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Raamatun lukeminen ei ole sama asia kuin Raama-
tun opiskeleminen. Kaksi ensimmäistä raamattukir-
jekurssin oppituntia osoittivat, kuinka vähän tunnen 
Raamattua. Olen aina lukenut Raamattua ahkerasti 
ja kuvitellut tuntevani Raamatun perin pohjin, mutta 
jouduin nöyrästi toteamaan olevani väärässä.

E. C., Georges Hall, N.S.W., Australia

Opiskelemani Herbert W. Armstrong College raamattu-
kirjekurssi, on saanut minut katsomaan asioita uudesta 
näkökulmasta. Voisin lukea lähettämäänne materiaalia 
lakkaamatta.

Olen ollut vangittuna murhasta 23 vuotta ja elä-
mäni on täynnä epätoivoa. Lähettämänne kirjallisuus 
on auttanut avaamaan silmäni ja antanut minulle me-
nettämäni uskon. Haluan teidän tietävän, että ahkera 
työnne saavuttaa ihmisiä jopa synkimmissä paikoissa.

L. V., Grady, Arkansas, usa

Olen juuri aloittanut selkeän ja mielenkiintoisen raa-
mattukirjekurssinne opiskelun. Kiitän hyödyllisestä 
kurssistanne.

M. Y., Corentyne Berbice, Guyana, South America

Opiskelen parhaillaan Herbert W. Armstrong College 
raamattukirjekurssia joka on mielestäni hyödyllisin ja 
kattavin tuntemani Raamatun oppikurssi. Opiskelin 
vuosia sitten Ambassador College raamattukirjekurssia 
mutta pidän kurssistanne enemmän.

Ensimmäisessä oppitunnissa ehdotitte jakeiden kir-
jaamista. Tietokoneeni oikeinkirjoitus- ja kielioppitar-
kistin ei pidä kjv-Raamatun vanhahtavasta 1611 kie-
lestä! Nautin kurssista ja odotan innolla jokaista uutta 
oppituntia.

O. B., Oceanside, California, usa

Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat suurta vaivaa 
nähden koonneet tämän ilmaisen raamattukurssin ko-
koon. On hämmästyttävää, kuinka opettavalla tavalla 
kurssi rakentuu ja kuinka selvästi profeetalliset kirjoi-
tukset ilmoitetaan. Olen oppinut paljon aja voin tode-
ta: ”Nyt näen!”

J. H., (sähköpostivastaus)

kirjeitä  
kurssilaisilta
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Kuka ja Mikä on Jumala?
Jumalan identiteetti, luonne ja tarkoitusperä ihmetyttävät  

ihmisiä. Edes ns. perinteinen kristinusko ei ymmärrä totuutta Jumalasta.  
Tämä oppitunti paljastaa Raamatusta hämmästyttävän totuuden!

moderni koulutus Tieten tahtoen Jumalan olemassaolosta, luonteesta ja identiteetistä tietämätön 
koulutus hylkää Raamatun ja hyväksyy evoluutiotarinan, jonka kautta se yrittää selittää Jumalan luomistyön olemassaolon. 
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  un Herbert W. Armstrong vieraili 
vuosia sitten Intiassa, hän näki leh-
mien ja härkien vaeltavan kaduilla ja 
kysyi autonkuljettajaltaan: ”Eikö 
karja harhaudu kauas kotoa?” 

”Kyllä vain”, kuljettaja myönsi. 
H. Armstrong jatkoi: ”Miten omistaa löytää kauas 

kotoa vaeltaneet eläimet ja saa ne yöksi kotiin?”
Kuljettaja hymyili: ”Omistajat eivät hae eläi-

miä kotiin. Lehmät ja härät tuntevat omistajansa ja 
asuinsijansa. Ne palaavat illalla kotiin omin neuvoin.”

K
Jumalaa ei tunneta tänään 

Edeltävä tapaus valottaa Jes. 1:2–4 kirjoitusta: 
”Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra 
puhuu: Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, 
mutta he luopuivat minusta. Härkä tuntee omista-
jansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tun-
ne, minun kansani ei ymmärrä. Voi syntistä sukua, 
raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, 
kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, pitä-
neet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet 
pois.”
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Sanat suunnattiin alun perin muinaiselle Israelin 
kansalle, jolle Jumala oli paljastanut itsensä moni-
naisten ihmetekojen ja merkkien kautta. Israelilaiset 
kapinoivat kuitenkin Jumalaa vastaan ja unohtivat, 
kuka ja mikä Jumala on. Nykyiset kansat tietävät jopa 
vähemmän, kuka ja mikä Jumala on!

Nykytiede ei osaa sanoa, onko Jumala olemassa–
saati kuka ja mikä Jumala on. Korkeakouluopetus ei 
opeta hämmästyttävää totuutta Jumalan identitee-
tistä. Moderni koulutus on hyväksynyt yleisesti evo-
luutiotarun. Evoluutio on ateistin yritys selittää luo-
mistyön olemassaolo ilman Luojaa. Evoluutio pyrkii 
poistamaan Jumalan kuvasta. 

Maailmassa vallitseva  
uskonnollinen hämmennys!

Vaikuttaa uskomattomalta, että maailman uskonnot ei-
vät tiedä, kuka tai mikä Jumala on! Uskonto on Jumalan 
palvomista. Miten ihminen voi palvoa tuntematonta?

Elät uskonnollisen sekaannuksen maailmassa! Suu-
rimpia maailman uskontoja ovat: kristinusko, islam, 
hindulaisuus, buddhalaisuus, sikhiläisyys, juutalai-
suus, bahai-usko, konfutselaisuus, jainalaisuus, zarat-
hustralaisuus, shintolaisuus ja taolaisuus. Vaikka kris-
tinuskolla tuhansine uskontokuntineen ja lahkoineen 
on eniten kannattajia, edes se ei tiedä, kuka ja mikä 
Jumala todella on!

Kiinassa asuu yli 1,3 miljardia ihmistä–noin viides-
osa maailman väestöstä. Muinaisina aikoina Kiinas-
sa palvottiin kantaisiä, sen jälkeen seurasi kungfut-
selaisuus, taolaisuus ja myöhemmin buddhalaisuus. 
Tänään maassa vallitsee kommunismi–ateismi. 

Intia on väestömäärältään toiseksi suurin; sen pää-
uskonto on hindulaisuus. Tietävätkö sadat miljoonat 
hindut, kuka ja mikä tosi Jumala on? On ällistyttävää, 
että he eivät tiedä!

Muinaisessa Egyptissä ihmiset palvoivat Nimrodia 
ja tämän äiti-vaimoa Semiramista egyptiläisillä jumal-
nimillä Isis ja Osiris. Muinaiset kreikkalaiset ja roo-
malaiset palvoivat mytologisia jumalia, mm. Jupiter, 
Hermes, Dionysos, Zeus, Apollo, Diana, mutta eivät 
tienneet, kuka ja mikä Jumala oli, eivät myöskään 
heidän nykyiset jälkeläisensä! 

Tänään pelkästään yksi seurakunta maan päällä 
tietää, kuka ja mikä Jumala on! Jeesus Kristus perus-
ti vuonna. 31 jKr. yhden tosi seurakunnan, ”pienen 
lauman”, joka on olemassa myös tänä päivänä!

”Tuntematon Jumala” ilmoitetaan
Apt. 17:15–34 kertoo, että apostoli Paavali saarnasi 

Jumalan totuutta Ateenassa, Kreikassa. Ensimmäisen 
vuosisadan maailmassa ateenalaisia pidettiin älymys-
tönä. Eräänä päivänä apostoli Paavali tapasi joukon 
epikurolaisia ja stoalaisia filosofeja.

Osa pilkkasi: ”Mitähän tuo lavertelija oikein tahtoo 
sanoa?” (Apt. 17:18). Toiset ivailivat: ”Näkyy olevan 
vieraiden jumalien julistaja.”

Nämä intellektuellit veivät Paavalin Areio-
pagin kukkulalle, Ateenan ylimmän koulutuksen ja 
uskonnon tuomioistuimeen pääpaikalle.

”Voimmeko saada tietää”, he tiedustelivat, ”mikä se 
uusi oppi on, jota sinä ilmoitat? Sillä outoja asioita sinä 
tuot meidän korvaimme kuulla” (jakeet 19–20).

Paavali julisti näille maailman akateemisimmille 
miehille Jumalan totuutta. 

”Ateenan miehet”, apostoli julisti suorasti ja rohkeas-
ti, ”minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte 
jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani tei-
dän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, jo-
hon oli kirjoitettu: ’Tuntemattomalle jumalalle’. 
Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille 
ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaik-
ki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, 
ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida 
ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tar-
vitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen 
ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä 
ainoasta [alkuteksti jatkaa, verestä] asumaan kaikkea 
maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän 
asumisensa rajat” (jakeet 22–26). 

Kuka on Jumala? Hän on Luoja, joka ”on tehnyt 
maailman ja kaikki, mitä siinä on”. Luomistyö on 
perustavanlaatuinen todiste Jumalan olemassaolos-
ta. Ateenan epikurolaiset ja stoalaiset, kuten monien 
uskontojen kannattajat tänään, eivät tienneet edes 
tätä.

Millainen on Luoja-Jumalan todellinen luonne? 
Kuka ja mikä on Jumala? ”Kaiken luonut olento” on 
hyvä lähtökohta, mutta tarvitsemme konkreettisempaa 
ymmärrystä. 

Ota Raamattu esille ennen tämän elintärkeän ai-
heen opiskelua ja lue vastauksen jokainen jae Raa-
matustasi. On tärkeää tutkia Raamattua oppikurs-
sin ohella. Apostoli Paavali kehotti: ”Ahkeroi (engl. 
opiskele) osoittautuaksesi Jumalan hyväksymäksi” 
(2. Tim. 2:15, alkuteksti). Muista myös ”koetel-
la kaikki”, kuten Paavali kehotti tessalonikalaisia 
(1. Tess. 5:21).

Aloitetaan nyt kiehtova, paljastava Jumalan sanan 
opiskelu.



Herbert W. Armstrong College raamattukirjekurssi 5OPPITUNTI 17

OPPITUNTI 17
Jumala esihistoriassa 

Jos sinulta tiedusteltaisiin, missä Raamatussa on aikai-
sin maininta Jumalan olemassaolosta, vastaisit luulta-
vasti: Raamatun ensimmäisestä jakeesta 1. Moos.1:1.

Onko vastaus oikea?
Ei, se on väärä!
Aloitetaan opiskelu esihistorialliselta, ennen materi-

aalista maailmankaikkeutta olevalta aikakaudelta.
1. Mistä löytyy aikajärjestyksessä varhaisin julistus 

Jumalan olemassaolosta; kuka ja mikä Jumala on? 
Joh. 1:1–3. 

kommentti: Joh. 1:1 ”Sana”, kreikaksi Logos, on 
sana, paljastava ajatus, tiedottaja tai puhemies. Se on 
yksittäisestä persoonasta käytetty nimi.

2. Tuliko Sana lihaksi? Jae 14. Elikö Sana maapal-
lolla ihmisenä? Sama jae ja Matt.1:23. Oliko Sana Isän 
Jumalan ainokainen (alkuteksti: ainoa siitetty, engl. 
only begotten) Poika? Joh. 1:14.

kommentti: Sana on yli 2000 vuotta sitten lihak-
si ja vereksi tullut persoona, josta tuli ihminen Jeesus 
Kristus! Hän oli Jumalan siittämä; Jumalasta tuli 
siittämisen kautta hänen Isänsä.

Esihistoriallisella Joh. 1:1 aikakaudella Sana ei ol-
lut kuitenkaan vielä Jumalan Poika eikä Jumala ei 

ollut vielä hänen Isänsä. Sanasta tehtiin myöhemmin 
Jumalan Poika, kun hänet siitettiin ihmeen kautta 
Jumalasta ja kun hän syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta. 

Jeesuksen siittäminen Isästä Jumalasta oli ainutlaa-
tuinen tapahtuma maailmanhistoriassa. Maria, Jee-
suksen äiti, on ainoa saanut lapsen neitsyt, jonka isä on 
Isä Jumala! Tässä mielessä Jeesus on Isän ”ainokainen, 
ainoa siitetty” Poika. 

Ilmoituksen mukaan esihistoriallisella Joh. 1:1–3 
aikakaudella oli ainoastaan kaksi persoonaa, joista 
yksi oli Jumala. Jumalan kanssa oli toinen persoona, 
joka oli myös Jumala. Miten Sana saattoi olla Jumalan 
kanssa sekä olla myös Jumala? 

Otetaan Juha niminen mies, joka saattaa olla Virta-
nen-nimisen miehen tykönä, Juha voi olla myös Virta-
nen, koska Juha on Virtasen poika, koska Virtanen on 
sukunimi. Molemmat ovat silti kaksi erillistä henkilöä.

Jakeen Joh. 1:1 aikaan Sana ei ollut vielä kuiten-
kaan vielä Jumalan Poika. Sana oli kuitenkin Juma-
lan tykönä, ja Sana oli myös Jumala. Sana siitettiin 
myöhemmin ja hän syntyi Jeesukseksi Kristukseksi. 

3. Heprealaiskirjeen luku 7 valottaa Jeesuksen Kris-
tuksen aikaisempaa olemassaoloa. Luku kertoo Melkise-
dekistä, joka oli ”vanhurskauden kuningas” ja ”Saalemin 
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Hindut usko-
vat, että leh-
mät ovat pyhiä 
ja ansaitsevat 
kunnioitusta.
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kuningas” (myöhempi Jerusalem). Luku kertoo, että 
Melkisedek oli Aabrahamin päivinä Jumalan ylipappi 
(jae 1). Oliko Melkisedek olemassa ikuisesti? Hepr. 7:3. 
Oliko Melkisedekin määrä toimia ylipappina ainaises-
ti? Sama jae. Onko ylösnoussut Jeesus Kristus tänään 
meidän ikuinen Ylipappimme? Hepr. 6:20; 7:25–27.

kommentti: Koska Melkisedekillä ei ole sukua, 
koska hän on ”Jumalan Poikaan” verrattava, koska 
hän pysyy Ylipappina ikuisesti ja koska Jeesus Kristus 
on nyt Ylipappi, Melkisedek ja Jeesus Kristus ovat yksi 
ja sama henkilö! 

Kun Jeesus oli ”Sana”, hän oli kuolematon, ainai-
sesti olemassa ollut olento–ei ollut aikaa, jona hän ei 
olisi ollut olemassa–hän oli vailla ”päivien alkua”. Hän 
oli Sanana Jumalan Poikaan ”verrattava”, mutta ei 
vielä Jumalan Poika. Sana oli myös Jumala, Jumalan 
tykönä, josta tuli Isä.

Kumpikin Jumalan perheen jäsen on ollut olemassa 
ikuisesti (Ps. 90:2; Hepr. 1:8,10–12; 1. Tim. 1:17). Ra-
jallinen ihmismielemme ei kykene käsittämään, miten 
nämä kaksi kuolematonta, ylintä olentoa saattoivat olla 
ikuisesti olemassa. Tunnustamme sähkön todelliseksi, 
vaikka emme todella käsitä, mikä sähkö on!

4. Miksi Sana–toinen Jumalaperheen jäsen–tuli 
lihasta ja verestä koostuvaksi ihmiseksi? Joh. 3:16; 
Room. 5:6–10; Hepr. 2:9–10.

kommentti: Jeesus oli ihminen ja Jumala. Juma-
la oli Jeesuksen Isä ja Maria oli hänen äitinsä. Jeesus 
oli sekä ”Jumalan Poika” että ”Ihmisen poika”. Jeesus 
syntyi neitsyt Mariasta, jotta voisi ihmisenä kuolla 
koko ihmiskunnan syntien puolesta.

Jumalan Poikana, koko maailmankaikkeuden ja 
ihmiskunnan Luojana (Joh. 1:3, Ef. 3:9) Kristuksen 
elämä oli arvokkaampi kuin kaikkien ihmishenkien 
summa! Tämän takia Kristus kykeni maksamaan 
synnin tuoman kuolemanrangaistuksen koko ihmis-
kunnan puolesta. Kristus kuoli, jotta ihmiset voi-
sivat vastaanottaa Jumalan Hengen, syntyä lopulta 
Jumalan perheeseen Kristuksen nuoremmiksi veljiksi 
(Room. 8:29; Hepr. 2:11).

Miltä Jumala näyttää?
1. Kenenkä kuvaksi ja kaltaiseksi Jumala teki ihmisen? 
1. Moos.1:26. Voimmeko päätellä, että kumpikin Ju-
malaperheen jäsen näyttää ihmiseltä? Sama jae.

kommentti: Tunnemme ihmisen hahmon, muo-
don. Koska Aadam luotiin Jumalan ”kuvaksi”, Juma-
lan ”kaltaiseksi,” Jumala on ihmisen muotoinen. Raa-
matussa ilmoitetaan monissa paikoissa, että Jumalalla 
on kasvot, silmät, nenä, suu ja korvat. Jumalalla on 

myös hiukset. Jumalalla on käsivarret ja jalat, käsis-
sä sormet ja jaloissa varpaat. Jumalalla on myös keho. 
Jumala omaa mielen. Eläimillä on aivot, mutta ei 
ihmismielen järkeä.

2. Muistetaan, että Jumalaperheen Sana tuli lihaksi 
ja vereksi ja eli maan päällä. Muistuttiko Jeesus yhtei-
sönsä miehiä, täytyikö hänet osoittaa ihmisjoukosta? 
Matt. 26:47–49.

3. Ketä Jeesus sanoi Filippukselle taivaassa olevan 
Isän muistuttavan? Joh. 14:9.

4. Isä Jumala näyttää ihmiseltä, mutta mistä Isä 
koostuu? Joh. 4:24. Onko Jumala ihmissilmälle 
näkymätön? 1. Tim. 1:17.

5. Onko Isän ja Kristuksen muoto kirkastettu? Joh. 
17:5. Miltä Jeesus näytti ylösnousemuksensa ja entiseen 
kirkkauteensa palauttamisen jälkeen? Ilm. 1:13–18. 

kommentti: Jos kykenisimme tänään näkemään 
Isän Jumalan ja Pojan Kristuksen kirkastettuina tai-
vaassa, heidän ihmiskasvojen muotoiset kasvonsa oli-
sivat yhtä kirkkaita niinkuin AURINKO, kun se täydel-
tä terältä paistaa! Heidän silmänsä olisivat kuin tulen 
liekit ja jalat kuin kiiltävä vaski ja heidän hiuksensa 
valkeat kuin lumi!

Jumala on perhe, ei  
rajattu ”kolminaisuus”

Opimme, että kaksi ylintä olentoa–Jumala ja Sana–
ovat olleet aina olemassa. Entä ns. perinteisen kristin-
uskon yleisesti hyväksymä kolminaisuusoppi, jonka 
mukaan Jumala koostuu kolmesta jumalolennosta: 
Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä? 

Tiedätkö, miten kolminaisuuskäsite saapui ns. kris-
tilliseen maailmaan? Se ei ole peräisin Raamatusta!

Luemme Ilm. 12:9, että saatana paholainen pettää 
koko maailmaa (alkuteksti). Tuntuu uskomattomalta, 
että saatana ei pettänyt pelkästään maailman vaan 
myös nk. ”kristinuskon” – Kristuksen nimeä kanta-
van opin, joka väittää olevansa Kristuksen uskonto. 
Tämä paradoksi on totta! Kuinka saatana sai aikaan 
valheellisen kolminaisuusopin?

Saatanan petos toteutui suuren valheellisen kirkon 
kautta. Apostolin tekojen luvun 8 Simon, pakanalli-
sen Babylonian mysteeriuskonnon johtaja, aloitti opin 
vuonna 33 jKr. 

Kaksi vuotta sen jälkeen kun Jeesus Kristus oli 
perustanut Jumalan seurakunnan, silloinen diako-
ni Filippus, josta tuli myöhemmin evankelista, mat-
kasi Samariaan julistamaan Kristuksen evankeliu-
mia. Alueella ihmisiä lumonnut Simon-velho saapui 
väkijoukossa kuulemaan Filippusta. 
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1. Seurasiko koko Samarian kansa Simonia? Apt. 
8:9–11. Oliko Simon pettänyt kansan uskomaan, että 
hän oli Jumalan mies? Jae 10.

2. Kun kokoontuneet ihmiset uskoivat Filippuksen 
julistuksen, joka saarnasi Kristusta ja Jumalan valta-
kuntaa, kastettiinko heidät? Apt. 8:12. Halusiko myös 
Simon kasteen? Jae 13.

3. Kun apostolit Pietari ja Johannes saapuivat Sa-
mariaan ja asettivat kätensä vastakastettujen päälle Py-
hän Hengen vastaanottamiseksi, yrittikö Simon ostaa 
heiltä kuvittelemansa vallan jaella Jumalan Henkeä? 
Apt. 8:18–19. Tunnistiko Pietari Simonin täysin vää-
rän asenteen, vaikka tämä oli kastettu joukon kans-
sa, sen, että Simon tavoitteli valtaa ja halusi korottaa 
itsensä ihmisten silmissä? Jakeet 20–23.

kommentti: Pietari nuhteli Simonia ankaras-
ti tämän pahojen aikeiden vuoksi. Simon kieltäytyi 
kuitenkin tekemästä parannusta, hän pyysi Pietaria 
pelkästään rukoilemaan puolestaan (jae 24).

Simon halusi kohottaa asemaansa kansan parissa; 
hän julisti itsensä apostoliksi. Simon omi Kristuksen 
nimen: hän antoi pakanalliselle Babylonian mysteeri-
uskonnolleen nimen ”kristinusko”. Simon hyväksyi 
(kaikkina aikoina pakanauskonnoista puuttuvan) ”ar-
mon” opin syntien anteeksiantamisesta, mutta kään-
si armon luvaksi jättää tottelematta Jumalaa (Juud. 
1:4). Simon pyrki tekemään ”kristinuskoksi” nimit-
tämästään pakanauskonnosta yleismaailmallisen us-
konnon saavuttaakseen sen kautta poliittisen vallan 
maailmassa! 

Simon, väärennetyn uskonnon ”Pater” (Pietari), ei 
saavuttanut päämääräänsä elinaikanaan. Myöhem-
män menestyksekkäät johtajat–ja päämajan siirty-
minen Roomaan–auttoivat saavuttamaan poliittisen 
kontrollin Rooman valtakunnassa ja sen keskiaikaises-
sa seuraajassa, nk. ”Pyhässä roomalaisessa keisarikun-
nassa” tai ”Pyhässä Rooman valtakunnassa”. (Tämä 
valtakunta herää parhaillaan Euroopassa toistamiseen 
henkiin!) 

Simonin uskonto levisi ensimmäisellä vuosisadalla 
nopeasti. Apostoli Paavali osoittaa, että vuoteen 60 
jKr. mennessä suuri osa Lähi-idästä oli kääntynyt tosi 
evankeliumista viekkaasti väärennettyyn uskontoon! 
(Gal. 1:6–7). 

Kuinka kolminaisuusoppi leimautui Simonin 
alkuun saattamaan, väärennettyyn kristinuskoon?

Vuonna 325 jKr. Rooman keisari Konstantinus kut-
sui kokoon Nikean kirkolliskokouksen ratkaisemaan 
useita uskonnollisia kiistoja, mm. kiistan kolminai-
suusoppista. Poliittinen hallitsija Konstantinus ei ollut 

tuona aikana vielä ”kristitty”, mutta kirkko oli hänen 
määräysvaltansa alainen. Uskonnollinen kirkollisko-
kous hyväksyi kolminaisuusopin ja Konstantinus vah-
visti opin valtakunnanlaajuisesti. Keisarin vahvistus ei 
tee kolminaisuusopista kuitenkaan totta! 

Raamatusta ei löydy ”kolminaisuus” -sanaa, koska 
Jumala ei ole kolminaisuus!

Oppitunti 8 kertoi, että väärää kolminaisuusoppia 
edisti myös editorien latinankielisen Vulgata-kään-
nöksen 1. Joh. 5:7–8 luultavasti neljännen vuosisadan 
alussa lisäämä teksti. 

Löytyy selvä syy, miksi saatana, suuri pettäjä, lisä-
si väärän kolminaisuusopin maailman omaksumaan 
kristinuskoon. Kolminaisuusoppi on saatanan ove-
la yritys sivuuttaa Jeesuksen Kristuksen julistaman 
evankeliumin ydin – ”Jumalan valtakunnan evanke-
liumi”. Kolminaisuusoppi rajoittaa Jumalan valtakun-
nan, perheen kolmeen jäseneen–vailla mahdollisuutta 
laajeta! 

Jeesuksen evankeliumi on Jeesuksen Isältä Jumalal-
ta ihmiskunnalle tuoma sanoma–hyvä uutinen Juma-
lan valtakunnasta, perheestä, joka tulee hallitsemaan 
maapallolla. Saatana pyrkii kätkemään eniten juuri 
tämän totuuden!

Saatana on pettänyt nk. perinteisen kristinuskon 
perusteellisesti kolminaisuusopin sekä muiden väärien 
oppien kautta!

Huomaa maailmankuulun kolminaisuusoppia 
opettavan evankelistan rehellinen tunnustus: ”Kun 
aloin tutkia vuosia sitten Raamattua, kolminaisuusop-
pi kuului vaikeimpiin kohtaamiini ongelmiin, en ole 
kyennyt koskaan ratkaisemaan sen mysteeriä täysin... 
Kolminaisuuden selittäminen ja havainnollistaminen 
on yksi vaikeimmista tehtävistä...”    

Tehtävä on vaikea, koska oppi ei ole totta!
4. Kertooko 1. Moos.1:1 yhdestä Jumalasta?
kommentti: Mooses kirjoitti heprean kielellä: 

”Alussa loi Jumala...” ”Jumala” on hepreaksi Elohim–
monikkomuotoinen substantiivi tai nimisana. Se on 
samanlainen sana kuin perhe, kirkko tai ryhmä–yksi 
kahdesta tai useammasta jäsenestä koostuva perhe–
yksi useista jäsenistä koostuva seurakunta–yksi useista 
henkilöistä koostuva ryhmä.

Jumala ei ole kolminaisuus. Jumala on Perhe, joka 
koostuu tähän mennessä kahdesta Joh. 1:1 ilmoitta-
masta persoonasta. Jumalaperhe ei tule kuitenkaan 
aina koostumaan vain kahdesta Jumalaolennosta.

Jumala laajentaa tällä hetkellä Jumalaperhettään! Ju-
mala on jo siittänyt Jumalan Hengestä tuhansia ihmisiä, 
jotka syntyvät pian Jumalan perheeseen (joko kuolleista 



VOIMA Henry Fordia kutsuttiin Ford-auton ” luojaksi”. H. Ford loi autoja työmiesten kautta,  
jotka käyttivät sähköllä toimivia koneita. Tämä ihmisanalogia esittää, kuinka Jumala loi  

kaikki Jeesuksen Kristuksen kautta, joka käytti Pyhän Hengen voimaa!
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herätettäessä tai muutettaessa hetkessä kuolematto-
muuteen) Jeesuksen Kristuksen palatessa. Myöhemmin 
tuhannet miljoonat saavat syntyä Jumalan perheeseen! 

Kun Jeesus Kristus nousi kuolleista, hän syntyi Ju-
malan Pojaksi (Room. 1:4). Kristus on kuitenkin pel-
kästään esikoinen myös Jumalan perheeseen syntyvien 
monien veljien joukossa (Room. 8:29).

Isä Jumala on Jumalaperheen Isä. Kun me nyt 
hengestä siitetyt Jumalan pojat synnymme Jumalan 
perheeseen Kristuksen tulemuksessa, meistä tulee Ju-
malan kaltaisia (1. Joh. 3:2); olemme silloin Hengestä 
syntyneitä Jumalan poikia!

Jumala on Luoja
1. Loiko Jumala kaikki Jeesuksen Kristuksen (Sanan) 
kautta? Joh. 1:3; Ef. 3:9 (alkuteksti: Luojassa, joka loi 
kaiken Jeesuksen Kristuksen kautta, jätetty pois suom. 
käännöksestä); Kol. 1:15–17; Hepr.1:2,10.

2. Miten Sana loi maailmankaikkeuden ja kai-
ken olemassa olevan? Ps. 33:6–9; 148:1–5; 104:30; 1. 
Moos.1:1–3. Sanooko Isä Jumala, ylin Luoja, Kris-
tukselle, mitä tämän tulee tehdä? Joh. 8:28–29. 
Totteleeko Kristus aina? Samat jakeet.

kommentti: Kristus toimii aina Isänsä käskyn 
mukaisesti. Kun Kristus loi kaiken, kun hän puhui, 

hän oli työmies ja Pyhä Henki oli voima, jonka kautta 
kaikki hänen käskynsä suoritettiin.

Herbert W. Armstrong esitti Jumalan luovasta pro-
sessista ihmisvertauksen: ”Maanlaajuinen sanomalehti 
lähetti 1914 tammikuun ensimmäisellä viikolla mi-
nut Detroitiin, Michiganiin, haastattelemaan Henry 
Fordia koskien hänen uutta sensaatiomaista $ 5 päi-
väpalkkakäytäntöään. Näin Henry Fordin hallinto-
rakennuksessa valkoisessa paidassa, puku päällään ja 
kravatti kaulassaan, mistä katseeni siirtyi katoksen 
kautta jättiläismäiseen tehtaaseen (silloinen Highland 
Park -tehdas), jossa tuhannet miehet työskentelivät 
työhaalareissa sähköenergian avulla toimivien konei-
den parissa. H. Fordia kutsuttiin Ford-auton valmis-
tajaksi, vaikka hän teki autot sähkövoimalla toimivia 
koneita käyttävien työmiesten kautta.”

Isä Jumala on samalla tavalla Luoja, joka ”loi kai-
ken Jeesuksen Kristuksen kautta”, ja joka suorittaa 
tehtävät Pyhän Hengen voimalla! 

3. Materia–maa, tähdet ja galaksit–ei ollut kui-
tenkaan ensimmäinen Jumalan luomatyö. Minä 
luotiin Raamatun mukaan ennen materiaalista 
maailmankaikkeutta? Job 38:4–7.

kommentti: Jakeen 7 raamatulliset ilmaisut, ”aa-
mutähdet” ja ”Jumalan pojat”, viittaavat enkeleihin. 
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Huomaa, että Ilmestyskirjan jakeet 12:4–9 käyttä-
vät kuvaannollista kieltä puhuessaan kapinoivista 
saatanaa seuraavista enkeleistä ”taivaan tähtinä”. Jes. 
14:12 opimme, että saatanaa kutsuttiin ennen syn-
tiin lankeemusta ”Luciferiksi, aamuruskon pojaksi” 
tai ”päivän tähdeksi” (ks. useimpien Raamattujen 
marginaalin huomautus).

Job 1:6 kertoo, että kun ”Jumalan pojat” (enkelit) 
asettuivat Jumalan eteen, saatana astui heidän joukos-
saan. Jakeessa enkeleitä kutsutaan ”Jumalan pojiksi” 
vain koska Jumala on heidän Luojansa. Enkelit eivät 
omaa samanlaista isä-poika -suhdetta kuin Jeesus ja 
Isä Jumala. Enkeleitä ei siitetty eivätkä he syntyneet 
Jumalasta kuten Jeesus Kristus (Hepr. 1:5) – enkelit 
luotiin.

Enkelit ovat erikseen luotuja olentoja. Enkeleitä ei 
voida siittää Isästä Jumalasta hänen Pyhän Henkensä 
kautta, eivätkä he voi syntyä ihmisten lailla Jumalan 
perheeseen. (Edellinen oppitunti käsitteli perusteelli-
sesti hengellistä siittämistä ja syntymää.) Enkelit ovat 
kuitenkin ikuisesti ”Jumalan poikia”, koska Jumala loi 
kunkin erilliseksi, kuolemattomaksi henkiolennoksi.

Huomaamme, että nämä aiemmin, ehkä miljoonia 
tai miljardeja vuosia ennen ihmisen luomista luodut 
enkelit huusivat ilosta kun maapallo luotiin. Jumala 
ei paljasta, kuinka monta enkeliä hän loi eikä kuin-
ka kauan sitten tämä tapahtui. Maapallo oli ensiksi 
enkeleiden asuinpaikka, koti. Seuraava oppitunti ker-
too enemmän enkelien luomisesta, tarkoitusperästä ja 
toimista. 

4. Luotiinko koko materiaalinen maailmankaikke-
us samaan aikaan kuin maapallo? 1. Moos. 1:1.

kommentti: 1. Moos. 1:1 kertoo, että Jumalan loi 
taivaat ja maan. Suomalaisessa käännöksessä taivaan 
lukee yksikössä. Alkuperäisessä Mooseksen kirjaamas-
sa hepreankielisessä tekstissä sekä muissa käännöksissä 
sana on kuitenkin – ”taivaat” – antaen ymmärtää, että 
koko aineellinen maailmankaikkeus luotiin samaan 
aikaan kuin maapallo. 

Täydellinen  
luomistyö turmellaan!

Opimme, että kaksi kaikkitietävää, kaikkivoipaa, täy-
dellistä superolentoa oli ikuisesti olemassa–omaten 
ylimmäisen mielen ja luomisvoiman. Nämä kaksi ju-
malolentoa muodosti Jumalaperheen ytimen; he loivat 
koko maailmankaikkeuden, myös ihmisen.

Kaksi superolentoa pohti, suunnitteli kaikessa rau-
hassa koko luomakunnan kuin ihmiset suunnittele-
vat ennen rakennustyön aloittamista. Emme tiedä, 

kuinka kauan pohtiminen ja suunnittelu kestivät 
ennen luomisen aloittamista.

Ensiksi kaksi ylintä olentoa suunnitteli ja loi ih-
missilmälle näkymättömät enkelit. Jumala loi henki-
olennot ennen kun loi maapallon, joka oli enkeleistä 
ainakin kolmanneksen koti tai ”asumus” (Juud. 1:6). 
Enkelit iloitsivat ja riemuitsivat, he ”lauloivat yhdes-
sä” ja ”huusivat ilosta”, kun maapallo luotiin (Job 38:7 
alkuteksti). 

1. Loiko Jumala enkelten, maan ja taivaitten lisäksi 
myös eri hallintotoimia? Kol. 1:16.

kommentti: Raamattu paljastaa, että Jumala asetti 
suuren arkkienkeli Luciferin maapallon valtaistuimel-
le johtamaan maan päälle asettamiaan enkeleitä. Ju-
malan laki, jonka mukaan Luciferin oli määrä hallita, 
on elämäntapa. Se on rakkauden tie–toisten hyvin-
voinnista huolehtiva–rauhan, harmonian, auttamisen, 
palvelemisen ja jakamisen tie.

2. Toimeenpaniko Lucifer Jumalan hallitusta maan 
päällä Jumalan lain mukaisesti? Kapinoiko Lucifer, te-
kikö hän suuresti syntiä? Hes. 28:12–15; Jes. 14:12–14. 
(Hes. 28:12–17 ensimmäisen osan ”Tyyron kuningas” 
viittaa Luciferiin, nykyiseen saatanaan, pahaan henki-
olentoon, joka innoitti ihmistä, ”Tyyron ruhtinasta” – jae 
2.) Kuka seurasi Luciferia tämän kapinassa? Ilm. 12:3–4.

kommentti: Arkkienkeli Lucifer kapinoi Juma-
laa vastaan. Hän ei jatkanut Jumalan maanpäällisen 
hallituksen toimeenpanemista. Kaikista enkeleistä 
kolmasosa seurasi petturi Luciferia tämän kapinassa, 
ja lähtivät valloittamaan Jumalan päämajan taivaassa, 
syrjäyttämään itse Luoja-Jumalan. Hyökkäys kuiten-
kin epäonnistui! Luciferin nimi muutettiin ”saatanak-
si”, vastustajaksi, ja häntä vallankaappausyrityksessä 
avustaneista enkeleistä tuli demoneja.

3. Muuttuiko kaunis, majesteettinen maapallo 
Luciferin synnin seurauksena tyhjäksi, kaoottiseksi, 
sekavaksi? 1. Moos. 1:2. 

kommentti: ”Autio ja tyhjä” on hepreaksi tohu ja 
bohu, mikä tarkoittaa myös ”kaoottista ja sekavaa”.

Sanat tohu ja bohu löytyvät myös Jer. 4:23, Jes. 
24:10 ja Jes. 34:11. Joka jakeessa kaaos ja sekaannus 
on synnin seuraus.

4. 1. Moos 1:2 maapallo oli kaaoksen, sekaannuksen 
tilassa. Loiko Jumala loi maapallon tällaiseksi? Jes. 45:18.

kommentti: Jes. 45:18 ”autioksi” on sama kuin 1. 
Moos.1:2 heprean tohu-sana, tässä tapauksessa Juma-
lan hallituksen ja lain vastaisen kapinan seuraamus  .

Jes. 45:18 mainintaan selvästi, että Jumala ei luo-
nut maapalloa ”tohuksi”, ei sekavaan häiriötilaan. 
1. Moos. 1:2 maapallo ”oli” – oikeammin käännettynä 
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maapallo tuli–kaoottisen sekavaksi! (Companion Bible 
selittää selvästi kaksi jaetta.) 

5. Kuinka 1. Moos.19:26 todistaa, että maapallo 
tuli erilaiseksi kuin alkuperäinen Jumalan luomistyö?

kommentti: Sama 1. Moos. 1:2 heprean ”oli” kään-
netään 1. Moos. 19:26 ”tuli”, jossa se viittaa selvästi 
muuttuneeseen tilaan. 1. Moos. 1:2 ”oli” ilmaisee siis 
alkutilasta poikkeavaa tilaa. Toisin sanoen maa ”tuli” 
erilaiseksi kuin se oli ollut aikaisemmin. 1. Moos. 
1:2 Rotherham-käännös kuuluu: ”Nyt maa oli tullut 
autioksi ja villiksi.” Maapalloa ei ollut luotu tällaiseksi!

Jumala ei luonut maapalloa sekavaksi, nurinkurisen 
kaoottiseksi paikaksi. 1. Kor. 14:33 toteaa, ettei ”Juma-
la ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala”. Paholai-
nen on! Jumala on rauhan, lain ja järjestyksen Jumala.

Jumala ei luonut maapalloa ensin kaoottisen seka-
vaksi, korjatakseen tilan myöhemmin. Tämä ei ole 
järkevää toimintaa!

6. Uudistiko Jumala enkelien syntiä seuranneen 
tuhon jälkeen maapallon pinnan, uudistiko Jumala 
maan sopivaksi kasvien, eläinten ja ihmisten elämäl-
le? Ps. 104:30. Lue 1. Moos koko luku 1, huomioi 
varsinkin jae 26.

kommentti: Kun Luciferin kapina pilasi täydelli-
sen maapallon, Jumala uudisti maan pinnan sopivaksi 
ihmiselämälle.

Seuraavaksi Jumala aloitti huikean luomistyöhön–
Jumala päätti lisääntyä ihmisten kautta! Jumalan luo-
misvoiman kohokohta–suurin saavutus–oli määrä olla 
enkeleitä ylempien jumalolentojen luominen Jumalan 
perheen jäseniksi!

Jumalan lisääntymisprojekti on niin uskomattoman 
valtava, että ihmismielen on vaikea käsittää sitä. Suuri Ju-
mala–ylin, itsessään olemassa oleva kaiken Luoja–lisään-
tyy nyt ja luo lopulta miljardeja itsensä kaltaisia olentoja. 
Jokainen Jumalan poika omaa jumalallisen, voimallisen, 
täydellisen luonteen–jokainen on vapaasta tahdosta täy-
dellisesti Isän henkinen, jokainen asettaa itsensä, jotta ei 
tee syntiä–jotta ei voi tehdä syntiä! (1. Joh. 3:9).

Saavuttaakseen tämän uskomattoman suuren pää-
määrän, Jumala teki ihmisen maan tomusta ”kal-
taisekseen”, jotta kun Jumala kutsuisi ihmisiä katu-
mukseen ja siittäisi heidät Pyhästä Hengestä, voisivat 
alkaa kehittää Jumalan kaltaisen luonteen lihasta ja 
verestä koostuessaan. Ylösnousemuksessa Luoja-Ju-
mala muuttaa heidät kuolemattomiksi ja antaa heille 
voimalliset, kaltaisensa henkiruumiit!

7. Kun Jumalan suunnitelma ihmiskunnalle on 
valmis, luoko Jumala uudet taivaat ja uuden maan? 
Jes. 65:17; Ilm. 21:1–5. 

kommentti: Luciferin kapinan aiheuttama kaaos 
on nähtävissä koko aurinkokunnassa. Toiset galaksim-
me osat ja koko maailmankaikkeus ovat saaneet myös 
kärsiä. Tulevaisuudessa Jumala tekee kaiken uudeksi!

Jumala teki maapallosta ihmiselle asuttavan paikan, 
mutta jätti muiden planeettojen (avaruusluotaimien 
osoittamien arpisten maisemien) ja avaruusromun 
tuhon jäljet selväksi mykäksi todistusaineistoksi syn-
nin–Jumalan hallituksen ja elämäntavan vastaisen 
elämän–seuraamuksista.

8. Osoittaako Jesaja selvästi, että Jumalan halli-
tus laajenee laajenemistaan maapallolla, galaksissam-
me, sekä lopulta jopa koko maailmankaikkeuteen? 
Jes. 9:6–7 (alkuteksti: hänen hallituksensa ja rauhan 
lisääntymisellä ei ole loppua).

kommentti: Jumala lupaa, että hänen hallituksensa 
lisääntymisellä ei ole loppua! Rauha, harmonia, onni 
ja iankaikkinen ilo leviävät kaikkialle maailmankaik-
keuteen. Pohdi, mitä kaikkea tämä tarkoittaa.

Tyhjälle planeetalle tai galaksille ei tarvitse tuoda 
rauhaa! Rauha täytyy tuoda paikkaan, jossa on asuk-
kaita–ehkä enkeleitä tai ihmisiä. Miksi hallitus ja 
rauha lisättäisiin staattiseen erämaahan, joka ei muutu 
nyt eikä myöskään iankaikkisesti miksikään? Jumalan 
jokaisella luomistyön osasella on tarkoitusperä.

Isä Jumala ja Jeesus Kristus lisääntyvät–he laajentavat 
Jumalaperhettä. Isä siittää todellisia poikia–kirjaimelli-
sia Jumalan perheen jäseniä, mikä on ihmiselämän tar-
koitus, mikä on maapallon tarkoitus, ja saattaa hyvin 
olla koko maailmankaikkeuden tarkoitus. On 
mahdollista, että Jumalan perhe laajenee ikuisesti!

Vain Jumalan vanhurskaan luonteen kehittävät ja 
Jumalan perheeseen syntyvät tulevat osaksi Jumalan 
alati laajenevaa hallitusta.

Luomisen  
kaksinaisuuden periaate 

Raamattu paljastaa, että Jumalan luova prosessi on 
kaksinainen–myös ihmiseen Jumalan kaltaisen luon-
teen luominen.

Ensiksi on tärkeä ymmärtää, että enkelit luotiin 
kahdessa vaiheessa. Kaksinaisuuden periaate nähdään 
enkelien, maapallon sekä ihmisen luomisessa. 

Jumala loi enkeleille mielen–kyvyn ajatella, ymmär-
tää, järkeillä ja tehdä valintoja. Enkeleiden luominen 
ei ole valmis ennen heidän kehittämäänsä luonnetta. 
Jumala ei voi luoda täydellistä, vanhurskasta luonnetta 
itsestään–automaattisesti. Prosessi vaatii aikaa, koke-
musta ja vapaan valinnan. Luonteen kehittäminen oli 
enkelien luomisen toinen vaihe.



mestariteoksia Jumalan luovan työn mestariteokset paljastuvat muotoilussa, tekniikassa ja työn laadussa – riikin-
kukon aistikkaiden höyhenien henkeäsalpaavassa kauneudessa, mehiläisen toiminnallisessa ja rakenteellisessa täydellisyydessä!

Herbert W. Armstrong College raamattukirjekurssi 11OPPITUNTI 17

Jumala opetti enkeleille ensin, millainen vanhurs-
kas luonne on. Se on kuuliaisuutta Jumalan hengelli-
selle laille–joka perustuu Jumalan hallitukseen.

Sitten seurasi fyysisen maailmankaikkeuden luomi-
nen. Tässäkin löydämme kaksinaisuuden periaatteen.

Jumalan fyysistä luomista voidaan verrata laaduk-
kaaseen, mutta viimeistelemättömään huonekaluun–
jota ei ole kiillotettu, lakattu tai maalattu.

Kun Jumala loi taivaan ja maan–maailmankaik-
keuden, lukuiset galaksit aurinkokuntineen ja planeet-
toineen–ne eivät olleet viimeistelemättömien huone-
kalujen lailla valmiita. Täydellisen järjestäytyneestä 
luomistyöstä puuttui kaunistava silaus! 

Nyt saavumme enkelien ja maapallon luomisen 
kaksinkertaiseen kaksinaisuuteen.

Jumalan sana kertoo, että maa oli ennen ihmisen 
luomista enkelien asuttama. Raamattu kertoo, että Ju-
mala asetti maapallolle ainakin kolmanneksen enkeleis-
tä, jotka saivat mahdollisuuden lisätä oman työpanok-
sensa–työstää maapallon monia alkuaineita, kohentaa 
ja kaunistaa maan pinta.

Tehtävä edellytti Jumalan hallituksen alaista har-
monista ryhmätyötä–kaikkien työskentelemistä yh-
dessä yhteisen, Jumalan määräämän tavoitteen saa-
vuttamiseksi. Jumalan tarkoitusperä oli, että maapallo 
toimisi ”koeplaneettana”, jossa koeteltaisiin kuuliai-
suus Jumalan hallitukselle sekä vanhurskaan luonteen 

kehittäminen. Enkelit pätevöityisivät loputtoman 
maailmankaikkeuden planeettojen viimeistelytyöhön!  

1. Kenet Jumala sijoitti maan auktoriteettiasemaan 
ohjaamaan enkelien ponnisteluja ja toimeenpanemaan 
enkeleille Jumalan hallitusta? Lue Hes. 28:13 ja Jes. 
14:12–14 uudelleen.

kommentti: Opimme, että Lucifer kääntyi lopulta 
Jumalaa vastaan   ja teki syntiä. Kun Lucifer (nyt saata-
na) teki syntiä, Jumalan hallitus ja Jumalan laki–kei-
no rakentaa ja kehittää vanhurskas, pyhä, täydellinen 
luonne–poistettiin maan päältä. 

2. Kun Jeesus Kristus palaa maan päälle, palauttaako 
hän kaiken ennalleen, myös Jumalan lain ja hallituksen 
kaikkialle maailmaan? Apt. 3:20–21; Jes. 2:2–3; 11:9.

kommentti: Jumalan hallitus johtaa alaisensa Ju-
malan hengelliseen lakiin perustuvaan Jumalan elä-
mäntapaan, joka on vanhurskaan, pyhän ja täydellisen 
luonteen kehittämisen tie. Se on rauhan, harmonian, 
onnen, ilon ja yltäkylläisyyden tuottava tie. Se on rak-
kauden tie. Tämän vuoksi Jumalan hallitus pitää pa-
lauttaa ja tullaan palauttamaan maapallolle! Tämä on 
Jumalan mielen tärkein asia.

3. Mikä oli Jumalan suunnitelman ensimmäinen as-
kel hänen hallituksensa maan päälle palauttamiseksi? 
Lue 1. Moos. 1:26 uudelleen. 

kommentti: Jumala loi ihmisen hallitsemaan maa-
palloa. Jumalan tarkoitus ihmisen luomiseksi oli: 

IN
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1) palauttaa Jumalan hallitus maan päälle, ja sääte-
lemällä ihmisen elämää tämän hallituksen kautta 
a) täydentää enkeleiden raunioittaman maapallon 
fyysinen luominen, ja b) prosessin kautta viimeistellä 
ihmisen luominen kehittämällä ihmiselle vanhurskas 
hengellinen luonne, ja 2) perustaa lukemattomista ju-
malaolennoista koostuva Jumalan valtakunta, joka lo-
pulta päättää koko maailmankaikkeuden luomistyön.

Tämä ylin tarkoitusperä edellytti, että ihminen hyl-
kää saatanan tien ja omaksuu Jumalan hengelliseen 
lakiin perustuvan Jumalan rakkauden tien. Suunni-
telma vaati, että ihminen muovattiin ensin materiasta, 
että saatanan ”ottamisen” tielle johdettu ihminen voi-
taisiin muuttaa – ”kääntää” parannuksen tekemisen, 
kasteen ja Pyhän Hengen vastaanottamisen kautta 
Jumalan rakkauden tielle. Tämä oli ehdottoman vält-
tämätöntä, sillä valmiita henkiolentoja (kuten pahaan 
kääntyneitä enkeleitä), ei voida muuttaa! Kun hen-
kiolento on luotu valmiiksi, se on vakaa ja ikuinen–
muuttumaton. Fyysinen aine on muuttuva, se pystyy 
jatkuvasti muuttumaan. 

Ensimmäinen luotu ihminen, Aadam, sai mahdolli-
suuden pätevöityä astumaan saatanan, entisen Lucife-
rin, tilalle hallitsemaan maailmaa Jumalan alaisuudes-
sa, palauttamaan Jumalan laki ja hallitus maapallolle. 
Aadamin täytyi kuitenkin ensin pystyä vastustamaan 
ja hylkäämään saatanan ”itselle ottamisen” tie, saata-
nan pahan hallituksen perusta, ja valitsemaan Juma-
lan lain tien–rakkauden, ”toiselle antamisen” – mu-
kainen elämä, mikä on Jumalan hallituksen peruskivi.

Luotuaan Aadamin ja Eevan Luoja–kaiken viisau-
den ja tiedon lähde–opetti Jumalan hallituksen ja hen-
gellisen lain periaatteet. (1. Moos. luku 2 sisältää pel-
kästään tiivistetyn yhteenvedon Jumalan opetuksesta.) 
Saatana pidettiin loitolla, kunnes Jumala oli opettanut 
parille tarvittavat tiedot.

4. Mitä tärkeitä asioita Jumala ilmoitti Aadamille ja 
Eevalle? 1. Moos. 2:8–9,15–17.

kommentti: Ihanan kauniissa Eedenin puutarhas-
sa, johon Jumala asetti Aadamin ja Eevan, oli kaksi 
erikoista, symbolista puuta. Puut kertovat, mihin 
maailma perustuu. Puista löytyy vastaus nykyisen 21. 
vuosisan suurimpaan mysteeriin. Miksi käsittämät-
tömän suuria tieteellisiä läpimurtoja ja ällistyttäviä 
tekniikan ihmeitä tuottavat ihmismielet eivät kykene 
ratkaisemaan omia ongelmiaan? Voimme ymmärtää 
tämän paradoksin kun ymmärrämme maailman alun 
kahden erityisen puun aikaiset tapahtumat.

Jumalan vapaasti tarjoaman ”elämän puun” hedel-
män ottaminen symboloi kuuliaisuutta ja uskollisuutta 

Jumalan rakkautta huokuvalle laille ja Jumalan Pyhän 
Hengen lahjan saamista–kuolemattomuuden siemen-
tä, joka siittää henkilön hengellisesti Jumalan perhee-
seen. Pyhän Hengen kautta tulisi myös hengellinen 
ymmärrys ja Jumalan kaltainen mieli. 

Toinen suuren symbolisen merkityksen omaava 
puu oli ”hyvän ja pahan tiedon puu”, jonka hedelmän 
ottaminen merkitsi tiedon hyvästä ja pahasta omak-
sumista–päättämistä itse, mikä on oikein ja mikä on 
syntiä. Tämä merkitsi tietysti Jumalan hengellisen, oi-
kean ja väärän määrittelevän lain hylkäämistä. Se tar-
koitti myös eroa Jumalan Pyhästä Hengestä, eroa ky-
vystä ymmärtää ja hyödyntää hengellistä tietoa, mikä 
johtaisi kuolemaan! 

5. Pätevöityikö Aadam, ensimmäinen ihminen, maan 
hallitsijaksi saatanan tilalle? 1. Moos. 3:1–6,17–19, 22–24.

kommentti: Jumalan loistavaksi arkkienkeliksi alun 
perin luoma Lucifer oli Jumalan luovan työn yksilölli-
nen huippusaavutus. Harva ymmärtää tänään, kuinka 
suuren vallan saatana omasi, sittemmin katala petos 
tavoitteenaan. Aadam selvästi aliarvioi saatanan täysin.

Kavala saatana saavutti Aadamin Eeva-vaimon 
kautta. Saatana ei kehottanut: ”valitse minun tieni”, 
vaan petti hienovaraisesti taitavasti käärmeen hah-
mossa ehdottaessaan: ”valitse oma tiesi”. Aadam, jota 
ei ollut petetty, seurasi vaimoaan ja hylkäsi Jumalan 
ilmoituksen tiedon lähteenä. Aadam uskoi saatanaa ja 
seurasi tämän tietä. Ihmiskunta on Aadamin jälkeen 
seurannut aina saatanan tietä. Aadam epäonnistui 
Jumalan hallituksen palauttamisessa, hän ei kyennyt 
syrjäyttämään maailmaa hallinnutta saatanaa. 

Kerrataan vielä. Kerubi Luciferia ylempää täydelli-
sempää olentoa ei kyetty luomaan; luonnetta ei kyetä 
luomaan hetkessä. Kun Lucifer kapinoi Jumalaa vas-
taan, Lucifer ja kolmannes enkeleistä valitsi pysyvästi 
pahaan luonteeseen johtavan tien. Jumala totesi, että 
hän voisi varmasti luottaa, että vain Jumalaperheen 
jumaljäsenet, ei alemmat olennot, voisivat olla lankea-
matta syntiin–olla kuin Jumala, joka ei voi tehdä syntiä.

Jumala päätti lisääntyä Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi 
luotujen ihmisten kautta, mutta loi ihmiset ensiksi kuo-
levaisiksi materiasta: lihasta ja verestä koostuviksi, jotta 
he voisivat katua syntejään–ja syntyä Isä Jumalan Pyhäs-
tä Hengestä siittämisen jälkeen Jumalaperheen jäsenek-
si. Aadamin synnin jälkeen Jumala sulki Pyhän Hengen 
kaikkien maailman ihmisten ulottuvilta. Kristus antoi 
itsensä Jumalan tarkoitusperän saavuttamiseksi.

Suunnilleen 4000 vuotta Aadamin syntiä seurasi 
Jumalan valtavan suunnitelman seuraava vaihe: luoda 
miljardeja itsensä kaltaisia Jumalaolentoja!
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6. Huomaa kaksinaisuuden periaate Jeesuksen Kris-
tuksen kohdalla. Miten 1. Kor. 15:45 viittaa Jeesukseen?

kommentti: ”Ensimmäinen” Aadam oli ensimmäi-
nen Jumalan maan tomusta luoma ihminen. Toinen 
tai ”viimeinen Aadam” oli Jeesus, myös lihaksi ja ve-
reksi tullut, mutta joka tuli ylösnousemuksessa kuo-
lemattomaksi Jumalan Pojaksi, täydentäen näin–olles-
saan esikoinen, alkuteksti ensiksi syntynyt, monien 
veljien joukossa–Jumalan ihmiskunnan luomistyön 
toisen, hengellisen, vaiheen.

Jumala ja Sana päättivät Jumalan suuren suunnitel-
man mukaisesti, että Sana riisuisi aikanaan kirkkau-
tensa ja syntyisi ihmiseksi Jeesukseksi Kristukseksi. 
Kristuksen synnitön elämä ja kuolema puolestamme, 
mitä seuraisi ylösnousemus kuolemattomuuteen, mah-
dollistaisi ihmisen luomisen hengellisen vaiheen–Ju-
malan lisääntymisen–Jumalan oman pyhän, vanhurs-
kaan ja täydellisen luonteen luomisen ihmiseen!

Ylin luomistyö vaati valtavan suuren suunnitelman! 
Jumalan mieli, tarkoitusperä, suunnitelma ja luomis-
työ–alkiosta aurinkoon, lopulta jumalaolentojen 
luominen–on valtava!

Ihmisen uskomattoman suuri potentiaali on suu-
ren, majesteettisen Jumalan lisääntyminen ihmi-
sessä. Ihminen voi kirjaimellisesti syntyä Jumalaper-
heeseen!

7. Pätevöityikö Jeesus Kristus, toinen Aadam, 
syrjäyttämään saatanan ja palauttamaan Jumalan 
hallituksen maan päälle? Matt. 4:1–11; 28:18.

kommentti: Kristus pätevöityi maapallon suureksi 
Kuninkaaksi voittamalla saatanan tien ja tottelemalla 
täydellisesti Jumalaa. Kun Kristus palaa, hän poistaa 
saatanan ja palauttaa maapallolle Jumalan hallituksen. 
Siihen asti hän toimii ylipappinamme ja auttaa meitä 
pätevöitymään kanssahallitsijoikseen–vastustamaan 
saatanaa, rakentamaan vanhurskaan luonteen, näin 
valmistaen tulevan hengellisen syntymämme Jumalan 
perheeseen! 

8. Mitä Jeesus kertoi tästä hengellisestä syntymästä? 
Joh. 3:3–8.

kommentti: Näemme taas kerran kaksinaisuuden 
periaatteen, tällä kertaa Jumalan lapsien luomisessa. 
Ihminen syntyy ensiksi verestä ja lihasta koostuvaan 
ihmisperheeseen, mutta syntyy toisen kerran hengestä 
koostuvaan Jumalan perheeseen! 

Jumalan luonne ilmoitetaan 
Miksi on tärkeää tietää, kuka ja mikä Jumala on? Ju-
malan olemassaolomme kunniakas tarkoitus on, että 
muutumme lopulta hänen kaltaisekseen!

Kun Jumala muodosti Aadamin maan tomusta, 
Aadam tehtiin Jumalan itsensä ”kaltaiseksi” – ulko-
muodoltaan. Tämä ainutlaatuinen muoto luotiin yk-
sinomaan ihmiselle. Ihmiselle annettiin myös äly–lah-
ja, kyky ajatella, järkeillä, tehdä valintoja ja päätöksiä. 
Tällaista Jumalan kaltaista mielen ominaisuutta ja 
luonnetta ei annettu millekään eläimelle. Ihminen 
omaa nämä ainutlaatuiset ominaisuudet ja kyvyt, 
koska häneen luotiin potentiaali tulla Jumalaksi!

Jotta Jumala voi saattaa loppuun ihmiskunnan hen-
gellisen jumalolennoiksi luomisen, meidän täytyy op-
pia ajattelemaan aina enemmän Jumalan lailla, kehit-
tämään lihaa ja verta olevina ihmisinä Jumalan asenne 
ja luonne. Ylösnousemuksessa–kun meidät muutetaan 
kuolemattomiksi henkiolennoiksi–omaamme Juma-
lan perheen jäseninä Jumalan ylimmän luonteen ja 
mahtavan voiman! 

Ihmiselämän tarkoitus on kasvattaa Jumalan 
kaltainen luonne. Mikä on Jumalan luonne?

Sekä Isän Jumalan että Pojan Kristuksen luonne 
on hengellinen pyhyys, vanhurskaus ja absoluuttinen 
täydellisyys. Tämä luonne voidaan kiteyttää sanalla 
rakkaus, joka määritellään ulosvirtaavaksi, rakastavak-
si, toisten ihmisten huolenpidoksi. Se on tapa ”antaa”; 
auttaa, palvella, jakaa – päinvastoin kuin saatanan 
paholaisen ”ottamisen” tie. 

Jumalan tiestä puuttuu kateus, himo ja ahneus, tur-
hamaisuus, itsekkyys, kilpailu, riita, väkivalta, tuho, 
kateus, mustasukkaisuus, kauna ja katkeruus.

Jumalan luonne säteilee rauhaa, oikeudenmukai-
suutta, laupeutta, onnea ja iloa luotujaan kohtaan.

Jumala on täydellisen, pyhän, vanhurskaan luon-
teen ruumiillistuma! Jumala elää täydellisen luon-
teen–ulosvirtaavan rakkauden tavalla. Jumalan 
elämäntapa, käytöstapa muodostui laiksi.

Jumala ei toimi koskaan järkähtämätöntä, täydel-
listä, pyhää, hengellistä lakiaan vastaan, joka tuottaa 
kaikkea hyvää. Jumala on asettanut tahtonsa, että ei 
voi tehdä syntiä eikä rikkoa lakiaan (1. Joh. 3:9).

1. Miten Raamattu määrittelee Jumalan luonteen? 
1. Joh. 4:8,16. Mikä on Jumalan rakkaus? 1. Joh. 5:3.

kommentti: Jumalan hengellisen lain avulla voim-
me tietää, millainen Jumala on, sillä laki kuvaa Juma-
lan luonteen ja elämäntavan–jotka kiteytetään sanalla 
rakkaus!

2. Kuinka Jeesus esitti yhteenvedon Jumalan laista? 
Matt. 22:36–40.

kommentti: Jumalan rakkauden laki määritellään 
kahden suuren käskyn kautta: rakasta Jumalaa ja 
rakasta lähimmäistäsi. Jumalan laki voidaan jakaa 
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kymmenen käskyn pykälään. Ensimmäiset neljä ker-
too, kuinka rakastamme Jumalaa, ja viimeiset kuu-
si, kuinka rakastamme lähimmäistämme–kaikkia 
ihmisiä.

3. Mitä tärkeää Jeesuksen tuli profetian mukaan 
tehdä Jumalan laille? Jes. 42:21. Mitkä kaksi esimerk-
kiä esittää, kuinka Jeesus teki kymmenen käskyä 

”suureksi”? Matt. 5:21–22,27–28.
kommentti: Kun kymmenen käskyä asetetaan hen-

gellisen ”suurennuslasin” alle, hengellisen periaatteen 
mukaisesti ne voidaan suurentaa pykäliksi. Laajassa 
mielessä koko Raamattu on Jumalan lain suurennos. 
Laki on kaikkien Raamatun kirjoitusten perusta. Laki 
määrittää Jumalan elämäntavan–tien rauhaan, menes-
tykseen, onneen, iloon ja iankaikkiseen elämään. Huo-
maa, millä lailla Jumalan laki on Jumalan kaltainen.

4. Onko Jumalan laki hyvä? Room. 7:12.
kommentti: Jumala on hyvä!
5. Onko Jumalan laki vanhurskas? Sama jae.
kommentti: Jumala on vanhurskas!
6. Onko Jumalan laki pyhä? Sama jae.
kommentti: Jumala on pyhä!
7. Onko Jumalan laki hengellinen? Jae 14.
kommentti: Jumala on hengellinen!
8. Onko Jumalan laki täydellinen? Ps. 19:7.
kommentti: Jumala on täydellinen!
9. Muuttuuko Jumalan luonne koskaan? Mal. 3:6; 

Hepr.13:8. Onko Jumalan laki–kaikki Jumalan käs-
kyt mukaan lukien– aina ja ikuisesti muuttumaton, 
ikuinen, järkkymätön? Ps. 111:7–8. 

kommentti: Jumala on ikuinen ja myös Jumalan 
laki on ikuinen, sillä laki ilmaisee Jumalan varsinaisen 
luonteen!

Jumalan laki on samansuuntainen kuin Jumalan 
luonne. Laki on rakkauden tie. Laki on antamisen, 
palvelemisen, auttamisen tie. Laki on Jumalan luon-
ne! Jumala huolentii kaikesta ihmiskunnasta. Jumala 
antoi ainokaisen Poikansa sovittaakseen ihmiset ty-
könsä, mahdollistaen ihmisille luonteensa ilon ja ian-
kaikkisen elämän. Jumala on antanut meille jokaiselle 
ylenpalttisesti hyviä ja kallisarvoisia lahojaan, kuten 
Pyhän Henkensä, jonka saamme siittämisen yhteydes-
sä Isältä, tehtyämme parannuksen ja käännyttyämme 
saatanan maailman väärästä suunnasta ja alettuamme 
vastustaa sitä, kun käännymme Jumalan puoleen 
uskossa Jeesukseen Kristukseen henkilökohtainen 
Vapahtajamme!

10. Mitä Jumalan luonnon ominaisuuksia, ”hedel-
miä”, Jumalan lapset tuovat esiin Jumalan Hengestä 
siittämisen jälkeen? Gal. 5:22–23; 2. Tim. 1:7. 

kommentti: Vanhurskas, pyhä, jumalallinen luon-
ne on rakkauden, ilon, rauhan, kärsivällisyyden, ar-
mon, ystävällisyyden, hyvyyden, uskollisuuden, lem-
peyden, nöyryyden, maltin, itsehillinnän omaamista 
ja oikeaan suuntaan itsensä ohjaamista. Luonteeseen 
liittyy myös tieto, viisaus, tarkoitusperä ja kyky–kaik-
ki valvonnan alaisena ja vapaan valinnan kehittämänä.

11. Onko rakkaus Jumalan luonnon suurin yk-
sittäinen ominaisuus? 1. Kor. 13:1–8,13. Miksi? 
1. Joh. 4:16. Miten voimme omata tämän jumalallisen 
rakkauden? Room. 5:5.

kommentti: Meissä voi olla Isän rakkaus, jos omaam-
me Isän Hengen, jos pyrimme elämään Jumalan taval-
la, pitämään Jumalan käskyt sekä lain ”kirjaimen” että 
hengellisen tarkoitusperän, periaatteen, mukaisesti.

Jeesus suurensi kymmenen käskyä osoittamalla, mi-
ten lain periaate kattaa kaikki mahdolliset ihmisrikko-
mukset. 2. Kor. luku 3 osoittaa, että meidän tulee so-
veltaa Jumalan lain periaatetta, joka voidaan tiivistää 
yhdellä sanalla–rakkaus.

On ainoastaan kaksi elämäntapaa: Jumalan tie, 
joka ilmaistaan Jumalan rakkauden lakina ja tiiviste-
tään kymmeneen käskyyn, ”antamisen” tie; saatanan 
kilpailun, ahneuden ja turhamaisuuden tie, ”ottami-
sen” tie, mikä tarkoittaa tottelemattomuutta Jumalaa 
kohtaan. Kaikki kärsimys–kaikki pelko, kurjuus ja 
kuolema on seurausta saatanan ”ottamisen” elämän-
tavasta, kun emme elä Jumalan ”antamisen” tavalla, 
mikä on ainoa rauhaan, onneen ja iloon johtava tie .

Kolmasosa enkeleistä epäonnistui Jumalan luon-
teen kehittämisessä, mikä olisi taannut ikuisen rauhan 
ja onnen. Nämä enkelit uskoivat, että saatanan ”otta-
misen” tie oli parempi kuin Jumalan ”antamisen” tie, 
miksi he kehittivät pahan luonteen. Kapinallinen Lu-
cifer ei ollut enää pätevä hallitsemaan maapalloa. Jon-
kun täytyi astua hänen tilalleen. Jumala loi Aadamin 
ja tarjosi tälle mahdollisuuden kehittää vanhurskaalta 
hallitsijalta vaadittava jumalallinen luonne. Aadam 
kuitenkin epäonnistui tehtävässä.

Aadamin jälkeläiset–koko ihmiskunta–syntyivät 
saatanan kilpailun, kamppailun ja väkivallan maail-
maan. Ihmisten sallittiin rikkoa Jumalan lakia suurta 
tarkoitusperää varten. Jumala haluaa, että ihmiset op-
pivat kokemuksen kautta–ja kokemus vaatii aikaa–että 
saatanan ”ottamisen” tie, joka on tottelemattomuutta 
Jumalan hengellistä lakia kohtaan, aiheuttaa pelkästään 
kurjuutta, kärsimystä, surua sekä kuoleman.

Jumalan kutsumat ihmiset, jotka päättävät vapaa-
ehtoisesti hylätä saatanan tien ja vastustaa sitä, elävät 
kuuliaisina Jumalalle, kehittävät pyhän, vanhurskaan, 



yleismaailmallinen Jumalan tarkoitus ihmiskunnalle ulottuu maailmankaikkeuden syvyyteen, Jumalan 
Hengestä syntyneet lapset viimeistelevät Jumalan luomistyön kunniakaan kauniiksi! Kuvassa on Linnunrata.

NASA

täydellisen Jumalan luonteen. Näin toimimalla he pä-
tevöityvät hallitsemaan Jeesuksen Kristuksen, toisen 
Aadamin kanssa, joka palaa pian ja asettuu saatanan 
sijalle maailman hallitsijaksi ja palauttaa Jumalan 
hallituksen koko maapallolle! 

Jumala luo nyt ylimmän  
mestariteoksensa!

Mikä on kaikkivaltiaan Jumala-Luojan ylin mahdolli-
nen suoritus? Enkelit? Taivas ja maa–koko maailman-
kaikkeus? Ensimmäinen ihminen?

Ei mikään näistä!
Jumalan luomistyön ylin huippusaavutus on luoda 

Jumalan oma täydellinen, pyhä, vanhurskas luonne 
siittämiinsä lapsiin!

Edes Jumalan suurin voima ei kykene saavuttamaan 
tätä tulosta pelkällä jumalaisella komennolla! On jo-
tain, jota edes Jumala ei saavuta yksin–omin avuin.

Kuningas Daavid pohti Jumalan tarkoitusperää 
ihmiselle: ”Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun 
sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, 
niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai 
ihmislapsi, että pidät hänestä huolen?” (Ps. 8:3–4).

Satatuhatta suurelle stadionille kokoontunutta ih-
mistä näyttää taivaalta satojen metrien päästä merki-
tyksettömiltä muurahaisilta   . Miksi Jumala muistaa 
mitättömiä ihmisiä?

Heprealaiskirjeen luku 2 lainaa samaa psalmia, ja-
keessa Jumalan sana paljastaa, että Jumala on päättänyt 

saattaa ihmisessä loppuun luomistyönsä täydellisyyden 
huipun! Jumalan YLIN TAVOITE–hänen perimmäi-
nen tarkoituksensa ihmiskunnalle–on Jumalan oman 
täydellisen, vanhurskaan hengellisen luonteen luominen 
ihmisessä, joka tehdään kuolemattomaksi ja tulee osak-
si Jumalaperhettä! Jumala ei kuitenkaan voi saavuttaa 
tätä itse–yksinään. Ihmisellä on oma osansa koko luo-
makunnan ylimmän mestariteoksen saavuttamisessa.

Täydellinen luonne on kehitettävä–ajan kanssa–
luotavan yksilön vapaasta tahdosta. Jopa silloin Py-
hän Jumalan, joka yksin omaa vanhurskaan luonteen, 
täytyy osallistua ja istuttaa luonne ihmiseen.

Mitä vanhurskas luonne tarkoittaa?
Täydellinen, pyhä ja vanhurskas luonne on erilli-

sen, riippumattoman yksilön kyky erottaa vapaasti 
valiten tosi, oikea ”antamisen” Jumalan tie saatanan 
väärästä ”ottamisen” tavasta; antautua vapaaehtoisesti, 
täydellisesti ja ehdoitta Jumalan alaisuuteen Jumalan 
täydelliselle tielle–taipua Jumalan voittamaksi–päättää 
vastoin houkutusta ja omaa halua elää ja tehdä oikein–
jopa vakavissa koettelemuksissa.

Ajattele: Kun Jumala loi enkelit, Jumala ei kyennyt 
rakentamaan, luomaan enkeleihin hetkessä jumalal-
lista luonnetta, muuten enkelit olisivat olleet pelkkiä 
robotteja–vailla luonnetta.

Enkelien luominen ei voinut olla valmis–täydel-
linen–ennen joko vanhurskaan tai pahan luonteen 
muodostumista ja juurtumista enkeleiden omasta 
päätöksestä ja tahdosta.



tilaa ilmaiskirjallisuutta sähköpostiosoitteesta:

cc@hwacollege.org
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Kun Lucifer ja kolmasosa enkeleistä kapinoi, näi-
den enkelien luominen oli valmis–heistä tuli pahan 
luonteen omavia demoneja! Kun enkelien kohtalokas 
suunta oli asetettu, niiden luominen oli täydellinen. 
Kuolemattomina henkiolentoina enkelit eivät voi enää 
koskaan muuttua.

Isän Jumalan ja Poika Kristuksen luonne, jonka 
kehittämisessä Lucifer ja kolmasosa enkeleistä epäon-
nistui, on hengellinen pyhyys, vanhurskaus ja abso-
luuttinen täydellisyys–Jumalan lain tie. Jumala ei tee 
koskaan syntiä eikä riko lakiaan. Jumala luo parhail-
laan saman itsensä kaltaisen luonteen Hengestä siitet-
tyihin kristittyihin, kuin nämä elävät omasta tahdosta 
Jumalan Pyhän Hengen avulla Jumalan vanhurskaan 
elämäntavan tavalla!

Aikaisemmat Herbert W. Armstrong College raa-
mattukirjekurssin opetukset paljastavat, millä tavalla 
Jumala luo täydellisen, synnittömän luonteensa kutsu-
miinsa ihmisiin. (Kertaa nämä oppitunnit.) Oppitun-
ti 9 osoittaa, että pahan luonteen syntiä tekemällä (ja 
kaikki paitsi Kristus ovat tehneet syntiä–Room. 3:23) 
kehittäneiden ihmisten täytyy ensin katua rikkoneen-
sa Jumalan pyhää, vanhurskasta lakia, minkä jälkeen 
heidät tulee kastaa ”syntien anteeksiantamiseksi” (Apt. 
2:38), kuten oppitunti 10 perusteellisesti selittää.

Seuraavaksi Jumalan sana lupaa, että synneistään 
parannuksen tekevät ja jotka kastetaan, saavat Juma-
lalta Pyhän Hengen lahjan, että heille myönnetään hen-
gellinen ymmärrys ja voima tarvittavan vanhurskaan 
luonteen kehittämiseksi. Oppitunti 11 kattaa aiheen 
yksityiskohtaisesti.

Oppitunti 12 osoittaa, miten Jumalan Hengestä 
siitetty kristittyjen on määrä kehittää Jumalan pyhä, 

vanhurskas luonne ja kasvaa siinä. Hengellisen luon-
teen kasvu seuraa Jumalan elämäntavan noudattami-
sesta, kuten Raamattu ilmoittaa. Oppitunti 12 kertoo 
Jumalan tiestä–kristillisestä elämäntavasta.

Lopulta Jumalan Hengestä siitettyjen lasten syn-
tyessä ylösnousemuksessa iankaikkiseen elämään 
Jumalan luomakunnan ylin mestariteos on valmis! 
Jumalan kutsumat ihmiset, jotka ovat vapaaehtoisesti 
päättäneet työskennellä lihasta ja verestä koostuvina 
yhdessä Luojansa kanssa tämän saattaessa valmiiksi 
ylimmän luomistyönsä, ovat viimein ”valmiita” luo-
muksia–Jumalan omaksi hengelliseksi ”kuvaksi” luotu-
ja, omaten Jumalan täydellisen, vanhurskaan, pyhän 
luonteen–ikuisia Jumalan hallitsevan perheen jäseniä, 
jotka eivät voi tehdä syntiä! (1. Joh. 3:9). 

oppikurssiin 
LIITTYVÄÄ LISÄLUKEMISTA

Suosittelemamme kirjallisuus  
liittyy oheisen oppikurssin sisältöön.


