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viesti

editorilta

Herbert W. Armstrong opetti kaiken Luciferin 
ja enkelien historiasta. Enkeleiltä puuttui tar-
vittava luonne hallita maailmankaikkeutta; he 

eivät kyenneet toimeenpanemaan Jumalan lakia maa-
pallolla. Jumala ymmärsi, että hänen oli lisäännyttävä 
ihmisen kautta (1. Moos. 1:26). Tämä oli maailman-
kaikkeuden historian suuri käännekohta. Kolmasosa en-
keleistä luopui ainoasta tavasta, jolla maapalloa ja maa-
ilmankaikkeutta voitiin hallita. Jumala tiesi, että vain 
hänen perheensä kykeni hallitsemaan. Niin Jumala loi 
ihmisen, jonka oli tarkoitus syntyä Jumalan perheeseen. 
Maailmankaikkeutta voitiin hallita ainoastaan Juma-
lan luonteen omaavien kautta! Jumalan hallituksen toi-
meenpaneminen tarvitsi Jumalan luonteen, mutta enke-
lit epäonnistuivat tarvittavan luonteen saavuttamisessa. 

Huomaa Juudaksen kirjeen jae 1:6: ”Ja että hän ne 
enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan 
jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikki-
sissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon.” 
Raamattu kutsuu enkeleitä tähdiksi (Ilm. 1:20). Juudas 
kutsuu jakeessa 13 kapinallisia enkeleitä–kiertoradal-
ta poistuneiksi – ”harhaileviksi tähdiksi”. Enkeleiden 

”ensimmäinen asumus” oli maapallo, johon heidät lä-
hetettiin toimeenpanemaan Jumalan hallitusta. Koska 
nämä enkelit epäonnistuivat, ihmisten tehtäväksi on 
tullut saattaa enkelien kesken jättämä, valtava työn 
loppuun; me saamme auttaa Jumalan hallituksen 
maapallolle palauttamisessa.

Potentiaalisi on valtava! Juudas puhuu tähdistä aut-
taakseen meitä ajattelemaan maailmankaikkeutta ja 
kaikkea Jumalan meille tarjoamaa. Jos pitäydymme lail-
lisella kiertoradalla, saamme vallan hallita enkelitähtiä!

Tänään suurin osa Jumalan omista on poistunut kier-
toradalta–mikä on tietyssä mielessä jopa kapinallisten en-
kelien kohtaloa suurempi tragedia! Kun siitetty Jumalan 
poika, osa Kristuksen morsianta vaeltaa pois kiertoradalta, 
tämä merkitsee iankaikkista elämää ja kuolemaa. Ei löy-
dy pahempaa kohtaloa. Juudas sovelsi enkelien historiaa 
aikansa ihmisiin ja profetoi meidän aikamme ihmisistä.

Juudas kertoo, että langenneet enkelit ovat ”iankaik-
kisissa kahleissa” – kuin hullu koira ketjussa – päällä 
leijuvassa “pimeydessä”, eläen ahdistavassa, jatkuvas-

jatkuu sivulla  16 ››
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enkelit
Raamattusi ilmoittaa, että enkelit asuivat maapallolla kauan ennen  

Aadamia ja Eevaa. Nämä enkelit tekivät kuitenkin syntiä! Mikä oli syy 
heidän syntiinsä? Entä vanhurskasta enkelit–mitä he tekevät tänään?

maaplaneetta  Alun perin Jumalan luoma enkelten asumukseksi.

N
ASA

Jumala on Luoja. Jumala on ollut olemassa 
ikuisuuden. Viime oppitunnilla opimme, kuka 
ja mikä Jumala on. Joh. 1:1 kertoo: ”Alussa oli 
Sana...” – persoona nimeltä Sana, joka on Puhe-
mies. ”Ja Sana oli Jumalan tykönä...” Jumala on 

toinen persoona; Joh. 1:1 paljastaa kahden Henkilön 
olemassaolon. Huomaa edelleen: Kaikki asiat saivat syn-
tynsä Sanan kautta (jae 3). ”Hänessä oli elämä...” (jae 4).

Nämä Johanneksen luvun 1 jakeet kertovat kahdes-
ta ikuisesta Jumalaperheen jäsenestä; ”Jumalasta”, 

josta tuli Isä ja ”Sanasta”, josta tuli Poika. Heillä oli 
elämä itsessään ja he elivät yhdessä. Miten he elivät–
mikä oli heidän elämäntapansa? He elivät täydellisen 
luonteensa mukaisesti–ulosvirtaavan rakkauden 
tavalla!

Kun Jeesus kastettiin, Isä Jumala sanoi: ”Sinä olet 
minun rakas Poikani...” Jumala rakasti Sanaa, ja 
Sana rakasti Jumalaa–Sana totteli täydellisesti Ju-
malaa. Tämä rakkaus–tämä elämäntapa–oli asenne, 
joka ohjasi molempien toimia.
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Enkelien luominen 
Mitä Jumala ja Sana tekivät? He loivat. Voisi sa-
noa, että heidän ammattinsa oli luominen. He loivat 
avukseen lyömistyössä, hallitsemisessa ja luodun toi-
meenpanemisessa ensin alemman tason henkiolentoja. 
Enkelit luotiin Jumalan luomisen toimeenpaneviksi 
apulaisiksi. Heidät luotiin elävän Jumalan palvelijoiksi.

Kummallakin Jumalapään jäsenellä on itsessään 
iankaikkinen elämä, ja niin Sana välitti enkeleille hei-
dät luodessaan elämän. Enkelit omaavat omavaraisen 
iankaikkisen elämän. Jumalan taivaan päämajaa var-
ten koulutettiin kaksi kerubin aseman omaavaa olen-
toa, jotka levittivät siipensä yli Jumalan valtaistuimen 
(Hes. 28:14; 2. Moos. 25:20); Lucifer oli toinen heistä. 

Sana loi myöhemmin maapallon yhtä aika muun 
maailmankaikkeuden kanssa (1. Moos 1:1). Jumala 
asetti hallituksensa maata hallitsemaan. Jumala asetti 
planeetallemme Luciferin alaiseksi kolmasosan enke-
leistä (Job 38:4–7, Jes. 14:14; Ilm. 12:4) sitä paranta-
maan, kaunistamaan ja sen luomistyötä täydentämään. 

Miten maan enkeleiden oli määrä onnistua tehtä-
vässään maapallolla? Miten heidän oli määrä menestyä 
keskenään ja olla onnellisia? Minkä oli määrä säädellä 
käytöstä kohti heidän Luojaansa ja toisiaan kohtaan? 
Jumalan hallituksen! 

Jumala on Luojana myös luomakuntansa Hallitsija. 
Jumala säilyttää luomistyönsä hallituksensa kautta. Ju-
malan hallitus ohjaa alaisia Jumalan elämäntavan, ulos-
virtaavan rakkauden, yhteistyön ja ulossuuntautuvan 
huolenpidon kautta. Maanpäällisen hallituksensa toi-
meenpanemiseksi Jumala asetti suuren arkkienkeli Lu-
ciferin koko maapallon valtaistuimelle (Jes. 14:12–14).

Jumalan rakkauden laki
Hallitus perustuu perustavaan lakiin, perustuslakiin. 
Jumalan hallituksen perustuslaki tai Jumalan halli-
tuksen perustava laki on Jumalan laki–elämäntapa, 
jonka mukaisesti kaksi Jumalaperheen jäsenettä elää! 
Jumalan hallitus on yksinkertaisesti Jumalan elämän-
tavan toimeenpanoa.

Jumalan laki voidaan kiteyttää yhdellä sanalla rak-
kaus (Room. 13:10), koska Jumalan luonne on rakkaus 
(1. Joh. 4:16). Jumalan laki kuvastaa Jumalan rakasta-
vaa luonnetta. Jumalan hallitus on rakkauden peri-
aatteen soveltamista.

Jumalan rakkaus hohkuu ihmisestä toisiin ihmisiin. 
Jumala pitää huolta muiden hyvinvoinnista. Jumalan 

rakkaus on yhteistyön, jakamisen, palvelemisen ja aut-
tamisen asenne. Se on tapa ”antaa”, ei ”ottaa”.

Jumala on aina rakastanut Sanaa, ja Sana on aina 
rakastanut Jumalaa. Isä, kuten totesimme, lausui Kris-
tuksesta, kun tämä kastettiin: ”Tämä on minun ra-
kas Poikani” (Matt. 3:17). Poika rakastaa ja tottelee 
aina vastuussa ollutta Isää (Joh. 8:28–29; 15:10). Ju-
mala ja Sana elivät sovussa ikuisuuden (Joh. 10:30). 
Toisiaan kohtaan oleva rakkauden asenne motivoi 
kaikkia Jumalaperheen tekoja. Rakkaus on heidän 
elämäntapansa.

Lucifer hylkää Jumalan lain
Jumalan lain periaate pätee sekä enkeleihin että ihmi-
siin. Jumalan lain periaate on aina sama–rakkaus Ju-
malaa kohtaan ja rakkaus lähimmäistä kohtaan.

Raamattu kertoo selvästi, että maapallolle sijoitetut 
enkelit hylkäsivät rakkauden tien, että he tekivät syntiä 
(2. Piet. 2:4). Synti on Jumalan rakkauden lain–rau-
han, yhteistyön ja harmonian–rikkomista; antamisen, 
ei ottamisen tie. 

Lucifer salli mieleensä turhamaisuuden, musta-
sukkaisuuden, kateuden, himon ja ahneuden ajatukset, 
sitten kaunan ja kapinan iskostua mieleensä. Lucifer 
kääntyi ”ottamisen” tielle. Hän päätteli, että itsekes-
keinen kilpailu olisi yhteistyötä parempi, että kilpailu 
kannustaisi paremmuutta, saisi yrittämään kovemmin 
ja saavuttamaan enemmän itseä palvellen. Lucifer ka-
pinoi Jumalaa vastaan ja hylkäsi Jumalan rakkauden 
lain – ”antamisen” tien. Jumalan hallitusta ei enää 
toimeenpantu maan päällä.

Lucifer järjesti lopulta maapallon enkelit enkeli-
armeijaksi, joka nousi ylös taivaaseen ”ottamaan” Ju-
malalta maailmankaikkeuden hallitusvaltaa, mutta 
torjuttiin ja heitettiin takaisin maapallolle. Tämän 
seurauksena maasta tuli ”autio ja tyhjä” (1. Moos 1:2). 
Maapallosta tuli pimeä, rappeutunut planeetta!

Käydään nyt läpi koko tapahtumasarja sekä vaiheet, 
joidenka kautta Jumala palauttaa hallituksensa–elä-
mäntapansa–koko maapallolle. Opimme, mitä van-
hurskaat enkelit tekevät tänään, ja miten voimme suo-
jautua paholaisen ja tämän demonien juonitteluilta.

Asia on tärkeä. Ota Raamattu esille ja käy läpi 
kaikki oppitunnin vastauksien jakeet. Vastauksien 
tallentaminen auttaa kertaamaan oppimasi myös 
tulevaisuudessa sekä iskostaa jakeet osaksi olemustasi.

Aloitetaan oppitunti!
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OPPITUNTI 18
Lucifer kapinoi Jumalan  

hallitusta vastaan
Kun Jumala asetti enkelit maan päälle, hän nimitti 
suuren arkkienkelin toimeenpanemaan hallintoaan. 
Johtavan arkkienkelin alkuperäinen hepreankielinen 
oli ”valon tuoja” – Lucifer on hänen latinankielinen 
nimensä.

Lucifer oli majesteettisen kaunis, häikäisevän kir-
kas superhenkiolento, joka omasi ylimmän tiedon, vii-
sauden ja voiman–Jumalan täydellinen luomus–sekä 
kyvyn päätellä ja tehdä valintoja kykenevän mielen. 
Lucifer päätti kuitenkin tehdä syntiä!

Kaksi Raamatun kohtaa–Jesajan kirjan luku 14 ja 
Hesekielin kirjan luku 28–kuvaavat Luciferin alku-
peräistä olemusta luomisen jälkeen sekä hänen suurta 
syntiinlankeemustansa.

1. Oliko Lucifer yksi Jumalan valtaistuinta suojan-
neista kerubeista? Hes. 28:14; 2. Moos. 25:18–20.

kommentti: 2. Mooseksen kirjan lukuun 25 kir-
jattiin Jumalan Moosekselle telttamajan liitonarkkua 
varten antamat ohjeet. Tämän ainutlaatuisen kirs-
tun kuvaus alkaa jakeesta 10. Jakeet 17–21 osoitta-
vat, että sen päällä tuli olla armoistuin, joka kuvasi 
taivaassa olevaa Jumalan valtaistuinta–Jumalan koko 
maailmankaikkeuden hallituksen pääistuinta.  

Armoistuimella tuli olla kaksi kerubia, yksi kum-
mallakin puolella. Kerubien siipien tuli kattaa Juma-
lan valtaistuimen kaltainen istuin, mikä ilmaisee, että 
nämä ylimmät enkelit osallistuivat koko Jumalan luo-
makunnan hallitsemiseen.

Lucifer sijoitettiin suoraan Jumalan valtaistuimelle 
(Hes. 28:14). Hänet koulutettiin toimeenpanemaan 
Jumalan hallitusta ennen kuin Jumala asetti hänet 
johtamaan enkeleitä maapallolla.

2. Päättikö entinen Lucifer jättää maapallon ja nousta 
taivaaseen korottaakseen oman istuimensa (joka oli Ee-
denissä, Jumalan puutarhassa) Jumalan kaikkea enke-
leitä (”tähtiä”) korkeammalle? Hes. 28:13; Jes. 14:12–14.

3. Halusiko Lucifer olla korkeimman Jumalan 
vertainen? Jes. 14:14.

kommentti: Käy selväksi, että Lucifer suunnitteli 
syrjäyttävänsä Luoja-Jumalan vallasta ja nousta itse 
valtaistuimelle ylimmäksi Jumalaksi!

Tämä ylin Jumalan luovan voiman luotu yksilöl-
linen mestariteos kääntyi Luojaansa vastaan–kuten 
Frankensteinin hirviö, joka yritti tuhota tekijänsä–ja 

yritti kaapata itselleen koko maailmankaikkeuden 
hallintovallan! 

Luciferin hallitus ei olisi perustunut Jumalan rak-
kauden–antamisen, muista huolta pitämisen, toisten 
hyvinvoinnista huolehtimisen periaatteelle. Se olisi 
perustunut itsekeskeisyyden, turhamaisuuden, himon 
ja ahneuden; kateuden, mustasukkaisuuden, kilpailu-
hengen, vihan, väkivallan ja tuhon perustalle; hengel-
liseen pimeyteen ja vääryyteen, ei valoon ja totuuteen; 
rumuuteen, ei kauneuteen.

4. Superarkkienkeli Lucifer oli täydellinen kaikilla 
teillään luomispäivästä asti, kunnes hän salli väärien 
ajatusten astua mieleensä. Mitä Luciferissa löydettiin 
tämän tuloksena? Hes. 28:15. Tuliko hän turhamai-
seksi? Korruptoituiko hänen viisautensa? Jae 17.

kommentti: Kun Lucifer salli kilpailun, turha-
maisuuden, mustasukkaisuuden, kateuden, himon ja 
ahneuden ajatukset, sitten kaunan ja kapinan iskos-
tua mieleensä, hänen mielensä muuttui! Lucife-
rin mieli korruptoitui ja vääristyi. Hänen ajattelunsa 
kieroutui kokonaan!

Lucifer ei tyytynyt hallitsemaan enää pelkästään 
yhtä planeettaa vaan halusi hallita koko maailman-
kaikkeutta! Hän sanoi: ”Minä nousen taivaaseen, kor-
keammalle Jumalan tähtiä [enkeleitä] minä istuimeni 
korotan...” (Jes. 14:13). Luciferista tuli ensimmäinen 
kapinallinen–ensimmäinen syntinen! 

Lucifer toimi varmaan hienovaraisesti pikkuhiljaa–
yksi enkeli kerrallaan–kunnes hän onnistui kääntä-
mään kaikki Jumalan hänen hallintonsa alaisuuteen 
asettamat enkelit kapinamielisiksi. (Luciferin toiminta 
saattoi kestää jopa miljoonia vuosia–Raamattu ei kerro 
kuinka kauan.) Lucifer istutti enkelien mieliin tyyty-
mättömyyttä, kaunaa ja katkeruutta Jumalaa kohtaan.

5. Mitä tapahtui Luciferin ja tämän enkelien yrityk-
selle syrjäyttää Luojansa ja omia koko maailmankaik-
keuden valta? Jes. 14:12; Ilm. 12:3–4. Miten Jeesus 
kuvaa saatanan lankeamista (alkuteksti, putoamista) 
taivaasta? Luuk. 10:18.

kommentti: Lucifer kääntyi Jumalan rakkauden 
lakia vastaan. Kateudessaan hän katkeroitui Jumalaa 
vastaan. Lucifer salli himon ja ahneuden mieleensä 
ja katkeroitui, mikä herätti väkivallan hengen! Lu-
cifer ryhtyi tarkoituksellisesti Luojansa vastustajak-
si, viholliseksi oman valintansa, ei Jumalan valinnan 
seurauksena–mutta Jumalan sallimana!
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Jumala nimitti vastustajansa nimen saatanak-
si, paholaiseksi kuvaamaan, mikä tästä oli tul-
lut–vastustaja, kilpailija, vihollinen. Saatanan kanssa 
maapallolle alas heitetyistä enkeleistä tuli demoneja.

Maapallosta tulee  
raunioitunut planeetta!

Jumalan laki on Jumalan hallituksen perusta. Opim-
me jo aiemmin, että synti on of Jumalan lain rikko-
mus (1. Joh. 3:4). Opimme myös, että synti kantaa 
seuraamuksia. Huomaa, kuinka mullistava enkelien 
synnin seuraamus oli.

1. Ilmoittaako Raamattu selvästi, että enkelit tekivät 
syntiä? 2. Piet. 2:4.

kommentti: Voitko kuvitella, miten enkeleistä tuli 
syntiä tekeviä enkeleitä? Jumala paljastaa tämän to-
deksi. Koska synti on Jumalan lain rikkomista, nämä 
enkelit rikkoivat–kapinoivat–Jumalan RAKKAUDEN 
lakia vastaan–Jumalan hallituksen ja elämäntavan 
peruskiveä vastaan!

2. Osoittaako Raamattu selvästi, että maailman-
laajuinen synti saa aikaan maailmanlaajuisen tuhon? 
2. Piet. 2:4–5; 1. Moos. 6:5–13.

kommentti: Jakeet osoittavat, että yleismaailmalli-
nen synti johtaa maapallon yleismaailmalliseen tuhoon! 
Ennen vedenpaisumusta kaikki liha teki maailmanlaa-
juisesti syntiä. Vain Nooa sai armon ja anteeksianta-
muksen Jumalan silmissä. Vain Nooa ”vaelsi Jumalan 
kanssa”. Tulva tuhosi kaiken ihmiselämän maapallolla 
Nooaa ja tämän perhettä lukuun ottamatta.

Kun myöhemmin Sodoman ja Gomorran kaupun-
geissa homoseksuaalisuus sekä muut synnit levisivät 
kaikkialle, Jumala lähetti fyysiset liekit tuhoamaan 
koko alueen!

Koska ennen ihmisen luomista tapahtunut enkelei-
den synti oli maailmanlaajuinen, heidän syntinsä vai-
kutus maan päällä oli maailmanlaajuinen. Enkeleiden 
synti oli maailmanlaajuinen, sillä he ”eivät säilyttäneet 
alkuperäistä asuinpaikkaansa, vaan jättivät oman asu-
muksensa [maapallon]...” (Juud. 1:6), mikä johti koko 
maan pinnan fyysiseen tuhoon! Kuinka?

Jumala loi maapallon käytettäväksi, ylläpidettäväksi, 
parannettavaksi ja kaunistettavaksi. Jumalan hallitus 
säätelee kaikkea tätä. Kun enkelit kapinoivat Jumalan 
hallitusta vastaan, fyysisen maapallon säilyttäminen ja 
edistys, sen alkuperäinen kauneus ja loisto lakkasivat. 

saatanan putoaminen  Jeesus näki saatan sinkoutuvan taivaalta niinkuin “salama” (Luuk. 10:18).

IN
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Tulos oli maan pinnan fyysinen tuho, rappeutuminen 
ja lopulta pimeys!

Lucifer oli luotu täydelliseksi valontuojaksi, mut-
ta nyt hän oli pimeyden, vääryyden, sekasorron ja 
pahuuden lähde.

3. Miten Raamattu kuvaa enkelien synnistä seuran-
nutta äärimmäistä, katastrofista olotilaa maapallolla? 
1. Moos. 1:2. (Kertaa oppitunnista 17, millaiseksi Lu-
ciferin kapinan saattoi maapallon. Oppitunti 17 selit-
tää 1. Moos 1:1 heprean tohu ja bohu -ilmauksen, joka 
käännetään ilmaisulla ”autio ja tyhjä”.)

kommentti: Saatat ihmetellä, tiesikö Jumala etu-
käteen, että Lucifer ja tämän alaiset enkelit tekisivät 
syntiä ja aiheuttaisivat tämän kaltaisen maanlaajuisen 
tuhon. Eikö Jumala tiedä loppujen lopuksi kaiken?

Vastaus kuuluu EI tiennyt! Jos Jumala olisi päättä-
nyt tietää etukäteen, minkä vaihtoehdon enkelit valit-
sisivat, hänen olisi täytynyt ”ohjelmoida” heidän mie-
lensä ja täten pakottaa enkelit toimimaan toivomallaan 
tavalla. Sen sijaan Jumala antoi enkelihenkiolennoille, 
kuten kaikille ihmisille, vallan ajatella itsenäisesti–jär-
keillä, valita ja tehdä päätöksiä. Muuten enkelit ja me 
ihmiset olisimme pelkkiä ohjelmoituja robotteja, jotka 
toimisivat pakon sanelemana!

Jumala päätti tehdä enkelit ja myöhemmin ihmi-
set vapaiksi moraalisiksi–vapaan valinnan omaaviksi 
yksilöiksi. Muuten enkelit eivätkä ihmiset pystyisi 
kehittämään vanhurskasta luonnetta.

Jumala soi enkeleille suuren tietomäärän omaksu-
maan kykenevän mielen–ihmisiä suuremman. Voisi 
olettaa, että suuren tietomäärän omaavat enkelit eivät 
voisi valita väärin eivätkä tehdä syntiä.

Kaikesta huolimatta kolmasosa enkeleistä lankesi 
syntiin! Suuri tietomäärä ei estänyt kapinointia, syn-
tiä eikä maailmanlaajuisesta kaaosta ja tuhoa. He 
kääntyivät Jumalan elämäntavasta turhamaisuuteen, 
himoon, ahneuteen, kateuteen ja selkkaukseen johta-
vaan kilpailuun, väkivaltaan, sotaan. He alkoivat kan-
taa kaunaa Jumalan hallintoa kohtaan. He päättivät 
kulkea omaa ”ottamisen” tietänsä – ja hylätä Jumalan 

”antamisen” tien. Tietoisen valinnan kautta he saattoi-
vat luomisensa päätökseen muuttuen pysyvästi pahoik-
si–omaten luonteen, joka ei voi enää koskaan muuttua.

Jumala ei jättänyt kuitenkaan maapalloa Lucife-
rin kapinan jälkeiseen rappiotilaan. Jumala tiesi, että 
Luciferin kapina ja enkelien syntiin lankeaminen oli 
mahdollista. Jumalalla oli kuitenkin varasuunnitelma 
– ”suunnitelma B”. Jumala palautti maapallon tilan 
1. Moos. luvussa 1 kuvaamalla tavalla ihmiselämää 
ylläpitäväksi.

Seuraajan piti pätevöityä
Tässä vaiheessa opiskelua meidän on ymmärrettävä 
Jumalan hallituksen perusperiaate: valtio ei voi olla 
koskaan vailla johtajaa. 

Jumala asetti Luciferin alun perin maapallon val-
taistuimelle. Kun Lucifer kapinoi Jumalaa vastaan ja 
lakkasi toimeenpanemasta Jumalan hallitusta, hän oli 
kykenemätön jatkamaan Jumalan hallituksen johtoase-
massa. Lucifer (nyt saatana) oli kuitenkin jäätävä maan 
valtaistuimella, kunnes löytyisi pätevöitynyt seuraaja, 
joka korvaisi ja joka vihittäisiin virkatehtävään!

Se, että saatana viekoitteli Eedenin puutarhassa en-
simmäiset ihmiset–että hän on nyt ”tämän maailman 
jumala” (2. Kor. 4:4) ja ”ilmavallan hallitsija ” (Ef. 2:2), 
jolla oli antaa ”kaikki maailman valtakunnat” Kris-
tukselle (Matt. 4:8–9) – on riittävä näyttö Jumalan 
hallituksen vallanperimyksen perusperiaatteesta.

Kun maapalloa asuttivat Jumalan hallitusta vas-
taan kapinoivat enkelit–kun   Jumalan hallitus lakkasi 
toimimasta–tarvittiin joku, joka pätevöityisi Lucife-
rin (nyt saatanan) seuraajaksi. Jumalan hallituksen ja 
tien palauttamiseksi tämän seuraajan tulisi hylätä ja/
tai kääntyä saatanan tieltä!

Kun Lucifer kapinoi Jumalaa vastaan ja kolman-
nes enkeleistä seurasi häntä, Jumala näki, ettei Juma-
laa vähempi olento, että vain Jumalaperheen jäsenen 
voitaisiin luottaa olevan varmasti tekemättä koskaan 
syntiä–olla kuin Jumala, joka ei voi tehdä syntiä. Ju-
mala päätti lisääntyä kuvakseen ja kaltaisekseen tehty-
jen ihmisten kautta, jotka kerran Jumalan Hengestä 
Jumalaperheeseen synnyttyään eivät tekisi syntiä ei-
vätkä poikkeaisi Jumalan hallituksesta. Jumala tarjosi 
Aadamille, ensimmäiselle ihmiselle, mahdollisuuden 
nousta saatanan tilalle. 

Aadam kuitenkin epäonnistui! Jumala tiesi, että saa-
tana lähestyisi ensimmäistä luotua ihmistä, johdattaisi 
tätä olemaan uskomatta Jumalaa ja viettelisi tekemään 
syntiä. Superarkkienkeli ja kaikki tämän enkelit oli 
johdettu kapinaan, kuinka suurempi todennäköisyys 
olisi, että enkeleitä alemmaksi luotu ihminen lankeaisi 
myös syntiin!

Eedenin puutarhan kielletyn hedelmän tarina pal-
jastaa, mitä todella tapahtui. On erittäin tärkeää, että 
ymmärrämme asian!

Miksi ensimmäinen  
Aadam ei pätevöitynyt

1. Minkälaisia   puita Jumala kasvatti Eedenin puu-
tarhaan? 1. Moos. 2:8–9. Minkä erityisen käskyn Ju-
mala antoi Aadamille puita koskien? Jakeet 15–17. 
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2. Mitä Aadamille tapahtuisi, jos tämä söisi hedelmän 
hyvän- ja pahan tiedon puusta? Jae 17, viimeinen osa.

kommentti: Eedenin puutarhassa elintärkeitä to-
tuuksia symboloi kaksi puuta. Vaikka puut saattoivat 
olla todellisia kirjaimellisia puita, ne omasivat valtavan 
symbolisen merkityksen.

Elämän puu edusti Jumalan Pyhän Hengen lahjaa; 
siittämistä kuolemattomaan jumalelämään. Elämän 
puu kuvasi lisäksi Jumalan hengelliseen lakiin perus-
tuvaa Jumalan hallituksen tietä. Jos Aadam olisi syö-
nyt elämän puusta, hän olisi astunut saatanan sijalle 
maapallon valtaistuimelle ja palauttanut Jumalan hal-
lituksen, iankaikkisen Jumalan johtamana, tukemana 
ja vahvistamana.

Hyvän- ja pahantiedon puu symboloi paholaisen tie-
tä–kapinointia Jumalan hallitusta vastaan; itse oikean 
väärästä ja hyvän pahasta päättämistä, mikä merkitsi 
oikean ja väärän määrittelevän Jumalan lain hylkää-
mistä. Hyvän- ja pahantiedon puu kuvasi myös syntiä 
ja synnin rangaistusta, joka ihmiselle on ikuinen kuo-
lema (Room.6:23). Jumala kielsi Aadamia syömästä 
tätä kuoleman puun hedelmää!

Yritetään ymmärtää asia.
Aadam tehtiin maan tomusta–tilapäisen, fysikaalis-

kemiallisen olemassaolon omaavaksi. Aadam ei oman-
nut itsessään iankaikkista elämää. Kuten määräaikainen 
mekaaninen vieterikello, Aadam ikääntyi jokaisella hen-
genvedolla. Aadam eli jatkuvasti ”vain yhden henkäyk-
sen päässä kuolemasta” – olemassaolonsa lakkaamisesta.

Jumala tarjosi Aadamille ”elämän” puuta, joka sym-
boloi Jumalan Pyhää Henkeä ja iankaikkista elämää. 
Jos Aadam olisi syönyt tämän puun hedelmää, kuole-
mattoman Jumalan Pyhä Henki olisi liittynyt hänen 
ihmishenkeensä.

Ihminen ei ollut henkisesti tai hengellisesti val-
mis, ennen kuin hän vastaanottaisi Jumalan Hengen. 
Henki olisi yhdistänyt ihmisen henkisesti ja hengelli-
sesti Jumalaan, yhdeksi Jumalan kanssa. Aadam olisi 
siitetty Jumalan pojaksi–olisi saanut kuolemattoman 
elämän siemenen–aivan kuin Hengestä siitetty kris-
titty tänään. Jumalan Henki olisi auttanut Aadamia 
ja Eevaa kasvamaan Jumalan luonteiseksi, kunnes he 
olisivat saaneet syntyä Jumalan perheeseen!

Jumalan Henki olisi myös välittänyt ihmiselle tä-
män ihmishengen ulottumattomissa olevaa hengellistä 
tietoa. Henki olisi antanut täyden ymmärryksen Juma-
lan hengellisestä laista–elämäntavasta, joka antaa rau-
han, onnen, tyytyväisyyden ja jokaisen hyvän tuloksen.

Yleisesti ottaen löytyy siis kaksi elämänta-
paa–kahden Eedenin puun tietä. Teistä toinen on 

ulossuuntautuvan rakkauden tie, jota kutsumme 
lyhyen yksinkertaisesti ”antamisen” tieksi. Toinen 
tie on puolestaan ”ottamisen” tie. Nämä kaksi toisis-
taan   poikkeavaa elämäntapaa johtavat vastakkaisiin 
suuntiin, ne tuottavat vastakkaisen tuloksen!

3. Pettikö saatana ovelasti Eevan, lakkasiko Eeva 
uskomasta Jumalaa ja tottelemasta Jumalan käskyä? 1. 
Moos. 3:1–6. Valehteliko paholainen, vakuuttiko hän 
Eevalle, että tämän fyysisessä kehossa oli kuolematon 
sielu, ettei Eeva voisi kuolla? Jae 4. Vihjasiko saatana 
hienovaraisesti, että Jumala oli piilottanut ihmisille 
kuuluvan elintärkeän ”tiedon”? Jakeet 5–6. (Huomaa 
jakeen 6 ”antamaan ymmärrystä” ilmaisu.)

4. Petettiinkö Aadam olemaan uskomatta Juma-
laan, vai tiesikö hän toimia toisin? 1. Tim. 2:14. Te-
kikö Aadam tarkoituksellisesti tottelematon ja teki syn-
tiä syömällä vaimonsa kanssa kielletystä hedelmästä? 
1. Moos. 3:6.

paholaisen symboli  Saatana, erittäin 
petollinen ja tappava, ilmestyi Eedenin puutarhassa 
Eevalle käärmeenä.
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kommentti: Ensimmäiset ihmiset luonut Juma-
la, josta myöhemmin tuli Jeesus Kristus, opetti Aa-
damille ja Eevalle ensimmäisenä sapattina Jumalan 
tien–Jumalan lakiin perustuvan Jumalan hallituk-
sen tien–samalla tavalla kuin Luciferille ja tämän 
enkeleille heidän luomisensa jälkeen.

Saatana petti pian Jumalan opetuksen jälkeen Ee-
van hienovaraisen ovelasti, hän sai Eevan epäilemään 
Jumalan opetusta. Eeva otti kielletyn hedelmän ja 
antoi myös Aadamille, joka syödessään vapaaehtoises-
ti päätti olla tottelematta Jumalan käskyä, ja hylkäsi 
näin ollen heitä hallinneen Jumalan hallituksen.  

Kun Aadam otti hyvän- ja pahan tiedon puusta, 
hän halusi päättää itse, mikä on hyvä ja paha–mikä 
on oikein ja väärin–mikä on vanhurskaus ja synti. Aa-
dam päätti luottaa kokonaan itseensä. Hän hylkäsi 
Jumalan opetuksen, luotti omaan tietoonsa, taitoonsa 
ja voimaansa.

Aadam hylkäsi Jumalan ilmoittaman hengellisen 
tiedon, joka olisi tuottanut onnellisen suhteen Juma-
laan ja lähimmäisiin. Aadam hylkäsi Jumalan Pyhän 
Hengen, Jumalan rakkauden, Jumalan hallituksen, ja 
iankaikkisen elämän! Aadam rikkoi Luojansa nimen-
omaista käskyä. Aadam teki syntiä, saattoi synnin 
rangaistuksen päällensä ja kaikkien jälkeläistensä 
päälle! (Room. 5:12–19;   6:23).

5. Mitä Aadamin ja Eevan mielelle tapahtui, kun 
he päättivät seurata saatanan tietä?  1. Moos. 3:7.

kommentti: Molempien silmät ”aukenivat”.
Aadamin langettua syntiin, Aadam ja kaikkien Aa-

damin tulevien lasten mieli oli nyt virittynyt vastaan-
ottavaiseksi saatanan vaikutusvallalle. Saatana, joka on 
henki, kykeni nyt vaikuttamaan Aadamin ja Eevan 
mieleen samalla tavalla kuin Jumala olisi kyennyt vai-
kuttamaan heidän mieleensä, jos he olivat syöneet elä-
män puusta. Saatana kykeni asettamaan molempien 
mieleen turhamaisuuden, itsekkyyden, ”ottamisen” 
ja auktoriteettia vastaisen asenteen. Jer. 17:9 kuvaa-
mat lihan mielen (Room. 8:7) piirteet, jota kutsutaan 

”ihmisluonnoksi” – ovat itse saatanasta paholaisesta 
peräisin! (Oppitunti 9 käy läpi tätä hämmästyttävää 
ilmoitusta.)

6. Evättiinkö Aadamilta ja Eevalta pääsy elämän puu-
hun ja Jumalan Pyhään Henkeen? 1. Moos. 3:22–24.

kommentti: Kun Aadam teki syntiä, hän erotti 
itsensä Jumalasta (Jes. 59:2). Jumala erotti Aadamin 
ja tämän jälkeläiset elämän puusta. Koko ihmis-
suku erotettiin Pyhästä Hengestä, kunnes toinen 
Aadam syrjäyttäisi saatanan ja nousisi maapallon 
valtaistuimelle.

Toinen Aadam  
pätevöityy hallitsemaan

1. Kuka on Raamatun ”toinen Aadam”? 
Kor. 15:45–47.

2. Asettiko Kristus Pyhän Hengen ja iankaikkisen 
elämän uudelleen ihmisten ulottuville? 1. Kor. 15:22; 
Joh. 1:4; 10:10; 7:37–39; 1. Joh. 5:11–12. Vastaanotta-
vatko Jeesuksen ensimmäisen tulemisen jälkeen vain 
Isän Jumalan kutsumat hänen Henkensä ja tulevat 
hänen ”esikoisikseen” (alkuteksti ensihedelmikseen)? 
Joh. 6:44; Jaak. 1:18.

kommentti: Seurakunta on vain pelastuksen 
”ensihedelmä” – kutsuttu ulos tästä maailmas-
ta hallitsijoiksi ja opettajiksi Jumalan valtakuntaan 
koulutettavaksi kunnes elämän puu avataan koko 
ihmiskunnalle–kun Jumalan hallitus palautetaan 
maapallolle hallitsemaan kaikkia kansoja.

Osa ihmisistä saa Aadamin lailla kutsun tänään! Ja 
joutuu valitsemaan.

Me kaikki kamppailemme saatanan pahaa vaiku-
tusta vastaan. Tänään ei ole helppo voittaa saatanaa. 
Jumala auttaa meitä tottelemaan häntä Henkensä 
voimalla. Jumalan tänään suhteellisen harvat kutsu-
mat, jotka osoittavat haluavansa noudattaa Jumalan 
elämäntapaa, ovat Jumalan ”ensihedelmiä” – Jee-
suksen Kristuksen jälkeen ensimmäisiä, jotka omaa-
vat iankaikkisen elämän, ja ainoita jotka hallitsevat 
Kristuksen morsiamena ikuisesti! (Ilm. 19:7).

3. Paljastiko Jumala ennen Jeesuksen ihmiseksi syn-
tymää, että Jeesuksesta oli määrä tulla hallitsija, ja että 
tälle annettaisiin valtaistuin? Luuk. 1:30–33. Onko 
Jeesuksen hallituksen määrä olla loppumaton ja lisään-
tyykö se loppumattomasti? Jae 33; Jes. 9:6–7 (alkuteksti).

4. Miten Jeesus–toinen Aadam–pätevöityi astu-
maan saatanan paikalle tämän maailman hallitsijaksi? 
Matt. 4:1–11.

kommentti: Jeesuksen täytyi pätevöityä ennen 
kuin hän pystyi syrjäyttämään saatanan ja astumaan 
maailman hallitsijaksi. Jeesuksen, toisen Aadamin, oli 
onnistuttava, missä ensimmäinen Aadam oli epäon-
nistunut–voittamaan saatana ja valitsemaan saatanan 
sijasta ja Jumalan hallitus ja mieli.

Jumala salli saatanan koetella Aadamia, ja salli saa-
tanan koetella nyt Jeesusta, mutta vasta sen jälkeen 
kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja yötä. Vaik-
ka Jeesus oli fyysisesti heikko, hän oli hengellisesti 
vahva. Äärimmäisestä nälän tunteesta huolimatta 
Jeesus lainasi ja totteli Raamattua kolme kertaa vas-
tustaessaan paholaista–Jeesus TOTTELI Jumalan 
hallitusta!
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Jeesus osoitti olevansa uskollinen, ettei mikään 
saanut häntä uhmaamaan tai olemaan tottelematta 
Jumalan hallitusta! 

Jeesus pätevöityi saatanan tilalle maailman hallitsi-
jaksi–toimeenpanemaan Jumalan hallitusta yli kaik-
kien kansojen. Jeesus ei kuitenkaan aloittanut vielä 
toimikauttaan.

5. Pätevöidyttyään korvaamaan saatanan ja tule-
maan koko maapallon kuninkaaksi, Jeesus Kristus 
palasi taivaaseen ylösnousemuksensa jälkeen ja palasi 
entiseen kirkastetutun olomuotoonsa (Apt. 1:9–11). 
Mihin asti Jeesuksen on tarkoitus jäädä taivaaseen? 
Apt. 3:20–21.

kommentti: Jumalan hallitus, jota lakattiin toi-
meenpanemasta maapallolla kun Lucifer ja hänen 
enkelinsä kapinoivat, palautetaan Kristuksen toisessa 
tulemisessa. Jeesus Kristus palauttaa Jumalan halli-
tuksen yli kaikkien kansakuntien–yhdeksi ylimmäksi 
Jumalan hallitukseksi, joka tuo maailmaan pysyvän 

rauhan ja vaurauden, ja opettaa Jumalan suuren 
yleissuunnitelman koko ihmiskunnalle!

6. Mikä tärkeä työ oli saatettava valmiiksi, ennen 
kun Kristus palaisi palauttamaan Jumalan hallituksen 
maan päälle? Matt. 24:14; Mark. 13:10. 

kommentti: Oppitunti 2 kertoi, että Jumala lä-
hetti Herbert W. Armstrongin, Jumalan tosi seura-
kunnan lopunajan apostolin, viemään hyvän uutisen 
valtakuntansa tulemisesta koko maapallolle ”todis-
tukseksi”. Hänen kuolemansa jälkeen näimme profe-
toidun Jumalan seurakunnan luopumuksen. (Löytyy 
oppitunnin 2 otsakkeesta ”aikakauden loppu”.)

7. Oliko jäännöksen määrä kapinasta huolimatta 
”profetoida taas” juuri ennen kuin Jeesus Kristus palaa 
perustamaan valtakuntansa? Ilm. 10:11; 11:15. 

kommentti: Jumala herätti tätä tarkoitusta varten 
Jumalan Filadelfian seurakunnan, joka julistaa roh-
keasti totuutta Jumalan laista ja tulevasta hallituk-
sesta sekä kehottaa ja varoittaa parannuksentekoon 

saatanan tien 
tulos  Tuska, tuho, 
kärsimys, ennenaikainen 
kuolema–ovat päinvastaisia 
hedelmiä kuin mitä Jumala 
tarkoitti ihmiskunnalle. 
Saatanan alainen ihminen 
on seurannut jatkuvasti 
saatanan tiellä. Kristus 
palaa kuitenkin pian ja 
poistaa saatanan maapallon 
valtaistuimelta.
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(Mark. 1:14–15; Hes. 3:17–19). Jumala paljastaa Key of 
David -televisio-ohjelman ja Philadelphia Trumpet ja 
Royal Vision -aikakauslehtien kautta suunnitelmansa 
palauttaa hänen rakkauden, rauhan ja ilon elämänta-
pansa maailmaan. Jumalaa kehottaa lisäksi Hengestä 
siitettyjä laodikealaisia, jotka kerran tunsivat Juma-
lan, palaamaan takaisin Jumalan yhteen ainoaan 
tosi seurakuntaan ennen kuin he joutuvat kärsimään 
suuressa ahdistuksessa (Ilm. 11:1–2) ja menettävät 
mahdollisesti pelastuksensa! (Matt. 25:1–13).

Julkaisemme myös raamattukirjekurssia, jonka kaut-
ta voit oppia Jumalan totuuden–joka ilmoitettiin Juma-
lan valitsemalle uskolliselle lopunajan apostolille ja jota 
ilmoitetaan edelleen Jumalan lopun ajan profeetalle 
(Ef. 3:5) – opiskelemalla yksityiskohtaisesti Raamattua. 

6000 vuotta kestävä  
saatanan hallinto

Syy kaikkiin nykymaailman ongelmiin sai alkunsa 
kielletyn hedelmän syömisestä Eedenin puutarhassa!

Kun Aadam otti hyvän- ja pahan tiedon puun he-
delmän, hän päätti kulkea ilman Jumalaa ”omin päin” 
aiheuttaen itselleen ja jälkeläisilleen ongelmien maa-
ilman. Ihmiskunta on saanut kärsiä Aadamin väärän 
päätöksen seuraamuksista!

Kun Aadam söi hyvän- ja pahan tiedon puusta, hän 
hylkäsi Jumalan ”antaa” tien ja valitsi sen sijaan saata-
nan ”ottaa” elämäntavan. Jumala asetti ensimmäiset 
kuusi tuhatvuotista ihmiskunnan historian ”päivää” 
todistamaan saatanan elämäntavan hedelmistä. 

Olemme kokeneet ihmisen tekemän maailman, jon-
ka pääarkkitehti ei ole kukaan muu kuin näkymätön 

”ilmavallan hallitsija” (Ef. 2:2) – saatana – todellinen tä-
män nykyisen pahan maailman ”jumala” (2. Kor. 4:4).

Jumala päätti Aadamin ja Eevan synnin jälkeen olla 
puuttumatta maailman ihmisten asioihin. Ihmiskunta 
on elänyt viimeisen 6000 vuoden ajan erotettuna Ju-
malasta ja tietämättömänä näkymättömän saatana pa-
holaisen vaikutuksesta. Ihminen on järjestänyt oman 
yhteiskuntansa, oman hallituksensa ja oman uskonton-
sa sen mukaan mikä ihmisen mielestä näyttää oikealta, 
mutta joka johtaa kuolemaan! (Sananl. 14:12; 16:25).

Jumala ei ole tänä kautena yrittänyt pelastaa maailmaa 
hengellisesti. Kaikki Jumalan totuutta ymmärtämät-
tä eläneet ja kuolleet tuomitaan tulevaisuudessa (Hepr. 
9:27), heidät herätettään uuteen fyysiseen elämään 
vasta sen jälkeen kun Kristus on hallinnut tuhat vuot-
ta (Ilm. 20:5, ensimmäinen osa). Raamattu kirjaa, että 
ensimmäisen 1900 vuoden aikana vain Aabel, Eenok 
ja Nooa kääntyivät Jumalan tielle. Vedenpaisumuksen 

jälkeen, Aabraham, Iisak, Israel ja Joosef elivät Jumalan 
tien mukaisesti. Jumala ei luvannut Mooseksen päivinä 
Israelin kansalle hengellistä pelastusta vaan lupasi sille 
asettamaansa hallitusta totellessa kansallisen vaurauden, 
suuruuden ja voiman, ei kuitenkaan ikuista elämää. 
(Käsittelemme asiaa tulevassa oppitunnissa perin pohjin.)

Läpi vuosituhansien Jumala soi vain muutamalle 
ihmiselle Henkensä–ja ainoastaan antamansa tehtä-
vän suorittamiseksi. Jeesus julisti ihmisille samaa tie-
toa kuin oli ilmoittanut Aadamille ja Eevalle, mutta 
ihmiset eivät uskoneet häntä. Moni uskoi Jeesukseen, 
mutta ei uskonut Jeesusta–Jeesuksen julistamaa viestiä! 

Oppitunti 1 kertoi, että Jumalan soi 7000 vuotta 
ihmiskunnan historiaa varten varaamastaan ”viikosta” 
saatanalle kuusi 1000 vuotta kestävää ”päivää”, joiden 
aikana ihmiset saisivat kokea saatanan valheellisen ja 
toivottoman ”ottamisen” elämäntavan seuraamukset.

Saatanan tien seurauksena koko maailman sivili-
saatio on henkisesti, moraalisesti ja hengellisesti sai-
ras–taantunut, dekadentti ja kulkee nyt kohti tuhoa! 
Nykyisen pahan maailman kauhistuttava tila on saa-
tanan ”ottamisen”, ei Jumalan ”antamisen” tien loppu-
tulos, ja voidaan jäljittää ensimmäisten vanhempamme 
Aadamin ja Eevan päätöksentekoon!

Jumala salli saatanan vallita maapalloa 6000 vuotta. 
Kuuden tuhatvuotisen ”päivän” ajan saatana on saanut 
pettää ihmiskuntaa ja lietsoa vihamielisyyttä Jumalaa 
ja Jumalan ”antaa” elämäntapaa kohtaan. Seitsemän-
tenä tuhatvuotis- ”päivänä” saatana sidotaan, eikä hän 
saa enää johtaa ihmiskuntaa harhaan.

Kiitos Jumalalle, että olemme lähellä saatanan 
vallalle varatun kuuden ”päivän” loppua. Jumalan 
tuhatvuotinen ”lepopäivä” alkaa pian!

Saatanan poistamisen jälkeinen autuus!
Kun Jeesus Kristus palaa, maailman kärsimyksistä 

vastuussa oleva pettäjä, joka saattoi ihmiskunnan tu-
hon partaalle, sidotaan eikä saa pettää maailmaa 1000 
vuoden ajan (Ilm. 20:1–3 villitä, alkutekstissä pettää).

Sota kielletään ja poistetaan. Jumalan valtakunta 
palauttaa Jumalan lait ja hallinnon koko maapallolle 
ja johdattaa uuden Jumalan elämäntapaan perustuvan 
sivilisaation, mikä johtaa maailmanrauhaan (kertaa 
oppitunti 4).

Ihmiset saavat elää turvassa ja löytävät onnen. Pe-
lot ja huolet katoavat. Sairaudet ja taudit hävitetään. 
Joutilaisuus ja laiskuus katoavat, ihmiset nauttivat tu-
loksekkaasta, tarkoituksellisesta ansiotyöstä. Perheet 
eivät asu yhdessä pelkästä velvollisuudentunteesta 
vaan rakastavat huokuen lämpöä, onnea ja harmoniaa. 
Rikkonaiset kodit ja avioero ovat mennyttä.
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Riemukkaassa huomisen maailmassa koko maapallo 
laulaa ja tanssii iloiten! Ihmiset oppivat, millainen todella 
yltäkylläinen elämä on. Jumala pelastaa tänä aikana maa-
ilman; miljoonille opetetaan tie iankaikkiseen elämään!

Olemme verranneet saatanan 6000-vuotista hal-
lintoa ja Kristuksen tuhatvuotista hallintoa maan 
päällä, mutta mitä kauan sitten Jumalalle kuuliaisina 
pysyneet enkelit tekevät tänään? 

Vanhurskaiden  
enkeleiden rooli tänään

Raamattu antaa ymmärtää, että kaksi kolmasosaa enke-
leistä pysyi uskollisena Jumalalle. Nämä lukemattomat 
miljoonat luodut olennot (Hepr. 12:22; Ilm. 5:11) ovat 
Jumalan palvelijoita, auttavat Jumalaa toteuttamaan 
suunnitelmansa ihmiskunnalle ja suorittavat muita vel-
vollisuuksia. Katsotaan, mitä Jumalan sana kertoo heistä.

1. Raamattu kuvaa ulkonäöltään ja toiminnoiltaan 
toisistaan eroavia   enkeleitä. Onko Jumalan valtais-
tuimella kerubeja? Ps. 99:1. Entä serafeja? Jes. 6:1–7. 
Onko Jumalan valtaistuimen luona muita enkeliolen-
toja sekä ”vanhimpia”? Ilm. 4:2–11.

kommentti: Kerubit toimivat yhteydessä Jumalan 
valtaistuimeen, joko kuljettavat sitä tai suorittavat tär-
keitä valtaistuimelta annettuja tehtäviä. Kerubit mm. 
vartioivat elämän puuta Aadamin ja Eevan syntiinlan-
keemuksen jälkeen (1. Moos 3:24). Muista, että suojaa-
va kerubi Lucifer (Hes. 28:14) omasi ennen Aadamia 
korkean auktoriteettiaseman, kun hän toimeenpani 
Jumalan hallitusta miljoonille enkeleille maapallolla.

Paras kuvaus kerubista löytyy Hesekielin kirjas-
ta, jonka luvuissa 1 ja 10 kuvataan kerubeja, jotka 
kuljettavat Jumalan valtaistuinta. Nämä ovat suuria, 
voimakkaita, neljäkasvoisia, neljäsiipisiä olentoja.

Serafit, joilla on kuusi siipeä, muistuttavat yleises-
ti ihmishahmoa. Neljän ”pedon”, paremmin ”elävän 
olennon”, kuvataan omaan kerubin ja serafin ominai-
suuksia. Raamattu ei kuvaa 24 vanhinta sen tarkem-
min kuin että he ovat pukeutuneet valkoisiin vaattei-
siin, ja että jokaisella on kultainen kruunu päässään.

2. Onko Jumalalla myös enkeleitä, jotka kulkevat, 
tarkastavat ja raportoivat jatkuvasti maan kokonais-
tilannetta? Sak. 4:10; 2. Aik. 16:9. Löytyykö myös 
miljoonia muita, mainitsemattomia, Jumalaa taivaan 
maailmankaikkeutta hallitsevalla valtaistuimella 
palvelevia enkeleitä,? Dan. 7:9–10.

3. Apostoli Paavali kertoo Heprealaiskirjeen luvuissa 
1 ja 2 ihmisten ja enkelien välisestä erosta. Kerrotaan-
ko meille selvästi, että enkelit eivät hallitse ”tulevassa 
maailmassa” – tuhatvuotisessa valtakunnassa eivätkä 

myöskään sen jälkeen? Hepr. 2:5. Luvataanko meille 
hengestä syntyneinä Jumalan poikina hallitusvalta 
yli enkeleiden? Hepr. 2:6–8; 1. Kor. 6:2–3. 

kommentti: Jumala innoitti Paavalin kertomaan, 
että ihminen tehtiin vähäksi aikaa enkeleitä alem-
maksi, mutta että tulevaisuudessa ihminen sijoitetaan 
hallitsemaan Jumalan ”tekoja” – kaikkea Jumalan 
luomistyötä, myös enkeleitä!

4. Millä tavalla enkelit ja ihmiset eroavat valtavasti 
toisistaan koostumuksensa lisäksi? Hepr. 1:5.

kommentti: Nyt enkeleitä alemmalla ihmisellä on 
paljon suurempi päämäärä! Minkään eläimen, enke-
lin eikä minkään muun olennon, ainoastaan ihmisen 
luomisen päämäärä on tulla hengellisen lisääntymis-
prosessin kautta siitetyksi ja syntyä kirjaimellisesti 
JUMALAPERHEESEEN!  

Enkelit eivät olleet, eivätkä tule koskaan ole-
maan Jumalan siittämiä ja Jumalasta syntynei-
tä! Kukaan enkeli ei voi koskaan tulla kirjaimelliseksi 
Jumalaperheen jumalalliseksi jäseneksi!

5. Mikä on Jumalan erityistarkoitus luomilleen 
enkeleille? Hepr. 1:7,14. Ovatko hengestä siitetyt kris-
tityt Paavalin kertomia ”perillisiä”? Room. 8:16–17; 
Gal. 3:26–29; 4:6–7.

kommentti: Nyt ihmisiä ylemmät enkelit luotiin 
Jumalan maailmankaikkeutta hallitsevan hallituksen 
palvelijoiksi, sanansaattajiksi ja edustajiksi. Enkelien 
tehtävä on nyt auttaa ja palvella Jumalan hengestä 
siitettyjä lapsia, Jumalan hengellisiä perillisiä.

Voimme havainnollistaa Jumalan enkelien pääasial-
lista toimintaa vertaamalla sitä rikkaan miehen nuoreen 
poikaan, joka on lapsena isänsä nimeämän aikuisen pal-
velijan tai huoltajan holhouksessa. Palvelija on fyysisesti 
ja henkisesti vanhempi, kehittyneempi ja kykenevämpi–
mutta palvelijan potentiaali on alhaisempi. Kun poika 
on täysi-ikäinen, hän perii isänsä vaurauden ja vallan. 
Vaikka vanhempi ja kypsempi, palvelija on pelkästään 
nuoren ”perillisen” ”palveluksessa”. Enkelit palvelevat 
samalla tavalla tänään hengestä siitettyjä ihmisiä.

6. Suojelevatko Isään taivaassa tiiviissä yhteydessä 
olevat enkelit Jumalan lapsia? Matt. 18:10; Apt. 12:15.

7. Omaavatko enkelit suuren voiman? 2. Piet. 2:11. 
Pitäytyvätkö Jumalan enkelit Jumalalle kuuliaisten   las-
ten lähellä suojellakseen heitä onnettomuuksilta, katast-
rofeilta, vitsauksilta sekä muulta pahalta? Ps. 34:7; 91:1–
12. Voivatko Jumalan enkelit taistella puolestamme 
myös vihollisiamme vastaan? Ps. 35:1,5–6.

kommentti: Jumalan palvelevat henget on asetettu 
auttamaan Jumalan perillisiä iankaikkisen elämän tiel-
lä; pelastamaan perilliset ennenaikaisesta kuolemalta 



Herbert W. Armstrong College raamattukirjekurssi 13OPPITUNTI 18

ja/tai onnettomuuksilta, auttamaan taisteluissa ja 
suojelemaan paholaiselta ja tämän demoneilta.

8. Onko Jumalan pyhillä enkeleillä valtuus manifes-
toitua tehtävää suorittaessaan ajoittain fyysisesti ihmi-
sen kaltaisena? Dan. 9:21; Hepr. 13:2. Lue myös koko 
1. Mooseksen kirjan luku 18 ja luvun 19 jakeet 1–22.

kommentti: Enkelit ovat myös lähettiläitä. He pu-
huivat Aabrahamille, Lootille, Haagarille, Mooseksel-
le, Gideonille, Elialle sekä monelle profeetalle ja apos-
tolille. Nämä enkelit ilmestyvät ihmisille tavallisten 
ihmisten hahmossa.

Paavali huomauttaa Hepr. 13:2, että enkelit mat-
kustavat Jumalan asialla ajoittain tuntemattomi-
na, paljastamatta olevansa enkeleitä. Vanhurskaat 
enkelit eivät kuitenkaan koskaan näyttäydy ja häviä 
satunnaisesti itseään tai ihmisiä huvittaakseen.

9. Miksi profeetta Elisa pyysi Jumalaa avaamaan 
palvelijansa silmät? 2. Kun. 6:15–17.

kommentti: Ei ihme, ettei Elisa pelännyt fyysisiä 
vihollisiaan, sillä hän näki Jumalan henkiarmeijan 
vuorella!

10. Onko Miikael (Jumalalle uskollisena pysynyt 
arkkienkeli) muinaisen Israelin jälkeläisten pääsuoje-
lija? Dan. 12:1. (”Siihen [lopun-] aikaan nousee Mii-
kael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi 
lasten suojana.”)  

kommentti: Raamattu mainitsee nimeltä kolme 
suuriarvoista enkeliä: Lucifer (Jes. 14:12), nyt saatana 
paholainen; Gabriel, joka ilmestyi kahteen otteeseen 
Danielille (Dan. 8:16, 9:21) ja Johannes Kastajan isälle 
Sakariaalle (Luuk. 1:19) ja myöhemmin Jeesuksen äiti 
Marialle (Luuk. 1:26–27); ja Miikael, jota kutsutaan 
yhdeksi tärkeimmäksi enkeliruhtinaaksi (Dan. 10:13) 
ja jonka Juudas tunnistaa arkkienkeliksi (Juud. 1:9 
alkuteksti). Miikael on arkkienkeli, jonka on määrä 
suojella ja palvella tänään nimenomaisesti 12 Israelin 
heimoa ja Jumalan tosi seurakuntaa (Ilm. 12:7).  

On mielenkiintoista huomata, että 12 Jumalan 
enkeliä toimii Uuden Jerusalemin kaupungissa por-
tinvartijana (Ilm. 21:12), yksi kutakin Israelin hei-
moa varten. Nämä 12 enkeliä saattavat avustaa jo nyt 
arkkienkeli Miikaelia.

11. Lähetettiinkö Gabriel antamaan profeetta Da-
nielille näyistä ymmärrys, ja jopa taistelemaan hengel-
lisesti voimakkaita paholaisen langenneita enkeleitä 
(”enkeliruhtinaita”) vastaan, jotta Jumalan tahto ta-
pahtuisi ihmishallituksissa? Dan. 8:15–16; 9:21–22; 
10:10–14, 20–21. 

kommentti: Näemme Danielin kirjasta sekä muual-
ta Raamatusta henkimaailman toimekkuuden! Jumala 

työskentelee (Joh. 5:17) ja hänen vanhurskailla enkelipal-
velijansa suorittavat monia tehtäviä auttaessaan Jumalaa 
toteuttamaan päämääränsä ihmiskunnalle. Saatana ja 
hänen demoninsa toimivat myös kiireisesti yrittäessään 
estää ja tuhota Jumalan suunnitelman toteutumisen. 

12. Kuinka Jumalan enkelit toimivat kun siviili-
hallitsijat heittivät apostolit vankilaan? Apt. 5:17–20. 
Mahdollistivatko he apostolien Jumalan totuuden 
saarnaamisen? Jae 21.

kommentti: Kävimme läpi vain muutamia monista 
jakeista, jotka osoittavat, miten Jumalan enkelit palve-
levat tänään Jumalaa ja Jumalan pyhiä. Kiitetään Ju-
malaa, joka lähettää voimalliset, pyhät ja vanhurskaat 
enkelinsä avustamaan ja valvomaan seurakuntansa 
työtä ja Jumalan hengestä siitettyjä lapsiaan–Jumalan 
perillisiä, jotka syntyvät kohta maailmankaikkeutta 
hallitsevan Jumalan perheeseen!

Varo vastustajaasi!
Tämä oppitunti osoitti selkeästi, ettei Jumala luonut 
saatanaa paholaista. Jumala loi korkea-arvoisen ke-
rubin–Lucifer-nimisen täydellisen arkkienkelin–joka 
omasi vallan valita vapaasti. Lucifer muuttui itse pa-
holaiseksi   Jumalan hallitusta vastaan kapinoidessaan! 
Kapinan tuloksena Luciferista tuli saatana. Lucifer teki 
itsensä Jumalan viholliseksi vastustaessaan Jumalaa.

Muista, että suuren Luciferin ja muiden luotujen 
enkeleiden tarkoitus oli olla pelkästään Jumalan palve-
lijoita. Kukaan enkeli ei voi olla Jumalan siittämä eikä 
syntyä Jumalan perheeseen ihmiskunnan lailla. Juma-
la loi saatanan ja tämän enkelien (joista tuli demoneja) 
kapinan jälkeen ihmiset, joille hän antoi potentiaalin 
tulla uudestisyntyneiksi Jumalan pojiksi ja halli-
ta Jeesuksen Kristuksen kanssa maapalloa ja lopulta 
koko maailmankaikkeutta. 

Saatana ja hänen demoninsa tietävät tämän tosi-
asian ja vihaavat sitä! Ihmiset ovat saatanan mielessä 
vakava uhka hänen hallintonsa maan valtaistuimella 
jatkumiselle. Saatana, joka yritti anastaa Jumalalta 
kaiken voiman ja vallan, pitää vääristyneessä, kierou-
tuneessa mielessään ihmisiä ”kilpailijoina”, sillä Ju-
mala on tarkoittanut, että ihmiset astuvat saatanan ja 
tämän demonien tilalle tämän maailman hallitsijoiksi! 

Saatanan suunnitelma on saattaa ihmiset, ”kilpaili-
jat” tottelemattomiksi Jumalalle, jotta he eivät pätevöi-
dy eikä Jumala ei voi käyttää heitä! Saatanan toiveik-
kaan tahdon tarkoitus, Aadamista ja Eevasta alkaen, 
on tuhota koko ihmiskunta ja tehdä tyhjäksi Jumalan 
suunnitelma. Tämän vuoksi Kristus kutsui paholaista 

”murhaajaksi alusta asti” (Joh. 8:44).
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Saatana yritti estää Jumalan lisääntymissuunnitel-
man saamalla ensin Aadamin kapinoimaan Luojaansa 
vastaan, joka ei enää kyennyt syrjäyttämään saatanaa. 
Sitten saatana yritti murhauttaa toisen Aadamin, Kris-
tuksen, ensin lapsena siviili-ihmishallituksen toimesta 
ja sitten aikuisena tuhoamalla Kristuksen hengellisesti 
kiusaten Kristusta lankeamaan syntiin.

Jos saatana olisi kyennyt voittamaan tämän titaani-
sen hengellisen taistelun, hän olisi säilyttänyt maail-
man hallinnon. Kristuksen voitto syrjäyttäisi saatanan 
ja pätevöittäisi Kristuksen maailman hallitsijaksi toi-
sessa tulemisessa. Kristus voitti taistelun osoittamalla, 
että hän totteli Jumalan hallitusta, vastusti paholaista 
ja uskollisesti hallisi ikuisesti Jumalan lakia noudat-
taen. Myös meidän täytyy toimia Kristuksen taval-
la, jotta Jumala voi antaa meidän hallita Kristuksen 
kanssa koko maailmankaikkeutta!

Myös meidän on voitettava Kristuksen lailla saata-
na Jumalan sanan ja Hengen kautta. Jumala näyttää 
meille, miten me voimme voittaa taistelun.

1. Kerrotaanko meille selvästi, että hengestä sii-
tetyt kristityt joutuvat taistelemaan henkensä edes-
tä hengellisessä elämässään? 1. Piet. 5:8; Ef. 6:12. 
Onko meillä varaa olla saatanan taistelutaktiikasta 
tietämättömiä? 2. Kor. 2:11. 

kommentti: Olemme hengellisessä taistelussa pa-
hoja henkiä vastaan. Meidän täytyy tietää, miten 
suojautua näiltä näkymättömiltä vihollisilta, joiden 
tarkoitus on tuhota meidät hengellisesti ja ryöstää 
iankaikkinen elämämme!

2. Mikä on saatanan tärkein ase Jumalan pyhien 
tuhoamiseksi? Ef. 2:2–3.

kommentti: Saatana, muinainen suuri tieltään 
täydelliseksi luotu arkkienkeli Lucifer (Hes. 28:15), 
omaksui järkeilynsä ja valintansa kautta saatanallisen 
luonnon. Ihmiset omaksuvat jo lapsuudessa–virheel-
lisesti ”ihmisluonnoksi” kutsutun saatanan luonnon. 
Huomaa, kuinka Paavali kuvaa tätä luonnollista mie-
lentilaa: ”lihan mieli [saatanalta hankittu asenne] on 
vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan 
lain alle, eikä se voikaan” (Room. 8:7).  

Kun henkilön mieleen liitetään Jumalan Pyhä Hen-
ki parannuksen jälkeen kasteessa, ihminen saa hengel-
lisen tietoisuuden sekä voiman vastustaa saatanan mie-
lestä ”lähetettyjä” itsekeskeisyyden, himon, ahneuden, 
turhamaisuuden, mustasukkaisuuden, kateuden, 
kaunan, katkeruuden ja vihan asenteita!

Kenenkään ihmisen ei ole pakko reagoida eikä 
totella saatanan impulsseja. Paholaisella ei ole valtaa 
pakottaa ketään ajattelemaan tai toimimaan väärin! 

Hyväuskoiset ihmiset toimivat kuitenkin automaat-
tisesti saatanan impulssien mukaisesti tajuamatta, 
mitä heidän mielessään tapahtuu. Useimmat ihmiset 
ajelehtivat saamiensa tunteitten ja impulssien mu-
kaisesti, jotka ilmentyvät   usein synnillisinä tekoina 
(Gal. 5:19–21).

3. Kun ihminen syntyy Jumalan Pyhästä Hengestä, 
mikä tekee ihmisestä todellisen kristityn (Room. 8:9), 
yrittääkö paholainen pettää tämän äskettäin siitetyn 
kristityn–johdattaa henkilön mielen pois Kristuksesta 
ja tämän elämäntavasta? 2. Kor. 11: 2–4. Lankesiko 
osa Paavalin päivän kristityistä uudemman kerran pa-
holaisen viekoittelun uhriksi? Gal. 1:6–8; 3:1. Työs-
kenteleekö saatana myös omien pastoreittensa kautta? 
2. Kor. 11:13–15.

kommentti: Kääntymys ei suojaa sinua saatanan 
”aallonpituudelta”. Saatana ”lähettää” mieliimme jat-
kuvasti luonteensa asenteita sekä pyrkii horjuttamaan 
elämäämme Kristuksessa toimiessaan toisten ihmis-
ten kautta. Jeesus puhui voittamisesta, mikä viittasi 
Jumalan tien kanssa ristiriidassa olevaan saatanan tien 
voittamiseen. Saatanan tieltä pois kääntyneiden on ol-
tava varuillaan, taisteltava voittaakseen saatanan 
hienovaraiset suostuttelut ja pysyttävä Jumalan tielle 
uskollisena!

Ennen kuin Jeesus Kristus pätevöityi palauttamaan 
Jumalan hallituksen ja hallitsemaan kaikkia kansoja, 
hänen tuli kyetä kestämään saatanan ankarimmat 
kiusaukset. Kristus voitti paholaisen juonet hengelli-
sen Sanan ja Jumalan voiman kautta. Kristus tunsi Ju-
malan tahdon, miksi paholainen ei kyennyt pettämään 
häntä! Kristus vastasi paholaisen kiusauksiin lainaa-
malla aiheeseen kuuluvia kirjoituksia. Kristus tunsi 
Jumalan sanan perusteellisesti.

4. Tuleeko kristittyjen vastustaa paholaista myös 
tänään pitäytymällä tiiviisti Jumalan ilmoittamaan 
totuuteen? 1. Piet. 5:9. Miten paholaisen on toimittava, 
jos vastustamme häntä päättäväisesti? Jaak. 4:7.

5. Apostoli Paavali tarjoaa meille tarkat ohjeet, 
kuinka voimme taistella paholaisen impulsseja ja asen-
teita vastaan. Mitä kristittyjen on puettava päälleen 
tässä hengellisessä taistelussa? Ef. 6:10–13. Mistä Ju-
malan hengellinen sota-asu koostuu? Jakeet 14–20. 

kommentti: ”Totuus” viittaa Jumalan innoitta-
maan Sanaan (Joh. 17:17); se on ensimmäinen osa kris-
tityn hengellistä sota-asua. ”Vanhurskauden haarniska” 
on kuuliaisuutta Jumalan käskyille (Ps. 119:172). ”Alt-
tius rauhan evankeliumille” on julistuksen tukemista 
Jumalan valtakunnasta, kun Kristus hallitsee maan 
päällä ja tuo rauhan.
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saatana heitetään alas viimeisen kerran, hän vainoaa, 
”ajaa takaa” ensin Jumalan seurakuntaa. Raamattu 
osoittaa, että tämä tapahtui jo suuressa ”luopumukses-
sa” (2. Tess. 2:3), jolloin seurakunta astui Laodikean 
aikakaudelle–suurta (fyysistä) ahdistusta edeltävälle 
hengellisen ahdistuksen aikakaudelle Jumalan seu-
rakunnassa. Ennen suurta ahdistusta parannuksen 
tekevät Filadelfialaiset ja laodikealaiset säästetään pa-
holaisen vihalta (Ilm. 3:10; 12:14–16). Niitä, jotka ei-
vät tee parannusta, ei lasketa arvollisiksi pakenemaan 
(Ilm. 12:17, 3:14–19). Jumala nuhtelee ja kurittaa la-
odikealaisia, jotka eivät tee parannusta. Jumala yrit-
tää herättää heidät hengellisesti sallimalla heidän kärsiä 
saatanan vihan tulisen koettelemuksen (jakeet 18–19). 
On traagista, että heistä vain 50 prosenttia tekee 
parannuksen (Matt. 25:1–13). 

Jumalan tosi seurakunta (filadelfialaiset) suo-
jataan ”erämaassa” saatanalta, tämän demoneilta, 
saatanan ihmiskätyreiltä sekä ympärillä riehuvalta 
maailmanlaajuiselta sodalta.

Oletko sinä suojapaikassa?
Raamattu ilmoittaa varman tien turvapaikkaan!

IN
D

EX O
PEN

radiotorni  Hengellinen parannuksen teko ei suo-
jaa mieliämme saatanan hengelliseltä ”aallonpituudelta”. 
Meidän on vastustettava saatanan luonteen mieliimme 
” lähettämiä” asenteita!

”Uskon kilpi” viittaa Jeesuksen Kristuksen uskoon, 
joka voi elää meissä (Gal. 2:20; Fil. 3:9), ei pelkkään 
omaan ihmisuskoomme. Kristuksen usko on Juma-
lan lahja hänen Pyhän Henkensä kautta (Gal. 5:22). 
Kristuksen uskon kautta meissä–voitamme saatanan ja 
synnin!

”Pelastuksen kypärä” on tieto pelastuksesta ja sen 
merkityksestä–tieto elämän tarkoituksesta, ihmis-
kunnan todellisesta päämäärästä ja potentiaalista– 
tulemisesta jumalalliseksi Jumalaperheen jäseneksi!

”Hengen miekka” on kirjattu Jumalan sana (Hepr. 
4:12), joka on kristityn ainoa hyökkäysase paholaisen 
juonia vastaan. Voimme käyttää hengen miekkaa 
taistellessamme viekkaita pimeyden hallitsijoita vas-
taan voitokkaasti vain, jos opiskelemme Raamattua ja 
omaksumme Jumalan tahdon ja lupaukset!

Paavali mainitsee lopuksi, että voimme kestää saa-
tanan hyökkäykset rukouksella. Kristittyjen on lä-
hestyttävä Jumalaa hellittämättömässä rukouksessa 
(1. Tess. 5:17) – rukoiltava Jumalan seurakunnan, työn 
ja pastorien, kaikkien Jumalan omien sekä itsensä puo-
lesta.

Edellä kuvattu on tapa voittaa saatana ja pakottaa 
hänet pakenemaan! Tämä on täydellinen strategia pa-
holaisen demoniarmeijan voittamiseksi. Jos noudatat 
tätä kaavaa ahkerasti, menestyt ja voitat taatusti nämä 
saatanalliset viholliset!

Saatanan viimeinen yritys  
riistää valta Jumalalta

Saatana, miljoonat langenneet enkelit, demonit, 
apunaan on ”tämän maailman jumala” (2. Kor. 
4:4) – näkymätön maailmanhallitsija, joka yllyttää 
ihmiskunnan tottelemattomaksi Jumalalle.

1. Kun saatana ja hänen demoninsa yrittivät syrjäyt-
tää Jumalan, heidät heitettiin takaisin maapallolle. Pal-
jastiko Jeesus, että saatana yrittäisi riistää vielä toisen 
kerran vallan Jumalalta? Ilm. 12:7. Heitettäisiinkö hei-
dät uudemman kerran takaisin alas maan päälle? Jae 9. 
Osoittaako jae 10, että tämä tapahtuu lyhyesti ennen 
kuin Kristus palaa perustamaan Jumalan valtakunnan? 
Heitetiinkö saatana pysyvästi pois Jumalan tyköä, eikö 
hän ole enää koskaan osa Jumalan hallitusta? Jae 8. 

2. Saattaako paholainen saattaa suuren vihan koko 
maan ylle? Ilm. 12:12. Kohdistuuko saatanan vihan 
ensin lopunajan Jumalan seurakuntaan? Jae 13. Miksi 
hän vihastuu tällä kertaa suuresti? Jae 12 viimeinen 
osa. ”Vähän aikaa” ennen mitä? Ilm. 20:1–3.

kommentti: Ilmestyskirjan luku 12 kuvaa Jumalan 
lopunajan seurakuntaa, joka kuvataan naisena. Kun 
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ti painostavassa synkkyydessä! Sama pätee tietyssä 
määrin myös suuresta ahdistuksesta ja tulisesta jär-
vestä tietoisiin kapinallisiin laodikealaisiin, jotka 
yrittävät elää ajattelematta totuutta, mutta eivät ky-
kene pakenemaan kapinallisen elämäänsä yllä leijuvaa 
ahdistavaa, synkkää pilveä.

Enkeliolennot ovat raivoissaan, koska eivät voi kuol-
la ja tietävät tulevaisuutensa! Heidän edessään on pi-
kaisesti lähestyvä synkkä kuilu, ja he tietävät, ettei heil-
lä ei ole mitään menetettävää. Nämä vaeltavat tähdet 
ovat saaneet useita Jumalan omia seuraamaan tietään.

Juudaksen historiikki asettaa tapahtumat oikeaan 
mittakaavaan. Ymmärrä, kuinka paljon enkelit me-
nettivät! Heillä oli tilaisuus kaunistaa maapallo ja 
toimeenpanna Jumalan lakia–ja toimia samoin koko 
maailmankaikkeudessa! Kun sovellat Jumalan lakia, 
luot aina kauneutta, koska Jumala toimii kauttasi. 
Ensin maailma, sitten maailmankaikkeus–tämä on 
meidän tehtävämme! Kuvittele, mitä enkelit olisivat 
voineet tehdä maapallolle, jos he olisivat kuunnelleet 
Jumalaa! Kuvittele, kuinka me tulemme toimimaan, 
kun toimeenpanemme Jumalan lakia ja hallitusta. 

Voit nähdä, miksi on tähteellistä, että kehitämme 
Jumalan luonteen; jopa paremman luonteen kuin van-
hurskailla enkeleillä. Meidän on tultava täydelliseksi, 
niinkuin Isämme on täydellinen (Matt. 5:48). Jumala 
haluaa tietää, rakastammeko todella hänen lakiaan ja 
hallitustaan, haluammeko todella Jumalan hallitsevan 
meitä, haluammeko todella auttaa Jumalaa rakenta-
maan Jumalan kauneus maailmankaikkeuteen!

Langenneet enkelit jättivät ensimmäisen asumuk-
sensa, maapallon Jumalan lailla hallitsemisen, ja po-
tentiaalinsa hallita maailmankaikkeutta. Juudas osoit-
taa meille, että sama tapahtui tänään laodikealaisille. 
Panokset ovat valtavat: joko voitamme menetämme 
huimasti. Tuleva asumuksemme on valtava!

Häikäisevien enkelien kirkkaus on saanut ihmiset 
vapisemaan, jopa pyörtymään pelosta. Päämääräm-
me sanoinkuvaamaton, se on tulla Hesekielin kirjan 

luvun 1 ja Ilmestyskirjan luvun 1 Jumalan kaltaiseksi 
olennoksi. Vaara on, että voimme luisua kiertoradalta 
kuin ”harhailevat tähdet”, menettää suuremman po-
tentiaalimme. Pitäydymme hengellisellä kiertoradalla 
kun alistumme Jumalan lain ja hallituksen alaiseksi. 
Epäonnistumisemme merkitsee langenneita enkeleitä 
suurempaa tragediaa! Onnistuessamme hallitsemme 
enkeleitä ikuisesti katoamattomina, kuolemattomina 
Jumalaperheen jäseninä.

Juudas suhteuttaa kaiken langenneisiin enkeleihin, 
tähtiin ja maailmankaikkeuteen. Olemme Kristuksen 
morsian, emmekä saa jättää mahtavaa asumustam-
me. Meidän on aika ymmärtää maailmankaikkeutta 
järisyttävä tulevaisuutemme! Meitä ei ole kutsuttu 
avioitumaan Kristuksen kanssa, jotta autamme pel-
kästään maapallon hallitsemisessa. Jumala haluaa 
antaa meille myös kirjaimellisen maailman-
kaikkeuden hallinnon! Maailmankaikkeuden 
olemassaolo liittyy ihmisen olemassaoloon. 

Mikä on evankeliumi eli hyvä uutinen? Se on Ju-
malan hallitusta toimeenpaneva Jumalaperhe. Ju-
malan lain alle tänään alistuvat pyhät saavat hallita 
Kristuksen morsiamena ikuisesti!
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