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kansikuva  Kun Jumala johdatti muinaiset 
israelilaiset ihmeellisesti Egyptistä, heistä tuli Ju-
malan ”valittu kansa”. Miksi Jumala valitsi israe-

lilaiset? Onko Jumalalla suosikkikansa? Vaikka 
mysteeri monille, Raamattu paljastaa–ja tämä 

oppitunti selittää–että Jumala valitsi muinaisen 
Israelin erityistä tarkoitusta varten valmista-

maan Jumalan valtakunnan perustamista! 
kuva: Jupiter Images

Tervehdys kirjekurssin opiskelijat!
Haluan korostaa kaikille tämän oppitunnin 

tärkeyttä.
Herbert W. Armstrong esitti useasti, että kolmasosa 

Raamatusta on profetiaa, ja profetiasta 90 prosenttia 
meidän aikaamme varten. Ajattele asiaa. Valtaosa Ju-
malan vuosisatojen kuluessa kirjaamasta ja monien 
ihmeiden kautta säilyttämästä Raamatusta–sisältää Ju-
malan kuvaamia pian toteutuvia tapahtumia sekä par-
haillaan toteutuvia tapahtumia! 

Moni Jumalan profeetta julisti viestejä, jotka eivät 
olleet merkityksellisiä profeetan omana elinaikana. 
Mm. Hesekiel toimitti vankilasta käsin varoitusviestin 
Israelille–joka oli viety vangiksi jo yli 100 vuotta aikai-
semmin! Hesekielin viesti ei koskenut muinaista Is-
raelia vaan hänen viestinsä oli tarkoitettu myöhempien 
aikojen Hesekiel-työtä varten, jonka on määrä toimittaa 
se Israelin jälkeläisille tänä lopunaikana! 

Onko järkevää, että Jumala jättäisi paljastamatta an-
tamiensa profetioiden merkityksen tänään? hesekiel 
sekä muut raamatun profeetat elivät turhaan, 
ellei heidän viestiään toimiteta meidän aika-
namme. Jumala on ilmoittanut profetioiden merki-
tyksen tosi seurakunnalle, jotta se voi julistaa annetun 
sanoman Israelille. Jumalan syvällinen ilmoitus tuo 
mukanaan suuren vastuun.

Kuka on Israel?
Yksi H. Armstrongin tärkeimmistä teoksista–taiste-

limme kuusi vuotta oikeudessa saadaksemme oikeuden 
julkaista ja levittää teosta vapaasti–oli hänen laajalevik-
kisin kirjansa Yhdysvallat ja Britannia profetioissa. Kirja 
todistaa selkeän yksityiskohtaisesti, sekä historiallises-
ti että raamatullisesti, että Yhdysvallat ja Britannia 
ovat ensisijaiset nykyajan Raamatun Israelin kansat. 
H. Armstrong kuvasi tätä Raamatun profetiat avaavaa 

“avainta” seuraavasti:
“Aikamme suurvaltoja ovat: Yhdysvallat, Neuvos-

toliitto, Iso-Britannia, Saksa, Ranska sekä muut län-
simaiden valtiot. Näiden valtioiden identiteetti on 
Raamatun profetioiden puuttuva avain! Pian mei-
tä kohtaavat koko maailmaa ravistuttavat tapahtu-
mat, jotka saattavat maailman ihmiset kauhun val-
taan, hämmennyksiin ja jopa shokkitilaan. Nämä 
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kohtalon liput  Kahden suuren kansan tunnus, tietämättömiä  
todellisesta alkuperästään ja roolistaan Raamatun profetioissa.

ARTVILLE (2)
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Muinainen Israel –  
Miksi Jumalan  

“Valittu Kansa”?
Miksi Raamattu puhuu paljon Israelista? Miten Jumalan “valittu kansa”  

ja nykypäivän Hengestä siitetyt kristityt liittyvät toisiinsa?  
Kuinka muinainen Israel sopii Jumalan pelastussuunnitelmaan?

Jumala ei katso henkilöön (Apt. 10:34), mut-
ta valitsi muinaisen Israelin kansan “valituksi 
kansakseen”. Katsooko Jumala kansakuntiin? 
Onko Jumalalla suosikkeja? 

Oletko ymmärtänyt, että Jumala kielsi valitul-
ta kansaltaan pelastuksen–ainoana poikkeuksena pro-
feetat? Että valittu kansa sai pelkästään materiaalisia ja 
kansallisia lupauksia–että kansalle ei tarjottu Jumalan 
Pyhää Henkeä?

Muinainen Israel oli Jumalan valittu kansa–se EI 
saanut kuitenkaan erityissuosiota, vaan valittiin eri-
tyistä tarkoitusta varten: valmistamaan lopullisen 
Jumalan valtakunnan perustamista!

Raamattu–kirja Israelista
Oletko tajunnut, että pyhä Raamattu on vain yhtä 
kansaa, Israelia, koskeva kirja? Muut kansakunnat 
mainitaan vain yhteydessä Israelin. Miksi? 

Opimme jo aikaisemmin, että Luoja-Jumala lisään-
tyy ihmisen kautta. Ihmisen mahtava potentiaali on 
syntyä maailmankaikkeutta hallitsevaan Jumalaper-
heeseen. Jumalan suunnitelma on sanoinkuvaamaton, 
se on henkeäsalpaava! Muinaisen Israelin valtion pe-
rustaminen oli olennainen osa Jumalan perimmäistä 
suunnitelmaa.

On tärkeää ymmärtää Jumalan tarkoitus muinai-
selle Israelin kansalle. Ilman tätä elintärkeää tietoa 
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OPPITUNTI 20
Aadamista Aabrahamiin

Vaikka Jumala loi ensimmäiset ihmiset fyysisesti täy-
dellisiksi, Jumalan työ oli edelleen keskeneräinen. Aada-
miin ja Eevaan, ja kaikkiin heistä polveutuviin ei ollut 
vielä rakennettu Jumalan hengellistä luonnetta. Ihmisil-
lä on elintärkeä osan luonteensa rakentamisprosessissa.

Opimme oppitunnissa 18, että Aadam ja Eeva 
hylkäsivät Jumalan ilmoittaman hengellisen tiedon. 
Hylätessään Jumalan he hylkäsivät myös Jumalan hal-
lituksen–Jumalan rakkauden lain. He valitsivat sen 
sijaan saatanan “ottaa” elämäntavan–itsekeskeisyyden, 
turhamaisuuden, ahneuden, kateuden, mustasukkai-
suuden, kamppailuun johtavan kilpailun, väkivallan, 
tuhon ja kapinan auktoriteettia vastaan. Halukas 
Aadam johdettiin saatanan vankeuteen.

Tapahtumien seurauksena Jumala lausui tuo-
mion! Jumala eväsi ensimmäisiltä ihmisiltä ja heidän 
jälkeläisiltään Pyhän Hengen ja ilmoittamansa hen-
gellisen totuuden. Maailma on ollut valinnasta lähtien 
saatanan vanki! Se valitsi sieppaajan potentiaalisen 
vanhemman sijasta. Jumala tarjoaa nyt hengellistä 
tietoa sekä pelastusta vain muutamille ihmisille, jot-
ka valmistavat Jumalan valtakuntaa–kunnes Kris-
tus, toisen Aadam, aloittaa hallituskautensa maan 
päällä ja jolloin kaikkien ihmisten mielet avataan 
ymmärtämään Jumalan hengellistä totuutta.

Kun ihmiset alkoivat lisääntyä, Aadamin pojat seu-
rasivat saatanan, perimmäisen sieppaajan, tietä. Raa-
matussa mainitaan ennen Aabrahamia vain kolme 
miestä, jotka seurasivat Jumalan elämäntapaa.

1. Ketä Aadamin poikaa Jeesus Kristus kutsui “van-
hurskaaksi”? Matt. 23:35. Ketkä kaksi muuta “vaelsi-
vat Jumalan yhteydessä” ennen Aabrahamia? 1. Moos. 
5:22; 6:9.

emme kykene arvostamaan emmekä ymmärtämään 
ihmiskunnan todellista tarkoitusta ja uskomatonta 
potentiaalia!

Aloitetaan kiehtova tarina jäljittämällä Jumalan 
suuri yleissuunnitelma Aadamista ja Eevasta Israelin 
kansakunnan perustamiseen, ja sen jälkeen Uuden 
testamentin Jumalan seurakuntaan – nykyiseen “hen-
gelliseen Israeliin”. Lopussa näemme Israelin kansan 

Jumalan suunnitelmassa tuhatvuotiskaudella ja sen 
jälkeen.

Ota Raamattu esille ja lue vastauksen jokainen jae. 
On hyvä kirjata jakeet talteen, myös muinaisen Israe-
lin kuninkaita kehotettiin kirjaamaan Jumalan lait 
talteen (5. Moos. 17:18–20). Kirjatut jakeet auttavat 
muistamaan ja ymmärtämään opiskelemiasi totuuksia. 

Aloitetaan tärkeän aiheen opiskelu.

2. Kenestä Abramin (Jumala nimitti hänet myö-
hemmin Aabrahamiksi) pojista Nooa polveutui? 
1. Moos. 11:11–27.

kommentti: Seem oli Abramin esi-isä. Historiasta 
käy ilmi, että Seem jatkoi vedenpaisumuksen jälkeen 
Jumalan tuntemuksen tiellä. Raamattu ei kuitenkaan 
kirjaa aikakaudella Nooasta Abramiin, että Seem tai 
kukaan muu olisi “vaeltanut Jumalan yhteydessä”. 
Jumala kutsui Abramin erityiseen palvelustehtävään, 
valmistamaan Jumalan valtakunnan perustamista.

3. Käskikö Jumala Abramin lähteä maastansa su-
vustansa ja mennä Jumalan hänelle osoittamaan maa-
han? 1. Moos. 12:1. Mitä Jumala lupasi Abramille, jos 
tämä tottelisi? Jakeet 2–3.

kommentti: Huomaa, että Jumalan Abramille te-
kemä lupus sisälsi kaksi vaihetta. Ensimmäinen osa–
Abramin lihallisista jälkeläisistä tulisi suuri kansakun-
ta, on puhtaasti materiaalinen ja kansallisten (jae 2). 
Lupauksen jälkimmäinen osa on puolestaan hengelli-
nen, yksilöllinen–lupaus Messiaasta ja pelastuksesta 
tämän kautta (viimeinen osa jae 3). 

4. Totteliko Abram Jumalan ohjeita väittämät-
tä vastaan? Jae 4. Mihin Jumala johti Abramin?  
Jakeet 5–7.

5. Laajensiko Jumala antamaansa fyysistä, kansal-
lista lupausta? 1. Moos. 17:1–8.  

kommentti: Huomaa, että lupaus oli Aabrahamin 
kuuliaisuuteen saakka ehdollinen. Huomaa Jumalan 
lupaus, että Aabrahamista polveutuisi monia kan-
soja ja kuninkaita, ja että Aabrahamin jälkeläisten 
tuotteliaisuus. Jumala lupasi Aabrahamille ja hänen 
jälkeläisilleen “koko Kanaanin maan”.

6. Muutettiinko nämä lupaukset myöhemmin 
ehdottomiksi? 1. Moos. 22:15–18. 



lupaukset aabrahamille 
Alkuperäinen ” luvattu maa”, mukaan lukien  
nykyisen Israelin valtion alue, oli Aabrahamin  
jälkeläisten kehto. Jumala lupasi, että heistä tulisi  
lopulta lukuisia kuin meren hiekka ja taivaan 
tähdet. Kunniallisten ja hengellisten lupausten oli 
määrä täyttyä myös tuhansia vuosia myöhemmin.
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7. Vahvistiko Jumala saman lupauksen Aabrahamin 
pojan Iisakille? 1. Moos. 26:1–5. Entä Iisakin pojalle 
Jaakobille? 1. Moos. 27:26–29; 28:13–14; 35:9–12. 
Miksi Jaakobin nimi muutettiin? 1. Moos. 35:10.

kommentti: Jumalan lupaus Aabrahamille, Iisakil-
le ja Jaakobille sisälsi sekä kansallisen hyvinvoinnin 
että “valtikka” lupauksen, joka sisältää ikuisen pelas-
tuksen Jeesuksen Kristuksen kautta. Käsittelemme pe-
lastuksen hengellistä lupausta myöhemmässä vaiheessa.

8. Välittikö Jaakob (Israel) Aabrahamin siunauk-
set lapsilleen? 1. Moos. 49:1–2. Kuka sai “valtik-
ka” lupauksen? Jae 10. Kuka sai esikoissiunaukset? 
Jakeet 22–26; 1. Aik. 5:2.

9. Ottiko, adoptoiko, Jaakob Joosefin kaksi poikaa, 
Efraimin ja Manassen omikseen? 1. Moos. 48:3–5. 

kommentti: Jaakob adoptoi Efraimin ja Manassen 
perheeseensä toteamalla: “olkoot minun omani niin-
kuin Ruuben ja Simeon” – mikä tekee heistä Jaakobin 
muiden poikien kaltaisia lapsia.

10. Välittikö Jaakob pojille esikoislupauksen– 
materiaaliset lupaukset? Jakeet 15–20.

kommentti: Fyysiset, materiaaliset lupaukset siir-
rettiin Jaakobin pojalle Joosefille ja hänen pojilleen 
Efraimille ja Manasselle. (Jaakobilla oli alun perin 
12 poikaa, jotka tulivat tunnetuksi Israelin heimoi-
na, mutta koska Efraim ja Manasse edustavat Joosefia, 
heimoja oli todellisuudessa 13.)

Muista oppitunnista 16, että syntymäoikeusheimojen 
Efraimin ja Manassen nykyjälkeläisiä ovat Iso-Britan-
nia ja Yhdysvallat. Monet olettavat syntymäoikeushei-
mon olevan juutalaiset, mutta juutalaiset polveutuvat 
Juudasta, kun esikoisoikeus kuului Joosefille!

Jos et omista Herbert W. Armstrongin kiehtovaa kirjaa 
Yhdysvallat ja Britannia profetioissa, tilaa se välittömästi. 
Jos olet jo lukenut kirjan, lue se uudelleen. Opiskelemam-
me aihe pohjautuu kirjan perustavaan taustatietoon, jota 
oppitunnilla ei ole mahdollista käsitellä perin pohjin. 

Israelista tulee  
Jumalan “valittu kansa”

Kuten edellä mainittiin, Israelilla (entiseltä nimeltä 
Jaakob) oli 12 poikaa. Veljet myivät suosikkipoika Joo-
sefin orjaksi Egyptiin, jossa hän nousi faaraon alaiseksi 
hallitsijaksi. Suuren nälänhädän kohdatessa patriark-
ka Israel lähetti poikansa ostamaan ruokaa Egyptistä, 
jossa he tapasivat Joosefin.

1. Siirsikö Israel faaraon ja Joosefin pyynnöstä 
perheensä nälänhädän takia asuinpaikastaan Kanaa-
nin maasta Egyptiin? 1. Moos. 45:9,17–18. Mihin he 
asettuvat? 1. Moos. 46:28.

2. Lupasiko Jumala tuoda Israelin takaisin Egyptistä? 
1. Moos. 46: 2–4; 50:24.

3. Lisääntyivätkö israelilaiset Egyptissä hyvin 
suurilukuisiksi? 2. Moos. 1:7.

4. Saattoiko Joosefin kuoleman jälkeen toinen 
faarao, joka ei Joosefista mitään tiennyt, israelilaiset  
orjiksi? Jakeet 8–14.

5. Näkikö Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala 
israelilaisten kurjuuden Egyptissä? 2. Moos. 3:7. Lupa-
siko Jumala vapauttaa israelilaiset orjuudesta ja viedä 
heidät takaisin Aabrahamille luvattuun maahan? Jae 8.

6. Kenet Jumala kutsui Israelin kansan johtajaksi 
saattaakseen sen pois Egyptin orjuudesta luvattuun 
maahan? 2. Moos. 3:1–6, 9–10.

kommentti: Jumala valitsi Mooseksen johtamaan 
israelilaiset pois Egyptistä. Jumala koulutti Moosek-
sen tehtäväänsä varten prinssin asemassa Egyptin faa-
raon palatsissa (2. Moos 2:1–10). Jumala antoi Moo-
seksen veljen Aaronin avustaa Moosesta toimimalla 
tämän puhemiehenä (2. Moos. 4:10–16). 

7. Päättikö Jumala lähettää vitsauksia Egyptil-
le, jos faarao kieltäytyisi vapauttamasta israelilaisia? 
2. Moos. 3:19–20.

kommentti: Jumala langetti Egyptille vitsaukset 
käännyttämällä Egyptin palvomat jumalat ja objek-
tit maata vastaan osoittaakseen, etteivät ne olleet ju-
malia. Jumalan vitsaukset lähetettiin rakkaudella 
Egyptille.

8. Mikä oli viimeinen vitsaus, joka sai faaraon lo-
pulta vapauttamaan israelilaiset? 2. Moos. 12:29–33.

kommentti: Israelilaiset lähtivät Egyptin faaraon 
käskystä. Faarao muutti kuitenkin israelilaisten pois-
tuessa mielensä ja johti armeijansa israelilaisten perään.

Punaisenmeren rannalla israelilaisten eteneminen 
pysähtyi seinään. Tarvittiin silta, uiminen ei ollut 
mahdollista. Faaraon armeija oli kuitenkin kannoilla. 
Israelin oli pakko pysähtyä–avuttomina! Heidän oli 
pakko luottaa Jumalaan.

9. Miten Jumala pelasti Israelin? 2. Moos. 14:21–22.
kommentti: Jumala vapautti Israelin Egyptin 

orjuudesta yliluonnollisten vitsauksien kautta. Nyt 
Jumala muodosti Punaisenmeren vesimassasta kak-
si vesiseinämää ja niiden väliin laajan, kuivan polun 
merenpohjaan, jota pitkin israelilaiset saattoivat ylittää 
meren.

10. Yrittikö faarao ja koko armeija saavuttaa Israelin 
kulkemalla myös Punaisenmeren läpi? Jae 23. Kuinka 
heille kävi? Jakeet 24–31.

kommentti: Kun israelilaiset katsoivat Punaisenme-
ren ylitettyään taakseen, he näkivät faaraon armeijan 
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lähestyvän samaa polkua pitkin. Kun kaikki Egyptin 
armeijan sotilaat olivat astuneet vesivallien seinien vä-
liin, Jumala palautti vesimassan ennalleen ja hukutti 
sotilaat. 

Jumala johdatti israelilaiset Siinainvuorelle, ja käski 
heidän leiriytyä sen juurelle.

11. Mitä Jumala esitti Siinainvuorella Israelin kan-
salle palvelijansa Mooseksen välityksellä? 2. Moos. 
19:3–6. Suostuivatko ihmiset Jumalan ehdottamaan 
liittoon? Jakeet 7–8. Mikä Israelista tuli Jumalan 
silmissä? 3. Moss. 26:12; 5. Moos. 29:13.

kommentti:Jumala kutsui Israelia omaksi kansak-
seen. Jumala ei kuitenkaan asettanut kansaa teokraat-
tisen hallinnon alaisuuteen ilman kansan suostumusta.

Jumala esitti Mooseksen kautta Israelin heimolle 
liittoa, sopimusta, joka tuli vuosisatoja myöhemmin 
tunnetuksi nimellä “vanha liitto”. (Siinailla Israelin 
kanssa solmittu liitto oli uuden liiton edelläkävijä, 
joka oli määrä solmia Uuden testamentin seurakun-
nan, hengellisen Israelin kanssa. Vanha ja uusi liitto 
katetaan perusteellisesti oppitunnissa 21.)  

Kansa vahvisti liiton ehdot ja tuli Jumalan valituksi 
kansaksi. miksi?

Jumalan Israelin kansan valitseminen koski lopulli-
sen Jumalan valtakunnan valmistamista–kun jumalan 
hallitus palautetaan hallitsemaan koko maapalloa, 
kun henkistä pelastusta tarjotaan kaikille!

12. Kun liitto vahvistettiin, mitä materiaalisia siu-
nauksia Jumala lupasi Israelin kansalle–jos se noudattai-
si hänen käskyjään? 5. Moos. 28:1–14; 3. Moos. 26:1–13.

13. Lupasiko Jumala, että Israelista tulisi suuri 
kansa, jos se olisi hänelle kuuliainen? 5. Moos. 4:5–
8. Toimisiko Israel kaikille maanpäällisille kansoille 
esimerkkinä, jota seurata? Sama jakeet.

kommentti: Jos israelilaiset noudattaisivat Jumalan 
käskyjä, he saisivat vastaanottaa materiaalisia siunauk-
sia. Kun muut kansat näkisivät Israelin esimerkin ja 
siunaukset. hekin haluaisivat totella Jumalaa!

14. Mitkä kiroukset seuraisivat, jos Israel ei tottelisi 
Jumalaa? 5. Moos. 28: 14–68; 3. Moos. 26:14–39.

15. Käskettiinkö Israelin valita–joko materiaaliset 
siunaukset ja pitkä elämä tai kiroukset ja kuolema? 
5. Moos. 30:15–20.

kommentti: Jumala esitti vaihtoehdot Israelin kan-
salle. Jumala antoi Israelille lakinsa, jota kansalaisten 
oli määrä totella, ja selitti yksityiskohtaisesti, mitä ta-
pahtuisi, jos he tottelisivat tai jättäisivät tottelematta. 
Jos kansa tottelisi Jumalan lakeja ja alistuisi Jumalan 
hallittavaksi, Jumala antaisi sen menestyä; tekisi siitä 
vauraan ja voimallisen kansan.

Huomaa kuitenkin, että Jumala lupasi Israelille 
pelkästään kansallisia ja aineellisia siunauksia. Jumala 
ei luvannut iankaikkista elämää. Jumala ei tarjonnut 
Israelille hengellistä pelastusta!

Israel tekee väärän valinnan
Katsotaan seuraavaksi, miten israelilaiset toimivat 
opittuaan Jumalan elämäntavan ja luvattuaan totella 
Jumalaa.

1. Kun Jumalan ja Israelin välinen liitto oli vahvis-
tettu, Jumala kutsui Mooseksen Siinainvuorelle, jossa 
hän viipyi 40 päivää. Mitä israelilaiset käskivät Aa-
ronin tehdä Mooseksen poissa ollessa? 2. Moos. 32:1. 
Mitä Aaron vastasi heille? Jakeet 2–5.

kommentti: Israelilaiset solmivat liiton Jumalan 
kanssa–he lupasivat totella–mutta unohtivat pian Ju-
malan, joka puhutteli heitä suoraan ja joka pelasti 
heidät ihmeellisesti Egyptin orjuudesta! Israelilaiset 
rakensivat kultaisen vasikan ja kumarsivat sitä; he 
rikkoivat ensimmäisen ja toisen käskyn!

2. Mitä Israelin synnistä seurasi? Jae 35.
kommentti: Jumalan viha leimahti israelilaisia vas-

taan (2. Moos 32:10), mutta Mooses rukoili Israelin 
puolesta, ettei Jumala tuhoaisi sitä (jakeet 11–14).

3. Israel saapui toisena Egyptistä lähdön jälkeise-
nä vuotena Paaranin erämaahan. Kun Jumala käski 
Mooseksen lähettää 12 vakoojaa Kanaanin maahan, 
miten he toimivat? 4. Moos. 13:17–20.

4. Millaisen raportin miehet esittivät? Jakeet 25–
28, 32–33. Johtiko raportti Israelin marinaan Ju-
malaa vastaan, halusivatko ihmiset palata Egyptiin? 
4. Moos. 14:1–4.

kommentti: Koska Israelin kansa kieltäytyi kulke-
masta uskossa eteenpäin ja ottamasta luvattua maa-
ta haltuunsa, Jumala tuomitsi kansan harhailemaan 
erämaassa 40 vuotta, kunnes kaikki 20-vuotiaat ja 
tätä vanhemmat (paitsi uskolliset vakoojat Joosua ja 
Kaaleb) kuolivat (4. Moos. 14:11–38). Tämän suku-
polven israelilaiset eivät saaneet astua luvattuun Ka-
naanin maahan, mutta heidän lapsensa kulkivat sinne 
Mooseksen seuraajan Joosuan johdolla.

5. Siunasiko Jumala lupauksensa mukaisesti Israe-
lin seuraavaa sukupolvea sen kuuliaisuuden tähden? 
Joos. 21:43–45.

kommentti: Jumala piti uskollisesti Israelin kanssa 
tekemänsä liiton. Joosuan johdolla kansa totteli, mutta 
ei täydellisesti. Jumala salli sen menestyä yleisen kuu-
liaisuuden takia.

6. Totteliko Israel Jumalaa Joosuan kuoleman 
jälkeen? Tuom. 2:8,10–13.



siunauksia kuuliaisuudesta 
Jumala lupasi muinaisille israelilaisille suunnattomia 

materiaalisia siunauksia, jos kansa olisi hänelle kuuliainen 
(3. Moos. luku 26, 5. Moos. luku 28), mutta tottelemattomuus 

toi kansalle kirouksia. Tänään, tuhansia vuosia myöhemmin, 
Aabrahamin jälkeläisiä Joosefin kautta on siunattu suuresti, 

mutta ainoastaan Jumalan lupauksesta esi-isille Aabrahamille, 
Iisakille ja Jaakobille näiden kuuliaisuuden tähden.
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vitsauksia  
tottelemattomuudesta 
Jumala varoitti muinaisia israelilaisia, että nämä  
kokisivat kirouksia, jos he eivät olisi kuuliaisia Jumalalle  
(3. Moos. luku 26, 5. Moos. luku 28). He eivät totelleet, 
ja kansa kärsi kaikki kiroukset. Tänään, tuhansia vuosia  
myöhemmin, heidän jälkeläisensä, jotka ovat kokeneet  
runsaita siunauksia vailla vanhurskaita tekoja,  
vastaanottavat lisääntyvien kansallisten ja  
henkilökohtaisten syntiensä takia samanlaisia kirouksia!
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kommentti: Uusi sukupolvi kääntyi pois Jumalasta 
ja niitti varoituksen mukaiset kiroukset. Armollinen 
Jumala lähetti Israelille tuomarit pelastamaan sen sor-
tajilta, mutta kansa alkoi palvella heti tuomarin kuol-
tua taas epäjumalia (jakeet 18–19). Tapahtumaketju 
toistui kerta toisensa jälkeen.

Vaikka Jumala antoi muutaman sukupolven jäl-
keen Israelin kansalle profeetan, profeetta Samuelin, 
sitä johtamaan ja hallitsemaan, se alkoi jonkin ajan 
kuluttua vaatia ihmishallitsijaa, muiden kansojen ta-
paan kuningasta. Jumala esitti, ettei kansa hylännyt 
Samuelia, vaan oli hylännyt itse Jumalan (1. Sam. 8:4–
9). Samuel hallitsi pelkän Jumalan palvelijan asemassa, 
varsinainen hallitsija oli Jumala.

Jumala antoi Israelin kansalle sen haluaman johta-
jan: salskean kuningas Saulin. Kun Saul lakkasi tot-
telemasta, Jumala asetti Saulin sijalle kuningas Daa-
vidin. Daavidin ja hänen poikansa Salomon aikana 
Jumala vaurastutti kansakuntaa suuresti. Salomo har-
joitti kuitenkin epäjumalanpalvelusta (1. Kun. 11:1–8), 
miksi Jumala jakoi Salomon kuoleman jälkeen kan-
sakunnan kahtia–pohjoiseen Israelin ja eteläiseen 
Juudan heimoon (jakeet 29–38).

Jumala vetosi monen kuninkaan aikana kansaansa–
Israeliin ja Juudaan–profeettojensa kautta–kehottaen 
niitä palaamaan Jumalan tielle. Kansat kieltäytyivät 
satojen vuosien ajan oppimasta oppiläksyä, joka hei-
dän olisi olut tarkoitus oppia kokemuksen kautta.

Lopulta Jumala lähetti, aivan kuin hän oli varoittanut, 
Israelin heimon Assyrian vankeuteen, ja Juudan heimon 
noin 125 vuotta myöhemmin Babylonian vankeuteen.

Miksi he rikkoivat lupauksensa
Jumala epäsi ihmiskunnalta hengellisen tiedon Israelin 
aikaan saakka. Jumala päätti opettaa Israelille lakin-
sa–hallitustapansa–elämäntapansa. Miksi Israel ei kui-
tenkaan pitänyt lupaamaansa Jumalan kanssa solmit-
tua liittoa? Voimme vastata tähän kysymykseen, kun 
ymmärrämme ensin Jumalan tarkoitusperän, kun hän 
valitsi Israelin omaksi kansakseen. 

1. Miksi Jumala teki Israelista valitun kansansa? 
5. Moos.7:6–11; 10:15.

kommentti: Jumala valitsi Israelin omaksi kan-
sakseen ennen muita maanpäällisiä kansoja rakasta-
milleen esi-isille–Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobil-
le–antamansa lupauksen takia. Israelin oli Jumalan 
valittuna kansana määrä asettaa Jumalalle kuuliai-
suuden esimerkki, jota kaikki muut kansat voisivat 
seurata (5. Moos 4:5–8). Näemme myöhemmin, että 
odotamme vielä tämän toteutumista!

Muinainen Israel epäonnistui. Sen sijaan että Israel 
olisi Jumalan käskyjä noudattamalla noussut johtoase-
maan kansojen keskuudessa, se päätti seurata ympäröi-
vien pakanakansojen tapoja! Israel epäonnistui täysin, 
siitä ei tullut “pappisvaltakunta” eikä “pyhä kansa” (2. 
Moos 19:5–6), ei esimerkki, jota maailma voisi seurata.  

Miksi kansa ei kyennyt tottelemaan Jumalaa? Vas-
taus johdattaa meidät oppitunnin keskeiseen aiheeseen!

2. Millainen on ihmissydän, ihmismieli? Jer. 17:9. 
Onko lihallisen ihmisen mahdollista alistua ilman 
Jumalan henkeä Jumalan lain alaiseksi? Room. 8:7.  

3. Kykeneekö Jumalan henkeä omaamaton ihmi-
nen ymmärtämään–Jumalan lain hengelliset periaat-
teet sisältävää–hengellistä tietoa? 1. Kor. 2:9–11,14.

kommentti: Ihmisluonto on syntinen ilman Ju-
malan henkeä (Gal. 5:19–21), koska saatana, tämän 
maailman jumala, “lähettää” luontonsa–synnilliset 
ominaisuutensa–kaikkiin ihmismieliin (2. Kor. 4:4; 
Ef. 2:2). Käsittelimme tätä jo aiemmissa oppitunneissa.

Jumala pidätti ihmiskunnalta Israelin kansaan 
asti tiedon oikeanlaisesta ihmiselämästä. Jumala an-
toi Israelille käskynsä ja säädöksensä sekä hengellisen 
lakinsa, mutta ei tarjonnut koko Israelille Henkeään. 
Jumalan täydelliset lait eivät voi ratkaista kansakun-
nan ongelmia ilman Jumalan Pyhää Henkeä! Israelin 
ongelmat ja pahuus olivat luonteeltaan hengellisiä. Li-
hallinen mieli vailla Jumalan henkeä ei kykene ratkai-
semaan hengellisiä ongelmia. Muinaisen Israelin kym-
meniä, satoja vuosia kestänyt historia todistaa asian! 

Kun ensimmäinen ihminen, Aadam, hylkäsi elä-
män puun ja söi hyvän- ja pahan tiedon puusta, kyky 
ja voima tehdä hyvää rajoittui ihmishengen tasolle. Ju-
malan Henkeä vailla olevien israelilaisten mieli oli ra-
joittunut, he kykenivät hankkimaan ja ymmärtämään 
pelkästään materiaalista tietoa, kun Jumala opet-
ti heille henkisiä lakejaan. Israelin kansa ei kyennyt 
ymmärtämään, saati tottelemaan täysin Jumalan lain 
hengellistä tarkoitusperää!

Israelin kansakunnan yksi tarkoitus oli todistaa ih-
misen oman kokemuksen kautta, ettei ihminen voi olla 
vanhurskas ilman ihmisessä olevaa Jumalan henkeä.  

4. Tajusiko Jumala solmiessaan liiton israelilaisten 
kanssa, että kansalaiset eivät kykenisi noudattamaan 
liittoa? 5. Moos. 5:28–29. Antoiko Jumala israelilais-
ten ymmärtää hengellisesti oppiläksyt 40 vuoden vael-
luksesta autiomaassa? 5. Moos. 29:4. Tiesikö Jumala, 
että israelilaiset eivät tottelisi saavuttuaan luvattuun 
maahan? 5. Moos. 31:20.

kommentti: Jumala tiesi, että israelilaiset rikkoisivat 
Jumalan kanssa solmimansa liiton! Jumala halusi kui-



pakanallisia 
epäjumalia  
Muinaiset israe-
lilaiset rikkoivat 
sopimuksen totella 
Jumalaa ja alkoivat 
palvoa ympäröi-
vien kansakun-
tien valheellisia 
pakanajumalia.
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tenkin opettaa ihmiskunnalle Israelin kokemuksen ja 
pöyristyttävän esimerkin kautta arvokkaan oppiläksyn.

Jumala saattoi alkuun erinomaisen perimän suo-
man luonnollisen edun omaavan valitun kansan. 
Israelilaiset polveutuivat Aabrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin jumalaapelkäävästä sukulinjasta. Israel epä-
onnistui täysin suotuisasta perimästä ja sille ilmoitetusta 
Jumalan hallituksesta ja laista huolimatta. 

Monet uskovat, että jos lihallisella ihmiskunnalla 
olisi riittävästi tietoa, se voisi ratkaista kaikki ongel-
mansa. Jumala todisti muinaisen Israelin ja Juudan 
lukuisten sukupolvien kautta satojen vuosien aikana 
inhimillisen kokemuksen kautta, ettei ihmismieli 
kykene vastaanottamaan eikä hyödyntämään, ilman 
Jumalan Pyhää Henkeä, annettua tietoa Jumalan 
hengellisestä elämäntavasta, joka löytyy tiivistettynä 
kymmenessä käskyssä–Jumalan hengellisessä laissa. 
Jumala osoitti Israelin kautta, että ihmismieli, “ih-
misen” henki vailla Jumalan Pyhää Henkeä, ei alistu 
Jumalan alaiseksi, ei kykene ratkaisemaan ihmisen ongel-
mia eikä poistamaan pahuutta, jotka kaikki ovat luon-
teeltaan hengellisiä. Lihallinen ihminen ei kykene ym-
märtämään eikä ratkaisemaan ihmiskuntaa vaivaavia 
hengellisiä ongelmia!

Jumala kirjasi historian lehdille muinaisen Israelin 
kautta pysyvät oppiläksyt koko ihmiskunnalle, jot-
ka ihmiskunta saa oppia, kun Jumala avaa muinai-
sen Israelin–ja kaikkien koskaan eläneiden ihmisten 
hengellisen ymmärryksen! 

Hengellinen Israel  
kutsutaan tänään

Aabrahamille annettu lupaus oli kaksinainen–aineel-
linen ja henkinen. Pyhää Henkeä ja ikuista pelastus-
ta ei tarjottu kuitenkaan koko muinaiselle Israelille, 

ainoastaan Jumalan erityistehtäviä varten nimittä-
mille profeetoille ja johtajille, jotka valmistivat Ju-
malan valtakunnan perustamista (4. Moos. 14:24; 
1. Piet. 1:10–11).

Jäljitetään nyt lupauksen hengellinen vaihe Aabra-
hamista tähän päivään saakka.

1. Mikä oli Jumalan Aabrahamille antaman lu-
pauksen toinen osa? 1. Moos. 12:3, viimeinen osa; 
1. Moos. 22:18.

2. Kehen tämä “yksi siemen” viittaa? Gal. 3:8,16.
kommentti: Lupauksen toinen vaihe – “sinussa 

tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä” – 
on viittaus Messiaaseen, pelastukseen hänen kauttaan. 
Tämä lupaus siirtyi Aabrahamin pojalle Iisakille ja Ii-
sakin pojalle Jaakobille, aivan kuten materiaalinen osa 
lupausta (1. Moos. 26:1–5; 35:9–12).

3. Kelle Jaakobin 12 pojasta hengellinen lupaus siir-
tyi? 1. Moos. 49:10; Joh. 4:22.

kommentti: “Valtikka” lupaus koski Juudas-
ta lähtevää kuninkaallista linjaa, joka huipentuisi 
Jeesukseen Kristukseen ja hänen kauttaan saatuun 
iankaikkiseen elämään.

4. Todistaako Luuk. 3:23,34, että Jeesus oli Aabra-
hamin suora jälkeläinen – “siemen”? Polveutuiko Jee-
sus selvästi Juudan heimosta? Jae 33. Huomaa myös 
Hepr. 7:14.

kommentti: Luukas kirjaa Jeesuksen sukulinjan 
Jeesuksen äidin Marian kautta. Luuk. 3:23 mainittu 
Joosef oli Eelin, Marian isän, vävy. Luukas osoittaa, 
että Jeesus polveutui suoraan Aabrahamista (jae 34).

Yksi syy Kristuksen 2000 vuotta sitten ihmisenä 
maan päälle tuloon oli saarnata Jumalan valtakunnan 
evankeliumi silloin Palestiinassa asuvalle israelilais-
jäänteelle. Kristus käski heitä: “Tehkää parannus ja 
uskokaa evankeliumi” (Mark. 1:14–15).

Huomaa, että Jumala ei poistanut senaikaisten 
Israelin jälkeläisten hengellistä sokeutta.

5. Miksi Jeesus puhui kansanjoukoille vertauksil-
la? Mark. 4:10–11. Tekivätkö ne hänen opetuksensa 
selkeämmäksi? Jae 12. 

kommentti: Jumalan tarkoitus ei ollut myön-
tää hengellistä ymmärrystä eikä parannusta kaikil-
le Israelin jälkeläisille, kun Kristus saapui ensim-
mäisen kerran. Israel saa mahdollisuuden pelastua 
tulevaisuudessa, kuten näemme pian.

6. Muista aiemmin oppimasta, ettei kukaan voi 
tulla Kristuksen tykö eikä ole todellisen kääntymyk-
sen tehnyt, ellei Isä kutsu henkilöä (Joh. 6:44). Kuinka 
monta ihmistä Isä kutsui Kristuksen opetuslapseksi 
3½ vuoden julistuksen aikana? Apt. 1:15.



varttaminen  Tämä oksastettu omenapuu kuvaa 
pakanoita, jotka oksastetaan luonnolliseen “öljypuuhun” 
(Israeliin) “hengellisiksi israelilaisiksi” (Room. luku 11).
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kommentti: Tuhansista, jotka kuulivat Jeesuksen 
evankeliumin julistuksen Jumalan valtakunnasta, 
vain 120 uskoi!

7. Lupasiko Jeesus aiemmin lähettää opetuslapsil-
leen Pyhän Hengen? Joh. 14:26; 16:7. Missä Kristus 
käski heidän odottaa Jumalan henkeä? Luuk. 24:49. 

8. Milloin Jumala täytti lupauksensa ja lähetti 
Pyhän Henkensä? Apt. 2:1–4.

kommentti: Jumala lähetti Pyhän Henkensä hel-
luntaina 31 jKr., 50 päivää Kristuksen ylösnouse-
muksen jälkeen siittämään Kristuksen opetuslapset ja 
antamaan heille voiman.

9. Kuka nousi puhumaan helluntainpäivänä eri 
kansoista yhteen kerääntyneille juutalaiskansanjou-
kolle? Apt. 2:14. Kuinka monta Jumala kutsui julis-
tuksen tuloksena? Jae 41. Miten he toimivat saadak-
seen Jumalan hengen? Jae 38.

10. Kun uudet käännynnäiset vastaanottivat Ju-
malan hengen, mihin he automaattisesti liittyivät? 1. 
Kor. 12:13. Mistä ruumiista Paavali puhui? Jae 27; 
Ef. 1:22–23; Kol. 1:18.

kommentti: Apostoli Paavali vertaa 1. Korinttolais-
kirjeen luvussa 12 ihmiskehoa Jumalan seurakuntaan. 
Paavali puhuu jakeessa 13 “kastamisesta” –asettami-
sesta– hengelliseen “ruumiisen” eli Jumalan seurakun-
taan. Kun henkilö vastaanottaa Jumalan hengen, onko 
henkilö automaattisesti Hengestä siitetty Jumalan seu-
rakunnan jäsen. (Jos pohdit, onko Jumala on kutsunut 
sinut seurakuntaansa, ota pastoreihimme yhteyttä, jot-
ka voivat opastaa tässä tärkeässä hengellisessä asiassa. 
Oppitunnissa 12 neuvotaan, kuinka voit ottaa yhteyt-
tä Jumalan Filadelfian seurakunnan pastoreihin.) 

Tuona ikimuistoisena helluntaina Jumalan seura-
kuntaan kutsumat olivat juutalaisia tai juutalaiskään-
nynnäisiä (Apt. 2:5,14). Tuona aikana ei ollut pakana 
(ei-israelilaisia) käännynnäisiä.

11. Milloin ja miten Jumala avasi pelastuksen paka-
noille? Lue koko apostolien tekojen luku 10, huomaa 
varsinkin jakeet 34–35. Katso myös Apt. 28:28.

kommentti: Noin 10 vuotta sen jälkeen kun Juma-
la oli saattanut alkuun hengellisen seurakuntansa, hän 
alkoi kutsua pakanoita parannukseen ja pelastukseen. 
Muista kuitenkin, että lupaus pelastuksesta annettiin 
Aabrahamille ja tämän jälkeläisille! Miten pakana 
saattoi tulla saman lupauksen perilliseksi?

12. Miten henkilöstä, joka ei ole Aabrahamin suo-
ra jälkeläinen, tulee Aabrahamille tehdyn hengellisen 
lupauksen “perillinen”? Gal. 3:27–29.

kommentti: Paavali osoittaa, että ainoa tapa, jolla 
pakanat voivat tulla Aabrahamille tehdyn pelastus-

lupauksen perillisiksi, on tulla Aabrahamin lapsiksi 
(“siemen”), hengellisiksi pojiksi, Kristuksen kautta! 
Kaikkien kansojen kansalaisista voi tulla Jumalan 
Aabrahamille tehtyjen hengellisten lupausten “pe-
rillisiä” olemalla Kristuksen kautta Aabrahamin 

“siemen”.
Gal. 3:7 kertoo: “Tietäkää siis, että ne, jotka us-

koon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.” Jos olet 
Hengestä siitetty kristitty, Aabraham on rodustasi 
huolimatta uskon kautta “isäsi”, ja sinä olet oikeutettu 
hengellisten lupausten perillinen!

Entä israelilaiset? Riittääkö, että on syntynyt israe-
lilaiseksi? Täytyykö myös israelilaisen tulla Kristuksen 
omaksi, jota hän saa vastaanottaa lupaukset?

Paavali kuvaa Roomalaiskirjeen luvussa 11 oksan 
oksastamista oliivipuuhun, mikä kuvaa Kristuksen 
kautta hengelliseksi pojaksi tulemista.

13. Osoittaako Paavali, että israelilaiset, joita 
oliivipuun oksat edustavat, ovat olleet hengellisesti 
paadutettuja? Room. 11:7,25. Miksi? Jakeet 20,32.

14. Taitettiinko Israel oliivipuusta, jotta pakanat 
voitaisiin oksastaa siihen? Jakeet 17,24.

kommentti: Paavali kuvaa Israelia luonnollisena 
oliivipuuna, joiden oksat taitetiin pois epäuskon takia–
koska kansa oli tottelematon Jumalalle–mikä mah-
dollisti sen, että Jumala saattoi varttaa oliivipuuhun 
villejä oksia–pakanoita.

Jumala on sallinut Israelin paatua hengellisesti suun-
nitelmansa täyttämiseksi, johon kuuluu pakanoiden 
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seurakuntaan kutsuminen. Kuten kohta näemme, Ju-
malalla on tietty tarkoitus seurakunnalleen–Juma-
lan valtakunnan valmistamisessa ja siinä palvelemises-
sa! Tämä tarkoitusperä johtaa koko maailman–sekä 
israelilaisten että pakanoiden–pelastamiseen!

15. Voidaanko Israel–vaikka nyt “taitettu pois” – 
oksastaa takaisin? Jakeet 23–24.

kommentti: Muinaisen Israelin paatumus ei 
ole ikuinen. Se saa ymmärtää ja osallistua Jumalan 
pelastussuunnitelmaan tulevana aikana (jae 26).

Tällä välin vain suhteellinen harva Jumalan kutsu-
ma israelilainen on tullut “hengelliseksi israelilaisek-
si”. Kristuksen kautta sekä israelilaiset että pakanat 
tulevat osaksi hengellistä Jumalan perhettä (Ef. 2:19), 
heidät yhdistetään yhdeksi hengelliseksi ruumiiksi– 
Jumalan seurakunnaksi! (Gal. 3:28).

16. Vaikka Jumalan henki ei ollut muinaisten israe-
lilaisten ulottuvilla, miksi heidät nimitettiin? 1. Aik. 
13:2; Apt. 7:38.

kommentti: Israel oli nimeltään “Israelin seurakun-
ta”, koska kansa edusti fyysisesti hengellistä seurakun-
taa, jonka Kristus saattoi alulle tullessaan ensimmäi-
sen kerran (Matt. 16:18). Tässä on toinen esimerkki 
Jumalan suunnitelman kaksinaisuuden periaatteesta.

Jumala valmistaa valtakuntaansa kahdessa vaiheessa. 
Ensin oli Vanhan testamentin Israel; lihallismielinen il-
man Jumalan Pyhää Henkeä; Israelin lihallinen seura-
kunta. Uuden testamentin aikana hengestä siitetyt Ju-
malan lapset ovat kaikista kansallisuuksista koostuva, 
Kristuksen kautta “hengellisiksi israelilaisiksi” tullut 
hengellinen Jumalan seurakunta. (Vanha ja uusi liitto 
kuvaa Jumalan suunnitelman kaksinaisuutta, mikä 
katetaan seuraavalla oppitunnilla.) 

Uuden testamentin Jumalan seurakunta on vas-
taanottanut Jumalan hengen. Jumala valmistaa Hen-
kensä kautta seurakuntansa jäseniä syntymään Perhee-
seensä, joka hallitsee ja palauttaa Jumalan hallituksen 
Kristuksen palatessa maan päälle!

17. Ovatko Kristuksen ruumiissa eli seurakunnas-
sa olevat osa Jumalan hengellistä perhettä? Ef. 2:19. 
Kuka muodostaa tämän rakennuksen perustuksen? 
Jakeet 19–22. 

kommentti: Paavali vertaa Jumalan seurakuntaa 
rakennukseen. Jumala herätti Israelin kautta profeet-
toja, jotka muodostavat–yhdessä Uuden testamen-
tin apostolien kanssa–tosi seurakunnan perustuksen, 
jonka kulmakivi on Jeesus Kristus.

18. Saivatko muinaiset patriarkat ja profeetat–jotka 
Jumala kutsui ennen kuin Kristus perusti uuden testa-
mentin seurakunnan–Pyhän Hengen? 1. Piet. 1:10–11.

kommentti: Huomaa, että “Kristuksen Henki... oli 
heissä.” Jumala antoi Henkensä vain ihmisille, jotka 
hän kutsui erityistehtävää varten. Jumala mm. innoitti 
ja kirjasi profeettojen kautta Raamatun Vanhan tes-
tamentin. Nämä harvat Pyhän Hengen omaavat syn-
tyvät Jumalan valtakuntaan, kuten Heprealaiskirjeen 
luvussa 11 selvästi kerrotaan. 

Jumalan seurakuntaan tänään kutsutuilla on myös 
suuri työtehtävä. Kristuksen tehtävä nykyseurakun-
nalle on julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumi 
(Matt. 24:14; Ilm. 10:11) ja toimittaa varoitusviesti 
nykyiselle Israelille (Hes. 3:17–19).

19. Koulutetaanko Jumalan seurakuntalaisia tehtä-
vään huomisen maailmassa? Ilm. 2:26–27; 5:10; 20:4.

kommentti: Kaikki Jumalan toimet ihmiskunnalle 
valmistavat Jumalan valtakuntaa! Jumala todisti mui-
naisen Israelin kautta, että ihmiset ovat avuttomia 
ilman Jumalan Henkeä. Tämä oppiläksy on jo todis-
tettu, ja Jumala on nyt antanut hengelliselle Israelille, 
Jumalan seurakunnalle, Pyhän Hengen! Hengellistä 
Israelia koulutetaan parhaillaan hallitsemaan Kristuk-
sen hengellisenä “pappisvaltakuntana”. Kun Kristus 
palaa, se auttaa Kristusta palauttamaan Jumalan halli-
tuksen kaikille maapallon ihmisille ja opettaa kaikille 
kansoille Jumalan suurenmoisen elämäntavan!

Entä muinainen Israel sekä heidän jälkeläisensä? 
Epäonnistuiko tämä lihallinen kansakunta täysin? 
Saako se vielä mahdollisuuden toimia esimerkkinä, 
jota maailma seuraa?

Jumalan tuhatvuotiskauden  
esimerkillinen kansa

Jumala paljastaa, ettei hän ole hylännyt valittua kan-
saansa. Jumala ei ole unohtanut muinaisen Israelin 
kanssa solmimaansa liittoa. Jumala tarjoaa vielä nykyi-
sen Israelin jälkeläisille mahdollisuuden elää lakiensa 
mukaisesti, vaikka heidän esi-isänsä epäonnistuivat 
tuhansia vuosia sitten. Tällä kertaa kansa tottelee! Kat-
sotaan ja ymmärretään, miten Jumala toteuttaa tämän 
lähitulevaisuudessa. 

1. Tiesikö Jumala, että Aabrahamin jälkeläiset hyl-
käisivät Jumalan ja Jumalan tien? 5. Moos. 31:16. Mi-
ten Jumala rankaisi heitä? Jakeet 17–18; Luuk. 4:25–28.

kommentti: Jumala tiesi, että muinaiset israelilaiset 
hylkäisivät hänet ja tekisivät vakavia syntejä. Rangais-
tus tottelemattomuudesta oli, että Jumala salli ottaa 
kansan vangiksi ja hajottaa muiden kansojen keskuu-
teen. Nykyään vain pieni Israelin jälkeläisten vähem-
mistö, lähinnä Juudan heimo, elää nykyisessä Israelin 
valtiossa–osassa muinaisen Israelin “luvattua maata”.
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2. Edellä mainittu H. Armstrongin kirja Yhdysval-
lat ja Britannia profetioissa kertoo Raamatun profetias-
ta, joka paljastaa, että Israelin syntymäoikeusheimot 
(Efraim ja Manasse) viedään jatkuvien kansallisten 
syntien vuoksi taas kerran vankeuteen. Hajautetaan-
ko nykyisen Israelin jälkeläiset ympäri maapalloa? Jes. 
11:11–12. Kääntyvätkö he Jumalan puoleen ahdistuk-
sessa lopun aikana? 5. Moos. 4:29–30. (Huomaa erityi-
sesti jakeen 30 “aikojen lopussa”.) Muistaako Jumala 
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tekemänsä 
liiton? Jae 31.

3. Palauttaako Jumala vankeudessa olevan kan-
sansa uudelleen Aabrahamille luvattuun maahan? 
5. Moos. 30:1–5. Minä aikana Israelin jäännös koo-
taan yhteen? Jes. 27:12–13.

kommentti: “Suuri pasuuna” on “viimeinen pasuu-
na”, joka julistaa Jeesuksen Kristuksen paluun maan 
päälle kuninkaiden Kuninkaana (1. Tess. 4:16; Ilm. 
11:15). Palatessaan Kristus etsii ja palauttaa Israelin ny-
kyisen jäännöksen lopun ajan vankeudesta.  Pian koh-
taavassa suuressa ahdistuksessa hengissä selviytyvät 
palautetaan takaisin Palestiinan maahan, jossa kaikki 
13 heimoa asutetaan  entisille asuinmailleen.

4. Onko ympäri maailmaa vangiksi joutuneen Israe-
lin tuleva exodus huomattavasti suurimittaisempi kuin 
Mooseksen päivien exodus Egyptistä? Jer. 16:14–15; 
23:7–8.

kommentti: Jumala innoitti Jeremian profetoi-
maan jo noin 600 eKr. tästä tulevasta exoduksesta. 
Ensimmäinen pienimuotoisempi exodus oli edelläkävi-
jä, toiselle paljon laajakantaisemmalle exodukselle!

Huomaa, että yhteen koottuja israelilaisia ei muu-
teta kuolemattomiksi Kristuksen palatessa, vaan että 
heidät palautetaan muinaiseen luvattuun maahan 
fyysisinä ihmisinä.

5. Kun israelilaiset ovat palanneet esi-isälleen Aab-
rahamille luvattuun maahan, yhdistääkö Jumala Juu-
dan ja Israelin kansat? Hes. 37:16–22. Kuka on heidän 
kuninkaansa? Jakeet 24–25; Jer. 30:9.

kommentti: Kristuksen palattua elinaikanaan kuo-
levaisena kuninkaana kaikkia Israelin heimoja hallin-
nut Daavid herätetään kuolemattomaksi. Jumala lu-
pasi jo kauan sitten, että Daavidista tulee uudelleen 
Israelin kuningas, kun Jumala yhdistää muinaisen 
Israelin nykyiset jälkeläiset.

6. Suoko Jumala kokoamalleen kansalle ensimmäi-
sen kerran katuvaisen asenteen? Jer. 31:8–9; 50:3–5. 
Puhdistaako Jumala ihmiset synnistä? Hes. 36:24–
25; Jer. 33:7–8. Antaako Jumala ihmisille Pyhän 
Henkensä, jotta he voivat totella häntä? Hes. 36:26–27.  

kommentti: Israelin lapset tekevät parannuksen 
ja itkevät katkerasti pahuuttaan, miksi Jumalan ti-
lapäisesti hylkäsi heidät ja salli kansallisen vankeu-
den–herättääkseen kansan! He etsivät Jumalaa tosis-
saan, tekevät parannuksen synneistään, vastaanottavat 
Jumalan Pyhän Hengen, ja liittyvät “iankaikkiseen 
liittoon, jota ei pidä unhotettaman” (Jer. 50:5). Tämä 
ei ollut mahdollista vanhan liiton päivinä, kun koko 
kansakunnalta puuttui Jumalan henki.

Muista, että ilman Pyhää Henkeä, muinaisella Isra-
elilla ei ollut “sydäntä” totella Jumalaa (5. Moos 5:29, 
29:4). Kun Jumala antaa Henkensä valitulle kansal-
leen, se on kuuliainen eikä poikkea Jumalan elämänta-
vasta (Jer. 32:39–40). Jumalan Pyhä Henki mahdollis-
taa kuuliaisuuden! Jumala haluaa koko ihmiskunnan 
oppivan tämän oppiläksyn! Jumala todisti Israelin 
esimerkin kautta, että ihminen on avuton ilman 
Pyhää Henkeä! Kun ihminen omaa Jumalan Pyhän 
Hengen, Israelin kansa ja koko ihmiskunta ymmär-
tävät Jumalan tien ja kykenevät tottelemaan Jumalaa 
kaikesta sydämestä!

7. Opettaako Jumala katuville, hengestä siitetyille is-
raelilaisille tiedon ja ymmärryksen elämäntavastaan? Jes. 
54:13; Jer. 3:15. Johtaako tämä lopulta ihmisten synty-
miseen Jumalan perheeseen? Jes. 45:17; Room. 11:26–27.

8. Saattaako Jumala luonnonlait toimimaan totte-
levaisten ihmisten eduksi tuhatvuotisen valtakunnan 
aikana? Jes. 41:18; Hes. 34:26; Mal. 3:10–12. Iloitse-
vatko ihmiset suuresti Jumalan heille suomasta run-
saasta sadosta ja karjasta? Jer. 31:12. Onko ruokaa 
yltäkylläisesti? Aam. 9:13.

kommentti: Jumala suo tuhatvuotisen valtakun-
nan aikana tottelevaiselle Israelille suuria aineellisia 
esi-isille luvattuja siunauksia, jotka he olisivat saaneet, 
jos olisivat aikanaan totelleet (3. Moos 26; 5. Moos.28).

Britannian ja Yhdysvaltojen (Efraim ja Manasse) 
lähihistorian rikkaudet ja valta ovat vain esimakua 
suuremmista tulevista rikkauksista ja vallasta (Ju-
malan palveluksessa), kun koko Israel elää Jumalan 
hallituksen alaisuudessa.

9. Aabrahamin jälkeläisten profetoitiin tulevan 
suurilukuisiksi (1. Moos 13:16). Saavuttaako Israelin 
väestömäärä tuhatvuotisessa valtakunnassa huippun-
sa? Hes. 36:10–11; Hoos. 1:10–11. Kuinka Jumala 
kuvaa tulevaa israelilaisten räjähtävän väestömäärän 
kasvun leviämistä kaikkiin maailman osiin? Jes. 27:6.

10. Periikö Israel koko maailman? Jes. 54:2–4. Mi-
ten tämä vaikuttaa pakanoihin? Jes. 61:9. Haluavatko 
myös pakanat oppia Jumalan tien ja olla kuuliaisia 
Kristukselle? Jes. 2:1–3.



IN
D

EX O
PEN

jumalan hengen symboli  Eloisa, 
virkistävä vesi, Pyhän Hengen symboli, jota Jumala 
tarjoaa huomisen maailmassa Israelin jälkeläisille.
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kommentti: Israelin oli tarkoitus olla siunauksena 
muulle maailmalle materiallisesti sekä hengellisesti. 
myös pakanoita siunataan, kun he seuraavat Israe-
lin erinomaista Jumalalle kuuliaisuuden esimerkkiä! 
Myös pakanoita siunataan, kun he tulevat hengellises-
sä mielessä Aabrahamin “siemeneksi” – hengellisiksi 
israelilaisiksi Kristuksessa (Gal. 3:28–29) – Jumala-
perheeseen Hengestä siitetyiksi ja lopulta Hengestä 
syntyneiksi!

Tuhatvuotisessa valtakunnassa Israel on todellinen 
Jumalan mallikansa–kansakunta, jota kaikki kansat 
haluavat seurata.  

Entä muinaiset israelilaiset, kauan aikaa sitten syn-
neissään kuolleet? Saavatko he mahdollisuuden pa-
rannuksentekoon, saavatko he vastaanottaa Jumalan 
hengen, totella Jumalaa ja tulla Jumalan hallitsevan 
perheen jäseniksi?

Muinaisesta Israelista  
tulee “pyhä kansa”

“Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa [Israelia], jon-
ka hän on edeltätuntenut”, kirjoitti apostoli Paavali 
(Room. 11:2). Muinainen Israel saa sekin mahdolli-
suuden vastaanottaa Jumalan Pyhän Hengen ja totella 
Jumalaa kokosydämisesti. Miten tämä on mahdollis-
ta? Muinaiset israelilaiset kuolivat tuhansia vuosia sit-
ten! Mikä on muinaisen Israelin osa Jumalan suuressa 
yleissuunnitelmassa?

1. Haluaako Jumala, että koko ihmiskunta op-
pii tuntemaan hänen yleissuunnitelmansa? 1. Tim. 

2:4; 2. Piet. 3:9. Tarjotaanko koko Israelille tilaisuus 
hengelliseen pelastukseen? Room. 11:26.

2. Herätetäänkö profetian mukaan tuhatvuoti-
sen valtakunnan jälkeen ihmiset fyysiseen elämään? 
Ilm. 20:5 (ensimmäinen osa), 11–13.

kommentti: Kaikki Aadamin jälkeen eläneet ja 
kuolleet ihmiset, jotka eivät tunteneet Jumalan pelas-
tussuunnitelmaa, herätetään kuolleista ja saavat oppia 
pelastuksesta! Tämä ylösnousemus fyysiseen elämään 
tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Tänä ai-
kana kuolleista herätetyt saavat elää täydet 100 vuotta 
(Jes. 65:20).

Näille fyysisille kuolevaisille annetaan ensimmäinen 
aito mahdollisuus vastaanottaa Jumalan Pyhä Henki, 
kasvaa Jumalan pyhässä vanhurskaassa luonteessa ja 
syntyä osaksi maailmankaikkeutta hallitsevaa Juma-
lan perhettä! Heille opetetaan Jumalan elämäntapa 
ja heidät tuomitaan Jumalan sanan mukaisesti (Ilm. 
20:12) – samoin kuin Jumalan seurakunta tuomitaan 
tänään (1. Piet. 4:17). (Tuleva oppitunti käsittelee tätä 
hämmästyttävää tulevan tuomion aikaa.)

3. Herääkö muinainen Israel henkiin Ilmestyskir-
jan luvun 20 suuren, valkean valtaistuimen tuomiolla? 
Hes. 37:1–11. Huomaa varsinkin jae 11. Mitä israeli-
laiset lausuvat, kun Jumala palauttaa heidät fyysiseen, 
kuolevaiseen elämään? Jae 11, viimeinen osa. Miten 
Jumala vastaa? Jae 12. Mitä Jumala antaa heille? Jae 
14. Saako muinainen Israel tuntea todellisen Jumalan? 
Jae 13.

kommentti: Jumala ei epäoikeudenmukainen. 
Hän ei kiellä keneltäkään ihmiseltä mahdollisuutta 
hengelliseen pelastukseen. Jokaiselle henkilölle tar-
jotaan tilaisuus, myös muinaisille israelilaisille, jotka 
kuolivat tuntematta Jumalan suunnitelmaa. Myös hei-
dät herätetään kuolleista ja heille tarjotaan tilaisuutta 
oppia–ilman paholaisen viettelyä!

Hesekielin kirjan luvun 37 “laakso täynnä kuivia 
luita” kuvaa koko Israelia–joka eli ja kuoli hengellises-
ti sokeana–mutta herätetään entisenlaisena kuolleista 
uuteen kuolevaiseen ymmärryksen elämään. Israeli-
laisten mielet avataan–he ymmärtävät ensimmäistä 
kertaa tiedon Jumalan elämäntavasta, koska he saavat 
Jumalan Pyhän Hengen.

Muinaisista israelilaisista tulee lopulta Aabrahamin 
hengellisiä lapsia, jotka he perivät lupauksen iankaikki-
sesta elämästä Jumalan valtakunnassa. Jumala innoit-
ti Paavalin kirjoittamaan, lopulta, “kaikki Israel on 
pelastuva”. Koko Israel on esimerkkikansa, joka hyö-
dyttää koko maailmaa! Israelista tulee lopulta “pyhä 
kansa” (2. Moos. 19:6).
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oppikurssiin 
LIITTYVÄÄ LISÄLUKEMISTA

Suosittelemamme kirjallisuus  
liittyy oheisen oppikurssin sisältöön.

tapahtumat koskevat Yhdysvaltoja, Britanniaa, Saksaa, 
länsimaita sekä Venäjää.”  

“Olemme löytäneet tämän keskeisen avaimen!”
“Avain on tieto amerikkalaisten ja brittiläisten – 

sekä myös saksalaisten – identiteetistä Raamatun pro-
fetioissa. Juuri tämä silmämme avaava hämmästyttä-
vänlaatuinen identiteetti on kaikkein vahvin todiste 
siitä, että Pyhä Raamattu on Jumalan inspiraation 
tulos ja auktoriteetti! Se on myös vahvin todiste elävän 
Jumalan aktiivisesta olemassaolosta!”

Jos et ole lukenut Yhdysvallat ja Britannia profetiois-
sa -kirjaa, kehotan sinua lukemaan tai kertaamaan sen. 
Tämä elintärkeä kirja on tänään tärkeämpi kuin kos-
kaan aikaisemmin! Sen avaamat profetiat ovat erittäin 
kiireellisiä!

Kyseessä on yksi maailman tärkeimmistä kirjois-
ta! Olen henkilökohtaisesti todennut, kuinka tämä 
kirja on muuttanut monta ihmiselämää radikaalisti 
parempaan suuntaan. 

H. Armstrong kirjoitti, että Raamatun profetiat 
ovat “varoitus meille–englanninkielisille kansoille–va-
roitus elämästä ja kuolemasta”. Kuinka paljon kipeäm-
min lausuma pätee nyt vuosikymmenien jälkeen!

Maailman johtajat kiertävät maailmaa kuumeises-
ti, etsien rauhaa, mutta jatkaen sodan tiellä, koska he 
eivät tunne sodan eikä rauhan syytä! Monta voimaa, 
pyrkimystä ja salaliittoa työskentelee jatkuvasti edis-
tääkseen väkivaltaa, joka räjähtää kaikkialla. Voisim-
me välttää maailmanlaajuisen katastrofin, jos 
ymmärtäisimme, että profetioiden kadonnut avain 
on löytynyt, jos ottaisimme vaarin Yhdysvallat ja 
Britannia profetioissa -kirjan viestistä!

Tämän Ikuisten aikojen salaisuus-kirjan lukua viisi 
mukailevat oppitunti käy käsi kädessä Yhdysvallat ja Bri-
tannia profetioissa -kirjan kanssa. Se paljastaa Jumalan 
elintärkeän tarkoitusperän, miksi Jumala valitsi muinai-
sen Israelin kansan, ja antaa Israelin historialle oikean 
asiayhteyden. Vaikka jotkut ovat syyttäneet H. Armst-
rongin kirjan oppeja rasistiksi, asia on päinvastainen. 

Kirja kertoo, kuinka Jumala saattaa kaikki ihmiset, rodut, 
kansat ja kielet iankaikkisesti perheeseensä. Tämän kau-
niin kuvauksen tulisi täyttää meidät kunnioituksella 
suurta, mahtavaa, ikuista Jumalaa kohtaan! 

Kun ymmärrät Jumalan valtavan tarkoituksen mui-
naisen Israelin kutsumisessa, ymmärrät vihdoin, mitä 
jakeet Jumala “joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelas-
tuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim. 2:4) 
ja että hän “ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että 
kaikki tulevat parannukseen” (2. Piet. 3:9) tarkoittavat.

Oppitunti selventää myös, miksi on tärkeää, että 
opimme Israelin historiasta–jotta voimme saattaa Is-
raelin keskeneräisen työn valmiiksi! Näemme, että 
tämä vastuullinen, merkityksellinen työ koskee mei-
tä jokaista henkilökohtaisesti. Meille kuuluu vastuu 
toitottaa Jumalan varoitusviestiä pasuunalla Israelin 
kansoille sekä muulle maailmalle. 

Toivon, että oppitunti innoittaa ja valistaa sinua.


