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Jumalan Filadelfian seurakunnan työ, joka on 
Jeesuksen Kristuksen ohjaama, on seurausta eläväs-
tä uskosta! Emme käännytä ihmisiä emmekä pyydä 

yleisöltä rahaa, vaan kaikki jakamamme kirjallisuus 
on ilmaista. Luotamme, että Jumala huolehtii kaikista 
tarpeistamme–kuten hän on aina huolehtinut!

Tämä Jumalan työn viimeinen aikakausi maan päällä 
alkoi vuonna 1989 pienimuotoisesti–80 dollarin turvin. 
Pcg:n vuositulot ovat kasvaneet ihmeellisesti; tämä 
pieni seurakunta on Jumalan rakentama! Vuonna 1990, 
joka oli ensimmäinen koko vuosi, pelottavan pienet tu-
lot olivat keskimäärin vain 1002 dollaria per pankkipäivä 
(vuodessa on 260 pankkipäivää). ”Pienestä” alusta huoli-
matta (Sak. 4:10) Jumala antoi riittävät tulot helmikuun 
Philadelphia Trumpet -lehden painattamiseksi sekä itse-
ni lisäksi edesmenneen John Amoksen palkkaamiseksi. 
Marraskuussa allekirjoittaman lainan turvin ostimme en-
simmäinen toimistorakennuksen Edmond, Oklahomas-
sa. Oli selvää, että Jumala siunasi pientä työtä väkevästi!

Heti kun astuimme läpi avoimen oven, kun kat-
soimme Jumalaan uskossa rakennuksen rahoittamiseksi, 
Kristus antoi varat ostaa toimistorakennuksen, lisäksi 
vuoden 1991 tulot enemmän kuin kaksinkertais-
tuivat 2316 dollariin per pankkipäivä! Toisena toimin-
tavuotena Jumala antoi J. Amoksen ja itseni lisäksi en-
simmäiset neljä kokopäiväistä toimihenkilöä ja oman 
radio-ohjelmamme. Vuoden lopussa Jumalan viestiä 
toimitettiin kolmen aseman turvin pienelle ja kaukai-
selle, mutta hengellisesti nälkäiselle radioyleisölle. 

Toinen dramaattinen kasvu nähtiin vuonna 1992, 
jolloin tulot lähes kolminkertaistunut keskimäärin 
6617 dollariin per pankkipäivä, mikä mahdollisti ensim-
mäisen toimistorakennuksemme lainan lyhennyksen 13 
vuotta aikaisin sekä toisen toimistorakennuksemme kä-
teisoston. Aloimme myös julkaista kuukausittain pcg:n 
jäsenille ilmestyvää Philadelphia News -lehteä, ja ostimme 
alkuvaiheissa olevan tv-studiomme ensimmäiset laitteet. 

Vuonna 1993 tulot hypähtivät 70 prosenttia. Ne nousi-
vat huomattavalle tasolle 11 232 dollaria per pankkipäivä, 
kun otimme lisähenkilöstöä päämajaamme, kasvatimme 
dramaattisesti Trumpet-lehden postituslistaa, ja ostimme 
yhä suuremmassa määrin kallista tv-lähetysaikaa Key 
of David -ohjelmaa varten. Jumala antoi kasvun Hänen 
työnsä hypähti kerta toisensa jälkeen läpi avoimien ovi-
en (Ilm, 3:7–8) Jeesuksen Kristuksen johtaessa tietä!



uskoa ei voi ”työstää” Moni uskoo kykenevänsä ”työstää” uskon  
tunnehurman kautta. Kuvassa tapahtuma ns. hengellisestä kokouksesta.
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vanhurskaat 
elävät uskosta

Miksi miljoonat ihmiset elävät vailla peloista ja huolista vapauttavaa uskoa? 
Mikä on usko? Miksi usko on tärkeä osa kristityn elämää? Mitä ”uskosta elä-

minen” tarkoittaa? Raamatun antama vastaus on yllättävä.

Elämme materialistisessa maailmassa–joka 
on kadottanut tiedon tosi Jumalasta, mik-
si koko maailma huojuu kohti valtaisaa, 
edessä olevaa tapahtumaa. Nykymaail-
man hajoaminen, maailman taloudellinen 

romahtaminen, yhteiskunnalliset levottomuudet ja us-
konnollinen hämmennys ovat pelkkiä varoitussignaa-
leja nykyisen sivilisaation pikaisesta loppumisesta. 
Kristuksen toinen tuleminen, kun hän perustaa uu-

den maailmanjärjestyksen ja saattaa maailmanrauhan 
maapallolle, on paljon lähempänä kuin ihmiset kuvit-
televat! 

Puhuessaan toisen kerran maapallolle ilmestymises-
tään Jeesus kysyi profeetallisesti: ”Kun Ihmisen Poika 
tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” (Luuk. 18:8). 
Jeesus katsoi tulevaisuuteen–näki nykysukupolven ja 
ennusti kysymyksen esittäessään, että usko puuttuisi 
meidän aikanamme lähes täydellisesti.
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OPPITUNTI 13
Jumala määrittelee uskon

Heprealaiskirjeen lukua 11 kutsutaan Raamatun us-
ko-luvuksi. Luku sisältää innostavia esimerkkejä Van-
han testamentin Jumalan miesten ja naisten elävästä 
uskosta, ja sisältää Jumalan antaman uskon määritel-
män. otetaan selville, mitä usko todella on. 

1. Kuuluuko ”usko Jumalaan” Raamatun peruspe-
riaatteisiin–onko se yksi Raamatun perustotuuksista, 
yksi perustavista opetuksista? Hepr. 6:1.

2. Ilmoittaako Jumala, että ilman uskoa ihmisten 
on mahdotonta miellyttää Jumalaa, mahdotonta 
olla Jumalalle otollinen? Hepr. 11:6.  

3. Vaeltavatko–elävätkö Hengestä siitetyt kristityt 
elämänsä uskossa? 2. Kor. 5:7; Hepr. 10:38. Etsivätkö 
ja odottavatko he lupauksia ja palkintoa, joita he eivät 
näe? 2. Kor. 4:18; Kol. 3:1–4.

kommentti: Tosi kristityt odottavat todellisia, mut-
ta ensi sijaisesti hengellisiä–näkymättömiä siunauksia 
sekä palkintoja.

4. Vahvistavatko edelliset jakeet Jumalan uskon 
määritelmän? Hepr. 11:1.

kommentti: Usko on aineosa–tarkemmin luja 
luottamus asiaan, ”jota toivotaan”. Ennen kuin saat 
toivomasi asian, omaat jo sen aineosan, uskon, joka 
on vakuutus tai luja luottamus siihen, että saat sen 
omaksesi!

Usko on myös todiste, ”ojentautuminen sen mu-
kaan, mikä ei näy”. Usko edeltää toivotun–fyysisen tai 

henkisen–asian varsinaista vastaanottamista. Ennen 
kuin omaat asian–kun et vielä näe tai tunne toivomaa-
si–usko on todisteesi siitä, että saat sen.

5. Omasiko Nooa tällaisen uskon rakentaessaan 
Jumalan käskemänä arkkia? Jae 7. Oliko hänellä min-
käänlaista fyysistä näyttöä tulvasta? Sama jae. Huomaa 
sanat ”siitä, mikä ei vielä näkynyt”.

kommentti: Usko on luottamus siihen, että nä-
kymätön Jumalan toimittaa sen, mitä hän ei ole vielä 
tehnyt, sen, mitä kuolevainen ihminen ei kykene teke-
mään.

6. Kuinka tällainen uskon luottamus astuu sydä-
miimme ja mieliimme? Room. 10:17; Ef. 5:17.

kommentti: Usko on luja luottamus siihen, että 
Jumala toimii sanassaan lupaamalla tavalla. Meidän 
täytyy kuitenkin tuntea Jumalan lupaukset ennen kuin 
voimme tietää, miten Jumala toimii!

Tämä on yksi syy, miksi niin monilta puuttuu tä-
nään usko. Ihmiset eivät tunne Jumalan lupauksia, 
koska he eivät tutki Raamatusta Jumalan tahtoa. 

7. Miten voimme olla absoluuttisen varmoja, että Ju-
mala toimii Raamatun lupausten mukaisesti?

kommentti: Jumala on täydellinen, hän omaa py-
hän ja vanhurskaan luonteen. Jumala ei voi valehdel-
la. Voimme luottaa ja uskoa ehdottoman positiivisesti, 
että Jumala toimii aina lupauksiensa mukaisesti.

Jumalan uskon määritelmä voidaan tiivistää seuraa-
vasti: Usko on luja luottamus siihen, että Jumalan sana 

Lähes koko maailma on unohtanut tosi uskon. Ei 
ihme, että harvalta puuttuu minkäänlainen usko, eikä 
ihme, että niin moni sanoo ”uskoni ei ole kovin vahva” 
tai ”en kykene uskomaan”. Nykyihmiset eivät tiedä, 
mikä on usko tai miksi he kärsivät uskon puutteesta. 

Moni ihminen erehtyy sekoittaessaan uskon tuntei-
siin. Moni yrittää ”rakentaa uskon”, työstää kuvittele-
mansa tunteen, mikä ei ole uskoa vaan tunteilua! Itse 
rakennettu tunne ei kerro, että omaat uskon. Usko 
liittyy yksinomaan Jumalan sanaan. Kysymys 
kuuluu: Onko Jumala luvannut asian Raamatussa? Jos 
on, niin todennäköisyydellä, mahdollisuudella, tun-
teilla, tuntemuksilla ja vaikutelmilla ei ole mitään te-
kemistä uskon kanssa.

Usko on luja luottamus siihen, että Jumalan sanassaan 
lausuma on totta; että Jumala toimii sanansa mukaises-
ti. Usko on varmuus, riippuvuus, luottamus Jumalan 
sanaan! Usko on yksinkertaisesti luottamista siihen, 
että Jumala toimii sanassaan lupaamalla tavalla–omalla 
tavallaan ja ajallaan. Meidän tulee rentoutuneesti luot-
taa Jumalaan–myös että Jumala antaa meille uskon, 
jonka kautta saamme kaiken muun (Ef. 2:8).

Tämä oppitunti esittää tarkasti, millaisen uskon 
Jumala haluaa sinun omaavan–miksi tarvitset uskon, 
miten vastaanotat sen ja miten elät uskosta. Ilman 
uskoa ihminen ei voi syntyä Jumalan kunniakkaaseen 
perheeseen ja hallita Jeesuksen Kristuksen kanssa tu-
levassa Jumalan valtakunnassa!



aabrahamin syntymäpaikka Näiden nykyisessä Irakissa sijaitsevien raunioiden  
uskotaan olevan muinainen Mesopotamian Ur–uskollisen Aabrahamin syntymäkaupunki.
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on tosi, että Jumalan lupaukset ovat varmoja, ja että 
Jumalan on mahdotonta valehdella. Usko on varma 
Jumalan sanaan luottaminen, sen mukaan ojentautu-
minen!

Aabraham–uskollisten isä
Aabrahamin elämä on yksi merkittävimmistä Raamat-
tuun kirjatuista elävän uskon esimerkeistä. Katsotaan, 
kuinka Aabraham tuli tunnetuksi kaikkien uskollis-
ten isänä–edellä kävijänä (Room. 4:16).

1. Käskikö Jumala Aabrahamia muuttamaan pois 
asuinmaastaan? 1. Moos. 12:1. Vastustiko Aabraham 
käskyä? Toimiko Aabraham uskossa, menettelikö hän 
yksinkertaisesti Jumalan käskyn mukaisesti? Jakeet 
4–5; Hepr. 11:8.

2. Lupasiko Jumala tehdä Aabrahamista suuren 
kansan ja siunata häntä ylenpalttisesti? 1. Moos. 12:2. 
Uskoiko Aabraham Jumalaa? 1. Moos. 15:5–6.

3. Lupasiko Jumala Aabrahamille perinnöksi myös 
Kanaanin maan, jossa Israelin juutalaiskansa asuu ny-
kyään? 1. Moos. 12:7. Millä ehdolla? 1. Moos. 17:1–2. 
Huomaa jakeen 1 sanat ”vaella minun edessäni ja ole 

nuhteeton”. Laajennettiinko ja lisättiinkö lupausta 
myöhemmin, kunnes se sisälsi lopulta koko maapallon 
perinnöksi? 1. Moos. 22:17; Room. 4:13.

kommentti: Kun Jumala antoi alun perin lupauk-
sen Aabrahamille, hän asetti ehdoksi kuuliaisuuden. 
Aabraham totteli. Hän jätti synnyinmaansa, ystävänsä, 
sukulaisensa–entisen elämäntapansa. Aabraham jätti 
kaiken taakseen ja kulki, minne Jumala johdatti. 

Jumala koetteli Aabrahamia, kunnes teki lupauk-
sesta ehdottoman.

4. Lupasiko Jumala Aabrahamille ja hänen vaimol-
lensa Saaralle pojan, jonka kautta heidän perheensä 
kasvaisi suureksi? 1. Moos. 17:15–16,19. Minkä ikäi-
nen pari oli lupauksen aikaan? Jae 17.

kommentti: Huomaa, että kun Aabraham lankesi 
kasvoillensa ja nauroi, useat Raamatun selitysteokset 
päättelevät, että hänen kunnioittava asentonsa esitti 
hänen nauravan ilosta, ei epäillen. Aabraham ei osoit-
tanut epäileviä ihmetteleviä kysymyksiä Jumalalle vaan 

”sydämessänsä” sen odottamattoman tavan johdosta, jol-
la Jumala oli päättänyt täyttää lupauksensa. Aabraham 
ennakoi, että Jumala toimisi Ismaelin kautta (jae 18).
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5. Luottivatko Aabraham ja Saara uskossa, että Ju-
mala antaisi heille lupaamansa lapsen, vaikka he olivat 
vanhoja? Room. 4:18–21; Hepr. 11:11–12. Huomaa, 
että Saara ei ollut enää hedelmällisessä iässä, mikä teki 
lapsen saannista sinällään ihmeteon. Kuinka vanha 
Aabraham oli Iisakin syntyessä? 1. Moos. 21:5. 

kommentti: Aabraham oli 75-vuotias, kun hänet 
kutsuttiin luvattuun maahan (1. Moos. 12:4). Hän 
odotti kärsivällisesti ja uskollisesti–25 pitkää vuotta 
poikaa, jonka kautta hänen perheensä kasvaisi yhtä 
lukuisaksi kuin meren rannan hiekanjyväset.

Aabraham osoitti 25 pitkän vuoden aikana tottele-
vaisuudellaan uskonsa Jumalaan. Aabrahamin usko 
kasvoi kasvamistaan. Se voimistui vuosien koettele-
muksen kautta, kunnes tuotti lopulta uskon hedelmän, 
suuren Israelin kansan alun hänen poikansa Iisakin 
kautta. 

Aabraham ei lannistunut vuosien aikana lupauksen 
täyttymystä odotellessaan. Hän ei tarkkaillut ulkoisia 
olosuhteita. Fyysisesti katsoen Isaakin syntymä oli 
mahdoton, mutta Aabraham tiesi, että Jumala oli lu-
vannut antaa pojan–ja uskoi Jumalaa (1. Moos. 15:6). 
Hän ei epäillyt mielessään–ei ollut pelokas eikä ahdis-
tunut lopputuloksesta. Aabraham tiesi sydämessään, 
ettei Jumala voinut rikkoa lupaustaan.

Jos uskomme todella Jumalaa Aabrahamin lailla, 
myös me voimme lunastaa Jumalan lupaukset!

Aabrahamin kova koe
Jumala ei lakannut koettelemasta Aabrahamia edes 
Iisakin syntymän jälkeen. Jumala halusi olla absoluut-
tisen varma, että Aabraham oli nöyrästi ja kuuliaisesti 
uskollinen. Huomaa, miten Aabraham reagoi yhteen 
suurimmista ihmiselle asetettuun koettelemukseen. 

1. Käskikö Jumala Aabrahamia todella uhraamaan 
rakkaan poikansa Isaakin? 1. Moos. 22:1–2.

kommentti: Jakeen 1 käännös koetteli on oikea. 
King James -raamattu käyttää sanaa tempt.  Jumala ei 
kuitenkaan kiusaa ketään (Jaak. 1:13). Vuonna 1611 
tempt-sana tarkoitti koettelemusta tai koetta.

2. Noudattiko Aabraham kuuliaisesti Jumalan Iisa-
kia koskevaa käskyä? Jae 3.

kommentti: Aabraham ei epäröinyt eikä alkanut 
järkeillä. Hän ei miettinyt ajatuksia, jotka estäisivät 
toteuttamasta Jumalan käskyn.

Aabraham ei arvaillut Jumalan tarkoitusperää–hän 
ei kysynyt miksi. Aabraham ei muistuttanut Jumalaa, 
että Jumala oli antanut hänelle pojan vuosia kestäneen 
odotuksen jälkeen. Aabraham yksinkertaisesti totteli 
Jumalaa, keräsi kokoon tarvittavan materiaalin, ja läh-

ti kolmen päivän taipaleelle kohti Moria-vuorta, jossa 
hänen oli määrä uhrata Iisak.

3. Miksi Aabraham totteli Jumalaa epäröimättä? 
Jaak. 2:23; Room. 4:21; Hepr. 11:17–19.

kommentti: Aabraham luotti täydellisesti–ei itseen-
sä–vaan luotti ehdottomasti–uskoi absoluuttisesti–ikui-
seen Luoja-Jumalaan.

Jumala oli luvannut antaa Aabrahamille miljoo-
nia poikia. Aabraham tiesi, että Jumala voisi herättää 
Iisakin kuolleista. Hän oli täysin vakuuttunut, että Ju-
mala kykeni suorittamaan kaiken lupaamansa!

4. Kohottiko Aabraham kätensä, joka tarrasi veit-
seen, surmatakseen rakkaan poikansa? 1. Moos. 22:10.

kommentti: Kyseisellä hetkellä Aabrahamin tahto 
oli surmannut hänen poikansa! (Hepr. 11:17). Aabra-
hamin käsi oli laskeutunut veitsen kanssa kohti poikaa.

5. Pysäyttikö Jumala Aabrahamin ennen Iisakin 
surmaamista? 1. Moos. 22:11–12.

kommentti: Jumala tiesi nyt varmasti Aabrahamin 
toimien kautta–tämän horjumattoman

kuuliaisuuden kautta–ettei Aabraham ei pidättäisi 
häneltä mitään. Aabraham läpäisi horjumatta suuren 
uskon koettelemuksen.

6. Kutsutaanko Aabrahamia tämän takia uskollis-
ten isäksi? Room. 4:16.

kommentti: Jumala koetteli perusteellisesti Aabra-
hamin halukkuutta totella uskossa. Koska Aabraham 
oli Jumalalle uskollinen–uskon täyttämä–Raamattu 
kuvaa häntä symboliseksi, hengelliseksi, kaikkien tosi 
kristittyjen isäksi.

Koska Aabraham oli halukas uhraamaan poikansa–
mikä oli ainutlaatuinen koettelemus–Aabraham esitti 
Isää Jumalaa, joka todella ”antoi ainokaisen Poikansa” 
(Joh. 3:16) uhriksi maailman syntien takia. Isäänsä ha-
lukkaasti totellut Iisak kuvasi Jeesusta Kristusta.

7. Kun Aabraham oli läpäissyt tämän kaikkein ko-
vimman testin ja osoittautunut uskolliseksi, antoiko 
Jumala lupauksen nyt ilman ehtoja? 1. Moos. 22:15–18. 
Huomioi jakeen 16 sanat ”sentähden että tämän teit” 
sekä jakeen 18 ilmaisu ”sentähden että olit minun 
äänelleni kuuliainen”.

kommentti: Sen jälkeen kun Jumala oli koetellut 
Aabrahamia äärimmäisesti, hän antoi lupauksensa Aa-
brahamille ja tämän jälkeläisille ilman ehtoja. Aabra-
ham oli suorittanut osansa liittoa tai sopimusta hyväk-
syttävästi, sillä hän vaelsi Jumalan edessä ja oli nuhteeton.

8. Totteliko Aabraham uskollisesti Jumalaa? 1. 
Moos. 26:5. Seuraavatko tänään uskossa elävät tai vael-
tavat Aabrahamin uskollisen kuuliaisuuden esimerk-
kiä? Room. 4:12.



usko ja kuuliaisuus Epäilijät pilkkaavat Nooaa arkkia rakentaessa. Nooan uskollinen kuuliaisuus  
Jumalalle pelasti hänet suurelta maailmanlaajuiselta tulvalta, joka tuhosi synnin täyttämän ihmiskunnan.
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kommentti: Aabraham omasi Jumalan kaikilta 
kristityiltä edellyttävän uskon–elävän uskon–luotta-
muksen Jumalaan, siihen että Jumala mahdollistaa, että 
voimme totella häntä ja pitää hänen käskynsä. Tämä 
elävä, aktiivinen usko on usko, joka pelastaa.

Nooa rakensi uskossa
Toinen elävän uskon innoittava esimerkki on vanhurs-
kas Nooa, joka ”vaelsi Jumalan kanssa” yli 4000 vuot-
ta sitten. 

1. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä, te-
kivätkö he suuresti syntiä Jumalaa vastaan? 1. Moos. 
6:5,11–12. Kuinka korruptoituneeksi ihmiskunta 
muuttui Jumalan silmissä? Samat jakeet.

2. Mitä Jumala sanoi tekevänsä maapallon asuk-
kaille näiden suuren pahuuden tähden? Jae 7. Miten 
Jumala päätti hävitettä ihmiset? Jae 17.

kommentti: Ihmiskunnasta oli tullut niin korrup-
toitunut, että inhimillisin teko oli poistaa koko ih-
miskunnan itselleen tuottama kurjuus–yhtä perhettä 
lukuun ottamatta.

3. Kuka löysi maailmassa vallalla olevan synnin 
joukossa armon Jumalan silmissä? Jae 8. Miksi? Jae 9. 
Vertaa myös 2. Piet. 2:5 ja Ps. 119:172.

kommentti: Nooa ”vaelsi Jumalan kanssa”. Hän 
totteli Jumalaa ja saarnasi kuuliaisuutta Jumalan käs-
kyille vaikka kukaan ei kuunnellut.

4. Jumala käski Nooaa rakentamaan valtavan aluk-
sen, jotta Nooa ja hänen perheensä ja lukuisat eläi-
met pelastuisivat Jumalan kapinallista ihmiskuntaa 
vastaan nostattamasta valtavasta vedenpaisumuksesta 
(1. Moos. 6:14–17). Miten Nooa osoitti, että hän us-
koi–uskonsa–Jumalan lupaukseen pelastaa vedenpai-
sumuksesta? 1. Moos. 6:22; Hepr. 11:7.

kommentti: Huomaa, että Nooa toimi. Nooan piti 
toimittaa oma osuutensa, ennen kuin hän vastaanot-
ti Jumalan lupauksen pelastaa vedenpaisumuksesta. 
Usko ja teot–tottelevaisuus–kulkevat käsi kädessä.

5. Oliko maan päälle tulevasta tuhoisasta tulvasta 
fyysistä näyttöä? Hepr. 11:7. Huomaa lausuma ”ei vielä 
näkynyt”. Toimittiko Nooa kuitenkin kaiken Jumalan 
käskemän absoluuttisen luottavaisesti uskossa? Sama jae.

kommentti: Arkin valmiiksi saattaminen vaati lu-
kuisia työläitä, koettelevia vuosia. Maailman ihmisille 
annettiin suunnilleen sata vuotta tehdä parannus syn-
neistään, ennen kuin Jumala lähetti maailmanlaajuisen 
vedenpaisumuksen. (Ks. 1. Moos. 5:32 ja 1. Moos. 7:11.)

Jumala tarjosi Nooalle ja tämän perheelle pakokei-
non syntisestä maailmasta ja rangaistuksesta tottele-
mattomuudesta Jumalaa kohtaan. Kun Jumala varoitti 
vedenpaisumuksesta, Nooa uskoi Jumalaa, totteli Ju-
malaa ja rakensi arkin. Hän osoitti uskonsa tottelevai-
suudellaan. Jumalaan vaatii meiltä tänään samanlaista 
aktiivista, elävää uskoa! (Ks. Jaak. 2:17–26.)
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usko koetellaan Uskoisitko  
Jumalan pelastavan sinut kuuman pätsin liekeistä? 
Sadrak, Meesak ja Abednego uskoivat!
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Usko totella
Yksi elävän uskon jännittävimmistä esimerkeistä löy-
tyy Danielin kirjasta. Danielin kolme nuorta ystävää, 
Sadrak, Meesak ja Abednego asetettiin Babylonissa 
johtavaan asemaan. Katsotaan, millaiseen tilanteeseen 
he joutuivat.

1. Babylonian kuningas Nebukadnessar pystytti 
suuren kultaisen patsaan. Käskikö kuningas kaikkien 
ihmisten palvoa epäjumalaa tiettynä aikana? Dan. 
3:4–5. Mitä tapahtui ihmisille, jotka eivät totelleet ku-
ninkaan käskyä? Jae 6.

kommentti: Jumalan ikuisen, hengellisen lain yksi 
käsky kieltää palvomasta patsaita (2. Moos. 20:4–5).

2. Kerrottiinko kuninkaalle, että Sadrak, Meesak 
ja Abednego kieltäytyivät palvomasta kuninkaan kul-
taista kuvapatsasta? Dan. 3:8,12. Mitä Nebukadnessar 
teki? Jakeet 13–15.

kommentti: Kuningas Nebukadnessar oli toden-
näköisesti kaikkien aikojen voimallisin ja vaikuttavin 
pakanakuningas–hänen läsnäolonsa herätti pelottavaa 
kunnioitusta. Kuninkaan sanat tai pelkkä nyökkä-
ys merkitsi joko elämää tai kuolemaa! Kolme nuorta 
miestä saapui kuninkaan eteen, joka määräsi heidät 
kumartumaan kultaisen kuvan edessä tai kokemaan 
kovan kuoleman polttavassa, tulisessa pätsissä–jos he 
kieltäytyisivät tottelemasta.

3. Miten nuoret miehet vastasivat kuninkaan uh-
kaukseen? Jae 16. Luottivatko he, että Jumala toimit-
taisi heidät jopa tulisesta pätsistä? Jae 17.

kommentti: Nämä rohkeat nuorukaiset tiesivät, 
mihin he uskoivat! He eivät järkeilleet, että Jumala 

”ymmärtäisi”, että he eivät voineet totelleet ahdinkoti-
lassa. He tiesivät, että heidän piti totella enemmän Ju-
malaa kuin ihmisiä (Apt. 5:29), olivat järkkymättömiä 
uskossaan. He uskoivat vakaasti, että Jumalaa pystyi-
si päästämään heidät koettelemuksesta.

4. Uskoivatko he Jumalaan siitä huolimatta että il-
maisivat mahdollisuuden, että Jumalan halutessaan ei 
ehkä pelastaisi heitä? Dan. 3:18. 

kommentti: Miehet kieltäytyivät rikkomasta Ju-
malan kieltoa   epäjumalanpalveluksesta. Ikuinen pe-
lastus merkitsi heille enemmän kuin väliaikainen fyy-
sinen elämä.

5. Miten kuningas toimi? Jakeet 19–20.
kommentti: Jumala salli näiden kolmen miehen 

kohdata kuningas Nebukadnessarin täyden raivon, 
mikä ei ollut mikään helppo asia! Pätsi kuumennettiin 
seitsemän kertaa kuumemmaksi. Miehet sidottiin tiu-
kasti ja vietiin pätsin luo, jossa he tuijottivat avuttomi-
na tulisen pätsin liekkejä!

Jumala ei pelastanut heitä vielä edes tässä ratkaise-
vassa vaiheessa. Jumalan täytyi nähdä, että noudat-
taakseen Jumalan lakia he eivät pelkästään sanoneet 
uskoivansa vaan olivat valmiita ottamaan seuraamuk-
set–tarvittaessa jopa kuolemaan saakka. 

6. Heitettiinkö heidät pätsiin? Jakeet 21–23.
kommentti: Ei löytynyt fyysistä todistetta Jumalan 

asioiden kulkuun puuttumisesta–kuuma pätsi tappoi 
jopa miehet suistaneet vartijat! Jumala ei ollut tuka-
lassa tilanteessa kuitenkaan välinpitämätön vaan salli 
koettelemuksen, koska hän tarkkasi miesten askeleita–
varmistaen, että sanoja seurasivat teot.

Jumala sallii aika ajoin uskon koettelemuksen. Juma-
la ei halua kuitenkaan rangaista meitä–vaan pelastaa 
meidät voimallaan uskon kautta!

Kun Sadrak, Meesak ja Abednego astuivat pala-
vaan, tuliseen pätsiin, he eivät epäilleet, etteikö Jumala 
olisi tarkannut kiinteästi Nebukadnessarin hovin ta-
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pahtumia–he tiesivät, ettei Jumala jättäisi heitä, jos he 
tekivät oman osansa.

7. Mitä hämmästynyt kuningas näki pätsiin kat-
soessaan? Jae 25. Mitä Nebukadnessar lausui? Jakeet 
26–28. Huomaa jakeen 28 sanat ”ja pelasti palveli-
jansa, jotka häneen turvasivat”.

kommentti: Tapaus on hämmästyttävä esimerkki 
elävästä uskosta! Uskosta, joka luottaa siihen, että Ju-
mala mahdollistaa, että voimme totella hänen lakiaan. 
Jumala, jota miehet uskollisesti tottelivat, puuttui 
asioihin ja pelasti heidät. 

Jeesus omasi elävän uskon
Tarkastellaan nyt Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä. 
Jeesus omisti valtavan suuren uskon lihassa maan 
päällä vaeltaessaan. Jeesus omasi enemmän uskoa kuin 
kukaan toinen koskaan elänyt ihminen. 

1. Kertoiko Jeesus selvästi saapuneensa sanansaatta-
jaksi tuomaan Isältä Jumalalta sanoman ihmiskunnal-
le? Joh. 8:38,42.

2. Jeesus oli Jumalan uuden liiton jumalsanansaat-
taja. Mitä Jeesus opetti Isän vaatimuksesta iankaikki-
sen elämän perimiseksi sekä Isän perheen jäseneksi 
tulemiseksi? Matt. 19:16–17. Puhuiko Jeesus kymme-
nestä käskystä? Jakeet 18–19.

3. Koska Jeesus mainitsi kymmenestä käskystä 
osan, eikö käy selväksi, että kaikki käskyt ovat voimas-
sa? Matt. 5:19; Jaak. 2:10–11.

kommentti: Jeesuksen opetus on suoraviivainen. 
Jos haluamme periä iankaikkisen elämän, meidän on 
pidettävä Jumalan käskyt! 

4. Pitikö Jeesus Jumalan käskyt? Joh. 15:10. Pitikö 
hän ne täydellisesti? Hepr. 4:15.

5. Ilmoittiko Jeesus, ettei hän itsestään voinut tehdä 
mitään? Joh. 5:30.

kommentti: Ajattele asiaa. Jumalan Poika kertoi, 
ettei hän voinut tehdä mitään (hengellisiä töitä) omasta 
ihmisvoimastaan. Jos Kristus lihassa ei uskonut itseen-
sä, kuinka paljon vähemmän sinä ja minä saavutamme 
itseemme luottamalla?

Harva ymmärtää, ettei Kristuksen kuuliaisuus eikä 
ihmeet tapahtuneet hänen oman yliluonnollisen voi-
mansa turvin vaan että hän suoritti kaiken hengellisen 
työn kirjaimellisesti uskossa Jumalan voimaan, asettaen 
meille hienon esimerkin. 

6. Mikä oli Kristuksen dynaamisen uskon lähde? 
Joh.14:10–11. Kuka teki itse asiallisesti kristuksen hy-
vät teot? Jae 10.

kommentti: Isä, joka asui Jeesuksessa Pyhän Hen-
gen kautta, mahdollisti kuuliaisuuden Jumalan laille! 

Kristus omasi Jumalan uskon–jonka hän sai Pyhän 
Hengen kautta ja jonka kautta hän kykeni voittamaan 
(Joh. 16:32–33) ja vastustamaan kaikkia synnin kiu-
sauksia.

Synnin voittaminen
Useimmat kristityiksi tunnustavat uskovat kuolleeseen 
uskoon; uskoon pelkkiin faktoihin Kristuksen olemas-
saolosta ja uhriin ihmiskunnan syntien takia, miksi he 
ajattelevat, että Kristus teki kaiken heidän puolestaan, 
ja ettei heidän tarvitse tehdä yhtään mitään. Raamattu 
ei kuitenkaan opeta näin.

1. Sanoiko apostoli Paavali, että kristittyjen täytyy 
”ahkeroida” oma pelastuksensa? Fil. 2:12. Huomaa 
myös 2. Piet. 1:10.

kommentti: Kristittyjen tulee ryhtyä toimeen heti 
kääntymyksen ensihetkestä ja jatkaa koko loppu ihmi-
selämänsä ajan. Kristilliseen elämään kuuluu ”teot” – 
suoritukset! Kristittyjen täytyy ponnistella voittaakseen. 
Kristus sanoi: ”Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä 
myös teen työtä” (Joh. 5:17). Jumalan elämäntapaan 
kuuluu tuottavuus, kasvu ja haasteet.

2. Voimmeko ansaita pelastuksemme omilla teoil-
lamme? Room. 6:23; Fil. 2:13; Ef. 2:8–9.

kommentti: Iankaikkinen elämä on Jumalan lah-
ja. Ilmainen, ansaitsematon Jumalan lahja ei tule kui-
tenkaan velvoitteitta. Kristityn täytyy suorittaa oma 
osuutensa! Vaikka pelastusta on mahdotonta ansaita 
tekojen kautta, tekojen puute voi johtaa pelastuksen 
menettämiseen (Luuk 19:11–27).

Raamattu käskee meitä panemaan pois orjuuttavat 
tottumukset ja synnit. Meidän tulee nujertaa jumalat-
tomat epäkristilliset tavat ja ajatukset, jotka johtavat 
lopulta ikuiseen kuolemaan (Room. 6:23). Miten on-
nistumme tässä? Pelkän tahdonvoimallamme varal-
la? Emme suinkaan, sillä pelkästään ihmisvoimin on 
mahdotonta voittaa maailmaa sekä lihan ja paholaisen 
vaikutteita. 

Benjamin Franklin, suuri Yhdysvaltojen isähahmo, 
asetti henkilökohtaisen moraalisen täydellisyyden ta-
voitteen. Autobiography of Benjamin Franklin -oma-
elämänkerran toisessa osassa hän kertoo: ”Päätin ottaa 
tehtäväksi raskaan, rohkean ja vaivalloisen hankkeen: 
moraalisen täydellisyyden saavuttamisen. Halusin elää 
jatkuvasti vailla minkäänlaisia vikoja; päätin voittaa 
luonnolliset taipumukseni, tapani ja ympärillä olevien 
ihmisten vaikutuksen. Kuvittelin tietäväni, mikä oli 
oikein ja mikä väärin, enkä ymmärtänyt, miksi en 
voisi toimia valitsemani tavalla ja välttää toisia” (oma 
painotuksemme kauttaaltaan).



inhimillinen pyrkimys Benjamin Franklin 
yritti saavuttaa moraalisen täydellisyyden, mutta tajusi 
sen inhimillisesti mahdottomaksi. Voima voittaa ja kasvaa 
hengellisesti voi tulla vain Jumalan Pyhän Hengen kautta.
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Franklin huomasi ennen pitkää, ettei tehtävä ollut 
helppo. Hän jatkaa omaelämäkerrassaan: ”Ymmärsin 
pian, että tehtävä oli vaikeampi kuin mitä olin kuvitel-
lut. Kun keskityin vartioimaan   yhtä vikaa, toinen vika 
yllätti minut; tarkkaamattomuuden hetkellä entinen 
tapa puhahti esiin; taipumus oli ajoittain liian vahva. 
Tulin siihen johtopäätökseen, että pelkkä vakaumus 
noudattaa hyveitä ei ollut riittävälipsumisen estämi-
seksi, että pahat tavat täytyi murtaa ja hyvät hankkia 
ja vakaannuttaa ennen tasaisen, yhtenäisestä oikean-
laisen käytöstavan varmistamista.”

3. Turhautuiko Paavali samalla lailla, kun hän   pyr-
ki voittamaan ihmisluontonsa? Lue Room. 7:7–25. 
Huomioi etenkin jakeet 15,19 ja 23.

kommentti: Paavali totesi ihmisluontoaan vastus-
taessaan, ettei huonoja tapoja ja syntejä ollut helppo 
hylätä. Kun hän yritti kitkeä henkilökohtaisia syntejään, 
ne tuntuivat vain voimistuvan. Apostoli Paavali, jonka 
Jumala innoitti kirjoittamaan ainakin 13 Uuden testa-
mentin kirjaa, huudahti: ”Minä viheliäinen ihminen, 
kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?” (jae 24).

Tietysti Paavali oli voitokas. Hän kirjoitti vähän 
ennen kuolemaansa nuorelle suojatilleen Timoteuk-
selle seuraavat sanat: ”Minun lähtöni aika on jo tullut. 

Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päät-
tänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes on minulle talletet-
tuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas 
tuomari, on antava minulle sinä päivänä [ylösnou-
semuksessa Kristuksen toisessa tulemuksessa], eikä 
ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen 
ilmestymistään rakastavat” (2. Tim. 4:6–8). 

Huomaa, miten Paavali onnistui voittamaan.
4. Mikä on avaintekijä kristityn voitokkaaseen 

elämään? Fil. 4:13; Joh. 15:5;1. Joh. 4:4; Room. 8:37.
kommentti: Jeesus Kristus, joka on jo voittanut 

saatanan (Matt. luku 4) ja pätevöitynyt ”kuninkaiden 
Kuninkaaksi ja herrojen Herraksi”, auttaa kristittyjä 
voittamaan saatanan ja maailman vaikutteet Pyhän 
Hengen ja sen tuoman uskon kautta (Gal. 5:22). 

Mitä uskosta  
eläminen merkitsee

1. Tuleeko kristittyjä elää uskosta? Hepr. 10:38; 
Room. 1:17. 

2. Mitätöikö usko lain–eikö lakia tulee enää nou-
dattaa? Room. 3:31. Onko usko ilman kuuliaisuutta 
Jumalalle kuollut usko? Jaak. 2:20–22.

kommentti: Raamattu osoittaa selvästi, että jokai-
sella yksityisellä kristityllä on osa pelastusprosessissa. 
Tästä huolimatta monille kristityksi tunnustautuvalle 
on opetettu, että Jeesus eli puolestamme hyvän elä-
män ja totteli Jumalan lakia puolestamme. Näimme 
kuitenkin, ettei kristitty saa jättää voittamatta, lakata 
kasvattamatta hengellistä luonnettaan ja lisästä kestä-
väisyyttä–vaikka hän kohtaa vastustusta ja kiusauksia. 
Nämä jakeet kertovat päivänselvästi, ettei usko vapau-
ta Jumalan tottelemisesta eikä hengellisistä teoista.

Asia on suuri salaisuus niille, jotka eivät ymmärrä. 
Koska meidän on toimittava pelastuaksemme, mut-
ta koska emme ole itse kykeneväisiä, on luonnollista 
päätellä, että Jumala lähetti Jeesuksen suorittamaan 
asian puolestamme ja ettei meidän tarvitse kyetä tot-
telemaan Jumalaa, tai masentua ja lakata yrittämästä!

Oikean vastauksen löytäminen on pelastuksen 
avain. Se on usko. Usko Jumalan voimaan–sama elä-
vä usko kuin Jeesuksella!

3. Kenen uskon kautta kristityn ”vanhurskaus” – 
kuuliaisuus Jumalan hengelliselle laille–tulee mahdol-
liseksi? Ilm. 14:12.

kommentti: Hengestä siitetyillä kristityillä on ”Jee-
suksen usko”. Se ei ole pelkästään meidän uskomme 
Jeesukseen vaan Jeesuksen usko–sama usko, jonka kaut-
ta Jeesus piti Jumalan lain–meihin asetettuna ja meissä 
TOIMIEN. 
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4. Kutsuuko Raamattu Jeesusta uskomme alkajaksi 
ja täyttäjäksi? Hepr. 12:2.

kommentti: Tarkempi käännös kuin ”alkaja ja 
täyttäjä” on ”edelläkävijä ja täydelliseksi tekijä”. Jeesus 
oli pioneeri, edelläkävijä, ylin esimerkki elävästä us-
kosta; Jeesus tekee täydelliseksi uskonsa myös meissÄ 
seuraavalla tavalla:

5. Ilmoittiko apostoli Paavali selvästi, että Kristus 
eli hänessä? Gal. 2:20. Kuinka Kristus eli Paavalissa? 
Fil. 2:5; Room. 8:9–10. Elikö Paavali elämänsä Kris-
tuksen uskon hänessä asuessa? Gal. 2:20.

kommentti: Paavali ei elänyt oman uskonsa voi-
malla. Jeesuksen Kristuksen mieli asui Pyhän Hen-
gen kautta Paavalissa. Jumalan Henki istutti Paavalin 
mieleen uskon, joka voi olla tulla myös sinun mieleesi. 
Tämä usko–Jeesukseen Kristuksen usko–mahdollis-
taa, että pystyt elämään apostoli Paavalin lailla voito-
kasta elämää. 

6. Onko Jeesuksen Kristuksen usko, jonka kautta 
saamme iankaikkisen pelastuksen, Jumalan lahja? Ef. 
2:8. Tuleeko tämä usko Pyhän Hengen saamisen kaut-
ta? Gal. 5:22.

kommentti: Usko, joka pelastaa on Kristuksen usko. 
Kristus voi antaa meille oman vahvan uskonsa, kun 
hän asuu Jumalan Hengen kautta meissä.

7. Mitä sinun tulee tehdä Pyhän Hengen ja Jeesuk-
sen Kristuksen uskon saadaksesi? Apt. 2:38. Onko 
sinun oltava valmis tottelemaan Jumalaa? Apt. 5:32. 
Onko sinun osoitettava uskosi Kristukseen ennen kun 
Kristus antaa sinulle hänen uskonsa? Apt. 20:21. 

kommentti: Jumala antaa Pyhän Henkensä ja sitä 
seuraavan Kristuksen uskon ainoastaan antamansa en-
nakkoehdot täyttäville. 

Kadumme ja teemme parannuksen Jumalaa koh-
taan, mikä tarkoittaa elämämme kurssin muuttamis-
ta–synninteosta Jumalaa vastaan lakkaamista   ja vilpit-
tömästi kaikkien Jumalan käskyjen mukaan elämistä; 
me inhoamme täysin ei pelkästään entistä syntistä elä-
mäntapaamme, mutta myös lihallisen mielemme tai-
pumuksia, paholaisen vaikutuksen alaisia (Room. 8:7; 
Ef. 2:2), joka on tämän maailman jumala (2. Kor. 4:4).

Sitten meidän on osoitettava oma uskomme, us-
komme Jeesuksen Kristuksen uhrityöhön, Kristuksen 
vuodatetusta verestä syntiemme tuottaman kuoleman-
rangaistuksen maksuksi. Kun uskomme ja hyväksym-
me Kristuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajaksemme, 
Jumala sitoutuu sanassaan parannuksen teon ja vesi-
kasteen jälkeen antamaan meille Pyhän Henkensä. 

Kyllä, vaaditaan omaa uskoamme Jeesuksen Kris-
tuksen uhrityöhän syntiemme edestä, mutta meidän 

oma uskomme ei pelasta meitä! Meidän täytyy kasvaa 
”uskosta uskoon” (Room. 1:17). Vasta kun Jumala on 
antanut meille Pyhän Henkensä ja siittänyt meidät 
hengellisesti, ja kun Kristuksen usko on istutettu mei-
hin, saamme pelastavan uskon–Jumalan ilmaisena lah-
jana. Emme voi kuitenkaan koskaan ”ansaita” sitä.

Muista tämä keskeinen asia. Mieliimme Pyhän 
Hengen kautta istutettu ”Kristuksen usko”, ei mei-
dän uskomme, mahdollistaa hengellisen kuuliaisuu-
den ja voittamisen. Tätä ”uskosta eläminen” tarkoittaa!

Miten usko kasvaa
1. Kun olemme vastaanottaneet Kristuksen uskon 

Pyhän Hengen kautta, tuleeko sen kasvaa? 2. Tess. 1:3.
kommentti: Täydellistä uskoa ei istuteta mieliim-

me Jumalan Hengen saamisen hetkellä. Uskon täytyy 
kasvaa. Uskoa täytyy ruokkia, jotta se kehittyy.

2. Toisin kuin tänään vallalla oleva ”kristillisyys” 
esittää, mitä uskoon täytyy lisätä–jottei se kuole? Jaak. 
2:14–20,26.

kommentti: Uskoa täytyy soveltaa, se tulee panna 
käytäntöön; sen on kasvettava koettelemusten ja teko-
jen kautta. Tämä kaikki mahdollistaa kasvan, elävän 
uskon.

3. Käskeekö Jaakob meitä olemaan alamaisia Juma-
lalle ja vastustamaan paholaista? Jaak. 4:7.

kommentti: Alaistuminen ja vastustaminen vaati-
vat meiltä vaivannäköä. Meidän tekojamme.

4. Käskeekö Pietari meitä valvomaan   saatanan toi-
mia? 1. Piet. 5:8–9. Tarvitaanko paholaisen ja hänen 
demoniensa voittamiseksi Kristuksen usko? Ef. 6:11–
12,16.

kommentti: Paholainen vaanii ja etsii tilaisuutta 
saattaa meidät kiusaukseen. Meidän tulee vastustaa 
häntä Kristuksen uskolla–mutta miten?

Yksi keskeinen tekijä on ”valvominen”, mikä tar-
koittaa valppaana olemista, jatkuvaa tarkkana pysy-
mistä, pysyvää valpasta ponnistelua.

Jollemme ponnistele, emme voi voittaa. Toisaalta 
jos omaisimme voiman ja uskon kaiken saavuttami-
seksi, emme tarvitsisi Jumalaa. Jumalan Henki tukee 
omia valppaita ponnistelujamme–usko toimii yhdessä 
tekojemme kanssa–saa uskon kasvamaan.

5. Palataan Aabrahamin–uskollisten isän esimerk-
kiin (Room. 4:16). Miten Aabrahamin usko tehtiin 
täydelliseksi? Jaak. 2:21–24, erityisesti jae 22.

kommentti: Aabrahamin teot tekivät hänen uskon-
sa täydelliseksi! Huomaa, että Aabraham oli Jumalan 
läheinen ystävä (jae 23), miksi hän sai tarvittavan avun 
ja kykeni vaeltamaan erinomaisesti uskossa.
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6. Miten me voimme lähentyä Jumalaa ja tulla 
Jumalan ystäväksi? Joh. 15:14; Jaak. 4:8. Odottaako 
Jumala, että kommunikoimme säännöllisesti hänen 
kanssaan? 1. Tess. 5:17; Kol. 4:2. Pitääkö meidän 
toimia tällä tavalla joka päivä tarvittavan hengellisen 
avun saamiseksi? 2. Kor. 4:16.

kommentti: Kun tunnemme kiusausta tehdä syn-
tiä, kun synti yllättää meidät, olemme usein liian kau-
kana Jumalasta. Emme pääse hetkessä Jumalan lähelle 
saadaksemme tarvittavan avun ja pelastuksen.

Jos toisaalta lähestymme Jumalaa ja pysymme lä-
hellä päivittäisessä rukouksessa (seuraavan oppitunnin 
aihe), täytymme jatkuvasti Jumalan Pyhällä Hengellä 
ja omaamme uskon, jonka voimalla kykenemme lä-
päisemään kaikki kiusaukset. Täten myös me voimme 
tehdä uskon täydelliseksi teoillamme–tottelevaisuudel-
lamme–kuten Aabraham.

Erityiset uskon sovellukset 
Koska usko täyttyy osoittaa teoilla, näemme nyt, mik-
si apostoli Johannes sanoi: ”Ja mitä ikinä anomme, sen 
me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskyn-
sä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista” (1. Joh. 
3:22). Rukouksessa pyytämäämme vastaanottamiseen 
ei vaadita pelkästään uskoa vaan myös tottelevaisuut-
ta; meidän on todistettava Jumalalle, että uskomme on 
aktiivinen ja elävä.

Tarkastellaan esimerkkiä kymmenyksistä.
1. Lupaako Jumala siunata uskollisia kymmenyk-

sien antajia? Mal. 3:8–10.
kommentti: Osa ajattelee: ”Tiedän, että Jumala voi 

saada minut menestymään, jos maksan kymmenykset” 
– mutta ei tee asialle mitään. Tällainen on kuollutta us-
koa. Meidän on todistettava, että uskomme Jumalan 
lupaukseen, että Jumalalle kymmenykset maksava me-
nestyy toteuttamalla sen käytännössä–astumalla esiin 
uskossa ja maksamalla kymmenykset!

Muista, että Jumala lupaa siunata uskollista kym-
menysten maksajaa. Tarvitset uskoa! Sinun tulee 
noudattaa jatkuvasti Jumalan lakeja.  Aktiivinen, elävä 
usko on Jumalalle otollinen (Hepr. 11:6).

Jumalalle tuloistamme ensimmäisen kymmenesosan 
(kymmenyksen) antaminen on hyvä testi, luotamme-
ko, että Jumala täyttää jokaisen tarpeemme, ja lisäk-
si se on myös osoitus, missä sydämemme todella on. 
Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi (Matt. 
6:19–21). 

Antamalla aarteemme Jumalalle ja edistämällä hä-
nen työtänsä etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja 
hänen vanhurskauttansa. Jeesus Kristus lupaa, että jos 

etsimme tätä ensin, että hän lisää kaikki muut tässä 
elämässä tarvitsevamme asiat – (Matt. 6:33).

2. Fyysinen parantaminen uskomalla Jumalan voi-
maan on toinen Jumalan meille Raamatussa antama 
lupaus. Mistä löytyy ensimmäinen historiallinen Ju-
malan suora lupaus parantaa? 2. Moos.15:26. 

kommentti: Jumalan parantaminen edellyttää tä-
nään samanlaista kuuliaisuutta Jumalan käskyille ja 
ohjeille.

3. Mitä meitä käsketään tekemään, kun olemme 
sairaita? Jaak. 5:14. Parannummeko uskon kautta? Jae 
15. Mihin meidän pitää uskoa? 1. Piet. 2:21,24 ja Jes. 
53:5.

kommentti: Jeesuksen Kristuksen ruumis silvottiin 
ja runneltiin fyysisen parantamisemme takia. Jeesus 
joutui kärsimään ruoskittaessa valtavaa fyysistä tuskaa 
voidakseen maksaa rangaistuksen–hän koki kipua ja 
kärsimystä–fyysisten rikkomustemme puolesta!

Kun olet sairas, luotatko täydellisesti, että Jumala 
parantaa sinut Pyhän Henkensä voimalla? (Tilaa Ju-
malan fyysisen paranemisen lupauksesta kertova il-
maiskirjanen Totuus parantamisesta.)

Onko kysymyksessä kymmenysten maksaminen, 
parantaminen, Jumalan viikoittaisten sapattien tai 
vuosittaisten pyhäpäivien tai muiden käskyjen noudat-
taminen, muista, että ”usko ilman tekoja on kuollut” 
(Jaak. 2:20). Jumala odottaa, että suoritamme oman 
osamme toimimalla uskossa Jeesukseen Kristukseen, 
minkä jälkeen Jumala suorittaa oman osansa antamalla 
meille voimansa sekä lupaamansa siunaukset. 

Varoitus meille tänään
Kukaan toinen kansa ei ole saanut todistaa Jumalan 
voimaa Israelin kansan lailla. Jumala teki Israelin kan-
san puolesta valtavia ihmeitä ennen kuin vei sen pois 
Egyptin maasta ja edelleen sen jälkeen. Jumala jopa 
puhui sille! 

Luulisi, että Israelin kansa olisi uskonut ja totellut 
sen orjuudesta pelastanutta Jumalaa kaikki valtaisat ih-
meet todistettuaan. Huomaa kuitenkin, mitä tapahtui.

1. Miten Jumalan voimalliset ihmeet todistaneet ih-
miset reagoivat vastoinkäymisissä? 4. Moos. 14:1–4,11. 
Paaduttivatko, kovettivatko he sydämensä Jumalalle? 
Hepr. 3:8–10.

2. Estikö Jumala napinan takia israelilaisten 
(20-vuotiaiden ja vanhempien) pääsyn luvattuun maa-
han? Hepr 3:11; 4. Moos. 14:22–23, 29. Miksi? Hepr. 
3:19; 4:2 (viimeinen osa).

kommentti: Vaikka kaikkivaltias Luojan teki suu-
ria tekoja israelilaisten puolesta, israelilaisilta puuttui 
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usko Jumalaan eivätkä he totelleet Jumalan käs-
kyjä. Usko ja kuuliaisuus kulkevat käsi kädessä, sa-
moin uskon puute ja tottelemattomuus!

Israelilaisten tapaus on meille oppiläksy. Israelilai-
set ajattelivat, että koska Jumala oli heidän kanssaan, 
Egyptistä lähteminen olisi helppoa. He kuvittelivat, 
että erämaan halki matkaaminen olisi mukavaa ja 
miellyttävää, mutta kun he yllättyivät täysin kohda-
tessaan koettelemuksia.

Israelilaiset varmaan ihmettelivät: ”Jos Jumala on 
kanssamme, miksi hän salli meidän olla ilman vettä?” 
tai ”Jos Jumala on rakkaus, miksi hän antaa meille 
joka päivä samaa mannaa ravinnoksi?” kansalaisten li-
hallinen mieli ei kyennyt ymmärtämään, miksi Juma-
la salli heidän kohdata vastenmielisiä koettelemuksia 
sekä ongelmia. Kansa halusi Jumalan lupaamat siu-
naukset, mutta ei Jumalan sallimia koettelemuksia.

Israelilaisilla ei ollut mahdollisuutta omata Jumalan 
Pyhää Henkeä eikä sen tuomaa uskoa. Oppitunti 11 
kertoi, että harvoja poikkeuksellisia yksilöitä lukuun 
ottamatta Jumalan Henki ei ollut ihmiskunnan saa-
tavilla Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnouse-
muksen jälkeiseen aikaan, minkä jälkeen Pyhää Hen-
keä tarjottaisiin jokaiselle Jumalan kutsumalle yksilölle.

3. Salliko Jumala Joosuan ja Kaalebin päästä luvat-
tuun maahan? 4. Moos.14:30. Miksi? Jae 24; 5. Moos. 
34:9.

kommentti: Joosua ja Kaaleb omasivat poikkeuk-
sellisesti Pyhän Hengen, ja omasivat uskon Jumalaan. 
He eivät epäröineet epäuskossa (ks. 4. Moos.14:6–9) 
vaan he sovelsivat uskoa ja tottelivat Jumalaa–olosuh-
teista huolimatta, minkä takia he omasivat voiman ja 
rohkeuden kestää kohtaamansa koettelemukset. 

4. Kirjattiinko Vanhan testamentin Israelin koke-
mukset ja esimerkit Raamattuun meille opiksi sekä 
varoitukseksi? Room. 15:4; 1. Kor. 10:11.

5. Varoitetaanko Hengestä syntyneitä Kristukseen 
uskon omaavia kristittyjä ottamaan vaari, etteivät he 
tekisi samaa virhettä kuin israelilaiset, etteivät he jäisi 
vaille Jumalan lupaamaa ”lepoa” – iankaikkisen elä-
män perintöä ja hallitusvaltaa Jumalan kirkkauden 
valtakunnassa? Hepr. 4:1.

kommentti: Muinaiset israelilaiset ja nykyiset tosi 
kristityt ovat toisiinsa verrattavissa. Tosi kristittyjä ovat 
ne, jotka on saatettu–ei fyysisestä vaan hengellistä or-
juudesta–synnin orjuudesta!

Oppitunti 10 kertoi, että israelilaisten matka Punai-
senmeren veden halki kuvasi kastetta (1. Kor. 10:1–2). 
Kristillinen kaste on kuitenkin hengellinen asia. Kas-
teen ja Pyhän Hengen vastaanottamisen kautta mei-

dät asetetaan erilleen Jumalan kansaksi–ei kuitenkaan 
fyysiseksi kansakunnaksi vaan hengelliseksi kansakun-
naksi (1. Piet. 2:9–10).

Jumala on antanut meille muinaisen Israelin lailla 
tietyt loistavat lupaukset. Saamme nämä hengelliset 
lupaukset kuitenkin vasta kun olemme täyttäneet 
asetetut ehdot–uskon ja kuuliaisuuden. Toisin kuin 
muinainen Israel, me voimme vastaanottaa Pyhään 
Hengen ja saada uskon totella–kuten Joosua ja Kaaleb–
jopa vakavissa koettelemuksissa!

Uskomme koetteleminen
1. Salliiko Jumala uskomme koettelemisen? Jaak. 

1:3–4. Miksi? Samat jakeet; 1. Piet. 1:7–9.
kommentti: Jumala haluaa nähdä, uskommeko to-

della häneen–uskommeko todella Jumalan sanaan ja lu-
pauksiin–ja asettaa meille koettelemuksia saadakseen 
tietää, olemmeko valmiita tottelemaan olosuhteista 
riippumatta. 

Tapa, jolla suhtaudumme eri koettelemuksiin, pal-
jastaa todellisen luonteemme sekä meiltä matka kohti 
olemista ”täydelliset ja eheät ettekä missään puuttu-
vaiset.”

2. Iloitsemmeko, kun Jumala antaa meille erilaisia 
koettelemuksia? Jaak. 1:2; 1. Piet. 4:12–13. Kuinka 
kallisarvoinen Jumalan silmissä on uskomme ”koetus” 
– koettelemus? 1. Piet. 1:7.

kommentti: Jumala ei päästä meitä aina heti koet-
telemuksista. Joskus Jumala testaa, kuinka halukkaita 
olemme luottamaan häneen uskossa, sallimalla jonkin 
aikaa kestävän koetuksen. Jumala haluaa nähdä, että 
kestämme halulla ja olemme kuuliaisia uskossa, että 
luotamme Jumalan pelastavan, varjelevan, parantavan 
ja antavan meille lupaamansa siunaukset. 

Koettelemuksen tulisi opettaa meitä luottamaan 
Jumalaan, tekemään uskomme täydelliseksi ja opettaa 
meille kärsivällisyyttä. Älä anna epäilyksen, masen-
nuksen, itsesäälin äläkä katumuksen vallata. Kukaan 
epäuskoinen ei pääse Jumalan valtakuntaan (Ilm. 
21:8).

Muista, että Jumala on aina tietoinen ongelmista-
si. Jumala haluaa, että uskot häntä ja pitäydyt häneen, 
että luotat Jumalan kantavan asiat puolestasi. Jumala 
haluaa, että opit luottamaan häneen kärsivällisesti 
elävässä uskossa! Jumala haluaa, että kasvat samaan ai-
kaan jatkuvasti hengellisesti ja että teet oman osasi 
synnin voittamisessa–että alistut Jumalan tahtoon ja 
tottelet hänen käskyjään.

3. Mitä Jumala lupaa kaikissa koettelemuksissa, 
kärsimyksissä ja vainossa? Ps. 34:19.
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kommentti: Jumala pelastaa sinut aikanaan! Jumala 
lupaa–sanassaan–joka ei voi raueta tyhjiin (Joh. 10:35; 
Tiit. 1:2). Sinun tulee kärsivällisesti ja pitkäjänteisesti 
luottaa Jumalaan nöyrästi, kiitollisena ja iloiten.

Usko ja laki
Monet kristityiksi tunnustavat uskovat, että apostoli 
Paavali opetti, että laki poistettiin ja sen tilalle tuli 
usko. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta!

1. Tunnustiko Pietari, että Paavali kirjoitti ”yhtä ja 
toista vaikeatajuista”? 2. Piet. 3:15–16. Ennustiko hän, 
että monet tulkitsisivat väärin hänen kirjoituksiaan ja 

”rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeai-
si pois”? Jae 17.

kommentti: Sana rietas käännetään paremmin 
”laittomat miehet” (ks. Companion Bible). Pietari 
ennusti, että monet ”tietämättömät ja vakaantumat-
tomat” miehet ”vääntäisivät kieroon” Paavalin kirjoi-
tuksia väittäen, että hän poisti lain ja että lakia ei tar-
vitsisi enää noudattaa! Paavali ei kuitenkaan opettanut 
sellaista.

2. Miten Paavali ilmaisee kristityille Roomassa us-
kon ja lain suhteen? Room. 3:31. Poistaako usko Ju-
malan lain? Sama jae. 

kommentti: ”Teemmekö siis lain mitättömäksi us-
kon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.” New 
King -käännös sanoo: Päinvastoin, me vahvistamme 
lain. Vahvistaa tarkoittaa ”saada aikaan tai saada seiso-
maan”, ”tehdä vakaaksi, korjata” tai ”pitää ennallaan” 
(Thayer Greek Lexicon). Toisin sanoen, sen sijaan että 
usko mitätöisi lain, usko ylläpitää Jumalan lakia, ku-
ten muut käännökset osoittavat.

Kuten olemme jo nähneet, hengellisen Jumalan 
lain kunnollisesti noudattaminen vaatii Kristuksen 
uskoa. Tosi käskyjen noudattajan täytyy luottaa, että 
Jumala mahdollistaa tottelevaisuuden.

3. Eikö Paavali sanonut, että ihminen vanhurskau-
tetaan uskon kautta, ilman lain tekoja? Room. 3:28, 20, 
ensimmäinen osa. Sanooko hän samaan aikaan, että 
lain noudattajat vanhurskautetaan? Room. 2:13. Ovat-
ko nämä pyhät kirjoitukset ristiriidassa keskenään?

kommentti: jakeet eivät ole ristiriidassa vaan täy-
dentävät toisiaan. Meitä ei vanhurskauteta (tehdä 
vanhurskaiksi Jumalan edessä) lain tekojen kautta–
varsinaisten tekojen kautta ilman uskoa–mikä on mah-
dollista vain meissä olevan Kristuksen uskon kautta. 
Kaikki, jotka omaavat Kristuksen uskon ja harjoit-
tavat sen kautta kuuliaisuutta–lain pitäjät, jotka toi-
mivat uskossa–mikä on elävä usko–ovat tämän uskon 
kautta vanhurskautettuja!

4. Miksi emme ole vanhurskaita lain teoista? 3:20, 
viimeinen osa.

kommentti: Lain tarkoitus ei ole vanhurskaut-
taa. Lain tarkoitus on ilmaista meille, mikä synti on, 
määrittää ja paljastaa synti–jotta voimme lopettaa 
synnin teon. Synti on laittomuus (1. Joh. 3:4).

5. Mikä mahdollistaa Jumalan lain täyttämisen, sen 
tottelemisen? Room. 13:10. Millainen rakkaus? Room. 5:5.

kommentti: Laki on hengellinen (Room. 7:14), vain 
”Jumalan rakkaus” voi täyttää Jumalan hengellisen 
lain! Oma ihmisrakkautemme ei kykene siihen. Emme 
voi pitää omalla voimallamme Jumalan käskyjä. Hen-
gellisen lain täyttäminen vaatii hengellistä rakkaut-
ta–meissä olevan Pyhän Hengen kautta. Koska yksin 
Jumala voi toimittaa tämän meistä vanhurskaita teke-
vän rakkauden, kyseessä ei ole meidän itsemme vaan 
Jumalan vanhurskaus.  

6. Miten Kristuksen usko meissä liittyy tähän van-
hurskauteen? Fil. 3:9.

kommentti: Kristuksen usko meissä luottaa siihen, 
että Jumala antaa meille Pyhän Hengen rakkauden, 
jotta voimme täyttää Jumalan lain, jotta voimme olla 
vanhurskaita. Jos pystyisimme itse toimittamaan Ju-
malan rakkauden ja kaiken hengellisen hyvän uskon, 
ansaitsisimme pelastuksen omien tekojemme kautta! 
Sellainen vanhurskaus on Jumalan silmissä pelkkä 
saastainen vaate (Jes. 64:6). 

Paavali tuomitsi monissa kirjeissään tämän kaltai-
sen, väärän lähestymistavan lain noudattamiseen. 
Osa ihmisistä hylkäsi Kristuksen ja Kristuksen uskon 
kautta tulevan vanhurskauden. Ihmiset yrittivät pitäy-
tyä lakiin ollakseen vanhurskautettuja, vanhurskaita 
Jumalan edessä omaan vanhurskauteensa nojalla. Paa-
vali tuomitsi moisen omahyväisyyden!

Kukaan ei voi julistautua vanhurskaaksi yrittämällä 
itse pitäytyä lakiin. Paavali opetti, että kaikki ovat teh-
neet syntiä–rikkoneet lakia. Koska laki kantaa kuo-
lemanrangaistuksen (Room. 6:23), se vaatii sitä rik-
koneen elämän. Lailla on valtuus vaatia lainrikkojan 
elämä. Siksi laki on voimakkaampi kuin syntinen–yli 
syntisen, jonka elämän se vaatii. Syntinen on lain alla.

Mutta kun syntinen tekee parannuksen rikok-
sistaan ja hyväksyy Kristuksen uhrin lain rangais-
tuksen maksuksi, henkilö armahdetaan–armosta–
eikä laki ole enää hänen yllänsä vaatimassa hänen 
elämäänsä. Ne, jotka tekevät edelleen syntiä, ovat 
edelleen lain alla! Armon alla ovat ainoastaan ne, 
jotka parannuksen, kuuliaisuuden ja uskon kautta 
ovat kääntyneet tottelemattomuudesta ja pitävät lain 
Kristuksen uskon kautta.



hengellinen peili Jumalan laki on hengellinen peili, josta jokaisen kristityn tulee tutkia 
hengellistä likaa. Kun teemme parannuksen, meidän tulee hyväksyä uskossa, että olemme puhtaita.
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7. Painottiko apostoli Jaakob Paavalin lailla, kuinka 
tärkeää on olla lain ”tekijä”? Jaak. 1:22–25.

kommentti: Huomaa, että Jaakob vertaa lakia hen-
gelliseen peiliin. Kun katsot peiliin, peili paljastaa aika 
ajoin likapilkun; mutta peili ei pese kasvojasi. Onko 
tarkoituksellista, että heität peilin pois, koska kasvo-
si eivät puhdistu sen kautta? Ei tietenkään. Jos sinulta 
tiedusteltaisiin, miksi peili ei pese puhtaaksi kasvojasi, 
vastaisit, että peili kertoo ainoastaan tiedon lian ole-
massaolon.

Samalla lailla Jumalan laki on Jumalan hengellinen 
peili. Kun katsomme siihen, näemme lian sydämes-
sämme. Lakia tarkastelemalla tai sitä noudattamalla 
likaa ei pestä sydämestämme, ainoastaan Kristuksen 
veri voi pestä sen puhtaaksi. Emme kuitenkaan heitä 
peiliä pois–emme poista lakia–koska laki ei pese meitä 
puhtaaksi.

Laki paljastaa, mitä synti on, jotta voimme lopet-
taa synnin teon! Ainoastaan Jumala omaa ja voi antaa 
sinulle rakkauden lakinsa täyttämiseksi. Ihminen voi 
pitää Jumalan käskyt Jumalan Pyhän Hengen lahjan 
ja sen välittämän Kristuksen uskon kautta! Joka väittää 
toisin on valehtelija (1. Joh. 2:4). Näin sanoo Jumala.

Jumalan pelastuksen tarkoitus on pelastaa ihmi-
set synnistä ja synnin tuottamasta onnettomuudesta, 
kurjuudesta ja kuolemasta! Synnistä–lain rikkomises-
ta–parannuksen tekeminen on ensimmäinen askel. 
Silloin Kristuksen veri, hyväksymisen ja uskon kaut-
ta puhdistaa meidät kaikista menneistä synneistämme. 
Uskon kautta pysymme kaukana synnistä myös tule-
vaisuudessa. Lain uskon kautta pitämisen kautta me 

”kilvoittelemme hyvän uskon kilvoituksen [ja] tartum-
me kiinni iankaikkiseen elämään” (1. Tim. 6:12). Tällä 
tavalla ja tämän takia ”vanhurskaat elävät uskosta”!

AC
BC

C



tilaa ilmaiskirjallisuutta sähköpostiosoitteesta:

cc@hwacollege.org
Vaihtoehtoisesti voit lähettää kirjallisen pyynnön etusivun takaa löytyvään osoitteeseen.
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oppikurssiin 
LIITTYVÄÄ LISÄLUKEMISTA

Suosittelemamme kirjallisuus  
liittyy oheisen oppikurssin sisältöön.
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››  jatkoa sivulta 2
viesti editorilta

Jumalan siunaukset jatkuvat vuonna 1994, jolloin 
tulot ponnahtivat 15 530 dollariin per pankkipäivä, 
mikä antoi mahdollisuuden solmia uusia sopimuksia 
yhä lukuisampien tv-asemien kanssa.

Vuonna 1995 keskimääräiset päivittäiset tulot ko-
hosivat taas kerran ollen 19 787 dollaria per pankki-
päivä, ja kun minua tukeva päämajan henkilökunta 
kasvoi suuremmaksi ja tarvitsi lisätilaa, pystyimme 
jälleen kerran ostamaan käteisellä kolmannen toimis-
torakennuksen. Vuonna 1996 tulot kasvoivat edelleen 
24 441 dollariin per pankkipäivä, ja työ suunnattiin 
tosi voimalla tavoittamaan maailman ihmisiä sekä 
Jumalan pirstoutunutta seurakuntaa.

Jumala oli vuonna 1997 pcg:n työhön ilmeisesti 
edelleen hyvin tyytyväinen, koska hän vuodatti jäl-
leen siunauksiaan tervetulleella tulojen lisäyksellä 
29 220 dollariin per pankkipäivä, mikä mahdollisti 
neljännen toimistorakennuksemme käteisoston. Tuo-
hon aikaan neljä päämajan rakennusta majoitti 25 ko-
kopäiväistä ja kolme osa-aikaista työntekijää.

Tulot nousivat vuonna 1998 33 343 dollariin per 
pankkipäivä, jolloin Jumalan soi kaikille pcg-jäsenille 
ja työn tukijoille Royal Vision -lehden, jota seurasi 1999 
True Education -nuorisolehti. Myös vuoden 1998 kasvu 
oli kriittisen tärkeä, jolloin jouduimme rahoittamaan 
Worldwide Church of God -seurakuntaa vastaan ole-
van tuomioistuintaistelun Mystery of the Ages, Ikuisten 
aikojen salaisuus -kirjan julkaisuoikeuksista, mikä al-
koi helmikuussa 1997 ja johti pcg:n kaikkien aikojen 
suurimpaan voittoon–odottamattomalla tavalla!

Voitto tuomioistuimissa olisi tarjonnut Mystery of the 
Ages ja muiden Herbert W. Armstrongin teosten pelkän 
”fair use” -vallan–ei omistusoikeutta. Hämmästyksek-
semme ja täydelliseksi järkytykseksemme wcg pyysi 
meitä syksyllä 2002 jättämään tarjouksen teosten te-
kijänoikeuksien ostamiseksi! 16. tammikuuta 2003–
päivälleen 17 vuotta H. Armstrongin kuoleman jälkeen–
wcg suostui myymään kaikkien tavoittelemiemme 
teosten tekijäinoikeudet. Ajoitus ja tapa, jolla asia rat-
kesi, olivat tyrmääviä! Tiedämme, että kaikki oli Juma-
lan tekoa! Nyt omistamme tekijänoikeudet, ja voimme 

jakaa kirjallisuutta ilmaiseksi maailman ympäri.
Jos tämä ei ole uskon työtä, niin mikä on?
Kesken tuomioistuintaistelua Jumala johti 65 heh-

taarin tontin oston Edmondin pohjoisosassa. Vuoteen 
2001 mennessä olimme pystyttäneet ensimmäisen ra-
kennuksen ja Herbert W. Armstrong College–pieni-
muotoinen humanistinen oppilaitos, jonka tarkoitus 
on kouluttaa nuoria auttamaan työn valmiiksi saat-
tamisessa–sai syntynsä. Tänään tontilla on seurakun-
nan päämajan tilat, Armstrong Auditorium, Imperial 
Academy, ja rakentaminen jatkuu työn laajentuessa.

Jumala siunaa jatkuvasti työtään jokaisella mahdol-
lisella tavalla. Jumalan viimeisen tunnin viesti kuo-
levalle maailmalle saavuttaa television, internetin ja 
painotuotteiden kautta miljoonia. Esimerkiksi vuonna 
2005 postikeskuksemme työsti yli kaksi kertaa enem-
män lähtevää postia kuin vuonna 2004!

Jumala on suonut meille ihanan kiehtovan historian! 
Jumalan työ kauttamme on ”kummia ja ihmeitä” (Jes. 
29:14) parhaillaan sekä jatkossa, kun ”vaellamme uskos-
sa” (2. Kor. 5:7). Jumalan uskon omistaminen on ainoa 
tapa, jolla voimme saattaa Jumalan työn päätökseen!


