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M itä tarkoittaa olla ”uudestisyntynyt”? 
Raamatun mukaan ani harva ymmärtää tätä 
parhaan mahdollisen uutisen kertovaa asiaa, 

joka käsittelee tulevaa maailmaa täynnä rauhaa, iloa ja 
onnea–täydellistä, ihanaa huomisen maailmaa.

Raamatussa ei ole henkeäsalpaavampaa aihetta. Kun 
ymmärrät tämän hätkähdyttävän aiheen, se muuttaa 
elämäsi, tyrmistyt kunnioituksesta! Se kertoo sinun 
tuonpuoleisesta ihmispotentistasi syntyä Jumalan 
perheeseen! 

Toivottavasti luet oppitunnin avoimella mielellä. 
Tarvitsemme Jumalan apua ymmärtääksemme tämän 
erittäin syvällisen aiheen. 

Uskon, että paljastavin jae on Joh. 3:3: ”Jeesus vas-
tasi ja sanoi hänelle: Totisesti, totisesti minä sanon 
sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi näh-
dä Jumalan valtakuntaa.” Et kykene edes näkemään 
valtakuntaa ilman että olet syntynyt uudelleen. 

Jeesuksen Kristuksen tuoma viesti–hänen julistuk-
sensa–oli hyvä uutinen tulevasta Jumalan valtakunnas-
ta. Mikä on valtakunta? Moni kuvittelee, että kirkko 
on Jumalan valtakunta. Jotkut uskovat, että se sijaitsee 
ihmissydämissä. Nämä ovat ihmisen kehittämiä ideoita.

Mitä Raamattu sanoo asiasta? 
”Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja 

omistavat valtakunnan iankaikkisesti–iankaikkisesta 
iankaikkiseen” (Dan. 7:18). Jos pyhät omistavat valta-
kunnan iankaikkisesta iankaikkiseen, he eivät voi olla 
tuolloin enää ihmisiä–heidän on oltava henkiolentoja. 

Ihminen on lihaa–materiaa. Ihmisen elämä on pelk-
kää kemiallista olemassaoloa, kuten 1. Moos. 2:7 ja 1. 
Moos. 3:19 kertovat. Jumala sanoi Aadamille, ”Sillä 
maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman” 
Asia vaikuttaa selvältä.

Kun synnyt Hengestä, olet henkiolento. Joh. 3:6 
Kristus tekee hyvin yksiselitteisen lausunnon: ”Mikä 
lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on 
syntynyt, on henki.”

Jumalan valtakunta koostuu siis henkiolennoista–ei 
ihmisistä.

On myös aikatekijä. Milloin näin tapahtuu? Mil-
loin pyhiksi tulleet kuolemattomat henkiolennot 
hallitsevat valtakuntaa?
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Mitä tarkoittaa olla 
“UUDESTISYNTYNYT”

Useimmat kristityiksi tunnustautuvat uskovat vilpittömästi olevansa “uudestisyntyneitä”, 
mutta eivät ymmärrä toisen syntymän todellista merkitystä . Totuus 

uudestisyntymisestä on hätkähdyttävä–Raamatun ilmoituksista mahtavin!

Kaksi kirjaimellista syntymää
Nikodeemus ymmärsi fyysisen syntymäprosessin, ja 
Jeesuksen ilmaisun: ”Mikä lihasta on syntynyt, on 
liha.”

Jeesus selitti edelleen, että Jumalan valtakuntaan 
päästäksemme meidän on synnyttävä uudesti–ei kui-
tenkaan edelleen lihasta; me emme palaa kohtuun em-
mekä synny uudelleen fyysisesti, kuten Nikodeemus 
kuvitteli. Jeesus selitti, että meidän täytyy syntyä li-
säksi Hengestä–syntyä Jumalasta! Tällä kertaa Juma-
lan on oltava Isämme! Aivan kuten synnyimme lihas-
ta lihallisten ihmisvanhempiemme kautta, tulemme 
syntymään taivaallisen Isämme Hengestä hengellisesti. 

Jeesus osoitti, että on olemassa kaksi erilaisia synty-
mää–yksi fyysinen, toinen hengellinen. Kun synnyit 
vanhemmistasi, koostuit lihasta, mutta ”se, mikä on 
syntynyt Hengestä, on Henki” (Joh. 3:6) – Ei enää 
lihasta, vaan hengestä! 

Jeesus julisti, että ”Hengestä syntyneen” ruumissa 
ei ole verta eikä olemassaolo vaadi ilman hengittämis-
tä; hän koostuu kirjaimellisesti hengestä.

Tämä on selvä Raamatun opetus! Toinen syntymä on 
ei ole mikään tunteellinen kokemus vaan kirjaimellinen 
syntymä!

Jeesus selvensi Nikodeemukselle edelleen Henges-
tä syntymisen merkitystä, ja jatkoi: ”Tuuli puhaltaa, 
missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tie-
dä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, 
joka on Hengestä syntynyt” (jae 8).

Huomaa huolellisesti. Kun olet ”uudestisyntynyt” – 
syntynyt Jumalan hengestä – olet tuulen lailla kuole-
vaisille silmille näkymätön (ellet päätä ilmestyä kuten 
Jeesus ajoittain kuolleista nousemisen jälkeen). Tuul-
ta ei voi nähdä, mutta sen vaikutukset ovat helposti 
havaittavissa.

N
ikodeemus oli yksi juutalaisjohta-
jista – korkea-arvoinen fariseus. Hän 
tiesi, että Jeesus oli Jumalan lähettämä 
ihmeitä tekevä profeetta ja oli erittäin 
kiinnostunut Jeesuksen opetuksista.

Nikodeemus päätti mennä Jeesuksen luo yöllä sa-
laa, jottei kukaan näkisi, että hän oli yhteydessä tähän 
useimpien fariseusten mielestä ”harhaoppiseen kansan 
pettäjään”.   

Jeesus selitti Nikodeemukselle syvällisen totuuden 
ihmismielet kokonaan hämmentäneestä asiasta.

”Sinun täytyy syntyä uudesti!”
”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny 
uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”, 
sanoi Jeesus (Joh. 3:3).

Fyysistä syntymää ajatellut Nikodeemus oli häm-
mentynyt ja kysyi Jeesukselta: ”Kuinka voi ihminen 
vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä 
kohtuun ja syntyä?” (jae 4).

Jeesus osoitti, että hän puhui täysin erilaisesta syn-
tymästä (jakeet 5–6). ”Älä ihmettele, että minä sanoin 
sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä”, hän 
totesi fariseukselle (jae 7). Nikodeemus ei silti kyennyt 
yksinkertaisesti ymmärtämään (jakeet 9–12), kuten 
monet ihmiset tänä päivänä!

Useimmat kristityt olettavat syntyvänsä uudes-
ti, kun he ”vastaanottavat   Kristuksen”, mutta eivät 
ymmärrä, mitä ”uudestisyntynyt” todella tarkoittaa.

Raamatun kuvaama toinen syntymä on paljon 
enemmän kuin mitä nk. perinteinen kristinusko on 
olettanut. Kun Jeesus puhui ”uudestisyntymisestä”, 
hän ei tarkoittanut sitä, mitä useimmat ihmiset luuli-
vat hänen tarkoittavan. On tärkeää, että ymmärräm-
me asian oikein. 



HIRMUMYRSKY  Et voi nähdä tuulta, mutta näet myrskyn kautta sen valtavan voiman.  
Kun olet ”uudestisyntynyt”, olet tuulen lailla näkymätön, ja omaat valtavan voiman!
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On selvää, että Jeesus vertasi hengellistä synty-
mää fyysiseen syntymään–fyysinen kuvaa hengel-
listä. Ihmisvanhemmat välittävät fyysisen luontonsa 
lapsilleen; kun synnymme taivaallisesta Isästämme, 
omaamme taivaallisen Isämme hengellisen luonnon 
täyteyden! 

Ihminen ”saviastia”
Jumala muovasi ensimmäisen ihmisen, Aadamin, ei 
Hengestä vaan ”maan tomusta” (1. Moos. 2:7). Jumala 
sanoi Aadamille: ”maasta sinä olet” (1. Moos. 3:19); et 
kuolematon henki–pelkkää maan tomua! Ihminen on 
kuolevainen; fyysinen, ei vielä kuolematon henki.

Jumala loi fyysisen, lihallisen ihmisen–lihasta ja 
verestä koostuvan kuolevaisen ihmisen. Aadam oli 

täydellinen fyysinen yksilö. Aadam oli Savenvalaja Ju-
malan täydellinen ”saviastia”, josta hän halusi muo-
kata hengellisesti täydellisen Jumalan hengellisen 
lapsen!

Aadam oli täydellinen fyysinen luomus, mutta hen-
gellisesti vielä epätäydellinen. Fyysinen Aadam tarvitsi 
hengellisen syntymän! Samoin myös jokainen kos-
kaan elänyt ihminen. 

Miten? Milloin? Miksi? Tämä oppitunti vastaa 
näihin äärimmäisen tärkeisiin kysymyksiin suoraan 
Raamatusta, Lue vastauksien raamatunjakeet. (Suo-
sittelemme, että kopioit raamatunjakeet kertaamisen 
helpottamiseksi.) Todista Raamatun sivuilta, mitä 
Kristus tarkoitti, kun hän sanoi, että meidän pitää 

”syntyä uudesti”.



HERRAN NIMI   
Nämä hepreankieliset kirjaimet 
(oikealta vasemmalle) ovat 
translitteroituna yhwh – Vanhan 
testamentin “Herra”. Sanan 
tarkka ääntäminen ei ole tiedossa, 
mutta “Herran” identiteetti 
ilmoitetaan selkeästi Raamatussa.
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OPPITUNTI 8
Kuka ja mikä on ”Jumala”?

Kyetäksemme ymmärtämään, mitä uudestisyntymi-
nen todella merkitsee, meidän täytyy ensiksi ymmärtää, 
kuka Jumala on, millainen hän on sekä olemassaolomme 
tosi tarkoitus.

Luetaan Raamatun ensimmäiset sanat: ”Alussa loi 
Jumala taivaan ja maan” (1. Moos. 1:1). Tässä ja koko 
luomiskertomuksessa alkuperäinen Jumalaa kuvaava 
hepreankielinen sana on Elohim, heprean alkusanan 
Eloah monikkomuoto, jonka merkitys on ”Väkevä”, 
engl. ”Mighty one”. Elohim tarkoittaa vastaavasti 

”Väkevät” – useampaa kuin yhtä jumalallista persoo-
naa. (Huomaa 1. Moos. 1:26 ”Jumalaan” viittaavat 
monikkomuodot ”tehkäämme” ja ”kaltaiseksemme”.)

Näemme, että Elohim on monikkomuotoinen subs-
tantiivi, joka esittää useammasta kuin yhdestä koos-
tuvaa yhtä luokkaa; kuten kirkko, perhe tai valtakun-
ta. Samalla lailla kun löytyy eläinkunta ja ihmissuku, 
luomiskertomuksen Elohim osoittaa, että löytyy myös 
Jumalakunta, Jumalaperhe.

Mistä yksilöistä Jumalaperhe tällä hetkellä koostuu? 
Katsotaan, mitä Raamattu ilmoittaa asiasta.

1. Kuka oli ”Jumalan” tykönä, kanssa, kun Jumala 
loi maailmankaikkeuden? Joh. 1:1. Onko ”Sana” myös 
Jumala? Jakeet 1–2. Loiko Sana todella kaiken? Jae 3. 

kommentti: Joh. 1:1 ”Sanaksi” käännetyn kreikan-
kielinen alkusana on Logos. Se tarkoittaa ”puhemiestä” 
tai ”häntä, joka puhuu”.

2. Kenen kautta luotiin koko materiaalinen maail-
mankaikkeus–myös maapallo ja ihmiskunta? Hepr. 1:2; 
Kol. 1:16–17. Kuka on siis jakeen Joh. 1:1 ”Sana”? Joh. 
1:14; Ef. 3:9 (viimeinen osa, joka loi kaiken Jeesuksen 

Kristuksen kautta, puuttuu suom. käännöksestä). Kuka 
on Jumalaperheen toinen jäsen? 1. Kor. 8:6. 

kommentti: Joh. 1:3 ja 1. Moos. 1:1 kertovat sa-
masta tapahtumasta–alkuperäisestä maailmankaik-
keuden luomisesta. Nämä pyhät kirjoitukset osoitta-
vat Joh. 1:1–2 kanssa, että Jumalaperheen kaksi ylintä 
olentoa loi kaiken, suunnitteli yhdessä luomisen, mut-
ta Sana suoritti varsinaisen luomistyön. Kaikki luotiin 
ja tehtiin jumalolennon kautta, joka tuli myöhemmin 
ihmiseksi, ihmiskunnan syntien tähden kuolevaksi 
Jeesukseksi Kristukseksi! 

Vanhan testamentin ”Herra”
Tiedätkö, kumpi Jumalaperheen kahdesta jäsenestä toi-
mi Vanhan testamentin aikana suorasti ihmisten kans-
sa? Toimiko ”Isä”? Toimiko Jeesukseksi Kristukseksi 
tullut Sana? Hyvin harva on ymmärtänyt tämän tär-
keän totuuden. Raamattu tekee kuitenkin asian selväksi. 

1. Onko kukaan ihminen nähnyt koskaan Isää? Joh. 
1:18.

2. Näkivätkö ihmiset Vanhan testamentin Juma-
lan? 1. Moos. 17:1; 18:1,22; 32:30; 2. Moos. 24:9–11; 
33:18–23.

kommentti: Huomaa, että 2. Moos. 33:18–23 
Mooses pyysi nähdä Herran ”kirkkauden”. Jumala ei 
sallinut kuitenkaan Mooseksen katsoa loistavia kasvo-
jaan, jottei Mooses kuolisi!

Jakeet 1 ja 2 todistavat selvästi, ettei ”Isä” voinut 
olla Vanhan Testamentin Jumala. 

3. Ketä kutsuttiin Vanhan testamentin aikana ”kal-
lioksi, vuoreksi”? 2. Sam. 22:2–3. Kutsuiko Daavid 
Herraa ”kalliokseen” ja ”Jumalakseen”? Ps. 18:1–2.



JUMALAN LUOMAKUNTA  
Jumala loi voimallaan käsittämättömän 

suuren maailmankaikkeuden.  
Oikealla olevassa spiraaligalaksissa  

on miljardeja tähtiä. Yläkuvassa on  
pieni osa valtavaa Linnunrataamme,  

joka on myös spiraaligalaksi.
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kommentti: King James -raamattu ja useat muut 
käännökset kirjaavat yleensä ”Herra” -sanan isoilla 
kirjaimilla heprean jhvh-sanan käännöksenä. Useim-
mat raamatuntutkijat uskovat, että jhvh on sanan 

”olla” tai ”olla olemassa” verbimuoto, miksi jhvh mer-
kitsee ”itsestään olemassa olevaa”, häntä, joka ”elää” – 
iankaikkisesta iankaikkiseen. 

Ilm. 1:8 selventää nimen merkityksen puhuessaan 
Kristuksesta alkutekstin mukaisena ”Alfa ja Ome-
ga, alku ja loppu... joka on, ja joka oli, ja joka tuleva 
on...” Täten molemmat, sekä Moffattin ”Eternal” ja 
Fentonin ”Ever-Living ” ovat erinomaisia   käännöksiä 
heprean sanasta jhvh.

Muinaisheprea ei kirjannut vokaaleja. Lukijan piti 
lisätä ne itse. Koska muinaiset juutalaiset katsoivat, 
että nimi jhvh oli liian pyhä ääneen lausuttavaksi, he 
lukivat jhvh sijasta Adonai (joka tarkoittaa ”Herraa”), 
tai satunnaisesti Elohim.

Kun juutalaiset tekstioppineet masoreetit lisäsivät 
noin seitsemännellä vuosisadalla heprean tekstiin vo-
kaalit, he kirjasivat jhvh yhteyteen Adonai tai Elo-
him -vokaalimerkit, jotta lukija tietäisi lausua sanan 
joko Adonaiksi tai Elohimiksi. Konsonanteista jhvh ja 
Adonain vokaaleista muodostui hybridimuoto ”Jehova”. 

Näin tarkka jhvh ääntäminen ei ole tänään tiedos-
sa. Jos se olisi ollut välttämättömän tärkeä, Jumala olisi 
varmaan varmistanut oikean ääntämisen on säilymisen. 



N
ASA (2)
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Käy selväksi, että Kaikkivaltiaan nimen merkitys on 
äärettömästi tärkeämpi kuin sen hepreaksi ääntämi-
nen. 

4. Kuka oli (ja on edelleen) 1. Kor. 10:4 mukaan 
”kallio”?

kommentti: Raamattu tunnistaa ”kallion” – Van-
han testamentin Herran–Kristukseksi! Kuinka yllät-
tävää niille, jotka ovat olettaneet, että ”Isä” on Vanhan 
testamentin Jumala!

Ja niin ”Herra”, joka puhui ja jonka ihmiset saivat 
nähdä, oli hän, josta myöhemmin tuli Jeesus Kristus. Ku-
kaan kuolevainen ihminen ei ole nähnyt Isää (Joh. 1:18).

5. Lausuiko hän, josta tuli Kristus kymmenen 
käskyä? 2. Moos. 20:1–2.

kommentti: Koska 2. Moos luvun 20 ”Herra” on 
hepreaksi jhvh, hän oli Logos, ”Puhemies”, joka tuli 
myöhemmin Kristukseksi ja joka lausui kymmenen 
käskyä!
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KOLMINAISUUDEN SYMBOLEJA  
Kristinuskon käyttämiä kolminaisuuden  
symboleita, jotka kuvaavat Jumalaperhettä  
kolmesta henkilöstä koostuvaksi.
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Miksi ymmärrys on tänään tärkeä?
Vanhan testamentin Jumalan todellisen henkilölli-

syyden ymmärtäminen on elintärkeä asia, jotta voi uu-
delleensyntyä ja omaten Jumalan   hengellisen luonteen. 
Vanhan testamentin Jumalan uskottiin yleisesti olevan 
kova ja ankara, vaikka hän oli–rakastava, ystävällinen, 
armollinen ja oikeamielinen Vapahtajamme (2. Moos. 
34:5–7).

Jumalan VOIMA 
Ns. perinteinen nykyinen kristinusko esittää Jumalan 
Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä koostuvaksi ”kol-
minaisuudeksi”. Voiko tämä olla totta? Katsotaan, 
mitä Raamattu kertoo Jumalan Hengestä.

1. Onko Jumalan Henki voima, jonka kautta Ju-
mala luo? Jer. 32:17; 1. Moos. 1:1–3; Ps. 104:30.

kommentti: Ikuinen Jumala (jhvh) – Logos (Kris-
tus) – loi Jumalan Hengen kautta koko laaja-alaisen 
maailmankaikkeuden. Kirjaimellisesti näkymätön 
henkienergia muuttui materiaaliseksi luomistyök-
si (Hepr. 11:3). Jumala uudisti maapallon pinnan 
Henkensä voimalla (Ps. 104:30). 

2. Kuinka iankaikkinen Jumala saattoi Henkensä 
voimalla eri luomukset alkuun? Ps. 148:1–5. Huomaa 
jakeen 5 käski-sana. Lue myös Ps. 33:8–9 ja 1. Moos. 
1:2–3.

kommentti: Kristus–Logos eli ”Sana” (Joh. 1:1) – 
”hän sanoi, ja tapahtui niin”. Hän oli se, joka sanoi: 
”Tulkoon valkeus.” Sana tahtoi, ja hänestä peräisin 
oleva henkienergia muuntui fyysiseksi energiaksi ja 
materiaksi. Näin maailmankaikkeuden luominen 
suoritettiin.

3. Onko Jumalan Henki läsnä kaikkialla–täyttäkö 
se koko maailmankaikkeuden? Ps. 139:7–8; Jer. 23:24. 
Ylläpitääkö ja hallitseeko Jumala laajaa luomistyötään 
Henkensä voimalla? Hepr. 1:2–3; Neh. 9:6; Ps. 66:7.

kommentti: Jumalan voima on maapallon ilma-
kehän lailla kaikkialla; näin Sana suoritti luomistyön. 
Jumala käyttää suurta voimaansa kuten ihminen 
käyttää sähköenergiaa.

Ps. 139:7–8 Daavidin rukous osoittaa, että Daavid 
tiesi, että Jumalan Henki, voima, oli kaikkialla läs-
nä. Jumalan Henki on kaikissa maailmankaikkeuden 
osissa. Näin Jeesus Kristus ”kantoi kaikki voimansa 
sanalla” (Hepr. 1:3). Kristus pitää Jumalan auktori-
teetilla kaikki maailmankaikkeuden asiat paikoil-
laan. Työ tapahtuu Jumalan perheen voimalla, ja Isän 
nimenomaisella suostumuksella. 

Kristus paljasti, että Isä on Jumalaperheen ylin jä-
sen (Joh. 14:28); mutta Kristus käyttää Pyhää Henkeä 

(Joh. 15:26), ja on siis suurempi kuin Henki. Yksin 
nämä kaksi kirjoitusta mitätöivät, tekevät tyhjäksi 
olettamuksen Pyhästä Hengestä Isän ja Pojan tasoise-
na olentona. Henki ei ole persoona vaan pikemminkin 
Jumalan voima–voima, jolla Jumala toimittaa tahtonsa. 
Henki ei ole erillinen henkilö!

4. Entä 1. Joh. 5:7–8, jonka moni on olettanut to-
distavan, että Jumala koostuu kolmesta jumalallisesta 
henkilöstä? Mitä jakeet tarkoittavat?

kommentti: Jakeiden 7 ja 8 pitäisi lukea seuraavasti 
(suom. käännöksessä oikein): ”Sillä kolme on, jotka to-
distavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.”

Vuoden 1611 King James Authorized -käännökseen 
lisätty kolminaiseen Jumalaan viittaava teksti (three 
that bear record in heaven, the Father, the Word, and 
the Holy Ghost: and these three are one) poistettiin ny-
kyisemmistä raamatunkäännöksistä hyvästä syystä–se 
oli vilpillinen lisäys! Ensimmäisen kerran lause ilmes-
tyi neljännen vuosisadan latinalaisessa tekstissä, luul-
tavasti sivuhuomautuksena kolminaisuusoppiin usko-
van tekstin kopioijan tekemänä lisäyksenä. Lausetta 
ei löydy yhdestäkään arvovaltaisesta kreikankielisestä 
käsikirjoituksesta, vaan teksti ilmestyi kahdeksannella 
vuosisadalla jKr. latinalaiseen Vulgata-käännökseen.

Liberaalisten ja konservatiivisten raamatunseli-
tysteosten toimittajat (muinaiset ja nykyiset) ovat 
yhtä mieltä King Jamesin 1. Joh. 5:7–8 käännöksen 



Herbert W. Armstrong College raamattukirjekurssi 9OPPITUNTI 8

vilpillisyydestä. Huomaa kahden nykyisen selitysteok-
sen kommentit.

Konservatiivisesti suuntautunut New Bible Com-
mentary Revised esittää: ”Sanat ovat selvästi selitys, ja 
oikeutetusti poissuljettu rsv:stä [Revised Standard 
Version], jopa sen sivuhuomautuksesta.” Peake’s Com-
mentary on the Bible, standardi liberaaliteos esittää 
vieläkin selkeämmin: ”Kuuluisaa interpolointia ’kol-
men todistajan’ jälkeen ei ole painettu edes rsv:ssä, oi-
keutetusti. ... Mikään kunnioitettava kreikan ms [kä-
sikirjoitus] ei sisällä sitä. Se esiintyi ensin myöhäisen 
neljännen vuosisadan latinalaisessa tekstissä, ja siirtyi 
Vulgataan ja lopulta Erasmuksen Uuteen testamenttiin 
[ja lopulta King James -versioon].”

5. Viittaako Raamattu Pyhään Henkeen sanoilla 
”se” ja ”hän”? Joh. 1:32; Room. 8:16, 26; 1. Piet. 1:11; 
Joh. 14:16–17,26; 16:7–8,13.

kommentti: Normaalisti King James -versio viittaa 
Pyhään Henkeen sanalla se, engl. ”it”. Johanneksen 
evankeliumin luvuissa 14,15 ja 16 Pyhä Henki hen-
kilöityy avuntuojaksi, miksi englantilainen käännös 
käyttää tästä Lohduttajasta pronomineja hän ja häntä.

Kieliopillisesti kaikkien kreikan pronominien on 
oltava samaa sukupuolta viittaamiensa substantiivien 
kanssa. Kreikan parakletos (”lohduttaja”) on mas-
kuliini, miksi kääntäjät käyttivät englannin kielen 
persoonapronominia ”he” ja ”him”.

Huomataan, että monissa kielissä sanan sukupuoli 
ei viittaa ollenkaan sanan merkitykseen, onko nimetty 
asia todellisuudessa mies tai nainen. Esimerkiksi espan-
jan sana pöytä (la mesa) on neutrin sijasta feminiini. 
Kielen sukupuoli on pelkkä kieliopin väline. 

Kreikaksi, kuten englanniksi, henki on neutri–ei 
maskuliini eikä feminiini. ”Hengen” kreikan alkusa-
na on pneuma, kieliopillisesti aina neutri, englannik-
si asianmukaisesti pronominin ”it” edustama, kuten 
Joh. 1:32 ja Room. 8:16.

Harvan ymmärtämä tosiasia on, että kolminaisuus-
oppi rajoittaa Jumalan perheen ikuisesti kolmeen hen-
kilöön, ja kiistää Elohimin ihmiskuntaa varten luoman 
varsinaisen tarkoituksen! Tämä hämmästyttävän 
totuus avautuu oppitunnin kuluessa, kun tutkimme 
syvällisemmin Raamattua.

Jumalan luonne
1. Mistä Jumala koostuu? Joh. 4:24. Mistä ihminen 

koostuu? 1. Kor. 15:47; 1. Moos. 2:7.
kommentti: Yksi suuri Jumalan perheen eli valta-

kunnan ja ihmiskunnan välinen ero on, että Jumala 
koostuu kuolemattomasta hengestä ja on ihmissilmille 

näkymätön, mutta ihminen on kuolevainen, koostuu 
lihasta ja verestä–maan tomusta, ja kuolee   ja hajoaa.

2. Mihin tilaan Kristus pyysi Isänsä palautta-
maan hänet juuri ennen ristiinnaulitsemista? Joh. 17: 
5. Oliko Kristuksen määrä saada jakaa jälleen Isänsä 
kirkkaus Jumalaperheessä? Sama jae.

3. Miltä Kristuksen ja Isän voimakkaat, kirkaste-
tut henkiruumiit näyttävät? Ilm. 1:13–16. (”Ihmisen 
Poika” on kirkastettu Kristus.)

kommentti: Isän ja Kristuksen voima on niin suuri, 
että heidän henkiruumiinsa loistavat kirkkaasti niin-
kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa!

4. Mikä on toinen Jumalan ja ihmisen välinen suu-
ri ero–mikä on Jumalalle ominainen asenne, yleinen 
henkiluonne? Ps. 99:9. Onko kukaan yhtä pyhä kuin 
Jumala? 1. Sam. 2:2. Voimmeko päätellä, että ihminen 
on itsessään ”pyhä”? Room. 3:10–18,23; 8:7; Jer. 17:9.

kommentti: Sana pyhä sisältää sydämen puhtauden; 
vapauden synnistä. Jumalaperheen tällä hetkellä muo-
dostavat kaksi jumalallista olentoa omaavat ”pyhän” 
eli synnittömän asenteen ja luonteen.

Mitä tällä kaikella on tekemistä sinun ”uudestisyn-
tymisesi” kanssa?

Kaikki mahdollinen! Kun synnyt uudesti, ky-
kenet omaamaan saman vallan, kunnian ja pyhyyden 
kuin Jumala! Palaamme asiaan myöhemmin.

”Isä-Poika” suhde
Oletko koskaan miettinyt, kuinka Jumalaperheen 

”Isä-Poika” -suhde kehittyi? Tieto on tärkeä Jumalan 
tarkoituksen ja suunnitelman sekä uudestisyntymisen 
ymmärtämiseksi. 

1. Mitä Jeesus ilmoitti Isästään ja itsestään? Joh. 
10:30; 17:11. Kumman auktoriteettiasema on suurempi? 
Joh. 14:28; 1. Kor. 11:3.

kommentti: Isän ja Pojan tarkoitusperä ja asenne 
ovat yksi ja sama. Isän auktoriteettiasema on kuitenkin 
ylempi. Isä johti aina Jumalaperhettä eli valtakuntaa– 
jo ennen Sanan ihmiseksi tulemista.

2. Miksi Sana (Kristus) tuli lihasta ja verestä koos-
tuvaksi ihmiseksi? Hepr. 2:9,14.

kommentti: Koko ihmiskunta, kaikki ovat tehneet 
syntiä (Room. 3:23). ”Synnin palkka on [ikuinen] kuo-
lema” (Room. 6:23). Sana tuli kuolevaiseksi ihmiseksi 
kuollakseen ja maksaakseen koko ihmiskunnan syn-
tien vaativan kuolemanrangaistuksen. Kristus pystyi 
tähän, koska hänen elämänsä oli paljon arvokkaampi 
kuin kaikkien ihmisten yhteenlaskettu elämä. Kristus 
ei ollut pelkästään koko ihmiskunnan Luoja vaan hän 
lihaksi tullut Jumala! (Joh. 1:14).
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3. Kuinka Sana tuli verestä ja lihasta koostuvaksi? 
Matt. 1:18–21. Tässä sanotaan ”Hengestä”. Minkä ni-
men toinen Jumalan valtakunnan jäsen sai ihmesiittä-
misen seurauksena? Joh. 1:14.

kommentti: Kristus (Sana) ei ollut ennen Marias-
sa sikiämistä Jumalan ”Poika” vaan toinen Jumalan 
valtakunnan kahdesta jäsenestä. Sana, kuten Isäksi 
tullut, oli ollut olemassa ikuisesti, eikä Raamatun mu-
kaan Jumalan Poika ennen Mariassa hedelmöittymis-
tä. Sanan ihmiseksi syntymän oli hänen ensimmäinen 
syntymänsä. Sana luopui toisen jumalolennon, josta 
tuli hänen ”Isänsä”, kanssa jakamansa kirkkauden ja 
syntyi maailmaan ihmiseksi, eli täydellisen elämän, 
antoi henkensä ja maksoi kokon ihmiskunnan syntien 
rangaistuksen. 

Ja niin Jeesus siitettiin ihmisäitiinsä Mariaan. Muis-
ta ihmistä poiketen hänet siitti ihmeen kautta, Juma-
lan Hengen välityksellä ja voimalla se Yksi, josta tuli 
Isä (Matt. 1:20; Joh. 1:14). (Tässä on lisätodiste siitä, 
ettei Jumalan Henki ole itsenäinen persoona. Kristus 
sikisi Pyhästä Hengestä, ja jos Henki olisi persoona, se 
olisi Kristuksen isä!) Ihmesiittämisen myötä Kristuk-
sesta tuli Jumalan ”Poika”, ja toisesta Jumalan valta-
kunnan persoonasta tuli hänen ”Isänsä”. Näin alkoi 

”Isä-Poika”- suhde, joka on perhesuhde!
Ymmärretään nyt, mitä tällä kaikella on tekemistä 

meidän ”uudestisyntymisemme” kanssa.

Ihminen luotu Jumalan kuvaksi
Ihminen ei ole pelkästään yksi ”eläin”, kuten evoluti-
onistit väittävät. Jumalan ihmisen luomisen tarkoitus-
perä ylittää kokonaan kaiken ihmismieleen nousseen. 
Aloitetaan 1. Moos. ensimmäisestä luvusta, jotta alam-
me ymmärtää ällistyttävän Raamatun ilmoituksen! 

1. Minkä ”lajin” mukaan eläimet luotiin? 1. Moos. 
1:20–25.

kommentti: Jakeet ilmoittavat selvästi, että Juma-
lan luomistyössä kalat lisääntyivät lajinsa mukaisesti, 
linnut lajinsa ja karja karjalajin mukaisesti. Kukin laji 
voi sisältää useita alatyyppejä, mutta kaikki olennot 
lisääntyvät ainoastaan oman ” lajin” mukaisesti. Koirat 
tuottavat koiria, apinat apinoita, lampaat lampaita jne.

2. Mutta entä ihminen? Kenen ”kuvaksi” ja 
”kaltaiseksi” ihminen luotiin? Jakeet 26–27.

kommentti: Jumalan fyysisen elämänmallin mu-
kaan laji lisääntyy oman lajinsa mukaisesti. Samalla 
tavalla kun jokainen kasvi ja eläin lisääntyy oman la-
jinsa mukaisesti, myös ihmiset lisääntyvät ihmislajin 
mukaan, mutta ihminen luotiin eläimistä poiketen 
Jumalan kaltaiseksi.

Nämä Raamatun jakeet kumoavat evoluutioteori-
an, jonka mukaan ihminen on pelkästään alemmista 
nisäkkäistä kehittynyt ”korkein” eläin. Jakeet ilmoit-
tavat selvästi, että Jumala loi ihmisen Jumalan omak-
si kuvaksi ja kaltaiseksi! Jumala loi ihmisen itsensä 
kaltaiseksi–itsensä muotoiseksi.

3. Ihminen tehtiin Jumalan kaltaiseksi, mutta koos-
tuuko ihminen samasta ”materiaalista” kuin Jumala? 
Joh. 4:24; 1. Moos. 2:7. 

kommentti: Henki ja tomu eroavat suuresti. Vaik-
ka ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, ih-
mistä ei luotu Hengestä koostuvaksi. Ihminen tehtiin 
maan tomusta; kuolevaiseksi ja maatuvaksi. Jumalan 
tarkoitusperä on kuitenkin luoda ihmisestä lopulta 
ikuinen henkiolento!

1. Kor. 15:46–49 luemme: ”Mutta mikä on hengel-
listä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullis-
ta, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. 
Ensimmäinen ihminen [Aadam] oli maasta, maalli-
nen, toinen ihminen [Kristus] on taivaasta... Ja niin 
kuin meissä [puhumme Hengestä siitetyistä kristityis-
tä] on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva 
taivaallisen kuva.”

Selvästi ihminen on paljon ylempi kuin eläin. Ih-
misen potentiaali on tulla jumalalliseksi hengeksi– 
niinkuin Jumala on henki!

Mahtava päämäärämme!
Niin hämmästyttävältä kuin asia saattaakin kuulostaa, 
Jumala luo parhaillaan suurinta luomustaan–ylintä 
mestariteostaan!

Vain hyvin harva on todella ymmärtänyt Juma-
lan mahtavan tarkoitusperän ihmisiä varten. Raa-
mattu paljastaa, että Jumala LISÄÄNTYY ihmiskun-
nan kautta! Kohtalonamme on tulla kirjaimellisesti 
Jumalan lapsiksi–Jumalan oman perheen jäseniksi!

Yritetään ymmärtää tämä hämmästyttävä totuus.
1. Muovaako Jumala ihmistä kuin Savenvalaja savea? 

Jes. 64:8.
kommentti: Jumala loi Aadamin ja Eevan täydelli-

seksi vain fyysisessä mielessä. Heidät luotiin täydellisiksi 
fyysisesti, mutta ei hengellisesti. Pari luotiin maan 
tomusta–ei jumalallisiksi hengiksi; katoavaisiksi ja 
kuolevaisiksi–ei katoamattomiksi ja kuolemattomiksi.

Jumalan tarkoitus ei ollut kuitenkaan, että ihmis-
kunta jäisi tällaiseksi!

2. Tajusiko Job, että Jumala toimitti hänen elämäs-
sään erikoista luomistyötä? Job 14:14–15.

kommentti: Huomaa varsinkin jakeen 15 jälkim-
mäinen osa: ”... sinä ikävöitsisit kättesi tekoa.” ”Teko” 



SAVENVALAJA TYÖSSÄ  Savenvalaja muokkaa taipuisasta savipalasta taideteoksen, myös  
Jumala – suuri Savenvalaja–muokkaa ”kuolevaisesta savesta” ylimmän hengellisen mestariteoksensa!
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oli Job, joka tiesi olevansa pelkkä palanen jumalallista 
työtä suuren Savenvalajan käsissä.

3. Ovatko tosi kristityt Jumalan erityistä tarkoitus-
perää varten? Jes. 43:7; Ef. 2:10.

kommentti: Uudessa Testamentissa ”me” viittaa 
yleensä hengestä siitettyihin kristittyihin, kuten Paava-
lin Efesolaiskirjeen jakeessa 2:10. Me–jos olemme tosi 
kristittyjä–olemme Jumalan ”tekoa” Käymme par-
haillaan läpi ”luomisprosessin” – miksi? – ”hyviä töitä 
varten”. Jumala muokkaa antamansa Pyhän Henkensä 
kautta meihin oman täydellisen hengellisen luonteen-
sa! Kun myönnymme ja suostumme yhteistyöhön, Ju-
mala luo meidät oman luonteensa kaltaiseksi–kuvak-
seen! Meistä on määrä tulla Jumalan luomistyön ylin 
mestariteos–yksilöitä, jotka osaavat käyttää Jumalan 
valtavan suurta voimaa vanhurskaasti!

Ihmisen materiaalinen luominen on pelkästään en-
simmäinen vaihe. Savimalli muovataan savipalan kans-
sa yhteistyössä ja Jumalan Pyhän Hengen tukemana 
valmiiksi hengelliseksi mestariteokseksi. Prosessia voi-
daan verrata kauniiksi perhoseksi muodonmuutoksen 
kokevaan toukkaan. Ihmiskunnan on läpikäytävä hen-

gellinen ”metamorfoosi” – muututtava–täydellisiksi 
JUMALAN PERHEEN hengellisiksi jäseniksi!

Mitä merkitsee  
olla ”uudelleensyntynyt”

Jeesuksen ihmiskunnalle tuoma evankeliumi oli yk-
sinkertaisesti ”hyvä uutinen” kaksinaisesta Jumalan 
valtakunnasta, joka ei ole pelkästään Kristuksen pala-
tessa perustama maan kansakuntia hallitseva hallitus, 
vaan myös Jumalan perhe–Jumalan perheen hengelli-
sistä jäsenistä koostuva Jumalan valtakunta.

Jumalaan perheessä, valtakunnassa, on tällä hetkel-
lä vain kaksi jäsentä; Isä Jumala ja Poika Jeesus Kristus, 
mutta Jumala aikoo lisätä perhettään!

Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, Jeesus 
opetti, että ihmiset voivat ”syntyä” osaksi Jumalan 
perhettä, Jumalan valtakuntaa!

1. Osoittaako Jumala selvästi, että hänen tarkoituk-
senaan on lisätä jumalallista perhettään saattamalla 
perheeseensä paljon lapsia? 2. Kor. 6:18; Hepr. 2:9–11; 
Ilm. 21:7. Onko Jeesus Kristus itse ”esikoinen” monien 
Jumalan lasten joukossa? Room. 8:29.
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kommentti: Kristuksen kaltaiseksi tuleminen–
kirkastetuksi kuin Kristus on nyt kirkastettu–on tulla 
Kristuksen lailla Jumalaperheen jäseneksi.

2. Mitä lihasta ja verestä koostuville kristityille on 
tapahduttava, ennen kuin he voivat astua Jumalan 
perheeseen? 1. Kor. 15:49–52; Joh. 3:3–8.

kommentti: Jeesus sanoi, että meidän täytyy ”syn-
tyä uudesti” – MUUTTUA HENGEKSI! Kyllä, syn-
tyä uudelleen–syntyä tällä kertaa Jumalan Hengestä 
Jumalan perheeseen Jumalan jumalallisiksi lapsiksi!

Nyt siitettyjä poikia–ei 
vielä uudelleensyntyneitä

1. Jos olemme tosi kristittyjä, olemmeko Jumalan 
lapsia–jo tässä elämässä? 1. Joh. 3:1–2. Olemmeko jo 
Jumalan valtakunnan perineitä, tai vasta sen perillisiä? 
Room. 8:14–17.

kommentti: Huomaa, että vaikka olemme jo nyt 
Jumalan ”Jumalan lapsia”, olemme vasta perillisiä–pe-
rimme vasta tulevaisuudessa kaiken Jumalan lupaa-
man. Miksi näin? Meidät on vasta siitetty. Vasta kun 
olemme syntyneet Jumalasta, meistä tulee Jumalan val-
takunnan perijöitä–Jumalaperheen jumalallisia jäseniä.

Ennen ihmisen toisen vaiheen luomista–ennen hen-
gellisen luomisen alkamista–Isä Jumalan täytyy ensin 
siittää meistä jokainen, asettaa meidän mieliimme ih-
mishenkeen liittyvä Pyhä Henkensä. Hedelmöitymme 
ikuisen elämän ”siemenellä”, mikä on Jumalan hengel-
lisen elämän siittäminen ihmismielessä. samalla lailla 
kuin vastasiitetty fyysinen alkio kasvaa äidin kohdussa, 
myös meidän hengellinen luonteemme lähtee kas-
vuun, kun meidät siitetään Jumalan Hengestä. Kasvu 
on seurausta Raamatun tutkimisesta, rukouksesta, ja 
jokapäiväisestä vaelluksesta Jumalan kanssa.

2. Vertaa nyt Gal. 3:26, Ef. 1:5 ja Room. 8:14–17.
kommentti: Galatalais- ja Efesolaiskirjeen jakeet 

paljastavat saman totuuden–että kristityt ovat jo Ju-
malan lapsia–poikia–päämääränä periä iankaikkinen 
elämä.

Jotkut Raamatun käännökset käyttävät jakeessa 
Ef. 1:5 ilmaisua ”lasten adoptioon” tai ”poikien adop-
tioon”. Vaikka kielellisesti mahdollisia, käännökset 
eivät ilmaise lauseen todellista merkitystä. Alkuperäi-
nen kreikaksi innoitettu ilmaisu huiothesia tarkoittaa 

”lapseutta”. Kun saamme lapseuden hengen hedelmöi-
tettynä ”siemenenä” (1. Piet. 1:23), tämä ei tarkoita 

”adoptointia”, vaan että Pyhä Henki tekee meistä kir-
jaimellisesti siitettyjä Jumalan lapsia, että meistä tulee 
taivaallisen Isämme kaltaisia, kun synnymme vihdoin 
Jumalan perheeseen. 

Ja niin kaikista Hengestä siitetyistä kristityistä on 
tullut (vielä syntymättömiä) Isän Jumalan lapsia, sa-
massa mielessä kuin syntymätön ihmissikiö ihmisvan-
hempiensa lapsi!

3. Saammeko todella Jumalan luonnon, kun meidät 
siitetään Jumalan Pyhästä Hengestä? 2. Piet. 1:3–4. 
Mitkä Jumalan luonteen ominaisuudet tai ”hedelmät” 
ilmaantuvat kuuliaisten   kristittyjen elämässä, kun 
heidät on siitetty Jumalan Hengestä? Gal. 5:22–23.

4. Onko Jumalan luonteen suurin ominaisuus rak-
kaus, ja saammeko sen Pyhän Hengen välityksellä?  
1. Joh. 4:16; Room. 5:5; 1. Kor. 13:1–13, erityisesti 
jae 13. Onko tämä se sama rakkaus, joka mahdollis-
taa, että ”täytämme” – tottelemme–Jumalan lakia? 
Room. 13:10.

kommentti: Henkilön Jumalalta saamaa Pyhää 
Henkeä voidaan verrata ihmisisän siittiöön. Jumalan 
Henki välittää Jumalan hengelliset ominaisuudet sa-
malla lailla kuin siittiösolu ihmisisän fyysiset ominai-
suudet vastasiitetylle jälkeläiselle. Pyhä Henki on ”sie-
men”, jonka kautta meidät siitetään hengellisesti (ks. 
1. Piet. 1:23 ja huomaa, että ”uudestisyntynyt” tulisi 
kääntää ”uudesti siitetty”, myös jakeessa 3). Jumalan 
Henki välittää meille taivaallisen Isämme luonteen ja 
elämän.

Jos olet Raamatun kuvauksen mukainen todellinen 
kristitty, olet nyt Hengestä siitetty Jumalan lapsi. Isä 
Jumala asetti ihmismieleesi liittyneen Henkensä. Ju-
mala siitti sinut Pyhällä Hengellä samalla tavalla kuin 
ihmisisän siittiö hedelmöittää äidin munasolun. Sinut 
hedelmöitettiin ikuisen elämän hengellisellä ”sieme-
nellä”, jotta voit aloittaa hengellisen kasvun prosessin. 
Et ole kuitenkaan vielä syntynyt Jumalasta–et koos-
tu vielä hengestä–et ole vielä kuolematon. Jos et ole 
Hengestä siitetty kristitty, et ole vielä edes aloittanut 
prosessia! 

Uudestisyntynyt  
ylösnousemuksessa 

1. Voimmeko periä Jumalan valtakunnan, kun 
koostumme lihasta ja verestä? 1. Kor. 15:50. Mitä 
on tapahduttava, ennen kuin synnymme Jumalan 
perheen jumalaisiksi lapsiksi? Jakeet 51–53.

kommentti: ”Mikä Hengestä on syntynyt, on hen-
ki”, sanoi Jeesus (Joh. 3:6). Me emme ole kuitenkaan 
vielä syntynyt Hengestä. Olemme vielä lihaa ja 
verta–tunnemme kivun ja meistä vuotaa verta, kun 
haavoitumme. Kun synnymme Jumalan perheeseen, 
olemme vapaita ihmistuskasta ja kärsimyksestä (Ilm. 
21:4), ja uudet henkiruumiimme eivät ole ajan ja tilan 



SIITTÄMINEN IHMISELÄMÄÄN 
Seitsemän hedelmöittymisen vaihetta. 

Siittiösolu hedelmöittää munasolun,  
joka lähtee kasvuun. Jumalan Hengen 

toimesta tapahtuva kristityn hengellinen 
siittäminen ja luonteen kasvu ovat  

ihmisen kasvuun verrattavia.
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1) siittiösolu yhtyy  
munasoluun

2)  miehen tuma paksuuntuu  
ja siirtyy kohti naisen tumaa

3) sentrosomi jakautuu ja  
sukkularihmasto muodostuu

4) tumat yhdistyvät

5) kromosomit kahdentuvat ja 
järjestäytyvät solun keskelle

6) kromosomit eriytyvät ja  
siirtyvät vastakkaisille puolille

7) solu jakautuu

fyysisesti rajoittamia. Kun Kristus herätettiin kuolleis-
ta – kun hän ”uudestisyntyi” – hän kykeni kulkemaan 
läpi seinien (Joh. 20:19, 26). On selvää, että kuka ta-
hansa, joka väittää jo olevansa uudestisyntynyt, on 
väärässä ollessaan edelleen lihasta ja verestä koostuva.

Jeesus sanoi, että meidän täytyy ”syntyä Hengestä” 
– täytyy koostua hengestä–jotta saamme nähdä ja astua 
Jumalan valtakunnan (Joh. 3:3,5). Toinen syntymä 
tapahtuu tulevaisuudessa, ylösnousemuksessa kuolemat-
tomuuteen!

2. Mitä kristittyjä kehotetaan tekemään tässä elä-
mässä, kunnes he uudestisyntyvät–muutetaan hen-
kiolennoiksi? 2. Piet. 3:18; Ef. 4:15. Miten ja kenen 
toimesta heitä ”kaitaan”, engl. käännös ”syötetään”, 
jotta he kasvavat Kristuksen täyteyteen? 1. Piet. 5:1–2; 
Ef. 4:11–13.

kommentti: Isä siittää, hän ei ”synnytä”. Äiti syn-
nyttää myöhemmin. Isä aloittaa prosessin, minkä 
jälkeen seuraa syntymään johtava aika. Siittämisessä 
ei tapahdu vielä syntymä. Ihmissyntymä seuraa noin 
yhdeksän kuukautta siittämisestä. 

Aivan kuten äiti ravitsee ja suojaa kuluvalla ajanjak-
solla syntymätöntä poikaa tai tytärtään kohdussaan, 
samoin myös Jumalan seurakunnan tehtävä on ravita 
ja suojella Hengestä siitettyä kristittyjä hengellisessä 

”kohdussa” – ”ruokkia lampaita”. Jumalan Henges-
tä siitettyjä lapsia täytyy ravita Jumalan hengellisellä 
ruoalla–Raamatun sanoilla. Hengellinen kasvu vaatii, 
että he elävät jokaisesta Jumalan sanasta.

Jos hengellinen luonteemme on kasvanut Jeesuksen 
Kristuksen paluuseen mennessä, synnymme Jumalasta; 
olemme ”ylösnousemuksen lapsia” (Luuk. 20:35–36) 
niin kuin Kristus syntyi ”Jumalan Pojaksi” omassa 
ylösnousemuksessaan (Room. 1:4).

3. Toinen syntymä tapahtuu ylösnousemuksessa. 
Mitä Paavali kertoi kristittyjen uudesta henkiruu-
miista? 1. Kor. 15:42–44. Tuleeko uudesti syntyneistä 
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samanaisia kuin Jeesus Kristus on nykyään? Fil. 
3:20–21; 1. Joh. 3:2; Matt. 17:1–2; Ilm. 1:13–16; Matt. 
13:43; Dan. 12:3.

kommentti: Jumala on henki, ja kun ihminen syn-
tyy taivaallisesta Isästään, ihmisestä tulee myös hen-
ki–koostuen samasta aineesta kuin Jumala. Hän saa 
henkiruumiin kuten Kristus, hänet kirkastetaan ja 
hän saa valtavan hengellisen voiman. Hengestä sii-
tettyjen kristittyjen ylösnousemuksessa saama voima 
ja kirkkaus on niin valtava, että heidän kasvonsa lois-
tavat kuin aurinko! Kaikki Jumalasta syntyneet voivat 
nähdä Jumalan, koska he ovat Jumalan valtakunnassa–
Jumalan jumalaperheessä!

Suuri ”siittämisen” ja  
”syntymisen” välinen ero

Moni nk. valtakristillisyyteen kuuluva uskoo ”uu-
destisyntyvänsä” ensimmäistä kertaa ”Kristuksen 
vastaanotettuaan   ”. Moni päättelee jakeesta 1. Joh. 
3:9 erheellisesti, että ”ei yksikään Jumalasta syntynyt 
tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä 
hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta synty-
nyt”, että henkilö ei pysty tekemään syntiä enää tässä 
elämässä.

Raamattu osoittaa moisen päättelyn täysin vääräksi!
1. Kertoiko apostoli Johannes, että kristityt tekevät 

ajoittain syntiä? 1. Joh. 1:8–10.
kommentti: Johannes käyttää jakeessa 8 verbin 

preesens-aikamuotoa, mikä tarkoittaa, että henkilöt te-
kevät syntiä yhä kristityksi tulemisen jälkeen. Huomaa 
myös, että Johannes puhuu myös itsestään sanoessaan 

”me.”
2. Vaivasivatko toistuvat synnit apostoli Paavalia vielä 

kastamisen ja Pyhän Hengen vastaanottamisen (siittä-
misen) jälkeen? Room. 7:14–25. Löytyykö maan päältä 
henkilö, joka ei tee joskus syntiä? Saarn. 7:20. Eikö käy 
selväksi, etteivät kristityt kuolevaisessa lihassa ole vielä 
täydellisiä, eivätkä siksi vielä Jumalasta syntyneitä?

3. Huomioi nyt 1. Joh. 5:18. Todistaako myös tämä 
jae, että kristityt eivät ole vielä Jumalasta syntyneitä? 

kommentti: Kun synnymme ylösnousemukses-
sa Jumalasta, voimme elää syntiä tekemättä, koska 
omaamme Jumalan täyteyden; täydellisen luonteen ja 
jumalaisen luonnon (1. Joh. 3:9).  

Niin kauan kuin meidät on pelkästään ”siitetty” 
Jumalasta, meidän täytyy ”pitää itsemme” tekemästä 
syntiä–meidän on vastustettava pahaa ja kiusauksia. 
Voimme tehdä syntiä heikolla hetkellä, voimme ajoittain 
langeta syntiin! 

Kristityksi siitetyn elämä on taistelua pahoja vai-
kutteita vastaan. Vaikka tosi kristittyyn on siitetty 
Jumalan jumalallinen luonto (2. Piet. 1:4), hänen ih-
misluontonsa astuu edelleen ajoittain esiin; luonto so-
tii toista vastaan (Gal. 5:17). (Ihmisessä nouseva paha, 
jota kutsutaan yleisesti ”ihmisluonnoksi”, katetaan 
oppitunnissa 9)

Voimmeko todistaa, olivatko Vanhan Testamentin 
Jumalan miehet Jumalasta siitettyjä vai syntyneitä?

4. Omasiko Daavid Jumalan Pyhän Hengen? 1. 
Sam. 16:13; Ps. 51:10–11. Entä aikaisemmat pyhät 
miehet, kuten Aabraham, Iisak ja Jaakob? 2. Piet. 
1:21; Room. 8:14; Luuk. 13:28. Kuka oli ensimmäinen 
Jumalasta syntynyt? Kol. 1:18.

kommentti: Mainitut Vanhan Testamentin hen-
kilöt omasivat Jumalan Pyhän Hengen, mutta Kris-
tus oli ensimmäinen Jumalasta (ylösnousemuksessa) 
syntynyt. Muinaiset pyhät miehet olivat ainoastaan 
Jumalasta siitettyjä–eivät vielä Jumalan perheeseen 
syntyneitä. He, samoin kuin muut Hengestä siitetyt 
Jumalan lapset, syntyvät ensimmäisessä ylösnouse-
muksessa Jumalasta!

Kreikan gennao
Kreikan Uuden testamentin väärä tulkinta on johta-
nut sekaannukseen ”uudestisyntymisestä”. Yhtä poik-
keusta lukuun ottamatta (Jaak. 1:18), kreikan hen-
gelliseen siittämiseen tai syntymän viittaava sana on 
gennao. Se tarkoittaa ”hedelmöittyä” ja ”siittää”, ”kan-
taa” ja ”syntyä” – kaikkia uuden ihmisen tuottamiseen 
vaadittavia prosessin osia. 

Koska gennao sisältää sekä siittämisen että synty-
män, meidän täytyy antaa Raamatun tulkita itseään, 
jotta saamme selville kunkin kappaleen merkityksen.

Tässä muutamia esimerkkejä, missä tämän kreikan 
sanan tulisi kuulua ”siittänyt”, ei ”syntynyt” englan-
nin Authorized King James -versiossa: Joh. 1:12–13; 
1. Joh. 2:29; 4:7; 5:1 (kolme kertaa); 5:4. Se kääntää 
oikein ”siitetty”: 1. Kor. 4:15, Hepr. 1:5, 1. Piet. 1:3 ja 
1. Joh. 5:1 (ei suomen kielessä).

Entä kirjoitukset, joissa kutsutaan Kristusta ”ai-
nokaiseksi siitetyksi”? (Joh. 1:14,18; 3:16; 1. Joh. 4:9, 
suom. käännöksissä siitetty on jätetty kääntämättä). 
Osoittavatko nämä vääräksi, että tosi kristitty on pel-
kästään siitetty Jumalan Hengestä, ja että hän kas-
vaa syntyäkseen Jumalasta ylösnousemuksessa? Eivät 
tietenkään!

Kaikki nämä jakeet viittaavat ihmetekoon, Kristuk-
sen siittämiseen äitinsä Marian kohdussa. Kristuksen 
fyysinen siittäminen ja syntyminen (gennao) olivat 
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ainutlaatuisia. Kukaan toinen ihmiskunnan histo-
riassa ole tullut ihmisäidin kohdussa taivaallisen Isän 
Hengestä siittämäksi! Tässä mielessä Jeesus on–ja 
tulee aina olemaan–”ainokainen siitetty”. Toiset on 

”uudestaan siitetty” (1. Piet. 1:3, alkuteksti), ja tulevat 
lopulta–henkisen kasvu- ja syntymäprosessin kautta–
Hengestä syntyneiksi Jumalan lapsiksi.

Sinun täytyy syntyä uudesti!
Jumala suoritti 1. Mooseksen kirjan ensimmäisessä 
luvussa fyysisen luomistyön. Tomusta tehty ihminen 
oli materiaalinen olento, jonka Jumala aikoi muo-
vata täydelliseksi hengelliseksi luomistyöksi. Juma-
la kuvaa ihmistä saveksi ja itseään suureksi Savenva-
lajaksi, joka muokkaa ihmisen hengellisesti omaksi 

”kuvakseen”. 
Ihmisen lisääntyminen kuvaa Jumala lisääntymis-

tä. Jokainen ihminen, Aadamista ja Eevasta alkaen, 
on lähtenyt alkuun äidin ruumiin pienenpienestä 
munasolusta. Munasolu itsessään on epätäydellinen. 
Uskotaan, että se elää vain 48 tuntia ja kuolee, ellei 
ihmisisän siittiösolu hedelmöitä sitä tänä rajoitettuna 
aikana. Uusi Ihmiselämä voi saada alkunsa vain kun 
siittiösolu hedelmöittää–astuu–munasoluun. 

Hengellisessä mielessä, jokaisen ihmisen mieli on 
kuin munasolu. Ihminen luotiin tarvitsemaan Juma-
lan Pyhän Hengen hedelmöittämää hengellistä elä-
mää, jotta ihminen voidaan luoda Jumalan hengelli-
seksi kuvaksi ja jotta hän voi elää ikuisesti!

Fyysisestä munasolusta, kun se on hedelmöitetty, 
tulee siitetty ihmiselämä, jota kutsutaan alkioksi. Viik-
kojen kuluessa alkiosta kehittyy nk. sikiö, jota äidin 
kohtu ravitsee, suojaa ja kantaa parhaiten suojatussa 
ruumiinosassaan, kunnes se kasvaa tarpeeksi suureksi 
syntyäkseen.

Samalla tavalla Jumalan seurakunta suojelee ja 
ruokkii hengellisesti Jumalan sanalla Hengestä sii-
tettyä kristittyä, jotta hän kasvaa hengellisesti (2. Piet. 
3:18) ja omaksuu Jumalan luonteen. Vertaus eroaa 
kuitenkin yhdessä asiassa. 

Ihmissikiö ei saavuta fyysistä ja henkistä kypsyyttä 
ennen syntymää, mutta Hengestä siitettyjen kristitty-
jen täytyy saavuttaa tietty hengellinen kypsyys ennen 

Hengestä ylösnousemuksessa syntymistä. Fyysisen 
vastasyntyneen vauvan tärkein kasvu tapahtuu syn-
tymän jälkeen, mutta kristittyjen hengellinen kasvu 
tapahtuu ennen hengellistä syntymää (1. Piet. 2:1–2).

Kun olemme ”uudestisyntyneitä” – Jumalasta syn-
tyneitä ja henkiolennoksi ylösnousemuksessa muutet-
tuja–olemme olennaisesti itsemme näköisiä, mutta 
ylösnousemuksessa ruumiimme on eri ruumis. Uusi 
ruumiimme koostuu lihan ja veren sijasta hengestä 
(1. Kor. 15:35–44). Kasvomme säteilevät Kristuksen 
lailla niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa! 
(Ilm. 1:16). 

Mikä on ennen uudestisyntymistä vaadittava, vält-
tämätön henkinen kasvu? Se on hengellisen luonteen 
kehittäminen!

Vaaditaan luonnetta, joka kykenee vapaasta tahdos-
ta erottamaan oikean väärästä–tosi arvot vääristä–to-
tuuden erheestä–ja tekemään oikean valinnan ja pää-
töksen, kiusauksessa vastoin jopa ihmisen omaa tahtoa 
ja impulssia; tahtoa ja itsekuria vastustaa vääriä toimia 
ja päättää toimia oikein, mikä on Jumalan rakkauden 
lain kuuliaista noudattamista. Tällainen hengellisen 
luonteen kehitys on mahdollista vain Jumalan sanan 
ravinnon kautta Raamatun tutkimisen, rukouksen ja 
Jumalan tottelemisen kautta sekä varauksetta Juma-
lan seurakunnan työhön osallistumalla. (Käsittelem-
me hengellistä kasvua ja luonteen kehitystä tulevissa 
oppitunneissa yksityiskohtaisesti.)

Kun kirkastettu Kristus palaa maan päälle toisessa 
tulemisessaan, meidät herätetään joko kuolleista tai 
muutetaan välittömästi Kristuksen kaltaisen ruumiin 
omaaviksi! (1. Joh. 3:1–2). Fyysiset kehomme muut-
tuvat hetkessä Kristuksen kirkastetun ruumiin kal-
taisiksi. Synnymme uudesti henkijäseniksi Juma-
lan omaan perheeseen–Jumalan omiksi kirkkaiksi 
iankaikkisen elämän omaaviksi jälkeläisiksi–Jumalan 
kuolemattomiksi lapsiksi hallitsemaan vanhemman 
veljemme Jeesuksen Kristuksen kanssa! 

Raamattusi ilmoittaa, että tämä tarkoittaa olla 
”uudestisyntynyt”. Jumala auttaa sinua ymmärtä-
mään ilmoittamansa ihanan totuuden, jotta voit tul-
la Jumalan hengellisesti siittämäksi ja lopulta syntyä 
Jumalan lapseksi!
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oppikurssiin  
liittyvÄÄ lisÄlukemista

Suosittelemamme kirjallisuus 
liittyy oheisen oppikurssin sisältöön.

Jeesus Kristus esitti tulevan Jumalan valtakunnan 
evankeliumin. Mikä on valtakunta? Valtakunta on 
hallitus, joka hallitsee asetetuilla laeilla tietyn 
alueen ihmisryhmää. Sama pätee Jumalan valta-
kuntaan. Ilm. 11:15 ilmoittaa, että tämän maailman 
valtakunnat tulevat Jumalan valtakunniksi. Hallitus 
perustetaan hallitsemaan maapallon kansakuntia.

Kun analysoit maailmantilaa, tajuat, että Kristuksen 
on palattava pian. Kun Kristus palaa, hän antaa pyhil-
lensä (jotka on kutsuttu ennen hänen toista tulemistaan) 
mahdollisuuden hallita kanssaan kyseistä valtakuntaa 
aina ja iankaikkisesti! Pyhät ovat Kristuksen morsian ja 
hallitsevat Kristuksen kanssa erityisellä tavalla.  

Tämä Johanneksen kirjan kohta osoittaa ”uudesti-
syntymisen” ja Jumalan valtakunnan välisen yhteyden. 
Kun lapsi syntyy, se syntyy maailmaan. Kun sinä syn-
nyt uudelleen, synnyt maailmaan–mutta tällä kertaa 
henkiolennoksi.

Kristus puhui uudelleensyntymisestä. Uudestaan! 
Synnyt toisen kerran, mutta tällä kertaa henkiolennok-
si. Kristus sanoi, että et voi nähdä Jumalan valtakuntaa, 

›› jatkoa sivulta 2
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ellet ole uudestisyntynyt! Toisin sanoen uudestisyn-
tymä ei tapahdu tämän elämän aikana. Kyseessä on 
täysin erilainen syntymä kuin fyysinen syntymä.

Meidän täytyy huomioida aikaelementti. Kunin-
gaskunta ei toteudu tällä aikakaudella, ei tässä ajas-
sa. Kristus julisti hyvää sanomaa tulevasta Jumalan 
valtakunnasta. 

Kristus valmistaa tänään pyhiänsä hallitsemaan 
kanssaan sekä syntymään henkiolennoksi tulevaan 
valtakuntaan!

Palkinnon pitäisi innoittaa meitä sanoinkuvaamat-
tomalla tavalla!

Upea ”uudestisyntyminen” on ymmärretty laajasti 
väärin; se koskee sinua ja sinun tuonpuoleista poten-
tiaaliasi.Kaatuisimme kunnioituksesta, jos kykenisim-
me ymmärtämään, mitä kaikkea uudestisyntyminen 
merkitsee!

Saamme hallita Kristuksen kanssa ikuisesti maa-
ilmankaikkeutta. Emme kuitenkaan vielä. Meidän 
on ensiksi SYNNYTTÄVÄ UUDELLEEN Jumalan 
perheeseen!  
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tilaa ilmaiskirjallisuutta sähköpostiosoitteesta:

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


