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Kirjeitä  
kurssilaisilta 

Hämmästyksekseni lähettämänne kurssin opetus erosi 
huomattavasti minulle aikaisemmin opetetusta. Toi-
nen oppitunti hämmensi minut täysin. En ole koskaan 
aikaisemmin opiskellut yhtä hyvin koottua oppikurs-
sia. Toivottavasti läpäisen kurssin...

Kiitos oppitunneista, jotka ovat valaisseet minut 
katsomaan Jumalan sanaa uudesta näkökulmasta. Siu-
nausta Herbert W. Armstrong Collegen työlle. Jumala 
levittää kauttanne totuutta hämmästyttävällä tavalla. 
Jatkakaa totuuden ja valon tiellä. 

L. P., Firenze, Colorado, usa 

Kiitos kaikille arkailemattomasta totuudesta. Tarvitaan 
lisää kristittyjä, jotka opettavat Raamatusta rohkeasti, 
että Jeesus Kristus opetti Isänsä valtakunnasta. Opis-
kelen parhaillaan tarjoamanne raamattukirjekurssia.

Olen myös Trumpet–lehden ja kirjojanne lukija. G. 
Flurryn ohjelma on mainio. Trumpet auttaa minua ym-
märtämään poliittisia ja kansainvälisiä ongelmia, jotka 
ovat Raamatun profetioita. Ihminen ei voi ratkaista 
maailman ongelmia...

Jatkakaa hengellisestä taistelua pahaa vastaan, ja ju-
listakaa maailman ihmisille, että Isämme valtakunta, 
joka siunaa meitä rakkaudella, ei sodalla, on tulossa.

 A. J., Philadelphia, Pennsylvania, usa 

Kiitos vastaanottamastani kirjallisuudesta, joka on 
opettanut minulle uskomattoman paljon Raamatun eri 
aiheista. Raamattukirjekurssinne auttaa suuresti Raa-
matun tutkimisessa.

On erinomaista, että Philadelphia Church of God 
toimii nykyisinä vaikeina aikoina. Jatkakaa Jumalan 
työtä. Odotan joka sunnuntaiaamu innolla G. Flurryn 
Key of David -ohjelmaa, ja odotan myös tulevaisuudessa 
inspiroitua työpanostanne. 

 J. L., Ridgewood, New York, usa 
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ylösnousemusta odottavat Miljoonat historian ihmiset kuolivat  
olematta tosi kristittyjä, miljoonat kuolivat tuntematta pelastusta.  

Nykyuskonto opettaa, että nämä kaikki ovat kadotettuja - Raamattu ei opeta!
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Onko nyt ainoa  
pelastuksen päivä?

Nykykristinuskon mukaan ihmiset ovat – joko kadotettuja tai pelastettuja. 
Kuinka käy jo kuolleille ihmisille, jotka eivät ole koskaan kuulleet Kristuksen  

nimeä? Tuomitseeko oikeudenmukainen Jumala heidät?

N
ykyinen valtakristinusko opet-
taa, että ihmiset joko–joutuvat ka-
dotukseen tai pelastuvat. Miten 
käy ihmisille, jotka kuolevat kuule-
matta Kristuksesta? Tuomitseeko oi-

keudenmukainen Jumala heidät?
Yleisen uskomuksen mukaan Jumala yrittää nyt 

pelastaa kaikki maailman ihmiset; Jumala kamp-
pailee saatanaa vastaan epätoivoisesti pelastaak-

seen koko ihmiskunnan ja paholainen yrittää kuu-
meisesti saattaa mahdollisemman monet ikuiseen 

”kadotukseen”. 
Jos tämä uskomus on totta, kuka on voitolla?
Jos Raamatun mukaan kaikkivoipa Jumala ja saa-

tana todella kamppailevat ihmishengistä, niin miksi 
kaksi kolmasosaa maailman ihmisitä ei ole tänään 
kristittyjä? Miksi miljardit ihmiset kuolivat vailla 
mahdollisuutta pelastua?



saatanan petos alkoi 
vuosituhansia sitten  Jumala on sallinut 
saatanan pettää maailman ihmisiä noin 6 000 vuoden 
ajan väärillä uskomuksilla ja käytännöillä, kuten puusta 
ja kivestä valmistettujen epäjumalien palvonnalla ja 
kuolleista ”erkanevien sielujen” kunnioittamisella.
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Virheellinen olettamus!
Moni saarna perustuu oletukseen, että ”olet tällä het-
kellä joko pelastettu tai kadotettu sielu!”

Moni saattaa surra kuolleen lähimmäisensä puoles-
ta, joka ei ”tunnustanut Kristusta Herrakseen”, saattoi 
tehdä elämänsä aikana monia pahoja syntejä tai oli 

”hyvä ihminen”, mutta ei aktiivisesti seurakunnan jä-
sen. Osa epäilee, kuoliko perheen jäsen ”pelastettuna”.

Opetus, että henkilö on joko pelastettu tai kadotet-
tu, perustuu olettamukseen, että Jumala yrittää pelas-
taa nyt koko maailman–että seurakunnan tehtävä on 
pelastaa ihmiskunta–että nyt on ”ainoa pelastuksen 
päivä”.

Kaikki edelliset oletukset ovat vääriä!

Miksi useimmat eivät 
ole ymmärtäneet

Valtaosa ihmisistä ei ole kuullut koskaan tosi evanke-
liumia–hyvää uutista tulevasta Jumalan valtakunnasta. 
Useimmat evankeliumin kuulleet eivät ole ymmärtä-
neet sen viestiä, koska saatana on pettänyt heidät (Ilm. 
12:9 villitsijä, alkuteksti pettäjä), miksi heillä ei ole 
ollut mahdollisuutta ymmärtää ja pelastua!

Ovatko nämä kaikki ihmiset syyttään ikuisesti 
”kadotettuja”?

Hätkähdyttävä totuus on, että Jumalan tarkoi-
tusperä ei ole, että kaikki ihmiset ymmärtäisivät hä-
nen totuutensa tänä aikana! Jos Jumala haluaisi, että 
ihmiset ymmärtäisivät hänen viestinsä, he ymmärtäi-
sivät Jumalan viestin!

Moni olettaa, että Jeesus puhui vertauksin tehdäk-
seen sanomansa selkeämmäksi. Tämä ei pidä kuiten-
kaan paikkansa. Jeesus puhui vertauksilla salatakseen 
sanomansa todellisen merkityksen, etteivät kuulijat 
ymmärtäisi hänen sanomaansa. Kun Jeesus oli esittä-
nyt vertauksen kylväjästä, Jeesuksen opetuslapset tie-
dustelivat, miksi hän puhui vertauksin (Matt. 13:10; 
Mark. 4:10). Huomaa Kristuksen vastaus: ”Että he nä-
kemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla 
kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi...” (Mark. 4:11–12). 

Jumala on sallinut valtaosan ihmiskuntaa sokeu-
tua totuudelleen. Jumala on sallinut saatanan pettää 
maailman ihmiset. Jumalan tarkoitusperä Kristuksen 
paluuseen saakka on, että vain Jumalan tarkoituksella 
kutsumista (Joh. 6:44, 65) voi tulla tosi kristittyjä.

Opimme edellisellä oppitunnilla, että näitä Ju-
malan perheen jäseniä koulutetaan Jumalan pian tu-
levaan maailmanhallituksen kuninkaiksi, papeiksi, 
opettajiksi ja virkailijoiksi. Nyt vain suhteellisen harva 
kutsutaan täyttämään toimet. Jumalan tosi seurakun-
ta kouluttaa ja valmistaa jäseniään opettamaan koko 
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OPPITUNTI 25
Miksi maailman ihmiset  

on sokeutettu 
Jumala, koko maailmankaikkeuden hallitsija, asetti 
arkkienkeli Luciferin maan päälle toimeenpanemaan 
Jumalan hallitusta. Kun Lucifer kapinoi Jumalan hal-
litusta vastaan, Jumala muutti hänen nimensä saata-
naksi, mikä tarkoittaa vastustaja, kilpailija, vihollinen.

Jumala ei ole kuitenkaan vielä poistanut saatanan 
auktoriteettiasemaa. Jumalan suunnitelmaan kuuluu, 
että saatana saa jatkaa maan valtaistuimella kunnes 
hänen seuraajansa Jeesus Kristus ottaa itselleen maan 
hallituksen auktoriteettiviran.

Aiemmilla oppitunneilla opimme, kuinka saatana 
petti Eevan hienovaraisen kierosti Eedenin puutarhas-
sa. Saatana ei esittänyt Eevalle: ”Valitse minun hallituk-
seni, minun turhamaisuuden ja itsekeskeisyyden tieni 
ja hylkää Jumala.” Saatana houkutteli Eevaa kielletyn 
puun kauneudella, vetosi tämän intellektuelliin turha-
maisuuteen ja vihjasi, ettei Jumala ollut toiminut rei-
lusti pidättäessään heiltä osan tietoa. Saatana vakuutti 
myös, ettei Eeva kuolisi (1. Moos. 3:1–6) vaan että 
tämä oli kuolematon sielu materiaalisessa ruumiissa.

Eeva petettiin perusteellisesti uskomaan saata-
naa ja epäilemään Jumalaa. Eeva söi kielletyn puun 
hedelmän ja antoi sen myös miehelleen. Aadam oli 
Jumalalle tottelematon omasta tahdostaan, mutta ei 
uppiniskaisen tottelematon. Kun Aadam otti kielletyn 

hedelmän, Aadam päätti valita itse, otti itselleen etu-
oikeuden päättää, mikä oli hyvä ja paha–mikä oli oi-
kein ja väärin–mikä oli vanhurskaus ja mikä oli synti. 
Aadam teki väärän päätöksen: Jumala ei ollut antanut 
hänelle auktoriteettia päättää asiasta. Päätös kuului 
yksin Jumalalle!  

Ensimmäinen ihminen epäili Jumalaa, päätti tot-
telemattomana matkata omaa tietään, toimia omalla 
tavallaan. Kun Aadam hylkäsi Jumalan auktoritee-
tin, Aadam hylkäsi Jumalan ilmoittaman hengelli-
sen tiedon ja alkoi noudattaa saatanan itseen suun-
tautuvaa elämäntapaa–”ottamisen” elämäntapaa–ei 
Jumalan ”antamisen” elämäntapaa. Näin ollen koko 
ihmiskunta, harvoja Jumalan tarkoituksella saatanan 
maailmasta pois kutsumia lukuun ottamatta, on ollut 
6000 vuoden ajan saatanan pettämä.

Toisin sanoen ensimmäiset vanhempamme joutui-
vat saatanan ”kidnappaamiksi”. He päättivät seurata 
sieppaajan tietä, kieltäytyivät uskomasta potentiaa-
lisen hengellisen Isänsä elämäntapaa, jolle he olivat 
tottelemattomia.

Saatanan tien valinnut ja Jumalan tien hylännyt 
Aadamin teki saatanan ihmiskunnan ”jumalaksi”. 
Raamattu osoittaa, että Jumala salli saatanan pettää 
ihmiskunnan ja vaikuttaa ihmisiin kun Aadam oli 
syönyt hyvän ja pahan tiedon puun hedelmästä. 

Todistetaan asia muutamista raamatunjakeista.

ihmiskuntaa, kun Jumala perustaa koko maailmaa 
hallitsevan valtakuntansa päämajan Jerusalemiin.

Jokainen kutsutaan
Jumala paljastaa pyhässä Raamatussa–innoittamas-
saan sanassa–että vielä kutsua saamattomilla ihmisillä 
on vielä tilaisuus pelastua! Muista, ettei Jumalan tarkoi-
tus ole pelastaa nyt vielä kaikkia.

Kun Kristus palaa ja perustaa Jumalan valtakun-
nan maan päälle, hän opettaa pelastuksen tien miljoo-
nille kutsuttaville ihmisille, joilla on nyt mahdollisuus 
ymmärtää Jumalan totuus ja syntyä tuhatvuotisen val-
takunnan aikana Jumalan perheeseen. 

Entä miljardit, jotka kuolivat kuulematta tai ym-
märtämättä pelastuksen tietä? Heidät herätetään 

tuhatvuotisen valtakunnan päätyttyä jälleen kuole-
vaisiksi ihmisiksi, jolloin heillä on mahdollisuus ym-
märtää Jumalan totuus, tulla Jumalan hengestä siite-
tyiksi, kasvaa Jumalan luonteen omaaviksi, ja vihdoin 
Hengestä syntyneiksi Jumalan perheen jäseniksi.

Jumala ei katso henkilöön (Apt. 10:34). Jokainen 
saa lopulta kutsun ja mahdollisuuden pelastua! Jumala 
on ehdottoman oikeudenmukainen!

Tämä tärkeä totuus on kirjattu selvästi Raamatun 
sivuille. Lue kaikkien vastausten raamatunjakeet. Älä 
lue pelkästään oppituntia läpi–todistaa itsellesi to-
tuus Raamatusta. ”Koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä 
hyvää on” (1. Tess.5:21).

Tutkitaan tätä silmät avaavaa, rohkaisevaa aihetta 
Jumalan sanan pohjalta.
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1. Onko saatana tämän maailman jumala? 2. Kor. 
4:4. Onko saatana sokaissut ihmiset Jumalan totuudel-
le? Sama jae. Onko saatana myös ilmavallan hallitsija? 
Ef. 2:2. Vaikuttaako, ”tekeekö hän työtään ” tottele-
mattomissa ihmisissä? Sama jae. Onko saatana pettänyt 
koko maailman? Ilm. 12:9 (villitsijä, alkuteksti pettäjä).

kommentti: Saatana, ”ilmavallan hallitsija” vai-
kuttaa ihmiskuntaan ”lähettämällä” jokaisen ihmisen 
ihmishenkeen omia turhamaisuuden ja itsekkyyden 
tunteitaan ja asenteitaan, jotka ihmiset hyväksyvät ja 
ilmaisevat tietämättään omina asenteinaan. ”Ihmis-
luonto” on todellisuudessa saatanan luonto ihmisissä 
ilmaistuna. Koska ihmiset ovat saatanan pettämiä, he 
eivät ole tietoisia saatanan hengellisestä lähetystoimin-
nasta, eivätkä voi edes aavistaa, että heitä on petetty.  

2. Ovatko tosi kristityt Kristuksen ja Jumalan 
omia? Mark. 9:41; 1. Kor. 3:23; 6:20. Lunastaako Ju-
mala ihmiset tämän takia Kristuksen kautta takaisin? 
Matt. 20:28; Kol 1:14; 1. Tim. 2:6; 1. Piet. 1:18–19.

kommentti: ”Lunastaa” (josta sana ”lunastus” tu-
lee) tarkoittaa menetetyn omistukseen takaisin palaut-
tamista. Jos olemme kristittyjä, Kristus on lunastanut 
– ”ostanut” meidät takaisin Jumalalle. Jumalan avulla 
Kristuksen uhrin ansiosta emme ole enää kidnapattu-
ja saatanan lapsia vaan tulemme Hengestä siitetyiksi 
Jumalan lapsiksi! Se, että Kristuksen oli maksetta-
va lunnaat (uhrattava elämänsä) lunastaakseen nyt 
omansa takaisin, osoittaa, että me kaikki kuuluimme 
saatanalle! (Joh. 8:44; 1. Joh. 3:8; Room. 6:16.)

3. Mikä oli Jumalan Aadamille antaman varoituk-
sen mukainen synnin rangaistus? 1. Moos. 2:17.

kommentti: Aadam ja Eeva tekivät syntiä, kun he 
söivät hyvän ja pahan tiedon puun hedelmän. Juma-
la oli tietoinen että he saattaisivat valita väärin, mut-
ta ei voinut poistaa selväsanaisesti ilmoittamaansa, 
tottelemattomuudesta seuraavaa rangaistusta. 

Kuinka Jumala kykeni pelastamaan potentiaaliset 
hengelliset lapsensa sieppaajan–saatanan paholaisen 
otteesta? Jumala julisti ”hamasta maailman perustami-
sesta” (Ilm. 13:8) – Aadamin tehtyä syntiä alkaneesta 
nykyisen saatanan tiehen perustuvan sivilisaation pe-
rustamisesta–lähettävänsä tulevan Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen, joka eläisi vailla syntiä ja maksaisi ihmisen 
synnin tuoman rangaistuksen.

Jumala määritti tuolloin, että myös Aadamin kaik-
kien lasten olisi kuoltava: ”On määrätty, että heidän 
kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuo-
mio” (Hepr. 9:27). Kuinka ihminen tuomittaisiin 
kuoleman jälkeen? Vastaus paljastuu oppitunnin 
myötä Raamatusta! 

4. Tarjosiko saatana Kristukselle kaikkien maail-
man valtakuntien hallitusvallan, jos Kristus palvoisi 
saatanaa? Matt 4:8–9. Myönsikö Kristus, että saatana 
on tämän maailman hallitsija? Joh. 14:30.

kommentti: Lukemamme jakeet osoittavat selväs-
ti, että saatana on tämän nykyisen pahan maailman 
hallitsija. Saatana saa jatkaa valtaansa kuitenkin vain   
Jumalan luvalla. Jumala sallii saatanan hallita ihmis-
kuntaa 6000 vuoden ajan, minkä päättyessä Kristus 
puuttuu voimallisesti maailmantapahtumiin, palauttaa 
Jumalan hallituksen maan päälle ja hallitsee seuraavat 
1000 vuotta. Jumalan suunnitelma kattaa yhden pro-
feetallisen ”viikon”, jossa yksi päivä on niinkuin tuhat 
vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä (2. Piet. 3:8).

Jumala on sallinut tämän profeetallisen viikon 
kuutena ensimmäisenä päivänä saatanan vaikuttaa 
ihmisiin ja pettää heitä.

Saatanan työ on petoksen työ–hän pettää ihmis-
kuntaa–saatana kääntää Jumalan totuuden päälael-
leen–hän saa rehellisen vilpittömät ihmiset hyväksy-
mään totuuden sijasta väärennöksen–hän pettää ihmi-
set syntiin. Saatana on työskennellyt ollut ammatissaan 
erittäin menestyksekkäästi lähes 6000 vuoden ajan!

Elämme nyt saatanan kuuden tuhatvuotisen pe-
toksen päivän loppuhetkiä. Seuraava, seitsemäs tuhat-
vuotinen päivä, on Herra Jumalan sapatti. Seitsemäs 

”päivä” ei kuulu saatanalle vaan Jumalalle. Saatana ei 
saa tehdä silloin enää työtänsä vaan hänet kahlitaan 
ja heitetään syvyyteen (Ilm. 20:1–3). Saatana ei saa 
pettää tuhatvuotisessa valtakunnassa ketään ihmistä.

Kun Kristus palaa maan päälle, hän ottaa hallitus-
vallan perimmäiseltä ihmiskunnan pettäjältä. Kristus 
pidättää maailmamme sivilisaation rakentajan ja hal-
litsijan, ja sitoo hänet 1000 vuoden ajaksi kahleisiin!  

Jeesus kätki totuuden  
pelastuksesta!

Kun Jeesus Kristus saapui 2000 vuotta sitten maan pääl-
le, hän ei tullut perustamaan valtakuntaansa (Joh. 18:36) 
eikä estämään saatanaa pettämästä maailman ihmisiä.

Toisin kuin monille on opetettu, Kristus ei tullut en-
simmäisen kerran maan päälle kutsumaan kaikkia pe-
lastukseen. Kristus saapui pikemminkin toimittaakseen 
Isänsä sanoman–evankeliumin Jumalan valtakunnasta, 
joka sisälsi pelastuksen Kristuksen kautta–mutta ei yrit-
tänyt saada kaikkia ihmisiä uskomaan ihanaa viestiään!

Huomaa Uuden testamentin todistus siitä, ettei 
Kristus yrittänyt käännyttää kaikkia ihmisiä.

1. Puhuiko Jeesus kansanjoukoille vertauksien kaut-
ta tehdäkseen viestin selkeämmäksi vai peittääkseen 



“kylväjä lähti kylvämään…”   
Kun Jeesus oli puhunut vertauksen kylväjästä, hän 
selitti puhuvansa vertauksilla, jotteivat useimmat 
ihmiset ymmärtäisi totuutta pelastuksesta, että he 
kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi (Mark. 4:11–12). 
Heidän aikansa ymmärtää seuraa myöhemmin!
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sanomansa, jotteivat häntä kuulevat ymmärtäisi sitä? 
Matt. 13:10–15; Mark. 4:11–12. Puhuiko Kristus suu-
relle yleisölle vain vertauksilla? Matt. 13:34. Toimiko 
hän näin, koska ei ollut vielä aika antaa ihmisenemmis-
tölle anteeksi syntejä ja käännyttää heitä? Mark. 4:12.

2. Selittikö Kristus vertauksiensa merkityksen vain 
opetuslapsilleen? Mark. 4:1–2, 10–11; Matt. 13:10–11,16.

kommentti: Kristus saarnasi Isän evankeliumia 
suurelle yleisölle todistukseksi, mutta työskenteli vain 
muutaman tiettyä tarkoitusta varten kutsutun ja va-
litun opetuslapsen, oppilaan kanssa, joidenka hän 
halusi ymmärtävän totuuden pelastuksesta ja hänen 
tulevasta hallituksestaan maapallolla.

3. Välttikö Jeesus usein väkijoukkoja? Matt. 5:1; 8:18; 
13:36; Mark. 3:13; Joh. 5:13; 7:10. Kielsikö Jeesus useas-
ti parantuneita kertomasta kenellekään, kuka heidät oli 
parantanut? Matt. 8:4; 9:30; 12:16; Mark. 5:35–36,41–
43; 7:35–36. Halusiko Kristus kaikkien tietävän, kuka 
hän todellisuudessa oli? Matt. 16:20; Mark. 3:1–12. 

kommentti: Jeesus karttoi julkisuutta suurimmaksi 
osaksi toimikauttaan. Jumalan tahto ei ollut, että kaik-
ki ihmiset ymmärtäisivät, kuka Jeesus oli. Hengellistä 
ymmärrystä ei ollut määrä myöntää maailmalle enne 
kuin Kristus poistaisi saatanan maan valtaistuimelta! 

4. Kuinka monta opetuslasta seurasi Kristusta 3½ 
vuotta kestäneen, sanoman julistuksen, kuoleman, 
kuolleista herättämisen ja taivaaseen ylösnousemuksen 
sisältäneen toimikauden jälkeen? Apt. 1:2–4,15.

kommentti: Jumalan Uuden testamentin seura-
kunta sai alkunsa vain 120 opetuslapsen turvin. Vasta 
kun heidät oli koulutettu, he kykenivät opettamaan 
ja kouluttamaan muita. Alussa Kristus tarvitsi vain 
muutaman opettajan, joka opetti toisia opettajiksi, 
miksi Jumala kutsui aikanaan vain muutaman ihmisen.

Muista, että vain Isä Jumalan tarkoituksellisesti va-
litsema ja kutsuma henkilö voi tulla Kristuksen tykö 
(Joh. 6:44,65). Joku saattaa ihmetellä: ”Tarkoitatko, 
ettei pelastusta tosissaan toivova ihminen–joka haluaa 
uskoa Kristukseen, on valmis tekemään parannuksen, 
on valmis lähtemään pois maailmasta tullakseen Ju-
malan hengen johtamaksi ja elämään todellista käsky-
jä noudattavaa kristillistä elämää–voi tulla Kristuksen 
tykö, ellei Jumala kutsu häntä?”

Tämä on Raamatun vastaus. Pelastusta tosissaan 
toivova on Jumalan kutsuma, muuten hän ei kykenisi 
toivomaan kaikkia näitä asioita. Useimmat, jotka us-
kovat kuuluvansa kutsuttuihin, seuraavat kuitenkin 
väärää evankeliumia, väärää opetusta ja ovat täten pe-
tettyjä. He omaavat väärän käsityksen pelastuksesta, 
parannuksesta ja Jumalan tiestä.

5. Ilmoittiko Jumala meille Raamatussa etukäteen, 
että hän kutsuisi seurakuntaansa vain muutaman, ja että 
hänen seurakuntansa olisi pieni, ja jopa vainottu? Luuk. 
12:32; Matt. 10:16–17; 7:13–14; Joh. 16:33; 2. Tim. 3:12.

kommentti: Jumala on päättänyt kutsua Kristuk-
sen ihmistoimikauden ja maan päälle paluun välisenä 
aikana vain pienen määrän ihmisiä. Jumalan seura-
kunta on ollut kautta vuosisatojen pieni – Jumalan uu-
den tulevan sivilisaation ”alkio”. Edellinen oppitunti 
kertoi, että seurakunta kouluttautuu hallitsemaan ja 
opettamaan Kristuksen kanssa, Kristuksen alaisena 
huomisen maailmassa maailman ihmisiä.

Mikä on edeltämäärääminen 
Tietääkö Jumala etukäteen, pelastuuko ihminen vai 
joutuuko hän kadotukseen? Onko Jumala määrännyt 
edeltä, kuka pelastuu ja kuka joutuu kadotukseen?

Voiko ihminen vaikuttaa kohtaloonsa? ”Jos Juma-
la tietää etukäteen, miten päätän”, esitti predestinaa-
tio-opista huolissaan oleva mies, ”hänen on täytynyt 
päättää kaikesta ennalta. Jos Jumala tietää etukäteen, 
että joudun kadotukseen, minun täytyy tehdä kado-
tukseen johtavia päätöksiä elämäni loppuun saakka. 
Jos joudun kadotukseen, miksi ponnistella? Toisaalta 
jos Jumala tietää etukäteen, että teen parannuksen, 
hyväksyn Kristuksen ja pelastun, ne tapahtuvat pon-
nistuksistani huolimatta. Lopullinen kohtaloni on 
ennalta määrätty–päätetty etukäteen. Jos tämä pitää 
paikkansa, se merkitsee, että meillä ihmisillä ei ole 
vapaata tahtoa–meillä ei ole valinnanvapautta.”

Ennaltamääräämisoppi on saattanut monen ym-
mälleen, se on huolestuttanut monta opin hyväksy-
mää. Katsotaan, mitä Jumalan sana opettaa ”ennalta-
määräämisestä”.

1. Kertooko Raamattu, että osa ihmisistä on ”edel-
tämäärätty” nyt kutsuttaviksi? Room. 8:28–30; Ef. 
1:4–5, 11–12. Onko Jumala määrännyt myös suu-
ren osan maailman ihmisiä sokeutumaan nykyai-
kana Jumalan totuudelle? Room. 11:25; 2. Kor. 4:4; 
1. Piet. 2:8.

kommentti: Predestinaatiolla ole mitään tekemistä 
tekemäsi päätöksen tai kohtalon kanssa–se koskee pel-
kästään kutsumuksen ajankohtaa. Raamattu ei esitä, 
että kukaan olisi edeltämäärätty kadotukseen.

Raamattu paljastaa, että Jumala määräsi ennalta, ai-
van alussa, että hän kutsuisi osan ihmisiä hallitsijoiksi 
ja opettajiksi valtakunnassaan, kun hän puuttuu maa-
ilman tapahtumiin ja saattaa pelastuksen koko ihmis-
kunnalle. Jumala muotoili suunnitelmansa ennen maa-
ilman perustamista–Jumala ei tehnyt sitä hätäisesti. 
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Jumala ei reagoi hätäisesti saatanan tekoihin–Jumala 
tiesi, että oli todennäköistä, että Aadam ja Eeva lan-
keaisivat syntiin, ja muotoili koko suunnitelmansa 
ennen syntiinlankeemusta. 

2. Samalla tavalla kun Jumala on ”edeltätuntenut”, 
että jotkut kutsuttaisiin hänen seurakuntansa, onko 
Jumala myös ”edeltätuntenut” muinaisen Israelin? 
Room.11:1–2.

kommentti: Jumala ”edeltätunsi” täyttävänsä Is-
raelin kansan kautta osan suunnitelmaansa, samalla 
tavalla kuin hän ”edeltätunsi” perustavansa seura-
kunnan–kutsumansa hengellisen kansan (1. Piet. 2:9) 
– joka kirkastetaan Kristuksen tullessa (Room. 8:29–
30). Ei löydy kuitenkaan minkäänlaista viiteitä siitä, 
että Jumala olisi tuntenut kutsutut henkilökohtaises-
ti, tuhansia vuosia etukäteen. Tämä on mahdotonta, 
koska vain vahvana loppuun asti pysyvät pelastuvat 
(Matt. 24:13). Jumala ei voi tietää, minkä päätöksen 
teemme, koska antoi meille vapaan valintaoikeuden–
oikeuden valita vapaasti, elämmekö Jumalan tavalla 
(5. Moos 30:19).

Jumala on ennaltamäärännyt, että osa kutsuttaisiin 
tiettynä aikana tiettyä tarkoitusta varten. Loput ym-
märtävät Jumalan pelastuksen tien vasta myöhemmin.

Jumala päätti jo ennen maailman perustamista 
perustaa seurakuntansa kouluttaakseen tulevan valta-
kuntansa kuninkaat ja papit–jotka opettavat pelastusta 
tuhatvuotisessa valtakunnassa suurille ihmisjoukoille. 
Jumala tiesi etukäteen, että hänen valtakuntansa tar-
vitsisi johtajia, opettajia sekä hallinnon toimeenpani-
joita, miksi Jumala päätti etukäteen–ennaltamääräsi–
kutsua osan koulutukseen, etenkin tällä aikakaudella.

3. Vaikka lopullista kohtaloamme ei ole päätetty, 
arvioiko Jumala meitä huolellisesti ennen kutsumista? 
Juud. 1:1.

kommentti: Vaikka Jumalan tarkoitus kutsua ja 
kirkastaa muutama tällä aikakaudella on jo ennal-
ta määrätty, Jumala ei ole päättänyt tuhansia vuosia 
etukäteen, kenet hän kutsuu. Jumala tarkastelee huo-
lellisesti henkilöä, ennen kuin kutsuu hänet. Jumala 
pyhittää ensiksi henkilön, suojelee sitten saatanalta, 
ja vasta tämän jälkeen kutsuu. Jokainen Jumalan 
kutsuma henkilö on ollut luultavasti jo vuosikausia ai-
kaisemmin Jumalan tarkastelun alainen, mihin ei olisi 
tarvetta, jos Jumala olisi ennaltamäärännyt, kenet hän 
kutsuu. 

Ennaltamäärääminen todistaa, ettei Jumala pyri 
pelastamaan nyt maailmaa, vaan että hänen päämää-
ränsä on kutsua ensin vain pieni ensihedelmien jouk-
ko, joidenka kautta hän tarjoaa pelastusta kaikille! 

Useimmat eivät ole kadotettuja 
eivätkä pelastettuja 

1. Ovatko kaikki tehneet syntiä, ja siksi ansain-
neet synnin rangaistuksen–ikuisen kuoleman? Room. 
3:23; 6:23. Uhrasiko Kristus, koko ihmiskunnan 
Luoja, synnittömän elämänsä maksaakseen meille 
kuuluvan rangaistuksen puolestamme? Room. 5:8–
10. Saammeko pelastuksen vain Kristuksen kautta? 
Apt. 4:10–12; 1. Tim. 2:5.

kommentti: Kukaan ei voi tulla Jumalan tykö muul-
la tavalla kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Ihmiselle 
kuuluvaa kuolemantuomiota ei voida maksaa millään 
muulla tavoin. Kukaan ihminen ei voi kuitenkaan hyö-
dyntää Kristuksen maksamaa maksua, jollei ihmiselle 
tarjota tilaisuutta hyväksyä sitä. Kukaan ei voi rakentaa 
Jumalan luonnetta ilman Jumalan Henkeä, joka anne-
taan vasta parannuksen, uskon ja kasteen jälkeen. Juma-
la ei tarjoa kuolemattomuutta kenellekään, joka ei ole jo 
osoittautunut elävänsä tulevaisuudessa Jumalan tavalla.

Miljoonat ihmiset ovat eläneet ja kuolleet kuule-
matta Kristuksen nimeä. Heille ei voida antaa ian-
kaikkista elämää–heille ei voida uskoa Jumalan per-
heen valtavaa voimaa. Heille ei ole tarjottu tilaisuutta 
kouluttautua Jumalan hallituksen johtotehtäviin. 
He eivät ole ”pelastuneita”    – eivät myöskään tuomit-
tuja. He saavat tilaisuuden pelastua tulevaisuudessa

Jos miljoonat eivät ole menettäneet pelastusta, kuka 
on menettänyt sen? Vain harva, pieni vähemmistö. 
Raamatun mukaan henkilö voi menettää pelastuksen 
kahdella tavalla.

2. Annetaanko jo Jumalan kutsumille, tiedon pe-
lastuksesta jo vastaanottamille ”uusi tilaisuus” – jos 
he tekevät tahallaan syntiä? Hepr. 10:26–29; 6:4–6. 
Vaatiiko tämä ankara rangaistus, että henkilö tunsi jo 
Jumalan totuuden? Hepr. 10:26.

kommentti: Jumalan on antanut ainoastaan kutsu-
milleen mahdollisuuden ymmärtää tiedon hengellises-
tä pelastuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Jos kutsu-
tut tekevät tiedon omaksuttuaan tahallaan syntiä, he 
eivät saa uutta mahdollisuutta pelastukseen!

On suuri ero, tekeekö syntiä halulla vai tieten tahtoen. 
Aadam teki syntiä halulla, mikä ei tarkoita, että hänet 
on tuomittu tuliseen järveen. Vain suhteellisen harva 
tekee syntiä tieten tahtoen ja tuomitaan tulijärveen.

Jumala antaa anteeksi jokaisen synnin, josta ih-
minen tekee parannuksen–vaikka heikko kiusaukseen 
langennut ihminen tai huonosta tottumuksesta tois-
taisi synnin. Niin kauan kuin henkilö omaa tahdon, 
oikean asenteen ja halun totella Jumalaa, ja tekee pa-
rannuksen, Jumala antaa hänelle anteeksi (1. Joh. 1:9). 
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Jeesuksen mukaan meidän tulee antaa anteeksi seit-
semänkymmentä kertaa seitsemän (Matt. 18:21–22). 
Jumala haluaa antaa anteeksi vielä enemmän!

Mikä on tieten tahtoinen tehty anteeksiantamaton 
synti?

Jos henkilö, joka omaa hengellisen ymmärryksen, 
tuntee Jumalan tien ja kokee sen siunauksia, päättää, 
ettei enää halua kulkea Jumalan tietä, tarkoitukselli-
sesti elää kapinallisella asenteella ja halveksuu Jumalan 
lakia, hänen syntiään ei anneta anteeksi, koska henki-
lö ei kadu sitä! Jumala ei anna iankaikkista elämää 
kenellekään jatkuvasti saatanan tiellä elävälle.

”Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valiste-
tut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Henges-
tä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa 
ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopu-
neet–taas uudistaa parannukseen” (Hepr. 6:4–6).

Nämä Jumalan erityisesti kutsumat ihmiset, joille 
Jumala antoi Henkensä, hylkäsivät jossain vaiheessa 
kutsumuksensa tietoisesti, tieten tahtoen! Joko tietoisen 
valinnan tai rukouksen ja Raamatun tutkimisen jatku-
van laiminlyönnin kautta he eivät sallineet enää Juma-
lan rakentaa omaa luonnettaan itseensä. Kuten palvelija, 
joka ei tehnyt mitään leiviskällään, nämä henkilöt eivät 
saavuta Jumalan heille tarjoamaa tarkoitusperää. He 
ovat niin kovettuneita synteihinsä, että vaikka Jumala 
yrittää oikaista heitä, he eivät halua tehdä parannusta.

3. Kertoiko Jeesus myös toisesta synnistä, jota 
Jumala ei anna anteeksi? Mark. 3:28–29; Matt. 
12:31–32. Minkä vakavan syytöksen kirjanoppineet 
ja fariseukset esittivät Jeesukselle? Matt. 12:22–24; 
Mark. 3:22. 

kommentti: Tarkoituksellinen, tietoinen herjaami-
nen (kreikaksi ”jumalanpilkka”) Pyhää Henkeä vastaan, 
kun väittää Jumalan Hengen tekoja paholaisen teoiksi, 
on tarkoituksellista sen aikaisen voiman hylkäämistä, 
joka kykenee saattamaan ihmisen kääntymykseen ja 
pelastukseen. Jos joku tuntee Pyhän Hengen voimalla 
tehtävän työn, mutta julistaa sitä tehtävän paholaisen 
voimalla, kyseessä on tahallinen, harkittu, tieten tahtoi-
nen Jumalan ja Jumalan voiman hylkääminen! Näin toi-
mivat ovat hekin hylänneet Jumalan tien, eivätkä kadu.   

4. Mitä 2. Kor. 6:2 kertoo pelastuksen ”päivästä”? Mi-
ten 2. Kor. 6:2 siteeraama Jes. 49:8 esittää asian oikein?

kommentti: Kreikankielisen 2. Kor. 6:2 oikea 
merkitys käy ilmi hepreankielisestä Jes. 49:8 jakeesta. 
Englanninkielinen ”now is the day of salvation” (”nyt 
on pelastuksen päivä”) kuuluu oikemmin ”now is a 
day of salvation” (”nyt on yksi, eräs pelastuksen päivä”). 
Jos nyt olisi ainoa aika ihmisten pelastua, Jumala ei 

olisi oikeudenmukainen kutsuessaan vain muutaman!
Tämä aikakausi on ”nyt” pelastuksen päivä Juma-

lan nyt kutsumille. Jumalan kutsumat tuomitaan nyt 
(1. Piet. 4:17); Kaikkia muita odottaa myöhemmin 
saapuva, heidän pelastuksensa ”päivä”! 

5. Jumala kutsuu nyt muutaman, mutta onko suu-
rin osa maailmaa edelleen sokeutettu Jumalan to-
tuudelle? Room. 11:25; 2. Kor. 4:4; Ilm. 12:9 (villitsijä, 
alkuteksti pettäjä).

kommentti: Jumala on kutsunut tänä aikana vain 
harvan. Valtaosa on sokeutettu. Jumala on tarkoi-
tuksellisesti sallinut valtaosan tulla saatanan 
pettämäksi, miksi useimmilla ihmisillä ei ole ollut 
mahdollisuutta ymmärtää totuutta pelastuksesta. 
Valtaosalle ei ole tarjottu vielä tilaisuutta pelastua!

Nyt sokaistuja odottaa tuleva pelastuksen päivä.

”Ensihedelmät” kutsuttu  
nyt pelastukseen 

1. Jeesus saapui maan päälle noin 4000 vuotta Aa-
damin syntiinlankeemuksen jälkeen, jolloin Jumala 
oli evännyt ihmiskunnalta pääsyn tykönsä. Ilmoittiko 
Jeesus, että Jumalan valtakunnan evankeliumi piti ju-
listaa nyt kaikille kansoille kansojen käännyttämiseksi? 
Matt. 24:14.

kommentti: Jeesuksen julistama evankeliumi oli 
määrä julistaa kaikkeen maailmaan, kaikille kan-
soille ennen nykyisen ajanjakson loppua pelkästään 
todistukseksi–ei ihmisten käännyttämiseksi!

Useimmat tosi evankeliumin kuulevat eivät ym-
märrä evankeliumia eivätkä pelastuksen tietä. Juma-
lan totuus koostuu hengellisestä tiedosta. Kuolevaisen 
ihmisten luonnollinen mieli ei voi ymmärtää Hen-
gellistä tietoa (1. Kor. 2:11–14). Hengellisen Jumalan 
täytyy paljastaa hengellinen totuus! Kukaan ihminen ei 
voi vastaanottaa Jumalan totuutta, vaikka kuulisi sen 
korvillaan tai näkisi sen silmillään (Matt. 13:14), ellei 
Jumala avaa ihmisen ymmärrystä ja paljasta ihmiselle 
totuuttaan Pyhän Henkensä kautta.

2. Vaikka suurinta osaa ihmiskunnasta ei ole vielä 
kutsuttu ymmärtämään Jumalan pelastussuunnitel-
maa, osa voi ymmärtää ja tulla Kristuksen tykö. Ovat-
ko nämä Isän Jumalan erityisesti kutsumia? Joh. 6:44,65. 
Mitä apostoli Jaakob paljastaa heistä? Jaak. 1:18.

kommentti: Nyt kutsutut ovat Jumalan pelastus-
suunnitelman ”esikoisia”. Jumala on kutsunut tänä ai-
kakautena vain harvan–ei erityisestä suosiosta vaan eri-
tyistä vastuuta varten. Nämä ihmiset on kutsuttu kehit-
tämään Jumalan luonne, jotta kun he syntyvät Jumalan 
perheen, he kykenevät hallitsemaan vanhurskaasti ja 



vastustuksen voittaminen  Lihakset vahvistuvat painoja vastustamalla, samoin Jumalan 
tänään kutsumat kehittävät vahvemman henkisen luonteen saatanan pahan vaikutuksen voittamalla.

IN
D

EX O
PEN

Herbert W. Armstrong College raamattukirjekurssi 11OPPITUNTI 25

auttamaan saattamaan pelastuksen kaikille kuolevaisil-
le tuhatvuotiskaudella huomisen maailmassa.

3. Milloin Pyhä Henki annettiin ensi kertaa ensi-
hedelmiksi kutsutuille? Apt. 2:1–4. Keille Pyhä Henki 
oli luvattu? Jakeet 38–39.

kommentti: Lupaus tehtiin vain Jumalan kutsu-
mille. Jumala, ei apostolit, lisäsi seurakuntaan uusia 
käännynnäisiä (Apt. 2:47).

Pyhä Henki, jota jokainen ihminen tarvitsee, yh-
tyy meissä olevaan ihmishenkeen. Hedelmöittymiseen 
hetkellä jumalaelämä siittää meidät–mutta emme ole 
vielä Jumalaperheeseen syntyneitä lapsia. Olemme pe-
rillisiä, jotka eivät ole vielä perineet (Room. 8:9–17).

Henki antaa fyysisille aivoille hengellisen ymmär-
ryksen–kyvyn ymmärtää hengellistä tietoa. Se on Ju-
malan meihin asettama jumalallinen rakkaus (Room. 
5:5). Meissä on nyt Kristuksen usko–sama usko, jonka 
Jeesus omasi. Henki on tarvitsemamme hengellinen 
voima, joka auttaa meitä kääntymään pois saatanan 

”ottaa” tieltä, vastustamaan häntä, voittamaan hänet ja 
kääntymään Jumalan ”antaa” tielle.

Henki on voima, jonka kautta muutamat nyt kutsu-

tut ensihedelmät kykenevät kehittämään maan päällä 
Jumalan pyhän, vanhurskaan ja täydellisen luonteen, 
täyttämään Jumalan päämäärän ihmiskunnalle–jotta 
Jumala voi lisääntyä. 

Kun Aadam päätti olla tottelematta Jumalaa, Aa-
dam karkotettiin Eedenin puutarhasta ja häneltä evät-
tiin Pyhä Henki sekä iankaikkinen elämä. Saatana 
sieppasi Aadamin hengellisesti! Saatana sai nyt hallita 
maailman ihmisiä 6000 vuoden ajan, koska Jumala 
tiesi, että se oli paras oppiläksy ihmisille.

Niiden, jotka on kutsuttu ennen Kristuksen paluu-
ta, tulee Jumalan kyetä Hengen voimalla voittamaan 
hallitseva saatana, mikä ei ole helppo tehtävä. Jumala 
kutsui seurakunnan jäsenet aikana, jona he saattoivat 
pätevöityä tuleviin arvovirkoihinsa kääntymällä pois 
saatanan tieltä, vastustamalla häntä ja voittamalla hä-
net. Tämä pätevöittää heidät Jumalan valtakunnan 
kuninkaiksi ja papeiksi tuhatvuotisessa valtakunnassa. 

Kun elämme synnin täyttämässä maailmassa, opim-
me vihaamaan perusteellisesti syntiä (Ps. 97:10; 119:104). 
Itsekkyyden ja kilpailun tulokset käyvät tuskallisen 
ilmeisiksi Jumalan saatanan maailmasta kutsumille.



maailmaa varoitetaan!  Jumalan seurakunta varoittaa maailmaa tulevasta 
tuhosta, ja toimittaa samalla hyvän uutisen tulevasta Jumalan valtakunnasta. Vaikka 

monet kuulevat viestin, useimmat eivät ymmärrä sitä, koska Jumala ei kutsu heitä.
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kanssa, joka on itsensä valmistanut (Ilm. 19:7) – hal-
litsemaan tämän kanssa maailmaa tuhatvuotisessa 
valtakunnassa Jerusalemista käsin.

Sitten kun tämä maailma on vapautettu saatanan 
hallinnosta, petoksesta ja hengellisestä vaikutuksesta–
sitten kun maailmamme on Jumalan maailma–Kris-
tus käännyttää kaikki ihmiset ja saattaa heidät Isän 
iankaikkiseen perheeseen!

Miljoonat nykypäivän Israelin, ns. ”kadonneen 10 
heimon”, jälkeläiset pelastetaan orjatyöleireiltä. Tuleva 
exodus tulee olemaan paljon suurempi kuin muinai-
sen Israelin yliluonnollisesti vangitsijoiltaan vapautus 
Egyptissä (Jer. 16:14–15; 23:7–8).

Moni muistaa yhtäkkiä Jumalan nykyisen profeetan 
ennen suurta ahdistusta antamat varoitukset: ”Mutta 
kun se toteutuu–ja katso, se toteutuu–silloin he tulevat 
tietämään, että heidän keskuudessansa on ollut profeetta” 
(Hes. 33:33). Kaksi todistajaa varoittaa ihmisiä suuren 

Kun Kristus palaa, saatana ei saa enää vaikuttaa ih-
misiin. Jumalan tien noudattamista seuraa paratiisi,; 
päinvastainen kuin saatanan 6000 vuotinen hallinto, 
ihanteellinen olotila!

Kaikki kutsutaan  
tuhatvuotiskaudella

Aadamin maailman 6000 vuotta kestävä–Jumalas-
ta erotetun maailman–tuomiokausi päättyy pian. 
Tämä maailma–vielä saatanan maailma–Jumalan 
seurakuntaa lukuun ottamatta–kiitää pikaista tahtia 
juuri ennen Kristuksen paluuta saapuvaa suurta ah-
distusta. 

Jeesus Kristus palaa yhtäkkiä–kun Jumalasta ero-
tettu maailma tarvitsee häntä eniten, mutta odottaa 
häntä vähiten–kuningasten Kuninkaana yliluonnol-
lisella ylimmällä voimalla ja kunnialla–ja avioituu 
morsiamensa kanssa, seurakuntansa ensihedelmien 
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ahdistuksen aikana (Ilm. 11:3–12), mikä auttaa ih-
misiä myöntämään saatanan sivilisaatioon perustuvan 
elämäntavan vääräksi ja omaksumaan Jumalan tien.

Tuhannen vuoden aikana miljoonat hengellises-
ti siitetyt ihmiset kasvavat Jumalan luonteessa ja 
syntyvät Jumalan perheeseen.

1. Kun Jumala ilmoitti profeetta Jesajalle, että valta-
osa Israelista oli sokaistu (Jes. 6:10), mitä Jesaja halusi 
tietää? Jae 11, ensimmäinen osa. Kuinka kauan Juma-
lan lähettämä hengellinen sokeus kestäisi? Jakeet 11–12.

2. Pelastuuko lopulta koko Israel, kun Pelastaja–
palaava Kristus–saapuu Siionista ja kutsuu ihmiset 
pelastukseen? Room. 11:26–27.

3. Oppivatko maapallon kansat, jotka eivät ole 
kuulleet tosi Jumalasta ja Jumalan pelastukseen joh-
tavasta elämäntavasta, Jumalan tien ja vaeltamaan 
Jumalan polkuja? Miik. 4:2; Jes. 66:18–23; 11:10.

kommentti: Kristus, palaava Pelastaja ja ”Iisain 
juuri”, opettaa myös pakanakansoja, kun hän poistaa 
Israelin huoneen hengellisen sokeuden.

4. Virtaako Kristuksen ollessa tuhatvuotiskaudel-
la koko maan kuningas Jerusalemista Pyhän Hengen 
(”elävän veden virrat”)? Sak. 14:8–9. Vuodattaako Ju-
mala henkensä kaikkien ihmisten päälle? Joel 2:28–29. 

kommentti: Pyhä Henki on nyt kaikkien saatavil-
la ja avaa ihmismielet ymmärtämään Jumalan pelas-
tuksen tien. Ensiksi tottelemaan oppivat muinaisen 
Israelin 12 heimon nykyiset jälkeläiset, sitten heidän 
esimerkkiään seuraten kaikki muut kansat. 

Kuvittele, kuinka suuresti tuhatvuotiskaudella iloi-
taan jokaisen Jumalan perheen uuden jäsenen synty-
mästä Jumalan valtakuntaan! He liittyvät pyhiin, jot-
ka valmistavat tuhannen vuoden jälkeistä aikaa varten, 
jolloin tuhansille miljoonille kuolleista herätetyille 
opetetaan pelastuksen tie.

Loput kutsutaan  
tuhatvuotiskauden jälkeen

Kaikilla tuhatvuotisessa valtakunnassa asuvilla on 
tilaisuus osallistua pelastusprosessiin, kasvaa hengel-
lisesti hengelliseen syntymään Jumalan perheeseen. 
Entä ihmiset, jotka kuolivat ymmärtämättä Jumalan 
totuutta?

1. Ymmärsikö Paavali selvästi, että Israel, ja ihmis-
kunta yleensä, oli hengellisesti sokea? Room. 11:25; 
10:16, 18–21. Vaikka israelilaiset kuulivat evanke-
liumin, he eivät totelleet sitä. Oliko Jumala tarkoi-
tuksellisesti sallinut israelilaisten sokeuden? Room. 
11:8,32. Tiesikö Paavali, että he saisivat tulevaisuudessa 
tilaisuuden pelastukseen? Jae 26.

kommentti: Kun Paavali ilmoitti, että ”koko Israel 
on pelastuva”, hän tarkoitti koko Israelia, myös aikai-
siaan kansalaisia. Milloin näille tarjotaan tilaisuutta 
oppia tieto hengellisestä pelastuksesta?

2. Kuvaako profeetta Hesekiel kuolleiden israeli-
laisten ylösnousemusta takaisin kuolevaiseen elämään? 
Hes. 37:11–12. Kuvaako hän selvästi ylösnousemus-
ta fyysiseen elämään–ruumiiksi, joissa on liha, luut ja 
nahka, ja vaativat ilmaa elämiseen? Jakeet 5–9.

3. Oliko näillä ihmisillä pelastuksen toivo heidän 
elinaikanansa? Jae 11. Saavatko he oppia tuntemaan 
Jumalan vasta kuvatun ylösnousemuksen aikaan? 
Jae 13. Antaako Jumala myös kuvatuille miljoonille 
ihmisille Henkensä? Jae 14.

4. Herätetäänkö myös pakanat kuolleista, ja palaa-
vatko he ”entisellensä”? Hes. 16:55.

kommentti: Israelin kansa edustaa kaikkia kan-
soja. Hesekielin profetiat kuvaavat aikaa, jolloin sekä 
hengellisessä tietämättömyydessä kuolleet israelilaiset 
että pakanat voivat pelastua.

Sodoman asukkaat kuolivat vuosisatoja ennen He-
sekielin kirjoituksia (1. Moos. 19:24–25). Jumala voi 

”tuoda takaisin heidän vankinsa” (rav-käännös Hes. 
16:53) tai ”palauttaa ennalleen heidän onnensa” (Mof-
fatt, rsv ja niv -käännökset) ainoastaan herättämällä 
heidät kuolleista! Kääntymättömät israelilaiset heräte-
tään yhtä aikaa pakanoiden kanssa, ja kaikilla on en-
simmäinen mahdollisuus pelastua! (jae 62). Profeetta 
Hesekiel ei kerro, milloin tämä ylösnousemus tapah-
tuu. Meidän täytyy etsiä muista raamatunkirjoituksis-
ta tämän tärkeän tapahtuman ajankohta.

5. Haluaako Jumala kutsua ja pelastaa lopulta 
kaikki? 2. Piet. 3:9; 1. Tim. 2:4. Pelastuvatko kaik-
ki samanaikaisesti vai tietyssä aikajärjestyksessä?  
1. Kor. 15:22–24.

kommentti: Kaikki ihmiset kuolevat, ja kaikki 
samat ihmiset tehdään eläviksi (1. Kor. 15:22). Jo-
kainen, joka aikana elänyt ja kuollut ihminen, herä-
tetään kuolleista. Kristus herätettiin ensin kuolleista, 
hänen jälkeensä herätetään ennen Kristuksen toista 
tulemista eläneet ja kuolleet pyhät. Koska herätetään 
valtaosa, joka ei ollut koskaan Kristuksen oma? Jakee-
seen 24 sisältyy kaikki ”loput” ihmiset – kun Kristus 
saattaa tehtävänsä valmiiksi ja panee kaikki viholliset 
jalkojensa alle (jae 25). Tämä tapahtuu tuhatvuotisen 
valtakunnan jälkeen (Ilm. 20:7–10). 

Ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet tai ymmärtäneet 
totuutta, ei lähetetä ikuiseen kuolemaan. He eivät ole 
tehneet syntiä tieten tahtoen. Heille ei ole tarjottu vielä 
tilaisuutta pelastukseen! Vaikka osa ihmisistä pyrkinyt 



Herbert W. Armstrong College raamattukirjekurssi14 OPPITUNTI 25

elämään parhaalla mahdollisella tavalla, Raamattu 
opettaa, että on ainoastaan yksi pelastuksen tie–usko 
Kristukseen (Apt. 4:12) ja Raamatun määrittelemä 
henkinen kääntymys.

Valtaosa rakkaista ”pelastumattomina” kuolleista 
ei kaikella todennäköisyydellä ole kadotettuja. Heitä 
ei ole vielä kutsuttu, mutta heidät kutsutaan myö-
hemmin, kun heidät herätetään uuteen kuolevaiseen 
elämään, kun he saavat hengellisen ymmärryksen ja 
tilaisuuden tulla Jumalan perheen jäseniksi. Ilmes-
tyskirjan luku 20 kertoo, koska tämä suuri valtaosan 
ylösnousemus tapahtuu.

6. Puhuuko Raamattu ”ensimmäisestä” ylösnouse-
muksesta, mikä tarkoittaa, että sen jälkeen seuraa toi-
sia ylösnousemuksia? Ilm. 20:4–5, viimeinen osa. Mil-
loin on toinen ylösnousemus? Jae 5, ensimmäinen osa.

kommentti: Jakeen 5 ensimmäinen osa oli alun 
perin sulkeissa ollut kommentti. Jakeen pitäisi kuulua: 

”(Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne 
tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.) Tämä on en-
simmäinen ylösnousemus.”

”Tämä on ensimmäinen ylösnousemus” viittaa Ju-
malan suunnitelman ensihedelmien hengeksi ylösnou-
semukseen, joka tapahtuu Kristuksen palatessa, juuri 
ennen tuhatvuotisen ajanjakson alkamista (jakeet 4,6).

Huomaa vielä jakeen 5 ensimmäinen lause: ”Muut 
kuolleet [joilla ei ole ollut tilaisuutta ymmärtää Juma-
lan totuutta] eivät vironneet eloon [ei herätetty ylös-
nousemuksessa], ennenkuin ne tuhat vuotta olivat lop-
puun kuluneet.” Tämä ylösnousemus, joka tapahtuu 
1000 vuoden jälkeen, on toinen ylösnousemus. Se on 
ylösnousemus kuolevaiseen elämään!

7. Miten toista ylösnousemusta täsmennetään? Ja-
keet 11–13. Miten nämä ihmiset ”tuomitaan”? Jae 12.

kommentti: Jumalan edessä seisovat kuolleet eivät 
ole nykyisiä tosi kristittyjä, jotka vastaanottivat pal-
kintonsa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, jolloin he as-
tuvat Kristuksen palatessa Kristuksen eteen. Kuolleet 
ei voi viitata myöskään tuhatvuotisen valtakunnan 
aikana käännytettyihin, koska he perivät valtakunnan 
jo tuhannen vuoden aikana normaalin elinkautensa 
päätyttyä.

Toisessa ylösnousemuksessa herätetyt ovat hengel-
lisessä tietämättömyydessä kuolleita; heidän pelastuk-
sen aikansa on toisen ylösnousemuksen jälkeen!

Jakeen 12 ”kirjat” on kreikaksi biblia, josta eng-
lannin kielen sana ”Bible” on peräisin. Avatut kirjat 
ovat Raamatun kirjoja! Tuhansien miljoonien ihmis-
ten, jotka eivät ole tunteneet tai ymmärtäneet elämän-
sä aikana Jumalan tarkoitusta ja suunnitelmaa, mieli 

avataan ymmärtämään Raamattua. Isä kutsuu nyt 
heidät kaikki, ja antaa heille ymmärryksen Henkensä.

Osa olettaa, että ”tuomio” tarkoittaa vain menneen 
käyttäytymisen tuomitsemista, eikä ymmärrä, että 
nämä ihmiset kykenevät muuttamaan kohtalonsa 
parannuksen tehtyään. Jumala on armollinen ja on 
valmis antamaan aina anteeksi, kun ihminen tekee 
todellisen parannuksen. 

Tällä tuomiokaudella ihmismielet avataan ymmär-
tämään Raamattua, mutta lisäksi avataan Elämän 
kirja, johon heidän nimensä voidaan kirjata. Jumala 
on täydellisen oikeudenmukainen ja antaa heille sa-
man mahdollisuuden pelastukseen kuin nyt tässä iässä 
kutsumilleen ihmisille. Ainoa ero on, että he eivät ole 
saatanan vaikutusvallan alaisia kuten me nyt, koska 
saatana on jo lähetetty rangaistukseensa (Ilm. 20:10).

Varmistetaan, että olemme ymmärtäneet oikein 
Ilm. 20:12 Jumalan tuomion.

8. Tuomitseeko Jumala tosi kristityt jo tänään? 
1. Piet. 4:17. Tuomitseeko Jumalan nyt, jotta tosi 
kristityt välttävät tuomion? 1. Kor. 11:32.

kommentti: Jumala arvioi ja tuomitsee Henges-
tä siittämät lapsensa sen mukaan, kuinka hyvin he 
elävät Jumalan kirjaaman Sanan mukaisesti. Heidät 
palkitaan Jumalan valtakunnassa, kuten opimme op-
pitunnissa 24, heidän kuolevaisen elämänsä aikaisen 
luonteen kehittymisen mukaisesti.

Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen henkiin herä-
tetyt ihmiset tuomitaan myös samalla tavalla. Heille, 
kuten tänään Hengestä siitetyille kristityille, annetaan 
riittävästi aikaa todistaa, että he haluavat elää Jumalan 
tavalla voitokkaasti ja Jumalalle kuuliaisina. 

Kun Jumalan Henki on vapaasti kaikkien saatavil-
la ja ihmiset ovat saatanan henkisestä vaikutuksesta 
vapaita, lopulle tarjotaan toisen kuolevaisen elämänsä 
aikana ensimmäinen ja ainoa tilaisuus pelastukseen, 
parannukseen, kasteeseen ja jumalallisessa luonteessa 
kasvamiseen. 

Ihmiset, jotka elävät jatkuvasti Jumalan elämän-
tavan mukaisesti, muutetaan tämän tuomiokauden 
lopussa kuolevaisesta kuolemattomuuteen.

Valtaosa syntyy Jumalasta!
Kuvittele, kuinka hämmästyneitä nämä kuolleista he-
rätetyt ovat tuomiokauden alussa. Kun ihmiset kokevat 
kuoleman jälkeisen tietoisuuden ensihetken, osa kuvit-
telee olevansa joko ”taivaassa”, ”helvetissä” tai ”kiiras-
tulessa”. Useimmat ovat yksinkertaisesti ymmällään.

Mikään monille kuolemanjälkeisestä elämästä ope-
tettu ei kuitenkaan toteudu. Kun ihmiset saavat kiistat-
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toman todisteen entisten opetusten ja tapojen virheelli-
syydestä, se valmistaa ihmisiä omaksumaan uuden to-
tuuden. Lukemattomat miljoonat vailla minkäänlaista 
uskonnollista opetusta saavat oppia täysin uutta tietoa.

Kuka opettaa lukemattomia tuhansia miljoonia 
ihmisiä? Jumalan perheeseen ensimmäisessä ylösnou-
semuksessa sekä tuhatvuotisen valtakunnan aikana 
syntyneet miljoonat opettajat!

Takaisin kuolevaiseen elämään herätetyt saavat ko-
kea samanlaisen kääntymysprosessin kuin nykyiset 
Hengestä siitetyt kristityt. Ihmisille opetetaan Juma-
lan laki, he oppivat olevansa syntisiä ja ansaitsevansa 
syntiensä seurauksena ikuisen kuolemanrangaistuk-
sen. Heille kerrotaan Jumalan armosta, että Kris-
tuksen maksama rangaistus pätee heidän kohdallaan, 
jos he hyväksyvät Kristuksen uhrityön. Epäilemättä 
valtaosa tekee parannuksen. 

Kun ihmiset tekevät parannuksen ja uskovat Kris-
tukseen omana Vapahtajanaan, he saavat syntinsä 
anteeksi ja heille annetaan Jumalan henki, minkä 
jälkeen he alkavat kasvaa Hengestä siitettyinä Juma-
lan lapsina hengellisesti ja kehittävät Jumalan pyhän, 
vanhurskaan ja täydellisen luonteen.

Ensimmäisen elämän aikaisten valheiden taakseen 
jättäminen ja Jumalan oikean tien mukaisesti elämi-
nen vaativat aikaa. Myös luonne voi kehittyä vain ajan 
ja kokemuksen myötä.

1. Kuinka kauan heidän tuomionsa aika kestää? 
Jes. 65:20.

kommentti: Jesajan kirjan jae paljastaa, että suu-
ren valkean valtaistuimen tuomiolle herätetyt elävät 
100 vuotta, huolimatta iästä kuoleman hetkellä.

Suuri Jumala on armollinen ja rakastava, eikä tah-
do, että kukaan joutuu kadotukseen. Jumala tahtoo, 
että kaikki tulevat tuntemaan totuuden, että kaikki 
tekevät parannuksen. Jumala ymmärtää kuitenkin, 
että on parempi, että suurin osa ihmisistä oppii ym-
märtämään totuuden uudessa, paremmassa kuin tässä 
nykyisessä pahassa maailmassa. Tämän vuoksi valta-
osa herätetään kuolleista toisessa ylösnousemuksessa–
Jumalan perheen rakkaudella hallitsevaan maailmaan 
vailla saatanan petosta.

Kun ihmiset vertaavat 6000 vuotta kestäneen saa-
tanan ”ottaa” tien tuloksia Kristuksen alaisen 1000 
vuoden pituisen Jumalan ”antaa” tien tuloksiin, 7000 
vuotta kestänyt ihmiskunnan historiaa todistaa kuole-
vaisille ihmisille, että heidän henkilökohtaisesti koke-
mansa synnin tie on väärä. Valtaosa ihmisitä valitsee 
Jumalan tien.

2. Mitä Jeesus kertoo tästä erityisestä ”päiväs-
tä” eli tuomionajasta, ihmisistä, jotka eivät ole vielä 
kuullut ja ymmärtäneet ihanaa pelastussanomaa? 
Matt. 11:20–24; 12:41–42.

kommentti: Kristus mainitsi Tyyron ja Siidonin, 
Sodoman ja Joonan aikaisen Niiniven kansan sekä 
Etelän kuningattaren. Hän vertaa näitä eri sukupol-
vien aikana eläneitä edustavia ihmisiä aikansa kylien 
ja kaupunkien asukkaisiin, joista valtaosa ei ymmärtä-
nyt tai uskonut hänen viestiään. Jeesus kertoo meille, 
että he kaikki herätetään kuolleista yhtä aikaa hänen 
elinaikaisensa sukupolven kanssa!

Jeesus esitti tarpeeksi monta esimerkkiä eri aikoi-
na eläneistä ihmisistä todistaakseen, että suurin osa 
ihmiskunnasta tulee elämään samaan aikaan maan 
päällä, mm. ennen vedenpaisumusta eläneet, Israelin 
12 heimoa, keskiajan asukaat sekä valtaosa nykyihmi-
sistä, jopa ennenaikaisesti kuolleet vauvat ja pikkulap-
set. He kaikki heräävät toisessa ylösnousemuksessa, 
sillä Jumala ei kutsunut heitä heidän ensimmäisen 
elinikänsä aikana.

Herätettävä ryhmä sisältää kaikkien aikojen ihmi-
set, poikkeuksena tähän aikaan jo Jumalasta syntyneet 
ja ne suhteellisen harvat, joille tarjottiin iankaikkista 
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oppikurssiin 
LIITTYVÄÄ  

LISÄLUKEMISTA

Suosittelemamme  
kirjallisuus liittyy  

oheisen oppikurssin  
sisältöön.

elämää, mutta jotka tietoisesti hylkäsivät kutsun te-
kemällä tieten tahtoen syntiä. Nämä harvat heräte-
tään kolmannessa, lopullisessa ylösnousemuksessa, ja 
heidät heitetään tuliseen järveen (Ilm. 20:14–15).

Jeesuksen Matteuksen evankeliumin luvuissa 11 ja 
12 mainitsemat muinaiset kansat olisivat tehneet pa-
rannuksen, jos Jeesus oli saapunut aikanaan henkilö-
kohtaisesti heidän tykönsä. Niiden kansalaiset tahto-
vat tehdä parannuksen ja vastaanottaa Pyhän Hengen, 
kun heidät herätetään kuolleista Jeesuksen Kristuksen 
henkilökohtaisesti 1000 vuoden ajan hallitsemaan 
maailmaan! 

Raamattu osoittaa, että valtaosa kaikkina aikoina 
eläneistä ihmisistä syntyy tulevan tuomiokauden lo-
pussa Jumalan perheeseen. Nyt Jumalan ihmiskun-
nan suuri pelastussuunnitelma on valmis. 

Viisaan, rakastavan ja armollisen Luojamme totuus 
on varsin rohkaiseva!


