että se tie oli väärä! Tiesin, että se 
johtaisi lopulta kuolemaan. Mutta en halunnut kuolla 
vielä nyt!

“Kyseessä oli todellinen kamppailu elämästä—ja 
kuolemasta Lopulta hävisin tämän kamppailun kuten 
kaikki edelliset viime vuosien maalliset kamppailut.

“Tunnustin Jumalalle olevani palaneen roskaläjän 
kaltainen. Heittäydyin lopulta täysin Jumalan armon 
varaan. Jos Jumalalla oli käyttöä elämälleni, aioin 
antaa sen hänelle—en tietenkään itsemurhan kautta 
vaan elävänä uhrina, jonka kanssa Jumala voisi toimia 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Elämäni ei ollut mi-
nulle enää minkään arvoinen.

“Jeesus Kristus osti ja maksoi elämäni kuolemallaan. 
Elämäni todella kuului Kristukselle. Sanoin, että hän 
saisi pitää elämäni!

“Tästä lähtien voitettu, mitättömän arvoinen elämä-
ni kuului Jumalalle. En käsittänyt, mitä arvoa Juma-
lalla sillä olisi. Tarjosin sen kuitenkin Jumalan instru-
mentiksi, jos hän löytäisi sille jotain käyttöä.
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“Oli nöyryyttävää joutua myöntämään, että vaimo-
ni oli oikeassa tässä kaikkein vakavimmassa tähänasti-
sessa kiistassa ja minä puolestani väärässä.

“Järkytyin ja petyin, kun tajusin ensimmäisen ker-
ran intensiivisen raamatunopiskelun jälkeen, että py-
häkoulussa lapsena oppimani perusasiat olivat monin 
paikoin täysin Raamatun vastaisia!

“Olin riidellyt vaimoni kanssa. Olin käskenyt hän-
tä lopettamaan naurettavan hölynpölyn puhumisen. 
Olin jopa kutsunut häntä hulluksi!

“Ryhdyin lopulta opiskelemaan Raamattua 
intensiivisesti. Aioin todistaa määrätietoisesti vaimolleni, 
että hän oli väärässä, että hänen uusi uskonsa ja 
toimintansa oli tuntemieni, perinnäisten, kristityiksi 
itseään nimittävien suurten kirkkokuntien opetuksen 
vastainen. Aloitin opiskelun aamuvarhaisella ja jatkoin 
aina aamuyöhän, lopetin, kun kello oli 1–2.

“Olin tosi pettynyt ja hämmästynyt, kun opin, että 
suosittujen kirkkokuntien opetukset ja käytännöt ei-
vät perustuneet Raamattuun. Historian tutkimuksen 
mukaan ne perustuvat pakanaoppiin.

“Kun silmäni avautuivat totuudelle, saavuin elä-
mäni tienhaaraan … tämä tarkoitti lopullista oma-
hyväisyyden murenemista, totaalista elämänmuutos-
ta! Tämä tarkoitti todellista parannuksen tekoa, sillä 
ymmärsin vihdoin, että olin rikkonut Jumalan lakia. 
Olin kapinoinut Jumalaa vastaan. Tämä tarkoitti 
täyskäännöstä ja Jumalan tien—Raamatun tien—jo-
kaisen Raamatun sanan mukaan elämistä, ei enää 
yhteiskunnan, lihan, omahyväisyyden, himojen mu-
kaan kulkemista.

“Minun oli päätettävä, mitä tietä tulisin lopun elä-
määni kulkemaan. Olin saapunut selvästi tienhaa-
raan! Heittäydyin epätoivoisena Jumala armon varaan. 
Jos Jumala löytäisi käyttöä elämälleni, hän saisi ottaa 
sen.

“Tämä kokonaan Jumalalle antautuminen—katu-
mus… oli tähän mennessä katkerin nieltävä pilleri. Kui-
tenkin se oli ainoa lääke, joka toi parannuksen!

“Huomasin löytäväni sanoinkuvaamattoman ilon 
jopa kärsimäni tappion keskellä. Iloitsin Raamatun 
opiskelusta — uusien totuuksien löytämisestä, totuuk-
sien, jotka olivat tähän mennessä olleet ymmärrykseni 
saavuttamattomissa. Kun antauduin syvän katumuk-
sen vallassa Jumalalle, iloitsin saadessani vastaanottaa 
Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajani ja 
Ylipappinani.

“Havaitsin pikkuhiljaa uuden seuran ja ystävyyssuh-
teiden astuvan elämääni. Tulin tietoiseksi suhteesta, 
kontaktista Kristukseen sekä Isään Jumalaan.

“Kun luin ja opiskelin Raamattua, Jumala puhui 
minulle, kuuntelin häntä mieluusti! Aloin rukoilla ja 
tiesin, että puhuin rukouksessa Jumalalle. En tuntenut 
Jumalaa vielä kovin hyvin, mutta mitä enemmän kes-
kustelee ja on kontaktissa, sitä paremmin oppii tunte-
maan toisen henkilön.”

H. Armstrong kuvaa omaelämänkerrassaan syvää 
katumusta sydämen pohjasta.

Oletko tehnyt 
todellisen parannuksen?

Oletko saavuttanut elämässäsi etapin, etkö halua enää 
kulkea Jumalan tien vastaisesti, oletko valmis alistu-
maan kokonaisvaltaisesti Jumalan tahdon alle?

Näetkö itsesi sellaisena, kuin todella olet—samalla 
tavalla kuin Jumala näkee sinut?

Oletko verrannut elämääsi kymmenen käskyn stan-
dardiin, Jumalan sanan normiin ja todennut, missä 
kohtaa et täytä sen mittaa? Oletko halukas noudatta-
maan kaikkia Jumalan käskyjä?

Ellet näe itseäsi Jobin lailla, ellet huuda Daavidin 
tavoin Jumalan puoleen armoa ja anteeksiantoa pyy-
täen, ellet ole kokenut totista särkymistä elämääsi ai-
kana, ellet ole katunut sydämesi pohjasta, elleivät asen-
teesi, ajatuksesi, tekosi sekä tiesi ole muuttuneet, ellet 
ole tehnyt täydellistä täyskäännöstä elämässäsi, ellet 
ole kokenut kaikkia näitä asioita, on selvää, ettet ole 
vielä kristityn tiellä.

Huomaa, mitä apostoli Paavali sanoo 2. Kor.13:5: 
“Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa 
itseänne...” Profeetta Johannes lausui fariseuksille 
ja saddukeuksille “Tehkää sentähden parannuksen 
soveliaita hedelmiä” (Matt. 3:8).

Kuinka voit koetella—tutkia—itseäsi? Voit verrata 
elämääsi, ajatuksiasi, sanojasi ja tekojasi Jumalan Sanaan.

Jumalan silmät tarkkaavat niitä, joilla on nöyrä 
ja särjetty henki—niitä, jotka vapisevat Jumalan 
kaksiteräisen miekan edessä. Jumala tunnistaa 
katuvan asenteen—särjetyn ja nöyrän hengen, joka 
etsii anteeksiantamusta ja armoa. Jumala kunnioittaa 
kaikkia niitä, jotka kääntyvät teoista, jotka ovat hänen 
Sanansa mukaan syntiä.

Todellinen katumus vaatii jatkuvaa suunnan muu-
tosta. Katumus on totaalinen velvoitus, se on kurssi, 
jolta ei ole paluuta. Kyseessä ei ole mikään nykypäi-
vän “evankeliointi” kokouksissa nähtävä väliaikai-
nen, spontaani tai tunneperäinen kokemus. Olet op-
pinut, että katumus on syvällinen ja perinpohjainen 
asia!

Oletko tehnyt todellisen parannuksen?
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Kun Aabraham todisti, että oli valmis uhraamaan Ju-
malalle poikansa, Jumala, josta tuli myöhemmin Jeesus 
Kristus, lausui: “Minä vannon itse kauttani, sanoo Her-
ra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ai-
nokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen 
sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet …” 
(1. Moos. 22:16–17). Antaessaan tämän lupauksen Aab-
rahamille, Jumala vannoi Itsensä kautta. Toisin sanoen, 
Jumala kertoi Aabrahamille: Tulen antamaan elämäni 
tähtesi, ehkä kuolen sitä suorittaessani. Koska teen tämän 
teon, kuolemani maksaa synneistäsi ja voin saattaa sinut 
perheeseeni. Vannon asian itse oman elämäni kautta.

Kun Kristus saapui maapallolle, hän asetti elämänsä 
vaakalaudalle. Kristus olisi voinut langeta syntiin. Ihmi-
sen historian kaikkein suurin riski oli: Kristuksen elämä. 
Kristus otti tämän riskin, koska halusi saattaa Aabraha-
min kaltaisia ihmisiä perheeseensä—ihmisiä, jotka tar-
vittaessa uhraisivat oman poikansa tietäen, että Jumala 
herättäisi heidät kuolleista lupauksensa mukaisesti (Hepr. 
11:17–19). Aabraham omasi tämänkaltaisen uskon, hän 
luotti Jumalaan ja Jumala maksoi hänen rakkaudenosoi-
tuksensa moninkertaisesti takaisin. Kaikki ihmiset, jotka 
kykenevät tekemään parannuksen, sinun, Aabrahamin kal-
taisesti—heidän puolestaan minä annan elämäni. Tiedän, 
että jollen onnistu tehtävässäni, tehtävään ei löydy ketään 
toista. Ryhdyn tästä huolimatta tehtävään, jotta voimme 
rakentaa Jumalan perheen. Tämä hinta vaadittiin, jotta 
voisimme saada Jumalan Pyhän Hengen. 

Jos Kristus olisi epäonnistunut, Isä Jumala 
olisi joutunut olemaan yksinään ikuisuuden 
ajan! Nämä kaksi Jumalaa uhrasivat hyvin paljon 
meidän puolestamme. Lihallinen, tunteeton mielem-
me saattaa haluta unohtaa tämän tosiasian. Kuitenkin 
Isä Jumala ja Kristus suorittivat kaiken—sinua varten. 
He haluavat, että ymmärrät sen. Eivät ylvästelläkseen, 
mutta jotta ymmärtäisit, että parannuksen kääntymys 
pitää tapahtua Jumalaa kohtaan! Ennen kuin voimme 
päästä sisälle Jumalan perheeseen, meidän tulee ym-
märtää, mikä kääntymys on.

Pohdi syvällisesti Jumalan hyvyyttä! Se on täysin 
kurjan, pahan maailman vastainen. Jumala ei edes 

ohimennen ajattele tekevänsä syntiä. Jumala ei ole sel-
lainen. Hänen mielensä on yksityiskohtaisesti hänen 
lakinsa mukainen.

Kristus joutui läpikäymään julman ruoskinnan mei-
dän syntiemme takia! Tarkastele asiaa Jumalan pers-
pektiivistä. Jumala saattaisi oikeutetusta sanoa, Tiedän 
kyllä, mitä teit tuolle toiselle henkilölle — mutta katso, 
mitä teit minulle? Olit osallinen Poikani kuolemaan! 
Ja saatoit hänen Isänsä kärsimään sitäkin enemmän! 
Jos sinulla on lapsia, ymmärrät, että Isä kärsi tuskal-
lisesti Kristuksen rinnalla. Tämän takia parannuksen 
kääntymyksen tulee tapahtua Jumalaa kohtaan.

Jos elämäsi sisältää toistuvia ongelmia, arvioi sitä 
tältä näkökannalta. Teetkö parannuksen Jumalaa 
kohtaan? Käsitä, että olet Jumalan edessä paha! 
Synnin tulisi kauhistuttaa meitä. Daavid oli hänkin 
paha mies, kuitenkin hänestä tuli varsin vanhurskas—
niin vanhurskas, että hän tulee hallitsemaan Israelia 
ikuisesti. Hänen alamaisinaan tulee olemaan ihmisiä, 
jotka tekivät ehkä vähemmän pahaa kuin Daavid 
itse. Mutta Daavid osasi syvästi tehdä kääntymyksen, 
parannuksen.

Todellinen parannuksen tekeminen tarkoittaa: 
“Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jee-
suksella oli” (Fil. 2:5). Meissä täytyy olla Kristuksen 
mieli, jotta voimme ajatella hänen laillaan. “Sillä 
Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen 
että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi” 
(jae 13). Näin ei tapahdu ihmisen omasta toimesta. 
Ajoittain emme tosiaankaan tahdo voittaa jotain on-
gelmaamme. Jumala vakuuttaa, että hän vaikuttaa 
meissä tahtomisen. Meidän pitää lähestyä Juma-
laa, jotta hän voi antaa meille tahdon voittaa. 
Kun toimimme näin, Jumala lupaa lahjoittaa meille 
halun tehdä oikein. Teemme parannuksen kään-
tymyksessä Jumalan puoleen, jonka jälkeen kyke-
nemme voittamaan kaikki esteet! 

FINNISH—Bible Correspondence Course Lesson 9


