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kuinka julkaisusi on rahoitettu
Julkaisusi on rahoitettu Jumalan Filadelfian seurakunnan jä-
senten ja seurakunnan tukijoiden vapaaehtoisten kymmenys-
ten ja lahjoitusten kautta. Jos haluat auttaa tässä suuressa maa-
ilmanlaajuisessa työssä, joka julistaa ja julkaisee evankeliumia 
kaikille kansoille, voit liittyä vapaaehtoiseksi työn avustajaksi.

Luin juuri Raamattukirjekurssin 6 oppikurssista helve-
tistä. En ole koskaan ymmärtänyt helvetti-käsitettä ja 
kuinka rakastava Jumala haluaa ikuisesti rangaista ra-
kastamiansa ihmisiä. Nyt ymmärrän asian paremmin ja 
vaikuttaa loogisemmalta lakkauttaa ihmisen olemassa-
olo. Kiitos työstänne hyvän uutisen ja varoituksen julis-
tamiseksi. Meidän kaikkien olisi parasta ottaa varsin va-
kavasta varoituksesta vaari ja olen iloinen, että julistatte 
sitä kuuluvasti. Rukoilen työn kantavuuden ja levikin 
puolesta. Haluan kiittää myös auttavista ja opettavista 
lehdistänne ja tietenkin kirjasista.

N. T., Abilene, Texas, usa

Kiitos kaikille kirjekurssin työntekijöille. Oppikurssi on 
todella hyvä ja pidän tallessa tarkasti kaikki sen jaksot. 

Kurssi on ajatuksia herättävä ja auttaa tutkiskelamaan 
ihmisluontoa Jumalan Sanan valossa. Värikuvat ovat 
osuvia ja kauniita.

Oklahoma, usa

Olen Trumpet -lehden sekä Herbert W. Armstrong raa-
mattukirjekurssin tilaaja. Olen käynyt ensimmäisen 
oppikurssin läpi ja oppinut sen kautta paljon. Haluai-
sin tilata myös Royal Vision.lehden. Tiedän, että pyy-
dän paljon, mutta toivoisin, että lähettäisitte myös 
kurssiin kuuluvan lisälukemisen, kirjaset—Onko Ju-
mala olemassa? sekä Todiste Raamatun paikkansapi-
tävyydestä. Koetan muuttaa elämäni suuntaa parem-
paan ja haluan seurata Jumalaa. Haluan oppia mah-
dollisimman paljon, kaiken, Raamatusta ja Jesuksesta 
Kristuksesta, vapahtajastamme. Kiitän kaikesta lähet-
tämästänne oppimateriaalista.

K. R., Bristol, Tennessee, usa

Raamattukurssi on hyvä tietolähde kenelle tahansa, joka 
on valmis oppimaan ennakkoluuloitta Jumalan tiestä.

Ymmärrän nyt syyn maailmantapahtumiin. Kristus 
palaa ja lakkauttaa ihmisen hallinnon.

Kiitos kaikille, jotka tarjoavat opetusta kaikille sitä 
pyytäville.

L. D., Saint-Laurent, Quebec, Canada

Kirjeitä  
kurssilaisilta



jumalan laki
Apostoli Paavali osoitti, 

että kristillisen elä-
mäntavan juuret ovat 
” laissa ja profeetoissa”, 
jotka ovat osa nykyistä 
Vanhaa testamenttia.  

Kuvassa  hepreankieli-
nen Vanha testamentti.
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kristinusko
on elämäntapa

Kristinusko on elämäntapa. Tämä on tosiasia, joka käy selvästi esiin Raamatusta. 
Millaisesta elämäntavasta on kyse ja kuinka voimme ja elää sen mukaisesti?

U
uden testamentin alkuaikojen Ju-
malan seurakunnasta kerrotaan Apos-
tolien teoissa, joka kertoo tärkeimmistä 
tapahtumista mahdollisemman lyhy-
esti. Sen mukaan kristityn tulee elää 

elämäänsä—toimittaa ja noudattaa tiettyjä asioita ja 
normeja—tietyllä tavalla. 

Apollos oli muinainen kristitty. Hän oli erinomai-
nen puhuja, tunsi Vanhan testamentin kirjoitukset 
erinomaisesti ja saarnasi rohkeasti. Apolloksen ym-
märrys ei ollut kuitenkaan riittävä. Harras Jumalan 
seurakunnan pariskunta ryhtyi opastamaan häntä. 

Huomaa seuraava Apostolien tekojen 18:26 ker-
tomus: “…kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuun-
nelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle 
tarkemmin Jumalan tien”. Raamatussa kuvattu tosi 
kristinusko on elämän “tie”—Jumalan tie!

Juuret Vanhassa testamentissa
Apostoli Paavalin aikana kuninkaalliset, valtioiden 
päämiehet ja hallituksen virkailijat käsittivät kristit-
tynä olemisen tietynlaiseksi elämäntavaksi. Huomaa, 
kuinka Juudean maaherra Feeliks reagoi, kun Paavali 
kotiarestissa ollessaan puolusti elämäntapaansa—kris-
tityn tietä: “Mutta Feeliks, jolla oli hyvin tarkka tieto 
tästä tiestä, lykkäsi heidän asiansa toistaiseksi” (Apt. 
24:22).

Paavali selitti aikaisemmin Feelikselle: “Mutta sen 
minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, 
jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, 
että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna [nykyi-
sessä Vanhassa testamentissa olevissa] laissa ja profee-
toissa” (jae 14).

On tärkeää, että ymmärrämme seuraavan asian: 
Kristityn elämäntavan juuret pohjautuvat Vanhaan 
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testamenttiin, kymmeneen käskyyn sekä muihin 
“kymmenen peruskäskyn” periaatteisiin pohjautuviin 
Jumalan lakeihin. 

Jumalan tie on järkeenkäypä elämäntapa. Jumalan 
Sana opastaa käytännöllisesti, kuinka hoidamme ta-
loutta, kuinka rakennamme ja kasvatamme onnistu-
neen avioliiton ja ylläpidämme onnistuneesti terveyttä. 
Jumalan laki on yksinkertaisesti tie kaikkeen hyvään 
elämässä—tie rauhaan, onneen ja lopulta tie ikuiseen, 
täynnä tyydyttäviä tehtäviä sisältävään elämään!

Jumalan suuri laki on normi
Jumalan tarkoitusperä on, että tulemme hänen kal-
taisekseen—että kehitämme täydellisen, hengellisen, 
hänen kaltaisensa luonteen, jonka voi tiivistää sanal-
la rakkaus. Koska Jumala on rakkaus (1 Johanneksen 
kirje 4:8, 16), hänen hengestä siitettyjen lastensa tulee 
kasvaa hänen rakkaudessaan. 

Raamattu määrittelee jumalallisen rakkauden. Jo-
hannes, jota kutsutaan “rakkauden apostoliksi”, kir-
joittaa: “Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme 
hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat” 
(1 Johanneksen kirje 5:3).

Apostoli Jaakob sanoi kymmenen käskyn olevan 
kuninkaallinen vapauden laki (Jaak. 2:8–12), koska 
se vapauttaa sitä noudattavan tämän maailmamme 
satuttavan elämäntavan kahleista. Kymmenen käskyä 
ilmaisee Jumalan suuren rakkauden lapsiaan kohtaan.

Jeesus Kristus sanoi opetuslapsilleen kohta ennen 
ristiinnaulitsemista: “Jos te pidätte minun käskyni, 
niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä 
olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudes-
saan” (Johanneksen evankeliumi 15:10). Jumalan rak-
kaus ja hänen lakinsa ovat täydellisessä harmoniassa 
keskenään. Ne eivät ole ristiriidassa keskenään, kuten 
jotkut ovat erehdyksellisesti uskoneet. Jeesus sanoi suo-
raan seuraavasti: “ Jos te minua rakastatte, niin te pi-
dätte minun käskyni” (Johanneksen evankeliumi 14:15).

“Testi käsky”
Monet kristityiksi itseään kutsuvat väittävät noudatta-
vansa kymmentä käskyä; kuitenkaan useimmat eivät 
halua viettää Jumalan seitsemännen päivän sapattia. 

Harvat havaitsevat, että sapatin pito on se suuri 
merkki, joka ilmaisee tosi kristityn. Raamatun mukaan 
neljäs käsky on testikäsky! Seitsemännen päivän sapatin 
noudattaminen paljastaa Jumalalle henkilön aikomuk-
sesta elää vakaasti Jumalan jokaisen Sanan kautta. 

Opimme jo aikaisemmin, että Jumala määrittelee 
kristityn henkilöksi, joka on Jumalan Pyhästä Hen-

gestä siittämä (Room. 8:9–11). Apostoli Pietari ker-
too elintärkeän totuuden niistä, joille Jumala antaa 
Henkensä. Huomaa, mitähän sanoi Apostolien teoissa 
5:32: “Ja me olemme kaiken tämän [Jeesus Kristus, 
Vapahtaja] todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka 
Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat”.

Tottelevainen asenne on yksi Jumalan perheen po-
tentiaalisen jäsenen ominaisuus. Jumala sai Jesajan 
kirjoittamaan: “…minä katson sen puoleen, joka on 
nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sa-
nani edessä” (Jes. 66:2). 

Tosi kristitty pyrkii noudattamaan kaikkia Juma-
lan käskyjä—myös neljättä käskyä!

Viikon seitsemännen päivän sapatti on asetettu muis-
toksi. Se muistuttaa joka viikko Jumalan olevan maail-
mankaikkeuden Luoja, Hallitsija ja Ylläpitäjä. Se kertoo 
myös Kristuksen tulevasta hallinnosta tuhatvuotisen 
valtakunnan aikakaudella, jolloin ihmiskunta saa “levä-
tä” sodasta, köyhyydestä, pelosta ja kärsimyksestä.

Sapatin pitämiseen voidaan tarvita joskus suurta 
uskoa, sillä Jumalan totteleminen ei ole aina yksin-
kertaista nyky-yhteiskunnassa. Ne, jotka pitävät seit-
semännen päivän sapatin pyhänä ja tottelevat Jumalaa 
rohkeasti uskossa, saavat kokea monia siunauksia.

Erityiset vuosipäivät 
Huorinteon kieltävä käsky kieltää periaatteellisesti 
kaiken luvattoman seksin. Neljäs käsky sisältää myös 
muita Jumalan asettamia päiviä. Seitsemään vuosittai-
seen juhlapyhään kuuluu lisäksi erityisiä lepopyhäpäi-
viä, tai sapatteja. Nämä jokavuotiset päivät paljastavat 
yksityiskohtia, ne kertovat Jumalan suuresta suunni-
telmasta ihmiskuntaa varten. Kristityksi itseään kut-
suva maailma ei ymmärrä ihmisen todellista, ihmeel-
listä potentiaalia eikä Jumalan pelastussuunnitelmaa, 
koska se ei noudata päiviä, jotka ovat Jumalan omien 
sanojen mukaan hänelle pyhiä!

Vähän tunnettu 
taloudellinen laki 

Jumala on asettanut viikoittaiset ja vuotuiset sapatit 
erilleen—ajoiksi fyysistä lepoa ja hengellistä jumalan-
palvelusta varten. Voisi sanoa, että palautamme nämä 
ajanjaksot takaisin Jumalalle. Jumala sallii meidän ym-
märtää tietänsä entistä syvemmin sekä virkistyä niin 
fyysisesti kuin henkisesti varaamiensa päivien aikana.

Jumala vaatii, että hänen lapsensa palauttavat osan 
ansioistaan Jumalalle maan päällistä työtä varten. Vaik-
ka Luoja Jumala omaa rajattoman määrän resursseja, 
hän päätti suorittaa työnsä ihmisten keskuudessa, ihmis-
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ten kautta. Jumala haluaa, että hänen tänään kutsuman-
sa ihmiset auttavat ja rahoittavat Jumalan seurakunnan 
maanpäällisessä työssä—hänen viestinsä maailmalle 
julistamisessa ja hänen elämäntapansa opettamisessa.

Jumala teki työtään kymmenysten kautta jo Aab-
rahamin aikoina. Jumalan seurakunnan toimeksian-
to, toimeksianto viedä varoituksen sanoma ja julistaa 
evankeliumi pian saapuvasta Jumalan valtakunnasta 
maailmalle, rahoitetaan tänään saman metodin kautta.

Kymmenysten anto ilmaisee, että tunnustamme 
Jumalan koko maan sekä omaksi hallitsijaksemme. Se 
osoittaa, että noudatamme ensimmäistä käskyä ilol-
la—että palvomme yksinomaan tosi Jumalaa. Viikoit-
taisia ja vuotuisia sapattien noudattaminen osoittaa 
lisäksi, kuinka Jumalan taloudellista lakia noudattava 
nainen tai mies saa kokea omakohtaisesti Jumalan Sa-
nassaan lupaamia fyysisiä ja hengellisiä siunauksia.

Tottelevaisuus ja voittaminen 
Vaikka tosi kristitty pyrkii noudattamaan kaikkia Juma-
lan lakeja, hän lankeaa silti aika ajoin syntiin, kun ei ole 
varuillaan tottumusten, kiusausten tai olosuhteitten takia.

Kuka on todellinen kristitty?
Todellinen kristitty on ihminen, jossa Jumalan Henki 
asuu, jota se johtaa (Room. 8:9, 14) ja joka elää Juma-
lan tavalla.

Jeesus kuvaa tosi kristityn perusominaisuuksia 
Vuorisaarnaksi nimitetyssä puheessaan (Matt. luvut 
5-7). Tämä “saarna” oli alun perin yksityinen opetus 
opetuslapsille (tai oppilaille). Jeesus kuvasi luonteen-
piirteitä, joista hänen seuraajansa tunnistettaisiin.

Lue ennen kristityn luonteenpiirteiden kuvausta 
Matteuksen evankeliumin luvut 5, 6 ja 7 kokonaisuu-
dessaan.

1. Mitä Jeesus sanoi ihmisistä, jotka ovat “hengelli-
sesti köyhiä”? Matt. 5:3. Sanoiko hän, että heiltä puut-
tui Jumalan Henki? Room. 8:9; Luuk. 11:13.

kommentti:  Jeesus ei sanonut, että heiltä puuttui 
Jumalan Henki vaan kutsui tosi nöyriä siunatuiksi, 
koska he saavat olla Jumalan valtakunnassa.

2. Mitä hiljaiset, englanniksi meek (nöyrä, sävyisä), 
perivät? Matt. 5:5. Oliko Jeesus hiljainen? Matt. 11:29. 
Tuovatko kristityt esiin hiljaisen ihmisen luonteen 
piirteitä jokapäiväisessä elämässään Ef. 4:1-2.

kommentti: Hiljainen mieli ei tarkoita heikkoa miel-
tä. Jeesus oli hiljainen, muttei heikko! Hän kärsi herja-
usta ja vahingoittumista kärsivällisesti, katkeroitumatta.

Hiljainen, sävyisä henkilö ei yritä puolustella tekemi-
siään, kun on väärässä. Hän ei tunne ylemmyyttä toisia 
kohtaan, ei yritä päästä tasoihin eikä haudo kostoa. 

3. Mitä Kristuksen tosi seuraaja—kristitty—
“janoaa”? Matt. 5:6. Kuinka Raamattu määrittelee 
vanhurskauden? Ps. 119:172. 

kommentti: Vanhurskauden “isoaminen ja janoa-
minen” tarkoittaa, että on syvästi motivoitunut tottele-
maan Jumalaa—noudattamaan lakeja, jotka Jumala an-
toi hyvää tarkoittaessaan rakkaudessaan meitä kohtaan.

Ihmiset, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta to-
sissaan, haluavat opiskella ja ymmärtää Jumalan Sanaa. 
Kun he toteavat olevansa väärässä, he haluavat muuttua, 
he myöntävät uskomuksensa vääriksi, myöntävät ereh-
tyneensä ja tehneensä syntiä. Paavali kirjoitti Timote-
ukselle: “Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, 
joka koetukset kestää” (2 Kirje Timoteukselle 2:15). 
Paavali kehotti tessalonikalaisia: “Koetelkaa kaikki” 
(1. Tess. 5:21).

Kristityn elämä on Raamatun mukaan voittamista, 
kohti hengellistä kypsyyttä ja Jumalan täydellisyyttä 
kasvamista (Matt. 5:48). Opimme aikaisemmissa op-
pikursseissa, että emme saavuta täydellisyyttä ennen 
kuin vasta kuolleitten ylösnousemuksessa, Kristuk-
sessa. Jumala edellyttää, että Hengestä siitetyn kris-
tityn luonne kehittyy elämän aikana, lisää Jumalan 
elämäntavasta oppiessaan ja sitä noudattessaan, yhä 
enenevässä määrin Jumalan kaltaiseksi. Ihminen ei 
voi voittaa syntiä. Se tapahtuu yhdessä Jumalan kans-
sa, Kristuksen uskon kautta, joka on Pyhän Hengen 
avulla saatavan Jumalan lahja. Jumala lupaa ja antaa 
meille Henkensä sekä uskon parannuksen teon ja kas-
teen kautta.

Vaikka kristitty ajoittain kompastelee ja lankeaa 
syntiin, rakastava, armollinen taivaallinen Isämme on 
valmis, haluaa antaa anteeksi ja palauttaa meidät voit-
tamisen ja kasvamisen tielle, kun vain tunnustamme 
syntimme ja pyydämme anteeksiantamusta. 

Jumalan tie on kaunis, se on kannustava ja palkitseva!
Tarkastellaan tätä kristityn elämäntapaa nyt yksi-

tyiskohtaisemmin.

oppitunti 12



Herbert W. Armstrong College Raamattukirjekurssi6 OPPITUNTI 12

4. Keidenkä Paavali sanoi olevan Jumalan edessä 
oikeutettuja — kuulijoiden vai Jumalan lain noudatta-
jien? Room. 2:13. Tekikö Paavali selväksi, että syntim-
me annetaan anteeksi Jumalan armosta, uskon kautta 
Kristuksen uhrityöhön, mutta silti kristittyä vaaditaan 
noudattamaan Jumalan lakia? Lue Room. 3:31 sekä 
kokonaan luku 6.  

5. Kenenkä Jeesus sanoo pääsevän Jumalan valtakun-
taan? Matt. 7:21. Mikä apostoli Paavalin mukaan kuu-
luu kristityn kaikkein tärkeimpiin toimiin? 1. Kor. 7:19.

kommentti: Huomaa, että Jumalan valtakuntaan 
pääseminen vaatii tekoja—ei yksinomaan Kristuk-
sen vapahtajaksi tunnustamista. Jumala kiinnittää 
huomiota hengellisiin “tekoihimme”, kun meistä tulee 
kristittyjä. Hän sanoo selvästi, ettemme pääse Juma-
lan valtakuntaan kuvittelemalla, että Kristus teki kai-
ken puolestamme, eikä meidän tarvitse tehdä mitään..

6. Voiko ihminen olla tosi kristitty ilman Jumalan 
rakkautta? Lue ja tee yhteenveto 1. Kor. 13:1–8,13 
(rakkaus tarkoittaa Jumalan rakkautta). Mitä olemme 
ilman Jumalan rakkautta? Jae 2.

7. Saattaako Jumalan Henkensä kautta antama rakka-
us ihmisen noudattamaan kymmentä käskyä—kaikkia 
kymmentä? Room. 13:8–10. Millä tapaa Johannes va-
kuutti Paavalin lausuman Jumalan inspiroimana todek-
si—mikä on Raamatun määritelmä Jumalan rakkaudes-
ta? 1 Johanneksen kirje 5:2-3. Kuinka Jumalan rakkaus 
tulee täydelliseksi kristityssä? 1 Johanneksen kirje 2:5.

Kristitty “vaeltaa” 
Jumalan kanssa

1. Onko tosi kristitty ihminen, joka pyrkii seuraamaan 
Kristusta—pyrkii noudattamaan Kristuksen esimerk-
kiä—“vaeltaa” Kristuksen kanssa? 1 Johanneksen kirje 
2:6; 1 Pietarin kirje 2:21.

2. Kuka oli yksi ensimmäisistä Jumalan kanssa 
“vaeltaneista” Raamatun miehistä? 1 Mooseksen kirja 
5:22–24.

3. Kuka toinen suuri patriarkka vaelsi Jumalan 
kanssa vedenpaisumusta edeltävällä ajalla? 1 Moosek-
sen kirja 6:9. Saiko Nooa armon Herran silmien edes-
sä? Jae 8. Oliko Nooa selvästi uskollinen ja vanhurskas 
mies, ja miellyttikö hän Jumalaa? Hepr. 11:7.

4. Mikä oli Jumalan Aabrahamille antama käsky? 
1 Mooseksen kirja 17:1. Miksi voidaan sanoa, että Aab-
raham tosiaan vaelsi Jumalan kanssa? 1 Mooseksen 
kirja 26:5; Hepr. 11:8–10.

5. Oliko Jumala myös Aabrahamin ystävä ja kump-
pani? 2. Aik. 20:7; Jes. 41:8; Jaak. 2:23. Puhuiko Ju-

mala Aabrahamille kuin läheiselle ystävälleen? 1 Moo-
seksen kirja 18:17–19, 23–33. (Muista, että Vanhan 
testamentin “Herra” oli Jumala, josta tuli myöhem-
min Jeesus Kristus.)

6. Puhuiko Jumala myös Moosekselle kuten lähei-
selle ystävälleen? 2 Mooseksen kirja 33:11; 4. Moos. 
12:7-8; 5 Mooseksen kirja 34:10.  

7. Kuinka me voimme tulla Jeesuksen Kristuksen 
ystäviksi? Joh. 15:14–15.

kommentti: Tosiystävät kulkevat yhdessä ja pu-
huvat arkailematta, pelkäämättä, vapaasti keskenään. 
Tosiystävien ajatukset kulkevat samoja ratoja ja he ovat 
useimmiten yhtä mieltä. 

8. Käskikö Jumala erityisesti seurakuntaansa erä-
maassa (Apt. 7:38)—muinaista Israelin valtiota—vael-
tamaan hänen teitänsä; mikä tarkoittaa hänen lakin-
sa noudattamista? 5 Mooseksen kirja 5:32–33; 8:6; 
10:12–13; 11:22; 13:4; 26:17; 28:9. 

9. Lupasiko Jumala vaeltaa heidän kanssaan, jos he 
vaeltaisivat hänen kanssaan? 3 Mooseksen kirja 26:3, 
12. Lupasiko Jumalan siunata heitä suuresti, jos he kul-
kisivat hänen kanssaan? Tee yhteenveto jakeista 4-11.

10. Entä jos Israelin kansa päättäisi kulkea Jumalan 
tien vastaisesti—kieltäytyisi vaeltamassa Jumalan tei-
tä—mitä heille Jumalan sanojen mukaan tapahtuisi? 
Tee yhteenveto 3 Mooseksen kirjan jakeista 26:14–39.

kommentti: “Jumalan kanssa kulkeminen” tarkoit-
taa selvästi hänen käskyjensä ja lakiensa pitämistä, sen 
tekemistä, mikä on hänelle otollista (3 Mooseksen kir-
ja 26:1-3; 1 Johanneksen kirje 3:22). Ainoastaan tällä 
tapaa voimme olla tosi kristittyjä!  

11. Kuinka tosi kristitty suhtautuu ympäröivään, 
syntiä tekevään yhteiskuntaan? 1 Johanneksen kirje 
2:15–17; 1 Pietarin kirje 4:1-4; Ilm. 18:4. Minkä mu-
kaan hän pyrkii elämään? Matt. 4:4.

kommentti: Tosi kristityn omatunto ei salli hänen 
jatkaa häntä ympäröivän yhteiskunnan perinteiden 
ja tapojen noudattamista. Missä hän aikaisemmin 

“meni joukon mukana” sen kummemmin ympäröiviä 
sosiaalisia aktiviteettejaan tai liiketoimintojaan miet-
timättä, nyt hän kyseenalaistaa elämäntapansa ja ky-
syy: “Mikä on Jumalan tahto? Kuinka minun tulee 
elää Jumalan mukaan?” Nyt ihminen sanoo Kristuk-
sen tavoin: “Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tah-
toni, vaan sinun”. Ihminen alkaa ahkerasti tutkia Ju-
malan Sanaa, etsiä Jumalan tahtoa sitä noudattaakseen. 

Tietenkin Jumalan omien on elettävä tässä maailmas-
sa (Joh. 17:15–16). Mutta Jumalaa kaikessa tottelemaan 
pyrkiessään—ollessaan mukautumatta tämän maail-
manajan mukaan (Room. 12:1-2)—heidän tulisi pyrkiä 



noudatamme juma-
lan lakia kaikessa  
Jumalan laki osoittaa, kuinka 
voimme ilmaista Jumalan rak-
kautta perhettämme, ystäviä sekä 
ihmiskuntaa kohtaan. Se tuo 
rauhan, onnen, hyvinvoinnin 
sekä johtaa kaikilla elämänaloil-
la, työssä, opiskelussa ja vapaa-
ajan toimissa menestymiseen.
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“… elämään rauhassa kaikkien ihmisten kanssa” (jae 
18). Jos kristitty on Raamatun pohjalta eri mieltä asiasta, 
hän pyrkii välttämään kiistaa tai omahyväisyyttä.

12. Millä muilla tavoilla kristityllä on vastuu maa-
ilmaa kohtaa? Matt. 5:14–16. 

kommentti: Kristityt eivät ole Kristuksen Johan-
neksen evankeliumin 17:16 sanojen mukaan “maail-
masta”. Kuitenkin Pyhän Hengen omaavilla ja Ju-
malan totuuden ja yltäkylläisen elämäntavan tunte-
villa Jumalan omilla, niin naisilla kuin miehillä, on 
vastuullinen asema: heidän tulee toimia kirkkaana 

“valkeutena” maailmassa. Jumalan omien tulee pyr-
kiä tuottamaan “hedelmää”, eli tuoda esiin Jumalan 
Pyhän Hengen ominaisuuksia päivittäisessä elämäs-
sään. Heidän tulee pyrkiä käyttäytymään ystävälli-
sesti, auttavaisesti ja lempeästi naapureita ja päivittäin 
kohtaamiaan ihmisiä kohtaan. Tarkoitus on, että ih-
miset, joita Jumala ei ole vielä kutsunut, rohkaistuvat 
nähdessään pilkahduksen Jumalan mieltä ja luonnetta 
yksittäisten kristittyjen asettaman käytännön esimer-
kin kautta.

13. Mitkä askeleet kristitty on jo ottanut, jotta 
Jumalan voi tunnustaa hänet lapsekseen? Apt. 2:38. 
Mitä Jumala varaa tällaiselle kristitylle vapaana, an-
saitsemattomana lahjana tämän tottelevaisuuden täh-
den? Sama jae ja Apt. 5:32.

kommentti: Kristitty on Jumalan voittama. Hänen 
lihallinen, vastahankainen asenteensa Jumalaa koh-
taan (Room. 8:7-8) on murtunut. Ihminen ymmär-
tää, että hän on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan, että 
hän on rikkonut Jumalan pyhää, vanhurskasta lakia 
(1 Johanneksen kirje 3:4). Nyt ihminen alkaa huutaa 
Jumalan puoleen, hän pyytää Jumalalta anteeksianta-
musta syntiensä tähden Kristuksen uhriin perustuen, 
hän pyytää joka synninteon aiheuttaman kuoleman-
tuomion poistamista (Room. 6:23). Seuraavaksi hen-
kilö tottelee kastekäskyä ja osoittaa Jumalalle, että on 
vilpitön ja tosissaan.

Parannuksen teon, kasteen ja käsien päällepanemi-
sen jälkeen Isä antaa ihmiselle Henkensä ja ihmises-
tä tulee Hengestä siitetty Jumalan lapsi. Vasta silloin 
henkilöstä tulee tosi kristitty!



Herbert W. Armstrong College Raamattukirjekurssi8 OPPITUNTI 12

14. Voiko olla kristitty ilman Jumalan Henkeä? 
Room. 8:9–10. 

15. Miksi Jumala nimittää henkilöä, joka väittää 
“tuntevansa” Kristuksen, mutta kieltäytyy vaeltamassa 
hänen tietään—kieltäytyy noudattamasta hänen käs-
kyjään? 1 Johanneksen kirje 2:4. Miten kristityksi itse-
ään kutsuva toimii? Jae 3, 5-6.

kommentti: Kristitty katuu syntejään vilpittömästi, 
hän pyrkii elämään Vapahtajansa opetusten mukai-
sesti Jumalan Pyhän Hengen avulla ja yrittää toimia Ju-
malan tahdon mukaisesti elämänsä joka alueella Raa-
matun ilmoituksen mukaisesti. Näin hän vastaanottaa 
Jumalan tottelemista seuraavan onnen sekä siunaukset!  

Jumalan laki ja 
kymmenen käskyä

Jeesus Kristus saarnasi Jumalan valtakunnan evankeli-
umia. Hän julisti: “…tehkää parannus ja uskokaa evan-
keliumi” (Mark. 1:15). Raamattu opettaa kerta toisensa 
jälkeen, että meidän tulee tehdä parannus synnistä, joka 
on Jumalan suuren hengellisen lain rikkomista (1 Johan-
neksen kirje 3:4), lain, joka voidaan tiivistää 10 univer-
saaliseen pääperiaatteeseen—lain kymmeneen käskyyn.

Opimme jo Raamattua opiskellessamme, että pa-
rannuksen teko on pelastuksen ensimmäinen askel. 
Meidän tulee tehdä parannus, (kääntyä) Jumalan lain 
rikkomisesta, ennen kuin Jumala antaa syntimme an-
teeksi. “Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä 
niin tulee jokaisen ihmisen tehdä” (Saarnaajan kirja 
12:13). Tarkastellaan seuraavaksi Jumalan lakeihin ja 
kymmeneen käskyyn pohjautuvia elintärkeitä tosiasi-
oita ja kuinka ne soveltuvat kristityn elämäntapaan. 

1. Löydämmekö kaikki 10 Jumalan käskyä helposti 
Raamatusta? 2 Mooseksen kirja 20:1–17; 5 Mooseksen 
kirja 5:6–21.

2. Kummastakin listasta puuttuu numerointi, kuin-
ka voimme olla varmoja, että juuri ne ovat 10 käskyä? 
2 Mooseksen kirja 34:28; 5 Mooseksen kirja 4:13; 10:4.

3. Pitikö patriarkka Aabraham—uskollisten “isä” 
(Room. 4:16)—tärkeänä pitää Jumalan käskyt ja lait? 
1 Mooseksen kirja 26:5. Millainen asenne Daavidilla 
oli Jumalan lain noudattamista kohtaan? Tee yhteen-
veto Ps.n luvusta 119.

kommentti: Daavid kirjoitti: “Kuinka sinun lakini 
onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tut-
kistelen” (Ps. 119:97). Daavidin tapanaan oli tutkia 
ja mietiskellä Jumalan lakia päivittäin. Se oli hänen 
jalkainsa lamppu ja valkeus hänen tiellänsä (jae 105). 
Hän taivutti sydämensä pitämään Jumalan käskyt, 

(jae 112), ja Jumalan käskyjen pitäminen teki hänestä 
vihollisia viisaamman (jae 98). Daavid ilmaisi Psalmin 
alusta loppuun, kuinka hän rakasti Jumalan lakia ja 
piti sitä elämänsä oppaana.

Myös Aabraham totteli Jumalan käskyjä, säädöksiä 
ja lakeja (kertaa 1 Mooseksen kirja 26:5). Juuri tämän 
takia Aabrahamilla sekä Daavidilla tulee olemaan var-
sin vastuullinen asema tulevassa Jumalan maanpäälli-
sessä hallituksessa. Molemmat olivat käskyjä ja Juma-
lan lakia syvästi noudattavia miehiä.

Aabrahamin eli kauan ennen aikaa, jolloin Jumala 
antoi lakinsa Israelin kansalle Siinai-vuorella. Kuinka 
Aabraham pystyi tottelemaan tätä lakia? Koetetaan 
ymmärtää.

4. Missä Raamattu mainitsee ensi kertaa “synti”-sa-
nan? 1 Mooseksen kirja 4:7. Murhasiko Kain veljensä 
Aabelin Jumalan varoituksesta huolimatta? Jakeet 8-10.  

kommentti: Kain teki syntiä, hän rikkoi kuudetta 
käskyä. Laki määrittelee synnin (1 Johanneksen kirje 
3:4), se ilmoittaa, mikä synti on (Room. 3:20, loppu-
osa). Jumala ei lue syntiä, missä lakia ei ole (Room. 
5:13, loppuosa), siksi Jumalan lain täytyi olla voimassa 
jo ennen kuin Jumala ilmoitti sen israelilaisille. Huo-
maa myös seuraavat esimerkit:

5. Tiesikö kuningas Abimelek, että seitsemännen 
käskyn rikkominen—aviorikos toisen miehen vaimon 
kanssa—oli syntiä? 1 Mooseksen kirja 20:1-7, varsin-
kin jakeet 5 ja 6.

6. Tiesikö Joosef, että aviorikos oli syntiä Jumalaa 
vastaan? 1 Mooseksen kirja 39:7–10, varsinkin jae 9.

7. Käskikö Jaakob talouttaan poistamaan epäjuma-
lat—jotteivät he rikkoisi kahta ensimmäistä käskyä? 
1 Mooseksen kirja 35:2-4.

8. Tunsivatko israelilaiset neljännen käskyn jo en-
nen kuin laki annettiin Siinai-vuorella (2 Mooseksen 
kirjan luvut 20–24)— sapatin pyhänä pitämisen lain? 
2 Mooseksen kirja 16:4, 22–30.

kommentti:  Jumalan laki tunnettiin kauan en-
nen Siinai-vuorta—tämä kävi ilmi Aabrahamin sekä 
muiden noudattamista käskyistä, säädöksistä ja laeista. 
Mitä nämä säädökset ja lait olivat ovat?

Säädökset ovat määräyksiä ja kieltoja, yleensä kym-
mentä käskyä vähempiarvoisempia merkitykseltään. 
Niiden tarkoituksena on suurentaa tai ilmaista käskyn 
soveltamista.  

Jumala antoi patriarkoille säädösten lisäksi oikeus-
tuomioita ihmisten oikeuksien turvaamiseksi. Oikeu-
det, tai tuomiot ovat sitovia päätöksiä, jotka perustuvat 
aikaisemmin ilmoitettuun Jumalan lakiin. Näitä pää-
töksiä tuli käyttää tulevaisuudessa samanlaisten riidan-



kymmenen käskyä  Monet uskovat, että tämä on muinainen Siinai-vuori, jolla 
Jumala antoi kymmenen käskyä israelilaisille, koska he olivat unohtaneet Jumalan lain.
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alaisten asioiden selvittämiseksi sekä tuomion asettami-
seksi.

Voidaan yleisesti sanoa, että kymmenen käskyä 
koskee yksilön toimintaa, säädökset taas kansallisia 
tai seurakunnan asioita ja oikeudet ovat kymmeneen 
käskyyn ja säädöksiin pohjautuvia oikeustuomioita. 
Oppimamme perusteella Raamattu osoittaa siis, että 
käskyt, säädökset sekä oikeustuomiot olivat voimassa 
ennen Jumalan ja Israelin välisen liiton solmimista!    

Miksi Jumalan täytyi ilmoittaa lakinsa Israelin 
kansalle, kun hän solmi liittonsa heidän kanssaan?

Jumalan täytyi ilmoittaa Israelilaisille lakinsa ja sää-
döksensä uudelleen yksinkertaisesti siksi, että ihmiset 
olivat poikenneet varsin kauas Mooseksen aikaisesta 
totuudesta ja muinainen Israel oli täten menettänyt 
paljon, luultavasti suurimman osan Jumalan tien tie-
dosta Egyptin orjuudessa ollessaan. Kymmenen käs-
kyä oli voimassa, Siinai-vuorella oli uutta ainoastaan 
lain kirjoitettu, koodattu muoto. Jumala esitti lakinsa 
ihmisille kirjatussa muodossa puhuttuaan sen ensin 
omalla äänellään. 

Siviilisäädökset ja oikeustuomiot ilmoitettiin Isra-
elille opettamaan, kuinka fyysisen valtion tulee so-
veltaa kymmentä käskyä. Nämä siviililait kirjattiin 

“liiton kirjaan” ja Israel myöntyi tottelemaan kaikkia 
Jumalan lakeja (2 Mooseksen kirja 24:3-4, 7-8). 

Siinai-vuoren laki annettiin Israelin kansalle noin 
kaksi kuukautta Egyptistä lähdön jälkeen. Jumala 
lisäsi uhritoimitukset ja annit (ks. 2 Mooseksen kirja 
40:17 ja 3 Mooseksen kirja 1:1-2), vasta 10 kuukautta 
myöhemmin, vuosi Egyptistä lähdöstä, koska Israel ei 
pystynyt pitämään Jumalan lakia. 

Uhrien tarkoituksena oli muistuttaa israelilaisille 
heidän synneistään ja toimia väliaikaisesti Kristuksen 
veren sijaan. Tämä uhrilakien järjestys—mutta ei käs-
kyt, säädökset ja oikeustuomiot—oli “ rikkomusten 
tähden jäljestäpäin lisätty” laki (Gal. 3:19; ks. myös Jer. 
7:22–23). Jeesuksen Kristuksen uhri poisti nämä lisä-
tyt uhrilait—ei Jumalan hengellisiä lakeja, jotka olivat 
voimassa jo paljon ennen vanhan liiton Siinai-vuorta! 
(Käsittelemme vanhaa ja uutta liitoa ja kristittyjä ei 
enää sitovaa osaa tulevissa oppikursseissa.)

9. Sanoiko apostoli Paavali, ettei kymmentä käskyä 
tarvitse enää pitää, koska Uuden testamentin kristityt 
ovat armona alla? Room. 6:1-2.

kommentti: Paavalin vastaus kuuluu: “Pois se!” Hän 
kehotti, että kristityt eivät “ pysyisi synnissä”—rikkoi-
si Jumalan lakia (1 Johanneksen kirje 3:4)—“että armo 
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suureksi tulisi”. Synnin totteleminen johtaa kuolemaan, 
kun taas kuuliaisuus johtaa vanhurskauteen (Room. 
6:16). Jumalan käskyt ovat vanhurskaus! (Ps. 119:172). 
Meidän tulee selvästi totella  Jumalan käskyjä.

10. Pitikö Jeesus Kristus kymmenen käskyä? Johan-
neksen evankeliumi 15:10. Opettiko hän muita pitä-
mään käskyt? Matt. 19:16–19.

kommentti: Matteuksen evankeliumin 19 luvun 
jakeet osoittavat selvästi, että Jeesus viittaasi varsinai-
sesti kymmeneen käskyyn. Hän tiesi, että Jumalan 
10-osainen laki toisi rauhan, täyttymyksen ja ilon jo-
kaiselle sitä noudattavalle yksilölle ja kansalle.

11. Osoittaako Raamattu, että Jeesuksen rakenta-
ma seurakunta opettaisi tänä päivänä tottelevaisuudes-
ta, kirjaimellisesti kymmenen käskyn ja muiden Kris-
tuksen ohjeiden noudattamisessta? Matt. 28:20.

12. Onko Jumalan laki pyhä, vanhurskas ja hyvä? 
Room. 7:12. Johtaako kymmenen käskyn noudatta-
minen mielenrauhaan? Ps. 119:165.

kommentti: Kukaan, joka rikkoo jatkuvasti Juma-
lan lakia, ei voi omata todellista mielenrauhaa vaan 
tällainen ihminen omaa pelkoja, kokee turhautumista 
ja omaa syyttävän omantunnon. Jumalan lakia nou-
dattavalla ihmisellä on sen sijaan puhdas omatunto. 
Hän elää rauhassa Jumalan, itsensä ja lähimmäisensä 
kanssa. Hän omaa “Jumalan rauhan, joka on kaikkea 
ymmärrystä ylempi” (Fil. 4:7). 

13. Vastaako Jumala rukouksiimme, kun nouda-
tamme hänen käskyjään? 1 Johanneksen kirje 3:22. 
Onko Jumala mieltynyt kristittyyn, joka noudattaa hä-
nen käskyjään? Sama jae.

kommentti: Tosi kristittyjen odotetaan selvästi tot-
televan Jumalaa ja noudattavan hänen käskyjään. Tot-
televaisuuden mukana seuraavat rikkaat siunaukset ja 
suuret etuisuudet lisääntyvät, niille, jotka noudattavat 
enemmän kuin pelkkää “lain kirjainta”.

14. Kuinka Jeesus suurensi kymmenen käskyn nou-
dattamista? Matt. 5:21–22, 27–28. Ymmärsikö Johannes 
lain periaatteen? 1 Johanneksen kirje 3:15. Ymmärsikö 
Paavali Jumalan lain hengellisen aspektin? Room. 7:14.

kommentti: Jeesus ei tullut kumoamaan Jumalan 
lakia (Matt. 5:17) vaan tuli opettamaan ja osoitta-
maan omalla esimerkillään, kuinka lain henkistä tar-
koitusperää noudatetaan.

Vanhan testamentin aikoina Jumala vaati “seura-
kunnaltaan” pelkästään fyysistä kuuliaisuutta, pel-
kästään lain kirjaimen noudattamista, koska Vanhan 
testamentin Jumalan seurakunnalle—muinaiselle Is-
raelin valtiolle—ei annettu Pyhää Henkeä, joka olisi 
auttanut heitä noudattamaan kymmenen käskyn tar-

koitusperää hengellisesti. Uuden testamentin aikoina 
Jumala asetti Pyhän Henkensä kutsumiensa ihmisten 
ulottuville. Jumala tahtoo, että hänen Hengestä siite-
tyt lapsensa seuraavat häntä ja noudattavat lain henki-
siä tarkoitusperiä — hänen lakinsa—täyteyttä.

Jeesus halusi varmistaa, että hänen opetuslapsen-
sa ymmärtäisivät kaikkina aikoina kuinka noudattaa 
uutta, “suurennettua” (Jes. 42:21) lainnoudattamista. 
Jeesus käsitteli elävästi käskyjä, joissa tappaminen ja 
aviorikos kielletään. Hän opetti, että meidän ei tule 
nyt pidättäytyä ainoastaan fyysisestä tappamisesta ja 
aviorikoksesta vaan välttää myös vihaa ja seksuaalista 
himoa ajatuksissamme.

Toisen ihmisen vihaaminen on murhan henkeä. Sek-
suaalinen himo on aviorikoksen henkeä. Kristus osoitti, 
että Jumalan käskyt pätevät myös sisäisiin ajatuksiim-
me ja asenteisiimme. Huomaa, että voimme noudattaa 
Jumalan lain hengellistä tarkoitusperää, mutta vain epä-
täydellisesti, koska emme ole vielä syntyneet Jumalasta.

15. Millaisen yhteenvedon Kristus teki suuresta 
Jumalan lain kymmenestä käskystä? Matt. 22:36–40. 
Millainen on Jumalan ominaisluonne sekä hänen pe-
rustava luonteenpiirteensä? 1 Johanneksen kirje 4:8, 16.

kommentti: Kymmenen käskyä ovat ilmaus Juma-
lan rakkaudesta, sillä ne heijastavat Jumalan tosi luon-
netta, jonka voi tiivistää sanalla rakkaus. Tämä rak-
kaus, kuten edellisessä oppikurssissa opimme, ei ole 
pelkästään toisenlainen ihmisrakkauden muoto vaan 
jumalallinen rakkaus, joka tulee suoraan Jumalalta Py-
hän Hengen kautta (Gal. 5:22).

Jumala on rakkaus. Jeesus osoitti, että Jumalan lain 
koko hengellisenä tarkoitusperänä ja päämääränä on 
rakkaus. Kymmenestä käskystä neljä ensimmäistä osoit-
taa, kuinka rakastaa Jumalaa ja jälkimmäiset kuusi, 
kuinka rakastaa lähimmäistä—kaikkia kanssaihmisiä.

16. Kun omistamme, käytämme Jumalan Henkeä, 
mahdollistaako sen antama Jumalan rakkaus Jumalan 
hengellisen lain “täyttämisen”—pitämisen? Room. 5:5; 
13:10.

kommentti:  Jumalan lain rajoissa ilmaistu—Ju-
malalta kääntymyksen tehneeseen kristittyyn Pyhän 
Hengen kautta annettu— rakkaus löytyy tiivistettynä 
kymmenestä käskystä. Se saa ilmaisunsa ennen kaik-
kea haluna palvella ja ylistää Jumalaa, totella häntä 
kirjaimellisesti, kanssaihmisiin kohdistuvana välittä-
misenä, huolenpitona, ystävällisyytenä ja palveluksena.

Jumalan rakkaus mahdollistaa lain Hengen täyttä-
misen. Apostoli Paavali ilmoitti: “Sillä joka toistansa 
rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä: Älä tee huo-
rin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, ja mikä muu 
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käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: Ra-
kasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Rakkaus ei tee 
lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus 
lain täyttymys” (Room. 13:8–10). (Tämä oppikurssi 
käsittelee tuonnempana, kuinka Jumala auttaa meitä 
noudattamaan hengellistä lakiaan.)

17. Voisiko se laajalle levinnyt usko olla totta, joka 
sanoo, että rakkaus täyttää Jumalan lain tavalla, jolla 
lain noudattamisen vaatimus poistuu? 1 Johanneksen 
kirje 5:2-3; Johanneksen evankeliumi 14:15; 15:9–10; 
2 Johanneksen kirje 1:5-6.

kommentti: Apostoli Johanneksen evankeliumi 
korostaa rakkauden tärkeyttä. Johannes eikä kukaan 
toinen Raamatun kirjuri ei väittänyt koskaan, että rak-
kaus poistaisi, syrjäyttäisi tai tuhoaisi Jumalan lain. 
Johannes—joka oli Jeesuksen Kristuksen läheinen 
ystävä, opetuslapsi ja apostoli—teki selväksi, että hen-
kilö, joka omaa todellisen Jumalan rakkauden, pitää 
Jumalan käskyt.

18. Opettiko apostoli Paavali, että Jumalan käsky-
jen pitäminen on kristityn elämän elintärkeä aspekti? 
1 Kirje korinttilaisille 7:19.

kommentti: Tämän jakeen loppuosa käännetään 
paremmin: “Jumalan käskyjen pitäminen on kaikki 
kaikessa” (ks. Companion Bible).

19. Vahvistiko apostoli Jaakob Jumalan käskyjen pi-
tämisen tarpeellisuuden? Jaak. 2:10–12. Tuomitaanko 
meidät sen mukaan, kuinka hyvin pidämme käskyt? Jae 12. 
Kutsuiko Jaakob käskyjä “vapauden laiksi”? Sama jae.

kommentti: Jumalan laki on tie rauhaan, onneen ja 
iloon. Se on yksi Jumalan suurimmista lahjoista ihmis-
kunnalle. Jumala antoi lain, jotta ihminen voisi olla 
onnellinen, jotta ihminen voisi saavuttaa täyden, yltä-
kylläisen elämän joka johtaa ikuiseen elämään—ylim-
mäiseen vapauteen! Kaikki paha maailmassa aiheutuu, 
Jumalan suuren lain, kymmenen käskyn rikkomisesta.

20. Vakuuttiko Jaakob, että kristittyjen tulisi olla 
lain “tekijöitä” ja “pysyä” laissa—kymmenessä käskys-
sä? Jaak. 1:22–25.

21. Voiko pelastuksen “ansaita” Jumalaa tottelemal-
la? Room. 6:23; Ef. 2:8-9. Voiko kukaan lainrikkojana 
astua sisälle Jumalan valtakuntaan? Matt. 7:21; 19:17–19.

kommentti: Et voi “ansaita” pelastusta kymmentä 
käskyä tai muuta Jumalan lakia tottelemalla. Ikuinen 
elämä on selvästi lahja Jumalalta! Kukaan ei kykene 
ansaitsemaan kuolemattomuutta, vaikka pitäisi kym-
menen käskyä 10,000 elämässä!

Et voi saavuttaa ikuista elämää lainrikkojana! 
(Room. 6:23). Jeesus Kristus lausui, hän painotti sel-
västi, että kristittyjen tulee pyrkiä pitämään Jumalan 

laki koko olemuksellaan ja että hän auttaisi henkisesti 
Pyhän Hengen kautta. Kristityn tulee luottaa siihen, 
että Jeesus armossaan asettaa uhritekonsa, kun hänen 
epäonnistuu ja tekee parannuksen, ihmisen puolesta 
(1 Johanneksen kirje 1:7-9).

“Muista sapattipäivä”
Useimmat kristityiksi tunnustautuvat uskovat, että 
sunnuntai syrjäytti seitsemännen päivän sapatin. He 
olettavat, että neljättä käskyä voi pitää sunnuntaita 
viettämällä. Osan mielestä sapatin vietto ei vaadi min-
kään erityisen päivän viettämistä. He uskovat, että jo-
kainen päivä on “hengellinen” sapatti.

Katsotaan Jumalan Sanasta suoraan, mikä on to-
tuus tästä avainkäskystä. 

1. Koska, kuinka ja kuka “teki” sapatin? 1 Moosek-
sen kirja 2:1-3; Mark. 2:28.

kommentti: Jeesus Kristus on sapatin “Herra”, kos-
ka Hän teki sen! (Muistathan aikaisemmasta, että Kris-
tus on Vanhan testamentin “Herra” Jumala ja kaiken 
Luoja, Isän Jumalan opastuksen alaisena.)

Kristus loi sapatin lepäämällä luomisviikon seit-
semäntenä päivänä. Hän siunasi ja pyhitti sapatin—
asetti pyhän suosionsa siihen, asetti tämän 24-tunti-
sen joka seitsemäs päivä toistuvan ajanjakson erilleen 
eritystä käyttötarkoitusta varten.

2. Ketä varten sapatti tehtiin Jeesuksen sanojen 
mukaisesti? Mark. 2:27.

kommentti: Jeesus ilmoitti: “Sapatti on asetettu ih-
mistä varten”. Se tehtiin ihmisen luomista seuraavana 
päivänä. Sapatti asetettiin luomisessa erilleen, koko ihmis-
kunnan hyödyksi. (Aadam oli ensimmäinen ihminen, ja 
hän edusti täten koko hänestä periytyvää ihmiskuntaa.) 

3. Kuinka Kristus tarkoitti sapatin palvelevan ih-
misen tarpeita? 2 Mooseksen kirja 20:8–11; 5 Moosek-
sen kirja 5:12–15.

kommentti: Huomaa, että Jumala teki seitsemän-
nen päivän pyhäksi—ja hän käskee meitä pitämään sen 
pyhänä. Sapatti on pyhä ajanjakso. Se luotiin suureksi 
siunaukseksi koko ihmiskunnalle.

Sapatti-sana tarkoittaa heprean alkukielellä “lepoa”. 
Yksinkertainen fyysinen lepo ja henkinen rentoutumi-
nen kovan viikkotyön jälkeen ovat selviä syitä sapatille. 
Mutta sapatin tosi tarkoitus ulottuu tänä päivänä työs-
tä lepäämistä syvemmälle. Seitsemännen päivän sapat-
ti on erottumaton osa Jumalan ihmisen tuonpuoleista 
luomistavoitetta.

Ihmiset tarvitsevat ajanjakson, jona voivat olla hen-
kisesti kontaktissa Jumalaan, jona he ajattelevat syvem-
min Jumalaa ja palvovat häntä yksityisessä rukoukses-
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sa, henkilökohtaisesti Raamattua tutkien ja yhteydessä 
tooniin uskoviin.  

4. Oliko sapattipäivän pito erityinen “merkki”, joka 
identifioi Jumalan ja hänen kansansa Israelin? 2 Moo-
seksen kirja 31:13–17.

kommentti: On tarpeellista ottaa pikainen katsaus 
Israelin historiaan. Muista, että Israelilaiset olivat egyp-
tiläisten orjina. Egyptissä ollessaan Israelilaisilta oli kiel-
letty tosi Jumalan palveleminen. Heidät pakotettiin työ-
hön seitsemänä päivänä viikossa. Ajan myötä he unoh-
tivat tosi sapattipäivän, päivän, jonka olivat vastaanot-
taneet esi-isiltään Aabrahamilta, Iisakilta ja Jaakobilta.

Kun Jumala ihmeiden kautta pelasti israelilaiset jul-
mien päällysmiesten käsistä, hän ilmoitti heille tarkasti 
seitsemännen päivän tarjoamalla heille viikon kuuden-
tena päivänä (perjantaina) kaksinkertaisen annoksen 
mannaa — pidättämällä mannan heiltä seitsemäntenä 
päivänä (lauantaina) ja käskemällä heitä lepäämään ky-
seisenä päivänä (2 Mooseksen kirja 16:22–30). (manna-
ihme jatkui koko 40-vuotisen matkan ajan erämaassa—

jae 35.) Tosi sapattipäivän ilmoittamisen jälkeen Jumala 
koodasi sapattikäskyn Siinai-vuorella yhdeksi 10 suu-
resta käskystä ja kirjoitti käskyt kahdelle kivitaululle. 

Jotta israelilaiset todella muistaisivat, että ikuinen 
Jumala on Luoja, Ylläpitäjä ja koko luomakuntansa 
ylin Hallitsija, Jumala erotti ja nosti sapatin vieton 
suureksi “merkiksi”, joka muistuttaisi israelilaisia ai-
naisesti, kuka heidän Luojansa oli ja keitä he itse olivat.

Useilla muilla kansoilla oli myös lakeja, jotka muis-
tuttivat osaksi Jumalan lakeja. Löytyy varsin tiukkoja 
moraalisia, useimmiten (esim. murhaa ja varastamista 
koskevia) rikoslakeja, mutta mikään toinen laki ei vaa-
di pitämään Luojan seitsemännen päivän sapattia. Eli 
tämä oli Jumalan laki, jonka kautta Israelilaiset erot-
tuisivat kaikista muista kansoista. 

Jumala määräsi sapatin pidosta kaksin kerroin te-
kemällä erillisen sitä koskevan liiton kansansa Israe-
lin kanssa. (Sapatti oli jo yksi Jumalan Moosekselle 
lyhyesti ennen vanhan liiton vahvistamista annetusta 
kymmenestä käskystä.) Sapatin pidosta tuli ikuinen 



Herbert W. Armstrong College Raamattukirjekurssi 13OPPITUNTI 12

liitto (2 Mooseksen kirja 31:16) ja sen tarkoituksena 
oli identifioida Jumalan kansa. 

Seitsemännen päivän sapatin vietto on siis merkki, 
joka auttaa identifioimaan ihmiset, jotka kuuluvat tä-
nään Jumalan kansaan. 

5. Ilmoittaako Raamattu selvästi, että tosi kristitty 
on ihminen, josta on tullut hengellinen Israelilainen—
Aabrahamin “siementä” Jeesuksen Kristuksen kautta? 
Gal. 3:28–29; Room. 4:16; 9:4.

kommentti: Jumala solmi erityisen sapattiliiton 
Aabrahamin fyysinen “siemenen kautta”. Sitä tuli to-
tella sukupolvien ajan. Tänään kaikki hengestä siitetyt 
kristityt ovat myös Aabrahamin uskon kautta Kris-
tukseen henkistä “siementä” ja myös heitä koskee sama 
velvoitus pitää sapattipäivä!

6. Pitikö Jeesus Kristus sapatin? Luuk. 4:16, 31.
kommentti: Jeesus otti säännöllisesti osaa sapatti-

na uskonnollisin jumalanpalvelusmenoihin “tapansa 
mukaan”. Näin hän täytti oman käskynsä kokoontua 
jumalanpalvelukseen joka sapatinpäivänä (3 Moosek-
sen kirja 23:3). Tämä oli päivä, jonka hän selvästi piti, 
koska hän oli juuri se, joka alunperin teki sapatin ja 
määräsi sen pidettäväksi pyhänä!

7. Löytyykö Raamatusta todistetta, että aikainen 
Uuden testamentin seurakunta vietti sekin sapattia? 
Apt. 13:14–15, 42–44; 14:1; 17:1-2; 18:1–11.

8. Oliko Paavalin (Apt. 17:2) sekä Kristuksen “ta-
pana (Luuk. 4:16) viettää sapattia. Toimiko Paavali 
tällä tavalla, koska “se tuntui oikealta” vai koska Jeesus 
Kristus asui hänessä? Gal. 2:20. Pysyykö Kristuksen 
tahto samana ikuisesti? Hepr. 13:8.

kommentti: Käy varsin selväksi, että apostoli Paa-
vali vietti seitsemännen päivän sapattia. Jos Kristus 
elää elämäänsä meissä Pyhän Hengen kautta tänään, 
kuten hän eli Paavalissa, myös me vietämme samaa 
päivää kuin Jeesus ja Paavali viettivät! (1. Kor. 11:1).

9. Mistä kaikkia kristittyjä varoitetaan Heprea-
laiskirjeessä 3:8–13? Oliko kapina, erityisesti sapatin 
rikkominen se syy, jonka takia Jumala epäsi koko mui-
naisen israelilaisten sukupolven astumasta hänen “le-
poonsa”? Hes. 20:12–13, 15–16

kommentti: Koska Israel kapinoi ja saastutti Juma-
lan sapatit, Jumala ei sallinut sen Egyptistä pois saat-
tamansa sukupolven astua luvattuun maahan — joka 
symboloi Jumalan valtakuntaa. Mooseksen alaiset 
israelilaiset matkasivat kohti luvattua maata, samoin 
myös Jumalan Hengestä siitettyjen ihmisten päämää-
ränä on astua Jumalan valtakuntaan.

Heprealaiskirjeen 3:11 lepo-sana tulee kreikan sa-
nasta katapausis, joka tarkoittaa “lepoa” tai “lepopaik-

kaa”. Tapa, jolla sitä käytetään tässä jakeessa, viittaa 
muinaisen Israelin “lepoon” vaelluksestaan erämaassa 
ja luvatussa maassa. Tämä kuvaa kristittyjen henkistä 
lepoa—syntymistä kuolemattomaksi Jumalan lapseksi 
Jumalan valtakuntaan!

10. Olivatko israelilaiset tottelemattomia epäuskonsa 
takia ja johtiko tämä siihen, etteivät he päässeet Juma-
lan “lepoon” — Kanaanin maassa? Hepr. 3:19; 4:1-2.

kommentti: Israelilaiset eivät uskoneet Jumalaa, 
he “kovettivat sydämensä” uskonpuutteen takia. He 
saastuttivat Jumalan sapatit, jotka Jumala oli asetta-
nut testiksi (“näin minä koettelen heitä, vaeltavatko he 
minun lakini mukaan vai eivät”—2 Mooseksen kirja 
16:4); siksi Jumala lausui tälle sukupolvelle: “He eivät 
pääse minun lepooni” (Hepr. 3:11).

Tästä sukupolvesta pelkästään uskollinen Joosua ja 
Kaaleb saivat astua luvattuun maahan; heitä seuraava 
sukupolvi sekä 40-vuotisen vaelluksen aikana synty-
neet lapset saivat astua maahan heidän kanssaan. Ju-
mala oli alun perin luvannut maan Aabrahamin jäl-
keläisille ja Jumalan lupaus sitoi häntä israelilaisten 
synninteosta huolimatta.

Huomaa Joosuan kolmen heimon miehille lausumat 
sanat, ennen kuin tämä seuraava sukupolvi ylitti Jor-
dan-joen luvattuun maahan: “’Herra, teidän Jumalan-
ne, suo teidän päästä rauhaan (engl. käännös rest, le-
poon) ja antaa teille tämän maan” (Joosuan kirje 1:13).

11. Jos Uuden testamentin kristityt uskovat ja totte-
levat Jumalaa, voivatko he päästä heidän “lepoonsa”—
ikuiseen elämään Jumalan valtakunnassa? Hepr. 4:3, 
ensimmäiset kahdeksan sanaa ja jae 11.

kommentti: Vastaus kuuluu selvästu: Todellinen 
usko saa aikaan tottelevaisuuden! Jos ihminen todella 
uskoo Jumalan Sanaan, hän pitää sapatin!

12. Viettävätkö tosi uskovat tulevaisuudessa Juma-
lan viikoittaista sapattipäivää symbolina tulevaisuu-
den “levosta” Jumalan valtakunnassa? Hepr. 4:9.

kommentti: Englannin kielen King James kään-
nöksessä jakeen elintärkeä merkitys jää peittoon 

“lepo”-sanan puuttumisen vuoksi. Heprealaonkirjeen 
luvuissa 3 ja 4 “lepo” käännetään kreikan alkusanasta 
katapausis. Kuitenkin 4 luvun jakeessa 9 “lepo” kään-
tyy kreikan sanasta sabbatismos, joka tarkoittaa kirjai-
mellisesti (kuten useimmista Raamatun marginaalista 
löytyy) sapatin viettämistä.

Eli koska tuleva “lepo” (katapausis)—Jumalan val-
takunta, johon hengellinen Israel tulee pääsemään—
on heille sabbatismos, sapattipäivän viettämistä. Tämä 
merkitsee, että kristityt pääsevät tulevaisuudessa Ju-
malan valtakunnan “lepoon”, kun he vain pitävät nyt 
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viikoittaisen, tulevaa lepoa kuvaavan sapatin - suoma-
lainen käännös sanoo sapattilevon!

Useimmat englanninkieliset raamatunkäännökset 
kääntävät Heprealaiskirjeen 4:9 oikein. Jopa King Ja-
mes -version marginaalista löytyy: “Siis Jumalan kan-
salle jää sapatin pito”. Revised Standard Version kään-
tää saman: “Eli sitten, Jumalan kansalle jää sapattile-
po”. Jerusalem-raamattu sanoo: “Täytyy edelleen olla 
Jumalan kansalle varattu lepopaikka, seitsemännen 
päivän lepo.”

13. Kuinka kristittyjä rohkaistaan lisää Jumalan 
ikuiseen “lepoon” pääsemistä koskien? Hepr. 4:10–11.
Mistä he voivat saada avun—tarvittavan uskon—Ju-
malan tottelemiseksi? Jakeet 14–16.

kommentti: Huomaa Revised Standard Version 
käännös jakeista 10–11: “Kuka tahansa pääsee Juma-
lan lepoon [Jumalan valtakuntaan] lakkaa teoistaan 
Jumalan tavoin [seitsemäntenä päivänä kuuden luo-
mistyöpäivän jälkeen]. Ahkeroikaamme siis päästäk-
semme siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi samaan 
tottelemattomuuteen [kuin muinainen Israel]”.

Jumalan seitsemännen päivän sapattiin ei pidä suh-
tautua kevytmielisesti, sillä sapatti on yhtä aikaa sekä 
muisto että varjo. Se on muisto luomisesta sekä varjo 
tulevasta, ikuisesta “levosta”, johon hengestä siitetyt 
kristityt pääsevät, kun he syntyvät Jumalan ikuiseen 
perheeseen.

14. Käskikö Jumala koko Israelin kansaa kokoontu-
maan (“kokoukseen”) sapattina? 3. Mooseksen kirjan 
23:3; 4. Moos. 28:25. Kehotetaanko Uuden testamen-
tin kristittyjä myös kokoontumaan? Hepr. 10:25.

kommentti: Uuden testamentin kristityt kokoon-
tuivat yhteen joka sapatinpäivänä, samoin nykyinen 
Jumalan seurakunta kokoontuu jumalanpalvelukseen 
Jumalan pyhänä sapattina. Filadelfian Jumalan seura-
kunnalla on seurakuntia ympäri maailmaa. Jumalan 
kansa kokoontuu yhteen joka sapatti hengellistä op-
pia ja inspiraatiota seurakunnan pastoreilta vastaanot-
taakseen Jumalan Sanasta (Ef. 4:11–13).

Seitsemän vuotuista juhlaa 
Jumalalla on ylin suunnitelma, jonka kautta hän saat-
taa suuren päämääränsä ihmiskunnalle. Tämä vähän 
ymmärretty suunnitelma käy esille niistä seitsemästä 
vuotuisesta juhlasta, joita kristittyjen kuuluu viettää 
varsin elintärkeästä syystä.

Viikoittainen sapatti kuvaa kristityn päämäärää, 
ikuiseen “lepoon” pääsemistä kirkastettuna hengestä 
syntyneenä Jumalan perheen jäsenenä. Seitsemän vuo-
tuista juhlaa paljastavat askel askeleelta nekin yksityis-

kohtia Jumalan suunnitelman toteutumisesta ihmisiä 
vasten. Jokainen juhla kuvaa elävästi erillistä suurta 
tapahtumaa Jumalan suunnitelmassa. Lisäksi joka-
vuotinen Jumalan kansan juhlapäivien vietto painaa 
Jumalan suunnitelman merkityksen ihmisten mieliin, 
muistuttaa ja opastaa ihmisiä heidän osuudestaan Ju-
malan suuressa suunnitelmassa. 

Jumala opetti Mooseksen kautta kansaansa Israelia 
pitämään annetut juhlat. Israelin kansa oli Jumalan 

“seurakunta erämaassa” (Apt. 7:38). 
Lähes koko ihmiskunnan historian ajan ihminen 

on ollut läheisesti kosketuksessa maahan elannon 
hankkimisen kautta. Jumala käyttää jokavuotista lu-
vatun maan satoa (nyt Israelin valtion hallussa) väli-
kappaleena symboloimaan henkistä ihmissatoaan.

Muinaiset Israelilaiset eivät ymmärtäneet näiden 
Jumalan vuotuisten juhlien hengellistä merkitystä. 
Jumalan hengestä syntyneet lapset pystyvät ymmärtä-
mään ne!

Tänään ymmärrämme Kristuksen ja apostolien 
opetuksista, että Jumala tarkoitti—jatkuvasti, vuosi 
toisensa jälkeen—tapahtuvat kevätjuhlat kuvaamaan 
seurakuntaansa. Jumalan hengestä siitetyiksi lapsik-
seen ennen Kristuksen toista tulemusta kutsumat ih-
miset ovat ainoastaan “ensihedelmiä”—suhteellisen 
pieni alku Jumalan kuolemattomaan perheeseen kut-
sutuista — Jumalan suuresta hengellisestä ihmissa-
dosta. Jumala kutsuu loput ihmiskuntaa pelastukseen 
myöhemmin paljon suuremman syyssadon juhlien 
kautta!

3 Mooseksen kirjan 23 luvusta löytyy yhteenveto 
Jumalan vuotuisista juhlista. Pääsiäisestä alkaa kolme 
ensimmäistä juhlaa, jotka ovat ensisijaisesti Jumalan 
suunnitelman ensimmäisen osan muisto. Ne kuvaavat 
Jumalan hengellisen sadon “ensihedelmiä”. Viimei-
set neljä juhlaa katsovat tulevaisuuteen, eteenpäin. Ne 
osoittavat, kuinka Jumala korjaa myöhemmin suuren, 
tuhansista miljoonista ihmisistä koostuvan syksyn hen-
gellisen sadon.

Nyt syvennymme tutkimaan näitä Jumalan vuo-
tuisia juhlia ja mitä ne merkitsevät kristityille tänään. 
Huomioidaan ensin muutamia historiallisia faktoja.

Useimmat raamatunselitysteosten tutkijat myöntä-
vät, että Uuden testamentin vuotuisia juhlia sivuavat 
huomautukset antavat hyväksyttävästi ymmärtää — 
ne pitävät itsestään selvyytenä — että alkuseurakunta 
noudatti näitä juhlia. On tärkeää huomata, että Kris-
tuksen ja Jumalan seurakunnan tapana oli vuotuisten 
juhlien noudattaminen: “Koska kysymys, oliko alku-
kristityn seurakunnan soveliasta viettää juhlia yhdessä 
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juutalaiskansan kanssa, ei noussut koskaan esille, siitä 
ei tarvittu mainita erikseen” (New International Dic-
tionary of New Testament ology, osa 1, sivu 628).

Uuden testamentin tutkimuksen pohjalta käy 
kuitenkin selväksi, että apostolisessa Jumalan seura-
kunnassa Jumalan vuotuiset juhlat saivat uuden mer-
kityksen. Jeesuksen opetus ja esimerkki toivat uutta 
ymmärrystä näiden päivien merkityksestä ja kuinka 
niitä tuli noudattaa. 

Huomaa, mitä Encyclopaedia Britannica sanoo al-
kuajan Uuden testamentin Jumalan seurakunnan 
juhlapyhien uudella, eri tavalla viettämisestä: “Tietyt 
pyhä-ajat [kuten nykyiset uskonnolliset pääsiäis- ja 
joulu-juhlat] eivät olleet alkukristittyjen mielessä, kos-
ka he jatkoivat [3 Mooseksen kirjan 23 luvun] juuta-
laisten juhlapyhien noudattamista, vaikkakin uudessa 
hengessä, kunnioittaen ja muistaen juhlapyhiä edel-
täviä tapahtumia” (osa 8, sivu 828, 11. painos; oma 
painotuksemme).

1. Kenestä nämä vuotuiset juhlat saivat alkunsa 
Raamatun mukaan, viikoittaisen sapatin lisäksi,? 3 
Mooseksen kirja 23:1-4.

kommentti: Huomaa, että nämä eivät ole “juuta-
laisten juhlia” eivätkä “Mooseksen juhlia,” kuten jot-
kut ovat epäilleet—ne ovat Jumalan omia juhla-aikoja, 
jotka hän itse antoi kansalleen vuosi toisensa jälkeen 
pidettäviksi.

2. Sanooko Jumala erityisesti, että hänen vuotuisia 
juhliansa tuli viettää viikkosapatin lisäksi? 3 Moosek-
sen kirja 23:37–38.

3. Mikä on vuoden ensimmäinen pidettävä juhla-
aika? 3 Mooseksen kirja 23:5. Koska Jumala asetti en-
simmäisen pääsiäisen? 2 Mooseksen kirja 12:1–14.

kommentti: Pääsiäinen (pasha) saattaa Jumalan 
suuren, ihmiskunnalle tarkoitetun, pelastussuunnitel-
man alkuun. Se kuvasi ennalta Jeesuksen Kristuksen 
uhria (“meidän pääsiäislampaamme”—1. Kor. 5:7; 
1 Pietarin kirje 1:19) — ristiinnaulitsemista ja kuole-
maa—ihmiskunnan syntien puolesta. Jeesuksen kuo-
leman jälkeen pääsiäisestä tuli Kristuksen kärsimyk-
sen ja uhrin muistojuhla.

4. Millä uudella tavalla Jeesus määräsi Uuden tes-
tamentin pääsiäistä vietettäväksi, kun hän vietti pääsi-
äistä opetuslastensa kanssa juuri ennen kuolemaansa? 
Luuk. 22:8, 15–20.

kommentti: Jeesus asetti uudet symbolit, happa-
mattoman leivän ja viinin, jotka kuvasivat hänen mur-
rettua ruumistaan ja meidän fyysistä parantumistam-
me (1 Pietarin kirje 2:24) sekä syntiemme anteeksisaa-
miseksi vuodatettua vertansa ja antoi käskyn: “Tehkää 

se minun muistokseni” (Luuk. 22:19). Pääsiäinen on 
muistona Kristuksen uhrista meidän syntiemme takia. 
Kristus haluaa, että kristityt muistavat sitä joka vuosi. 

5. Minkä täysin uuden seremonian Jeesus asetti yh-
teydessä Uuden testamentin pääsiäisenviettoon? Lue 
Johanneksen evankeliumin 13:1–17, erityisesti jakeet 
14–15.

kommentti: Jeesus esitti tällä “viimeisellä aterial-
la” tärkeän esimerkin opetuslastensa noudatettavaksi. 
Huomaa, että opetuslasten jalkojen peseminen ei ollut 
millään tavalla tekemisissä Vanhan testamentin pääsi-
äisen noudattamisen kanssa. Jeesus Kristus asetti sen 
ensi kertaa. Hän asetti viime hetkellä esimerkin, jota 
hänen opetuslapsiensa tuli noudattaa joka vuosi, kaik-
kina aikoina siitä eteenpäin! 

Jalkojen pesu ilmentää Kristuksen mukaista nöyryy-
den ja toisten palvelemisen asennetta, jota hän haluaa 
jokaisen kristityn noudattavan (jakeet 16–17).

6. Mikä juhla seuraa kiinteästi pääsiäistä? 3 Moo-
seksen kirja 23:6-8; 2 Mooseksen kirja 12:15–20.

7. Ovatko happamattoman leivän juhlan ensim-
mäinen ja seitsemäs päivä pyhäpäiviä, joina ihmisten 
tulee kokoontua viikkosapatin lailla? 2 Mooseksen kir-
ja 12:16; 3 Mooseksen kirja 23:3.

kommentti: Tässä kohtaa on hyvä tehdä ero Juma-
lan vuotuisten juhla-aikojen, ja Jumalan vuotuisten py-
hien, eli sapattien välillä. Jumalan suuri suunnitelma 
sisältää seitsemän vuotuista juhla-aikaa. Näistä kaksi, 
happamattoman leivän juhla ja lehtimajajuhla, ovat 
seitsemän päivän pituisia. Lisäksi on seitsemän vuo-
tuista pyhää, joina on sapatin lepo päivittäisestä työstä. 
Näistä pyhistä jokainen esiintyy juhla-aikana (happa-
mattoman leivän juhla sisältää kaksi). Kuitenkaan pää-
siäinen, juhlista ensimmäinen, ei ole pyhä, tai sapatti. 

8. Viettivätkö Uuden testamentin kristityt koskaan 
happamattoman leivän juhlaa? 1. Kor. 5:7-8. Mikä on 
tämän juhlan selvä merkitys? Jakeet 1-2, 6-7.

kommentti: 1 Korinttilaiskirjeen 5 luku osoittaa, 
että happamattoman leivän juhla, jota Korintin kristi-
tyt noudattivat, kuvaa synnin poispanemista. Raamattu 
käyttää hapatusta syntiä symboloimassa (jae 8), koska 
synti saa henkilön paisumaan turhamaisuudesta pöyh-
keäksi (jae 2, 6) — leivän hapatuksen, kohotusaineen 
lailla — joka voi lisäksi lähteä leviämään ihmisjoukossa.

Paavali käski Jumalan Korintin seurakuntaa erot-
tamaan keskuudestaan avoimesti syntiä tekevä yksilö 
(jae 1). Paavali kehotti toimimaan päättävästi, koska, 
kuten hän muistutti heitä: “… vähäinen hapatus ha-
pattaa koko taikinan” (jae 6). Sallimalla synnin jatkua 
seurakunnan keskuudessa avoimesti vaikuttaa ajan 
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kuluessa muihin ihmisiin ja saa heidät pikkuhiljaa 
lankeamaan entisiin synteihin. Synti voi levitä toisiin 
kristittyihin yhden syntisen kautta samalla tapaa kuin 
pieni määrä hapatusta saa koko leipätaikinan nouse-
maan—paisumaan pöyhkeäksi!

Opimme, että pääsiäinen muistuttaa, kuinka Jee-
sus maksoi valtavan hinnan, jotta syntimme voitaisiin 
antaa anteeksi. Hän tarjosi kalliimman uhrin kuin 
mihin me kaikki yhdessä pystymme—hän uhrasi täy-
dellisen, synnittömän elämänsä.

Heti pääsiäistä kiinteästi seuraava happamattoman 
leivän juhla muistuttaa meitä siis siitä, että meidän 
tulee pyrkiä panemaan kaikki synti elämästämme pois. 
Jumala johti muinaisen Israelin pois Egyptistä—joka 
kuvaa syntiä. Tämä juhla kuvaa prosessia, jonka kaut-
ta Jumala puhdistaa elämämme, kun antaudumme 
hänelle ja yhä enenevässä määrin panemme synnin ha-
patuksen pois elämästämme ja elämme yhteisymmär-
ryksessä hänen lakinsa kanssa. Juhla osoittaa, että elä-
mämme tulee olla jatkuvaa hengellistä kasvua—että 
meidän tulee voittaa Jumalan opastuksen ja Jumalan 
yliluonnollisen voiman avulla elämässämme oleva syn-
ti, johon kaikki kristityt ajoittain lankeavat. 

9. Mikä on seuraava vuotuinen Jumalan asettama 
juhla? 3 Mooseksen kirja 23:15–17. Oliko tämä pyhä 
kokous ja lepopäivä? Jae 21; 4. Moos. 28:26.

10. Minkä uuden nimen Uusi testamentti antoi 
“ensihedelmien” uutisjuhlalle? Apt. 2:1.

kommentti: Pentekoste (suomen helluntai) on kreik-
kaa ja se tarkoittaa “ viideskymmenes (päivä).” Tämä 
on ainoa vuotuinen sapatti, joka täytyy määrittää las-
kemalla. Ensimmäinen Uuden testamentin helluntai 
oli 50 päivää Kristuksen ylösnousemuksesta.

11. Mikä on helluntain (“ensihedelmien”) elintärkeä 
tarkoitus Uuden testamentin kristityille? Apt. 1:4-5; 
2:38. Ovatko Hengestä siitetyt kristityt Jumalan suu-
ren suunnitelman “ensihedelmiä, esikoisia”? Jaak. 1:18.

kommentti: Helluntaijuhla on muisto, se kuvaa, 
kuinka Pyhä Henki lähtee Jumalasta ja siittää ennen 
Kristuksen toista tulemista Jumalan kutsumat, ka-
tumuksen tehneet uskovat. Vuoden 31 jKr. helluntai 
merkitsi Uuden testamentin seurakunnan alkua. Sil-
loin Jumala asetti Pyhän Hengen Uuden testamentin 
seurakunnan “ensihedelmien” saataville. 

Kyseisenä helluntaina Jumala alkoi pienen, hengel-
lisen “kevätsadon” “ensihedelmien” asettamisen seu-
rakuntaansa. Nämä uudet kristityt siitettiin Hengen 
voimalla, jonka oli tarkoitus auttaa heitä voittamaan 
ja kasvamaan hengellisesti ja täten valmistaa heitä syn-
tymään Jumalan perheeseen Kristuksen toisessa tu-

lemuksessa, kun Jumalan maanpäällinen valtakunta 
perustettaan maan päälle.    

Jumalan tuleva valtakunta on Jumalan perhe—
hyvin koulutettu ja organisoitu Jumalaolentojen 

— Hengestä syntyneiden “ensihedelmien” — perhe. 
Seurakunta on se Jumalan instrumentti, jonka kaut-
ta Jumala valitsee ja kutsuu, kouluttaa “ensihedelmät” 
kuninkaiksi ja papeiksi (Ilm. 5:10) — hallitsijoiksi ja 
opettajiksi valtakuntaa varten. Ainoastaan seurakun-
nassa koulutetuista voi tulla hallitsijoita ja opettajia Ju-
malan valtakuntaan. Tämä on juhlan elintärkeä tarkoi-
tus—kolmas askel Jumalan suuressa suunnitelmassa.

12. Mikä on Jumalan seitsemästä juhlasta ja vuo-
tuisesta sapatista järjestyksessä seuraava? 3 Mooseksen 
kirja 23:23–24.  

kommentti: Pasuunansoiton päivä kuvaa ensisijai-
sesti Jeesuksen Kristuksen voitokasta paluuta asetta-
maan Jumalan valtakunnan maan päälle (Ilm. 11:15).

Muistathan, että ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu 
Kristuksen toisen paluun aikaan, josta ilmoitetaan valta-
vallalla pasuunan soitolla (1. Tess. 4:16–17; 1. Kor. 15:52).

13. Käsittääkö pasuunansoiton päivän enemmän 
kuin vain Kristuksen toisen tulemuksen? Ilm. 8:1-2, 6.

kommentti: Huomaa, että Kristus palaa tapahtuu 
pasuunansoiton (oikeammin pasuunoiden, monikossa, 
engl. Feast of Trumpets) päivänä (3 Mooseksen kirja 
23:24), alkutekstissä ei sanota “viimeisen pasuunan 
päivänä”. Muinaiset israelilaiset puhalsivat pasuunaan 
erämaavaelluksen aikana useasta syystä: kokoon kut-
sumiseksi, marssin alussa ja lopussa, “päämiesten kut-
sumiseksi” tai nykyisten sotajoukkojen torvien tavalla 
varoitukseksi. Muinainen Israel tunnisti eri pasuunan 
äänet ja niiden tarkoituksen. 

Pasuunanvaroituksen ja muinaisen Israelin aikais-
ten varoitustorvien ja nykyisen Jumalan seurakunnan 
toiminnan välillä on yhteistä (Jes. 58:1). Juuri ennen 
Jeesuksen Kristuksen paluuta kuuluvan enkelien pa-
suunansoiton ja Jumalan seurakunnan jatkuvan ny-
kyisen varoituksen ja todistajana toimimisen välillä 
on myös yhteyttä, seurakunta valmistaa Kristuksen 
paluuta. Toistuvat enkelien pasuunaan puhallukset ja 
niitä seuraavat Kristuksen paluuta edeltävät katastrofi-
set maailmanlaajuiset tapahtumat toimivat lopullisena 
varoituksena piittaamattomalle, tuhonalaiselle synnin 
täyttämälle maailmalle!

14. Mikä vuotuinen sapatti seuraa yhdeksän päivää 
pasuunansoiton päivän jälkeen? 3 Mooseksen kirja 
23:26–32; 16:2–34, erityisesti 16 luvun jakeet 29–31. 
Huomaa myös Ilm. 20:1-3 yhdessä 3 Mooseksen kir-
jan 16:21–22 kanssa.



pasuunansoitto  Shofar-soitin saa aikaan mahtavan pasuunan töräytyksen, joka pasuunansoiton 
päivän täyttyessä ilmoittaa Kristuksen palaavan asettamaan valtakuntansa maan päälle.
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kommentti: 3 Mooseksen kirjan 16 luku kuvaa 
varsin yksityiskohtaisesti Vanhan testamentin lee-
viläispapistolta sovituspäivänä vaadittavia rituaaleja. 
Elävä vuohi (suomalainen käännös kauris), jonka yllä 
Israelin synnit tunnustettiin ja joka vietiin asumatto-
maan erämaahan, edustaa paholaista, jonka ylle Jeesus 
Kristus asettaa palatessaan koko ihmiskunnan synnit.  

Saatana, jota kutsutaan “tämän maailman juma-
laksi” (2. Kor. 4:4) ja jota kuvataan “ilmavallan hallit-
sijaksi, sen hengen hallitsijaksi, joka nyt tekee työtään 
tottelemattomuuden lapsissa” (Ef. 2:2), hän on valhet-
telija ja sen isä (Johanneksen evankeliumi 8:42–44). 
Kristus pidättää häntä, estää häntä enää pettämästä 
ja johtamasta suuria ihmiskunnan joukkoja syntiin. 
Saatana ei pysty enää “lähettämään” ylimielisyyden, 
himon ja ahneuden asenteita ihmisten mieliin.

Kun paholainen “kahlitaan” (Ilm. 20:1-3), 3 Moo-
seksen kirjan 16 luvun symbolismi käy toteen. Ennen 
saatanan ja hänen demonilaumojensa pettämät ihmis-
mielet avautuvat Jumalan Hengen toimesta vihdoin ja 
koko ihmiskunta kykenee hyväksymään ja vastaanot-
tamaan syntien anteeksiantamuksen Kristuksen kaut-
ta. Ihmiset kykenevät ensimmäistä kertaa ymmärtä-
mään Jumalan heitä koskevan suuren pelastussuunni-
telman. Vasta silloin ihmiskunta saatetaan Kristuksen 
ja isän kanssa “yhdeksi”, kuten englanninkielinen 

sovituspäivän (Day of At-one-ment) nimi sitä osuvasti 
kuvaa.  

15. Kuinka meidän tulee viettää sovituspäivää? 3 
Mooseksen kirja 23:32.

kommentti: Sovituspäivä eroaa muista pyhäpäivis-
tä. Jumala haluaa meidän toimivan erityisellä tavalla 
tämän 24 tuntia kestävän ajanjakson aikana. Jumala 
määrää ihmisiä paastoamaan—“kurittamaan itse-
änne”. (Tämä itsensä kurittamisen käsitys tarkoittaa 
paastoamista myös seuraavissa yhteyksissä: Ps. 35:13; 
69:10; Jes. 58:3; Esra 8:21.)

Sovituspäivänä paastoaminen tarkoittaa ruu-
asta ja juomasta pidättäytymistä 24 tunnin ajak-
si—auringonlaskusta auringonlaskuun (tai illasta 
iltaan—3 Mooseksen kirja 23:32). Paastoaminen ei 
ole katumusharjoitusta—se ei ole nälkälakko, jonka 
avulla savutetaan toivottu asia Jumalalta. Kristityn 
on määrä paastota itsensä nöyryyttämiseksi ja Ju-
malan ja hänen vanhurskautensa lähestymiseksi (Jes. 
58:6–11).

Eli sovituspäivänä paastoaminen on eloisa muistu-
tus pelastukseen tarvittavasta mielenlaadusta—nöy-
ryydestä, jumalallisesta murheesta, totisesta Jumalan 
tien etsimisestä—mielenlaadusta, johon tämän maa-
ilman ihmiset saatetaan, kun katastrofiset tapahtumat 
kulminoituvat Jeesuksen Kristuksen paluuseen! 
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16. Mikä tärkeä seitsenpäiväinen juhla-aika seuraa 
sovituspäivää? 3 Mooseksen kirja 23:33–35; 5 Moo-
seksen kirja 16:13.

kommentti: Lehtimajanjuhlaa kutsuttiin myös 
korjuujuhlaksi (2 Mooseksen kirja 23:16; 34:22), kos-
ka tätä seitsenpäiväistä juhlaa vietettiin kesällä ja al-
kusyksystä. Koko kansa piti tämän juhlan pääsadon 
korjuun jälkeen (3 Mooseksen kirja 23:39).

17. Viettikö Jeesus lehtimajanjuhlaa? Johanneksen 
evankeliumi 7:2, 8-11, 14. Tiesivätkö kaikki, että Jeesus 
piti kaikki Jumalan juhla-ajat ja olettivatko he, että hän 
saapuisi Jerusalemiin lehtimajanjuhlan viettoon? Jae 11.

kommentti: Jeesus toimi viisaasti lisääntyvän vai-
non takia eikä matkannut avoimesti Juudeaan (jae 1). 
Jakeet 1-10 osoittavat kuitenkin, että hän vaaransi 
henkensä lehtimajanjuhlaa viettääkseen. Hän matkasi 
salaa, mutta opetti juhlan puolessa välissä avoimesti 
temppelissä (jae 14).  

18. Mikä on Jumalan vuotuisen lehtimajanjuhlan 
teema? 5 Mooseksen kirja 16:13–15. (Huomaa sanat 

“sentähden ole iloinen”. Toiset käännökset, kuten Re-
vised Standard Version kääntävät saman “ole kerta 
kaikkiaan iloinen”) Onko Jumalan tarkoitus, että 
kaikki—iästä, varallisuudesta tai sosiaalisesta asemas-
ta huolimatta — iloitsevat juhlan aikana? Kertaa jae 14.

19. Tarkoittiko Jumala, että mies perheensä kanssa 
asuisi “lehtimajoissa”—väliaikaisissa asumuksissa (ny-
kyisissä motelleissa ja hotellihuoneissa, vierasmökeissä 
jne.)—juhlaa varten varatulla paikalla? 3 Mooseksen 
kirja 23:41–42.

kommentti: Lehtimajanjuhlalla on nykykristitylle 
täysin hengellinen merkitys. Juhla kuvaa huomisen 
ihanaa maailmaa vanhurskaan Jeesuksen Kristuksen 
hallinnon alaisuudessa—1,000 vuoden ajan monet 
tuhannet ihmiset saavat kokea rauhan, vaurauden ja 
ilon vallitsevan tällä ihmeellisellä aikakaudella. Tuhat-
vuotisessa valtakunnassa suurta ihmisistä koostuvaa 

“syyssatoa” aletaan korjata Jumalan valtakuntaan—he 
uudestisyntyvät Jumalan perheen jäseniksi. 

Ajattele tätä! Kristuksen palatessa saatana lukitaan 
pois, jota seuraa 1,000 vuotta kestävä rauhan aika ja 
yltäkylläisyys. Jumalan hengellisen sadon “ensihedel-
mät”—Jumalan perheeseen ensiksi syntyvät, Jeesuksen 
Kristuksen kanssaperilliset—hallitsevat yhdessä Jee-
suksen kanssa maata. Heillä on mahdollisuus saattaa 
pelastava tieto kaikille tällöin elossa oleville ihmisille 
sekä tuhatvuotisen valtakunnan aikana syntyneille.

Jumala sanoo kerta toisensa jälkeen, että lehtima-
janjuhla on suunnattoman ilon aika. Muinaiselle Is-
raelille se oli ilon aika, koska he olivat niittäneet juuri 

ennen juhlaa runsaan syyssadon. Tuhatvuotisessa val-
takunnassa lehtimajanjuhlan onni, ilo ja vauraus leviä-
vät koko maailmaan Jeesuksen Kristuksen hallinnon 
ja opetuksen alaisena. Kuuliaisuus Jumalalle, hänen 
lakinsa ja elämäntapansa noudattaminen saattavat 
huomisen maailman kirjaimellisen täydelliseksi! 

Jumalan suuri syksyjuhla on tarkoitettu Jumalan 
hengestä siitetyille lapsille ajaksi ja paikaksi, jolloin on 
mahdollisuus syventyä pohtimaan Jumalan tarjoaman 
elämän tarkoitusta ja saavuttamista. Lehtimajanjuhlan 
tarkoituksena on erottaa, vapauttaa ihmiset jokapäi-
väisistä askareista. Viikon kestävä majoitus väliaikaisis-
sa asumuksissa, jokapäiväisestä ympäristöstä ja työstä 
erillään, kuvaa seitsemän päivän ajan maailmanlaajuis-
ta vapautta ja rauhaa tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Lehtimajanjuhla, jota noudatetaan tänään pieni-
muotoisena, on onnen ja ilon täyttämää esimakua 
huomisen maailmasta, jolloin Jumalan Henki on 
kaikkien ihmisten saatavilla. Päivät täyttyvät Jumalan 
pastoreiden opetuksesta — aidot kristityt kokoontu-
vat jatkuvasti yhteen ja osoittavat juhlan aikana yhdes-
sä harmoniassa elämällä, millaiseksi tämä läpikotaisin 
synnin täyttämä, onneton maailma voi tulla - se tulee!

Jumalan seurakunnaan jäsenet odottavat innok-
kaasti (pohjoisella pallonpuoliskolla) jokasyksyisen 
lehtimajanjuhlan viettoa juhlapaikoissa, joita löytyy 
ympäri maailmaa. Jumalanpalvelusten välisenä aika-
na seurakuntalaiset tutustuvat erilaisten niin nuoria 
kuin vanhempia varten järjestettyjen hauskojen akti-
viteettien lisäksi nähtävyyksiin ja kohteisiin. Yhteinen 
ajanvietto, toisista huolta pitäminen sekä henkinen 
ravinto hauskanpidon lisäksi saavat seurakuntalaiset 
odottamaan seuraavan vuoden juhlaa innolla. Men-
neet tavalliset “lomamatkat” kalpenevat juhlan rin-
nalla!

20. Onko seitsenpäiväinen lehtimajajuhla merkki-
pylväs Jumalan suunnitelmassa ihmiskunnalle? Onko 
Jumalan tahto, että jokainen ihminen, joka on kos-
kaan elänyt, tulee tuntemaan pelastuksen? 2 Pietarin 
kirje 3:9; 1 Kirje Timoteukselle 2:4.

kommentti: Olemme oppineet, kuinka Jumalan ai-
kojen myötä kutsumat etuoikeutetut, etenkin Kristuk-
sen tulosta tuhatvuotiseen valtakuntaan sopivat Juma-
lan mahtavaan suureen suunnitelmaan. Mutta kuinka 
käy biljoonille ihmisille Aadamin ajasta meidän päi-
viimme (läheisemme mukaan laskien), joita Jumala ei 
ole vielä kutsunut—jotka eivät ole saaneet mahdolli-
suutta tuntea ja ymmärtää todella Jumalan totuutta? 

Biljoonat ihmiset eivät ole koskaan kuulleet Kris-
tuksen nimeä. Ovatko nämä ihmiset tuomitut ikui-



kaikilla on mahdollisuus  Viimeinen, suuri päivä kuvaa aikaa, jolloin kaikki eläneet 
ja kuolleet, jotka eivät ole saaneet tuntea totuutta, herätetään ja heille opetetaan Jumalan tie.
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seen kuolemaan ilman että he olisivat kuulleet totuu-
desta? Salliiko rakastava Jumala tällaisen?

Voitko kuvitella, että armollinen ja oikeudenmukai-
nen Jumalan tuomitsee viattomia pikkulapsia—joista 
osa kuolee ennen kävelemään tai puhumaan oppimis-
ta—ikuiseen kuolemaan (tai helvetin tuleen, kuten 
monet erheellisesti uskovat), pelkästään koska näillä ei 
ole mahdollisuutta parannuksen tekoon?

Jumala on absoluuttisen oikeudenmukainen ja hä-
nen suunnitelmassaan jokaiselle eläneelle tarjotaan 
sama mahdollisuus pelastukseen. Viikko ei ole täy-
dellinen ilman sapatinpäivää, samoin Jumalan suuri 
suunnitelma ei ole täydellinen ilman Jumalan seitse-
mättä vuotuista juhlaa ja pyhäpäivää.

Raamatussa, numero seitsemän ilmaisee täyttymis-
tä sekä täydellisyyttä. Ilman tätä seitsemättä vuotuista 
pyhäpäivää et kykene ymmärtämään Jumalan suurta 
suunnitelmaa täydellisesti—sitä, että Jumalan armo 
ihmiskuntaa kohtaan ulottuu jopa tuhatvuotista val-
takuntaa kauemmaksi!

Jumalan suunnitelman loppuvaiheen ymmärtä-
miseksi meidän tulee ymmärtää myös viimeinen Ju-

malan vuotuisista pyhäpäivistä, joka kuvaa viimeistä, 
suurta tuomiota.

21. Seuraako seitsenpäiväistä lehtimajanjuhlaa heti 
“kahdeksas jumalanpalveluspäivä”? 3 Mooseksen kirja 
23:34–36. Onko tämä viimeinen juhla—viimeinen 
vuotuinen sapattilevon päivä? Jae 39. 

kommentti: Viimeistä vuotuista sapattia vietetään heti 
lehtimajanjuhlan jälkeen. Mutta koska se seuraa kiinteäs-
ti seitsenpäiväistä juhlaa, se on mainittu lehtimajanjuhlan 
yhteydessä ja kutsuttu “kahdeksanneksi päiväksi”. Juhla 
tunnetaan kristityiden keskuudessa nimellä “viimeinen, 
juhlan suuri päivä ” (Johanneksen evankeliumi 7:37).

22. Ilmestyskirjan 20 luvusta käy ilmi “viimeisen, 
suuren päivän” tarkoitus. Tiedämme, että jakeet 4-6 
kertovat herätetyistä pyhistä, jotka hallitsevat Jeesuk-
sen Kristuksen kanssa maan päällä 1,000 vuotta. Mitä 
jakeen 5 ensimmäinen lause tarkoittaa?

kommentti: Se ei viittaa “kuolleisiin Kristuksessa”, 
vaan yksinkertaisesti kuolleisiin—biljooniin ihmisiin, 
jotka eivät ole Kristuksen omia; ihmisiin, joita Jumala 
ei ole vielä kutsunut; joista useimmat eivät ole vielä 
kuulleet Jeesuksesta Kristuksesta.

D
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Huomaa, että King James-raamatussa jakeen 5 en-
simmäinen osa on suluissa. Sen kuuluisi kuulua seu-
raavasti: “(Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen-
kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.) Tämä 
on ensimmäinen ylösnousemus.”

Jakeen 5 toinen lause “Tämä on ensimmäinen ylös-
nousemus”, viittaa Kristuksessa kuolleiden vanhurs-
kasten ylösnousemukseen juuri ennen 1,000 vuotta 
kestävän ajanjakson alkua (jae 4).  Johanneksen evan-
keliumi tekee selväksi, että “muut kuolleet”—ihmiset, 
jotka eivät ole vielä saaneet mahdollisuutta ymmärtää 
Jumalan totuutta—eivät nouse ylösnousemuksessa 

“ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet”. 
Tämä ylösnousemus, joka tapahtuu kun 1,000 vuotta 
on kulunut loppuun, on toinen ylösnousemus.

23. Kuinka Johanneksen evankeliumi kuvaa tätä 
toista ylösnousemusta edelleen? Ilm. 20:11–12. Kuin-
ka nämä ihmiset tuomitaan? Jae 12. 

kommentti: Johanneksen ilmestyksen 20:12 krei-
kankielinen alkuperäissana on biblia, suomeksi “kirjat”, 
josta englanninkielinen Raamattua tarkoittava “Bible” 

- sana saa alkunsa. Avatut “kirjat” ovat Raamatun kir-
joja! Jumalan Pyhä Henki saa biljoonien ymmärryksen 
avautumaan, ihmisten, jotka eivät ole koskaan ennen 
kuulleet Kristuksen nimeä eivätkä ymmärtäneet todel-
lista Jumalan Sanan viestiä—eivätkä täten kyenneet ole-
maan osallisia Jumalan suuresta pelastussuunnitelmasta. 

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

kommentti: Jes.n jae viittaa tuomiokauteen, jolla 
kaikenikäiset ylösnousseet elävät täydet 100 vuotta.

25. Missä muualla Raamattu kuvaa tätä toista 
ylösnousemusta? Hes. 37:1–14. Herätetäänkö kyseiset 
kuolleet varmasti fyysiseen, hengityksestä riippuvaan 
ihmiselämään? Jae 5-10.

26. Mitä Jumala lupaa herätetyille kansalaisille? Jae 
13–14. Onko tämä sama Jumalan Pyhän Hengen vuo-
datus, josta Jeesus Kristus puhui juhlan “viimeisenä, 
suurena päivänä”? Johanneksen evankeliumi 7:37–39.

27. Kuinka Jeesus kertoi tästä erityisestä “päivästä” 
eli tuomion ajanjaksosta, ihmisistä, jotka eivät ole tä-
hän mennessä kuulleet eivätkä ymmärrä ihanaa pelas-
tuksen sanomaa? Matt. 11:20–24; 12:41–42. 

kommentti: Kristus mainitsee Tyyron ja Siidonin 
ihmiset, Sodoman, Joonan aikaisen Niiniven sekä 
etelän kuningattaren (Saban kuningattaren). Kaik-
kia näitä eri sukupolvien aikana eläneitä ihmisiä ver-
rataan Jeesuksen sukupolven kaupunkien ja kylien 
asukkaisiin, joista suurin osa ei ymmärtänyt tai usko-
nut hänen viestiinsä. Jeesus kertoo, että heidät kaikki 

herätetään yhtä aikaa hänen elinaikaisen sukupolven 
kanssa!

Jeesus todisti lukuisten historiallisten esimerkkien 
ja eri sukupolvien aikana eläneiden ihmisten kautta, 
että suurin osa ihmiskuntaa tulee elämään yhdessä 
maan päällä samaan aikaan. Tällöin näemme ennen 
vedenpaisumusta eläneitä ihmisiä, ihmisiä jokaisesta 
Israelin 12 heimosta yhdessä keski-ajalla sekä nyky-
aikana eläneiden ihmisten kanssa. Näemme jokaisen, 
jota ei ole vielä kutsuttu, joka ei ole vielä saanut mah-
dollisuutta tuntea Jumalaa ensimmäisen elämänsä ai-
kana (ks. Johanneksen evankeliumi 6:44, 65.)

Tähän ryhmään kuuluvat kaikkina aikoina kaik-
kialla maan päällä eläneet ihmiset, lukuun ottamatta 
tietenkin ensimmäisessä kuolleitten ylösnousemuksessa 
olevia—tai suhteellisen harvoja parantumattoman pa-
hoja, jotka herätetään kolmannessa ylösnousemuksessa 
ja joutuvat tulijärveen (Ilm. 20:13–15). Tämä jälkim-
mäinen ryhmä koostuu niistä, jotka ymmärsivät Ju-
malan totuuden ja saivat mahdollisuuden vastaanottaa 
ikuisen elämän, mutta kieltäytyi siitä tieten tahtoen!

Matteuksen evankeliumi kertoo, että siinä mainitut 
muinaiset ihmiset olisivat tehneet parannuksen, jos Kris-
tus olisi henkilökohtaisesti saapunut heidän aikanaan 
heidän keskelleen, ja he tulevat mitä varmimmin teke-
mään parannuksen, kun heidät herätetään maailmaan, 
jota Kristus on jo hallinnut tuhat vuotta—ilon, rauhan, 
vaurauden ja hyvinvoinnin täyttämään maailmaan.  

Tämä laajakantainen ylösnousemus kuolevaiseen 
elämään aukaisee oven tuomion aikaan—ei tuomion 
langettamiseen. (Tuomion langettaminen on tuomion 
viimeinen toimitus.) Ensin tulee tehdä päätös, kuinka 
jokainen yksilö vastaa Jumalan Sanaan. (Tämä sama 
tuomio lepää nyt kristittyjen yllä, jotka on jo siitetty 
Jumalan Pyhästä Hengestä—1. Piet. 4:17.) Koska jo-
kainen yksilö saa mahdollisuuden pelastukseen, jokai-
sen oikeudenpäätös perustuu oman tuomintakauden 
aikana tekemiin päätöksiin.

Jos sinusta tulee nykyajalla Hengestä siitetty kris-
titty ja jos pysyt uskollisena kuolemaan, saat etu-
oikeuden “parempaan ylösnousemukseen” (Hepr. 
11:35) Kristuksen toisessa tulemuksessa. Tämä ylös-
nousemus on parempi yksinomaan sen takia, että en-
simmäisessä ylösnousemuksessa herätetyt herätetään 
henkiolennoiksi—ei kuolevaisiksi ihmisiksi. Lisäksi 
ensimmäiseen ylösnousemukseen osallistuvat saa-
vat suuremman palkinnon kuin viimeisen tuomion 
aikakaudella ja tuhatvuotisen valtakunnan aikana 
eläneet! (Käsittelemme luvattua palkintoa tuonnem-
pana.)
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Olemme nyt todenneet, kuinka kaikki Jumalan 
vuotuiset juhlat liittyvät Jumalan luvattuun maahan 
saattamaan muinaisen Israelin kansan vuotuisiin sato-
kausiin. Jumalaa kiinnostaa kuitenkin enemmän hen-
gellinen sato! Kaikkivaltias Jumala muistutti näiden jo-
kavuotisten satojuhlien välityksellä Vanhan testamentin 
israelilaisia siitä, että heidän elämänsä riippui kiinteästi 
Jumalasta sekä heidän suhteestaan Jumalaan. Tänään 
Jumalalle uskolliset Uuden testamentin kristityt voivat 
omaksua elintärkeän, pelastavan, Jumalan suurta suun-
nitelmaa koskevan Jumalan hengelliselle sadolleen tar-
koittavan tiedon näitä samoja päiviä viettäessään!

Muistaminen vaatii säännöllisesti mieleen palaut-
tamista. Kun Hengestä siitetyt kristityt viettävät vuo-
tuisia juhlia yksikerrallaan, he palauttavat mieleen ja 
oppivat tuntemaan Jumalan koko ihmiskunnan pe-
lastamiseksi tarkoitetun suuren suunnitelman sekä 
heidän yksilöllisen osansa siinä entistä syvällisemmin. 
Jumalan jokavuotiset juhlat saavat meidät “esittämään” 
käytännössä Jumalan suunnitelman, Jumalan teot ja 
päämäärän ihmiskunnan pelastamiseksi.

Jumalan seurakunnan oppi ja vuotuisten juhlien 
hengellisen ymmärrys syventyy vuosien myötä. Ju-
malan vuotuiset juhlat eivät ole maailman yleisiin 
pyhäpäiviin verrattavissa, sillä näistä ei löydy ihmisen 
olemassaolon tosi tarkoitus. Jumalan vuotuiset juhlat 
käsittävät Jumalan tarkoituksen ja suunnitelman koko 
ihmiskuntaa varten.

Ensiksi pääsiäinen (pasha) muistuttaa meille, että 
olemme syntisiä (Room. 3:23), että Isä rakastaa maa-
ilmaa niin paljon että hän antoi ainoan siittämänsä 
(engl. only begotten Son) Pojan uhriksi (Johanneksen 
evankeliumi 3:16), kuinka Jeesus halukkaasti maksoi 
synneistä kuuluvan rangaistuksen puolestamme (Jo-
hanneksen evankeliumi 10:17–18), jotta meillä olisi 
mahdollisuus ikuiseen elämään.

Kristus on meidän pääsiäisemme (1. Kor. 5:7, alku-
teksti). Kun “puemme yllemme” Kristuksen, panem-
me synnin elämästämme pois happamattoman leivän 
juhlassa kuvatulla tavalla.

Kristus, “ensihedelmistä” ensimmäinen, lähetti 50 
päivää ylösnousemuksestaan Pyhän Hengen helluntai-
na, pentekostena. Pyhä Henki lähetettiin hengellisesti 
siittämään Isän kutsumat ihmiset. Se mahdollisti Ju-
malan lain täyttämisen ja synnin elämässä voittami-
sen, hengellisen kasvun sekä hallitsemaan ja opetta-
maan Kristuksen alaisena, Kristuksen kanssa Jumalan 
valtakunnassa pätevöitymisen.

Pasuunansoiton päivä kuvaa kohta koittavaa aikaa, 
jolloin Kristuksen puuttuu maailman tapahtumiin 

Isä lähettämänä ja hänestä tulee kuningasten Kunin-
gas ja herrojen Herra. Sovituspäivä kuvaa, kuinka hän 
lakkauttaa saatanan, perimmäisen pettäjän, despoot-
tihallinnon. Kun paholaisen demoneineen vaikutus 
on mennyttä, koko ihmiskunta voi tulla Kristuksen 
ja Isän kanssa “yhdeksi” parannuksen teon, kasteen ja 
Pyhän Hengen saatuaan.

Kristus perustaa tuhatvuotisen valtakunnan alkaes-
sa Jumalan hallituksen ja luo maapallosta ihanteellisen 
asuinpaikan—lehtimajanjuhlan kuvauksen mukaises-
ti. Jumalan perheeseen syntyy biljoonia ihmisiä tänä 
kultaisena aikana. Jumalan omat, Raamatun kutsumat 

“pyhät”, valmistavat parhaillaan tietä sitä varten, he 
edustavat pian saapuvaa ja koko maailmaa hallitsevaa 
Jumalan valtakuntaa. 

Lopulta Jumala avaa pelastuksen kaikille ihmisil-
le, niille aikaisemmin eläneille, jotka eivät ole vielä 
koskaan saaneet kuulla tai ymmärtää totuutta. Tämä 
käy toteen suuren suunnitelman viimeisellä, suurella 
askeleella — viimeisenä, suurena päivänä, joka kuvaa 
viimeistä tuomion aikakautta.

Jumalan tosi seurakunta ymmärtää kallisarvoisen 
Jumalan totuuden, se opettaa, mikä Jumalan tarkoituk-
sesta ja suunnitelmasta ihmiskuntaa varten. Jumalan 
Seurakunta—joka koostuu kääntymyksen tehneistä 
Hengestä siitetyistä Jumalan lapsista—pitää uskollisesti 
joka vuosi kaikki Jumalan juhlat maailman eri kolkissa!

Kymmenykset ja uusi Henki
Olemme nähneet, kuinka kristityt viettävät vuotuisia 
juhlia ja noudattavat Vanhan testamentin lakeja uu-
dessa, eri Hengessä ja tavalla (Matt. 5:21–22, 27–28). 
Katsotaan, millainen uusi tarkoitus Jumalan kymme-
nysten antamisen lailla on. Muista seuraavat apostoli 
Paavalin sanat: Jumala on “tehnyt meidät kykeneviksi 
olemaan uuden liiton palvelijoita” (2. Kor. 3:6).

Kristillisyys on varsinainen elämäntapa. Se liittyy 
jokapäiväisen elämäämme eri alueisiin—kansakäymi-
seen toisten ihmisten kanssa, liiketoimiin—jopa ra-
hankäyttöömme.

Muista, että koska Jumala loi kaiken, Hän omistaa 
kaiken—jopa ihmiskunnan. Daavid kirjoitti seuraa-
vasti: “Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maan-
piiri ja ne, jotka siinä asuvat” (Ps. 24:1). Emme voi 

“maksaa Jumalalle takaisin” hänen työstään Luojana.
Miksi meidän on maksettava kymmenykset—an-

nettava kymmenes osa tuloistamme Jumalalle?
Kymmenysten maksaminen on osa Jumalan “antaa” 

elämäntapaa. Jumala haluaa, että opimme antamaan 
ja jakamaan muiden hyväksi, omaksi hyväksemme!
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Jumala haluaa käyttää erikseen pidättämänsä kym-
menykset rauhan, ilon, onnen, runsauden ja ikuisen elä-
män evankeliumin maailmalle julistamiseen. Koska tämä 
tieto puuttuu maailmalta, se on kirouksen alainen!

Jumalan tuottoa ja ansiota koskevaa lakia voisi ver-
rata sopimukseen. Jumala haluaa meidän ymmärtävän, 
että työskentelemme hänen yhteistyökumppaninaan. 
Jumala sallii meidän elää ja työskennellä hänen maapal-
lollaan—viljellä ja tuottaa syömäämme ruokaa. Hän 
sallii meidän hakata hänen puitaan asuintaloiksemme 
ja käyttää kaikkia hänen voimavarojaan tuhansia tuot-
teita omiin tarkoitusperiimme valmistaessamme.

Jumala on erittäin runsaskätinen yhteistyökumppani. 
Hän varasi vain 10 prosenttia omaa työtään varten 
maapallolla.

Saatana haluaisi sinun mielellään uskovan, että 
koko ansiotulosi—tai koko maasi tuotto—kuuluu si-
nulle. Älä usko häntä! Ymmärrä Raamatun kanta kym-
menysten maksusta.

1. Kuuluvatko kulta, hopea ja sekä kaikki maapallon 
voimavarat ymmärrettävästi Jumalalle? Haggain kirja 
2:8. Entä eläimet, linnut sekä kaikki, mitä maanpiiris-
sä on? Ps. 50:10–12. Omistaako Jumala taivaat, maan 
sekä kaiken niissä olevan? 5 Mooseksen kirja 10:14.

kommentti: Jumala on kaiken ympärillämme nä-
kemän Luoja ja Omistaja. Jumalalle kuuluu ensisijai-
nen oikeus kaikkeen maan päällä tuotettuun.

2. Kuinka patriarkka Aabraham tunnusti ylim-
män Jumalan Luojaksi, Omistajaksi ja kaikkein Kor-
keimmaksi? 1 Mooseksen kirja 14:17–20; Hepr. 7:1-4. 
Kuinka paljon Jumala siunasi tottelevaista Aabraha-
mia? 1 Mooseksen kirja 13:2.

kommentti: Aabraham maksoi kymmenykset. 
Hän antoi kymmenennen osan taisteluvoitosta Jumalal-
le. 1. Moos.n 14 luvun ensimmäisen jakeen yhteydes-
tä käy selvästi ilmi, että Jumala sai vastaanottaa en-
simmäisenä osansa sotavoitosta, ketään muuta ennen. 
Aabraham tunnusti toiminnallaan Jumalan kaikkien 
siunaustensa lähteeksi.

Aabrahamista tuli erittäin vauras mies, koska Ju-
mala siunasi häntä runsaskätisesti. Raamatusta käy 
ilmi, että hän totteli Jumalaa elämänsä loppuun asti 
(1 Mooseksen kirja 26:5).

3. Oliko Melkisedek Jumalan pappi? 1 Mooseksen 
kirja 14:18; Hepr. 7:1-3.

kommentti: Raamattu ilmoittaa kymmenysten 
maksamisen olevan se keino, jolla Jumala rahoittaa 
maanpäällisen toimintansa. Ennen leeviläisten pap-
piutta ja vanhaa liittoa papisto oli Melkisedekin mu-
kaan. Melkisedek vastaanotti aikanaan Jumalan maan 

päällisenä edustajana kymmenykset Jumalan uskolli-
silta palvelijoilta.

Melkisedek, “jolla ei ole… ei päivien alkua eikä elä-
män loppua … hän pysyy pappina ainaisesti” (Hepr. 
7:3). Jae antaa ymmärtää, että Melkisedek oli luulta-
vasti ylipappi aina Aadamin ajasta asti! Muinaiset pat-
riarkat rahoittivat Jumalan maanpäällisen toiminnan 
kymmenyksien maksulla.

4. Mitä Jaakob lupasi Jumalalle, jos hän menestyisi? 
1 Mooseksen kirja 28:20–22. Menestyikö hän? 1 Moo-
seksen kirja 30:43.

kommentti: Jaakob lupasi maksaa kaikista tulois-
taan kymmenykset Jumalalle. Jumala siunasi hänen 
elämäänsä vuosien kuluessa hänen uskollisuutensa 
takia suuresti. Jaakobia siunattiin paljolla karjalla, 
monilla palvelijoilla sekä lisäksi muulla omaisuudella 
ja hän maksoi jatkossa, koko elämänsä aikana kym-
menykset, eikä unohtanut, kuka häntä oli siunannut 
(1 Mooseksen kirja 48:15).  

5. Ennen Mooseksen aikaa kymmenykset makset-
tiin suoraan Melkisedekille. Kenen piti Jumalan mu-
kaan vastaanottaa kymmenykset Israelin Egyptistä va-
pauduttua? 4. Moos. 18:21, 24. Kuuluiko leeviläisten 
maksaa myös kymmenyksiä? Kenelle? Jakeet 26–28. 

kommentti: Jumala asetti Aaronin perheen lee-
viläisten yläpuolelle korkeimpaan auktoriasemaan 
(jae 2-3, 6).  Pappeina heidän tuli vastaanottaa kym-
menykset muiden leeviläisten tuloista.

6. Mihin kymmenyksiä piti käyttää leeviläispappi-
en kaudella? 4. Moos. 18:21.

kommentti: Melkisedek oli se Jumalanpää, josta 
tuli Jeesus Kristus (todiste löytyy artikkelista nimel-
tä “Kuka Jeesus oli ennen ihmiseksi syntymistään?”), 
hän valitsi leeviläiset papeikseen. Jumalan leeviläisen 
papiston kautta tekemä työ oli materiaalinen ja ritua-
listinen ja muistutti lihalliselle valtiolle heidän kyke-
nemättömyydestään noudattaa Jumalan lakeja.

Kristus (Melkisedek) määräsi kymmenysten maksa-
misen lakia koskevan muutoksen — hän antoi henkilö-
kohtaisesti vastaanottamansa kymmenykset leeviläisille, 
hän siirsi kymmenykset leeviläistä papistoa tukemaan. 

Näihin aikoihin ei ollut vielä annettu toimenan-
toa evankeliumin maailmalle julistamiseksi. Jumalan 
suunnitelman mukaisesti leeviläisten tuli opettaa ih-
misille lain kirjain sekä muistuttaa fyysisten rituaalien 
ja uhrien suorittamisen kautta kansan synneistä. Eli 
kymmenykset, jotka ihmisten käskettiin tuoda, tar-
koitettiin tuolloin lähinnä leeviläisten tukemiseksi.

Heprealaiskirjeen 7 luku osoittaa selvästi, että kym-
menysten maksamisen taloudellinen laki oli ollut kau-
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an jatkuvasti voimassa ennen kuin Jumala muodollisti 
Mooseksen kautta siviililain.

Paavali selvittää, ettei kymmenysten maksaminen 
ole leeviläinen (Leevin jälkeläisistä) tai “seremonialli-
nen” (ks. jae 5, 8-10). Se ei saanut alkunsa leeviläisten 
toimituksista eikä sen vuoksi päättynyt leeviläispapis-
ton hävitessä. Jakeista 11–17 käy esille, että Jumala 
muutti pappiuden jälleen Melkisedekin henkiseksi 
pappiudeksi. Jeesuksen Kristuksen pappius sivuutti 
leeviläisen papiston—Melkisedekin pappius palautet-
tiin! Sen vuoksi myös se, joka vastaanotti kymmenyk-
set, vaihtui (jae 12). Kristus valtuutti Uuden testamen-
tin papistonsa vastaanottamaan kymmenykset Hänen 
seurakuntansa hengellistä työtä varten. 

Uuden testamentin kausi alkoi, kun Melkisedek 
(Kristus), joka toimii ylimmäisenä pappinamme ainai-
sesti (Hepr. 7:3; 4:14-1 luku 6), tuli kuolevaksi ihmi-
seksi, jotta hänet voitaisiin uhrata koko ihmiskunnan 
syntien takia. Hän saattoi Pyhän Hengen Jumalan 
kutsumien saataville.

Kristus tuli maan päälle asettaakseen uudenlaisen 
papiston—hengellisen papiston: pelastuksen — pro-
fetian—varoituksen ja hyvän uutisen papiston. 

Kristus opasti seurakuntansa tosi pastoreitaan alus-
ta lähtien seuraavasti: “Menkää siis ja tehkää kaikki 
kansat minun opetuslapsikseni …opettamalla heitä 
pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pi-
tää” (Matt. 28:19–20). Näinä viimeisinä päivinä hä-
nen seurakuntansa osuudeksi tuli erityinen tehtävä. 
Kristus sanoi: “Ja tämä valtakunnan evankeliumi pi-
tää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi 
kaikille kansoille; ja sitten tulee [aikakauden]” loppu 
(Matt. 24:14). Jumalan lopun ajan Elias (Matt. 17:10–
11), Herbert W. Armstrong, täytti tämän (kertaa 2 
oppikurssin sivu 14), ja seurakunnan tämän työn ai-
kakausi päättyi hänen kuolinvuonnaan 1986. Lopulta 
meidän päiviimme, juuri paluunsa hetkeä edeltävään 
aikaan viitaten, Kristus käskee seurakuntansa “ taas 
profetoida (alkukäännöksen mukaisesti) monien kan-
sojen ja kansanheimojen ja kielien ja kuninkaiden 
edessä” (Ilm. 10:11).

Jeesus Kristus tuli pätevöitymään ja syrjäyttämään 
saatanan, tämän maailman hallitsijan, Hän tuli kou-
luttaakseen viestinviejät, jotka kuuluttaisivat maail-
malle hänen paluunsa, että hän tulisi asettamaan en-
nalleen Jumalan hallituksen maan päällä. Kristus va-
litsi henkilökohtaisesti 12 apostoliaan, tai pastoriaan, 
jotta nämä jatkaisivat Jumalan valtakunnan evanke-
liumin julistamista. Tänään elävä Jeesus Kristus oh-
jaa samaa työtä ja huolehtii, että hänen maanpäälliset 

edustajansa tulevat täyttämään tehtävänannon koko 
maailman kattavassa mittakaavassa!

Kun aikakauden loppu lähestyy, Jumalan työ täyt-
tää Kristuksen tehtävänannon voimallisesti. Se ju-
listaa selvästi hyvää uutista pian saapuvasta Jumalan 
valtakunnasta, selittää valtakunnan lait sekä tuhannet 
suorasti lopun aikaan viittaavat profetiat.  

Kun kaoottiset päivät lisääntyvät aikakauden lo-
pussa juuri ennen Kristuksen toista tulemusta, Ju-
malan tosi työ laajenee maailmanlaajuiseksi, se pyrkii 
saavuttamaan miljoonia ihmisiä. Tämä valtava työ-
tehtävä vaatii pastoreiden sekä muiden työntekijöiden 
palkkaamista, se edellyttää edistynyttä teknologiaa, 
jotta Jeesuksen Jumalan valtakunnan evankeliumi 
saataisiin julistetuksi “monien kansojen ja kansanhei-
mojen ja kielien ja kuninkaiden edessä”! 

Jumalan tarkoitusta palvelevat apuvälineet—tele-
visioasemat sekä kirjapaino—saavuttavat suuremman 
ihmismassan kuin koskaan aikaisemmin—ja ne mak-
savat paljon. 

Jumala rahoittaa tämän voimallisen henkisen työnsä 
tänään samalla tavalla kuin vuosituhansien aikana—
kymmenysten avulla.

7. Kuuluvatko kymmenykset Jumalalle? 3 Moosek-
sen kirja 27:30. Ovatko ne pyhä Jumalalle? Sama jae.

8. Osoittaako Raamattu, että niin kansat kuin 
yksilöt voivat kirjaimellisesti varastaa (riistää) kym-
menykset suoraan Jumalalta? Malakian kirja 3:7–12.

kommentti: Voiko kukaan sallia tällaisen Jumalalta 
riistämisen? Jumalalta varastaminen on varsin vakava 
asia! Tulosi eivät kuulu sinulle. Vaikka Jumalalle kuu-
luu kaikki, hän vaatii ainoastaan kymmenesosan. Hän 
varaa ensimmäisen kymmenyksen itselleen! Vasta sen 
jälkeen, vasta kun olemme tunnustaneet ensimmäisen 
kymmenyksen tuloistamme Jumalan osuudeksi, saam-
me oikeuden loppuun yhdeksään kymmenykseen.

9. Minkä alaisia olemme, jos rikomme tätä perus-
tavaa Jumalan taloudellista lakia? Malakian kirja 3:9.

10. Minkä yksinkertaisen ratkaisun Jumala tarjo-
aa taloudellisiin ongelmiimme? Malakian kirja 3:10. 
Asettaako hän meille haasteen, kehottaako Jumala 
meitä todistamaan—“koettelemaan” häntä—nähdäk-
semme, siunaako hän todella meitä? Sama jae.

kommentti: Jumala ei tarjoa komplekseja, vaikeasti 
ymmärrettäviä ratkaisuja taloudellisiin ongelmiimme. 
Hänen ratkaisunsa on yksinkertainen. Palauta Juma-
lalle hänen osansa ja hän siunaa sinua. Jumala kykenee 
tuhansin tavoin suurentamaan antimme. Kun teemme 
työtä ahkerasti ja annamme Jumalalle kuuluvan osan 
uskollisesti, hän työskentelee kanssamme ja siunaa yri-
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tyksiämme. Yhteistyössä Jumalan kanssa tuotamme ja 
ansaitsemme enemmän! 

Se, joka uskollisesti antaa Jumalalle kuuluvan 
kymmenyksen, huomaa, että jäljelle jääneellä raha-
määrällä saa enemmän kuin entisellä täydellä palkalla. 
Tuhannet kymmenyksen maksaneet ovat todenneet 
kirjoittamattoman lain, jota on mahdotonta huomi-
oida budjetissa—raha riittää enempään kymmenykset 
uskollisesti maksaessa. (lue aiheesta seuraavat jakeet: 1 
Kuningasten kirja 17:8–24; 2 Kuningasten kirja 4:1-7, 
42–44; Matt. 14:17–21; 15:34–38; Hepr. 13:8.) 

11. Millaisella asenteella tulee antaa Jumalan seura-
kunnalle Jumalalle kuuluvat kymmenykset? 2. Kor. 9:6-7.

kommentti: Runsaasti omastaan jakava asenne 
perustuu Jumalan “antaa” -elämäntavalle. Jumala on 
erittäin antelias! Hän haluaa, että hänen lapsensa hei-
jastavat rajallisten tulojensa mukaisesti samanlaista 
anteliaisuuden asennetta. Apostoli Paavali sanoi päi-
vänselvästi saman: “Huomatkaa tämä: joka niukasti 
kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kyl-
vää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niin-
kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakos-
ta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa” (2. Kor. 9:6-7).

Raamattu kertoo myös toisaalla antamisen peri-
aatteesta. Jeesus osoitti, että auliisti antavainen henki 
vastaanottaa samalla tavalla. “Antakaa, niin teille an-
netaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurai-
nen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te 
mittaatte, sillä mitataan teille takaisin” (Luuk. 6:38).

Salomo kertaa saman totuuden kirjoituksissaan: 
“Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat 
sen jälleen” (Saarnaajan kirja 11:1-2). Jumalan siunaus 
kyllä tulee, se tulee Jumalan valitsemana aikana ja Ju-
malan omalla tavalla. Taas: “Toinen on antelias ja tulee 
yhä rikkaammaksi, toinen pidättää sen, minkä hänen 
tulisi antaa ja kärsii pulaa. Hyvää tekeväinen [anteli-
as] ihminen saa rikkauksia, ja joka muita virvoittaa, se 
itse kostuu” (Sananl. 11:24–25, rsv-käännös).

Näissä jakeissa käy eri tavalla esiin Raamatun vuo-
sikausia voimassa ollut periaate: mitä ihminen kylvää, 
sitä hän myös niittää (Gal. 6:7).

12. Millä tavalla Jeesus ylläpiti kymmenysten mak-
sun lakia? Matt. 23:23. Huomaa jakeen loppuosa.

kommentti: Kävikö asia selväksi? Jeesus sanoi, että 
hengelliset luonteenpiirteet, oikeus, laupeus ja usko (engl. 
faith), ovat tärkeämpiä kuin jokaisesta puutarhakasvista 
kymmenysten tarkkaan maksaminen — koska tällai-
nen tiukka lain noudattaminen johtaa omahyväisyy-
teen. Kristus jatkoi: “eikä noitakaan sikseen jättää”—älä 
jätä maksamatta Jumalan vaatimaa täyttä kymmenystä.

13. Onko kymmenysten maksaminen sekä juma-
lanpalvelusta että uskon osoittamista Jumalaa koh-
taan? Hepr. 11:6; Jaak. 2:20.

kommentti: Kymmenysten maksaminen on juma-
lanpalvelusta—rakkauden, kiitollisuuden ja kunnioi-
tuksen osoittamista sekä arvonantoa Luojalle—se on 
merkkinä Jumalan tahdon alle alistumisesta, Jumalan 
herruuden ja ylemmyyden tunnustamisesta. 

Kymmenysten maksaminen on myös uskon osoitta-
mista Jumalaa kohtaan, ja sellaisena syvällisen henkilö-
kohtaista jumalanpalvelusta, Jumalan olemassaolon 
tunnustamista — myöntämistä, että Jumala kykenee 

“rikkautensa mukaisesti täyttämään kaikki teidän tarpeen-
ne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil. 4:19).

Kukaan ei voi pidättää Jumalaa siunaamasta niitä, 
jotka uskossa antavat kymmenykset Luojalleen. Ko-
kemus on osoittanut, että kuuliaisuus suurta ikuista 
Jumalaa kohtaan tuo automaattisesti siunauksen muka-
naan, jos se on uskon saattama.

Muista, että maksat kymmenykset Jumalalle, et ih-
misille! Kun maksat kymmenykset, osoitat, että tottelet 
Jumalaa ja tunnustat, että ensimmäinen osuus tuloistasi 
kuuluu Jumalalle. Tunnustat myös, että Jumala on ole-
massa ja että hän “palkitsee ne, jotka häntä etsivät”! Kyllä, 
kymmenysten maksaminen on uskon teko ja ilman us-
koa on mahdotonta olla Jumalalle otollinen (Hepr. 11:6). 

Jos joku epäilee ja sanoo: “en luota, mihin kym-
menyksiäni käytetään”, voiko hän jättää kymmenyk-
sensä maksamatta? Antaako Raamattu ihmisten mää-
rätä, mihin tarkoitukseen hänen kymmenyksiään tu-
lee käyttää? Etsitään vastaus tähän. 

Yksityisen ihmisen vastuulla on maksaa Jumalalle 
kuuluvat kymmenykset Jumalan valitsemalle edustajal-
le, kun henkilö on todistanut itselleen, kuka tekee Juma-
lan työtä tänä lopun aikana. Kymmenysten käyttö ei ole 
enää kymmenysten maksajan vastuulla maksun jälkeen. 
Vastuu kuuluu Jumalalle. Kymmenykset ovat Jumalan. 
Jumala ohjaa, kuinka hänen palvelijansa käyttävät rahoja. 

14. Kuuluuko kristityn toimia “työtoveri-
na” totuuden auttamisessa? 3 Johanneksen evan-
keliumi 8. Ovatko kristityt evankeliumin le-
vittämisen “työtovereita”? Fil. 4:3; 1. Kor. 3:9; 
2. Kor. 6:1.

kommentti: Jumalan seurakunta pystyy kasvamaan 
vuosien kuluessa tehokkaan voimalliseksi ainoastaan 
tuhansien Jumalan seurakunnan työtä kymmenysten 
ja lahjoitusten tuella rahallisesti tukemaan ja auttamaan 
kutsumien yhteisellä työpanoksella. Jumalan lopun ajan 
seurakunnan alkuvuosina evankeliumi saavutti vain pari 
sataa ihmistä. Mutta kun vapaaehtoisesti kymmenyksiä 
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ja lahjoituksia maksavien itsestään antavien jäsenten ja 
työn tukijoiden lukumäärä ja lahjoitusten määrä kasvoi, 
samoin kasvoi myös seurakunnan näky ja voima.  

Useiden Jumalan “työtovereiksi” kutsumien kollek-
tiivinen työpanos, ihmisten, joille jumala on antanut 
ihmeellisen tehtävän osallistua mahdollistamaan, että 
maailman ihmiset voivat kuulla ja lukea Kristuksen 
tosi evankeliumin tänään. Näiden raamattukirjekurs-
sien painattaminen ja postittaminen on mahdollista 
Jumalan tosi seurakunnan saamien kymmenysten ja 
lahjoitusten avulla. 

Jumala antaa totuutensa kaikille sitä anoville—
maksutta. Hänen “työntekijänsä” jakavat tähän val-
tavaan tehtävänannon siunaukset auttamalla saatta-
maan toisia ihmisiä Jumalan perheeseen. 

Totta, on “’autuaampi antaa kuin ottaa” (Apt. 20:35). 
Kun kunnioitamme Jumalaa annillamme, hän täyttää 
materiaaliset tarpeemme, sillä Jumala lupaa: “ Vaan etsi-
kää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttan-
sa, niin myös kaikki tämä teille annetaan” (Matt. 6:33).

Kristityn taistelu!
Jumalan Sana kertoo, että kaikki kristityn elämäntapaa 
noudattavat kohtaavat kolme kuolettavaa vihollista, jois-
ta jokainen koettaa lannistaa ja estää meitä voittamasta 
syntiä ja kasvattamasta Jumalan kaltaista luonnetta.

Nämä kuolettavat viholliset voivat tulla Jumalan ja 
ihmisen väliin—erottaman meidät Jumalasta. Ne kii-
lautuvat mieliimme, kasvavat ja pikkuhiljaa loitontavat 
meidät Jumalan Pyhän Hengen johdatuksesta, voimas-
ta sekä Jeesuksen Kristuksen uskosta—jos sallimme sen.

Jumala sanoo, että nämä kuolettavat viholliset on 
voitettava. Jumala kertoo, kuinka voitamme vihollisen!

1. Kertooko Paavali, että kristityn elämä vaatii pon-
nistuksia—ikuinen elämä on taistelemisen arvoinen— ja 
meidän tulee varmistaa, ettemme anna sen lipua ottees-
tamme? 1 Kirje Timoteukselle 6:12; 1:18–19. Kenenkä 

“sotilas” Timoteus oli? 2 Kirje Timoteukselle 2:3-4.
2. Seurasiko Paavali vakaasti Jumalan elämäntapaa—

tiesikö hän juuri ennen kuolemaansa, että oli voittanut 
kristityn taistelun? 2 Kirje Timoteukselle 4:6-8.

3. Onko kristityn taistelu fyysisiä sotajoukkoja vas-
taan? Vai onko kyseessä henkinen sodankäynti? 2. Kor. 
10:3-4. Mitä vastaan kristitty taistelee? Jae 5.

kommentti: Kristityn päivittäisen sodankäynnin en-
sisijainen vihollinen on hänen oma ihmisluonto himoi-
neen (Gal. 5:19–21). Luontomme järkeilee nokkelasti ja 
tuottaa joskus varsin petollisia ja halventavia impulsseja—
omahyväisyyttä, himoja, ahneutta jne. Kun lankeamme 
syntiin, rikomme Jumalan hengellisen lain ja erotamme 

itsemme Jumalasta. Ellemme vastusta vääriä, syntiin joh-
tavia impulsseja, luontomme tuhoaa meidät hengellisesti.

4. Mikä on toinen kaikkien kristittyjen kuolettava 
vihollinen? Gal. 1:4. Millainen asenne kristityillä tulisi 
olla maailman sosiaalijärjestystä kohtaan, sen houkut-
televan, kimmeltävän loiston ja sen yhteiskunnallisen 
aseman tavoitteluineen? 1 Johanneksen kirje 2:15–17. 

kommentti: Apostoli Johannes puhuu meitä ym-
päröivästä maailmanjärjestyksestä. Se on lähtöisin 
kreikan kosmos -sanasta, josta saamme sanat kosmopo-
liittinen, kosmografia, kosmopoliitti. 1 Johanneksen 
kirjeessä sen on käännetty 2:15 “maailma” -sanalla.

Johannes viittaa tämän maailman yhteiskuntaan, joka 
rakentuu ja jota motivoivat ihmisluonnon omahyväisyys, 
himot ja ahneus. Koska useimpia ihmisiä on petetty (Ilm. 
12:9), he eivät ymmärrä, kuinka varsin moni maailman 
tie voi olla väärä Jumalan silmissä; tämän maailman ta-
vat ovat kiusauksia täynnä ja jatkuvasti kristityn tiellä ja 
saattavat johtaa heidät pois Kristusta seuraamasta!

5. Tuleeko kristityn pyrkiä välttämään tämän maa-
ilman pahuutta? 2. Kor. 6:14–18; Ilm. 18:4. Tulisiko 
kristittyjen muuttaa pois kansoitetuilta asuinalueilta? 
Johanneksen evankeliumi 17:15–18. Huomioi erityi-
sesti jakeen 15 alkuosa.

kommentti: Kristuksen rukous Johanneksen evan-
keliumin 17 luvussa osoittaa, ettei Jumala käske kris-
tittyjä muuttamaan vuorille eikä autiomaahan maail-
man häiriötekijöitä pakoon! Kristittyjen tulee pyrkiä 
olemaan erillään hengellisesti ja pidättäytyä niistä maa-
ilman tavoista, jotka Raamattu määrittelee synniksi. 

Mukaudumme lapsuudesta lähtien toisilta ihmisiltä 
opittuja käytösmalleja ja tapoja noudattamaan. Hyväk-
symme ympäröivän yhteiskunnan useimmat elämänta-
vat ja toiminnat kyseenalaistamatta. Kun opimme Juma-
lan tiestä, meidän tulee tietoisesti pyrkiä elämään opitulla 
uudella tavalla. “Älkääkä mukautuko tämän maailma-
najan mukaan”, sanoi Paavali, “ vaan muuttukaa mielen-
ne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan 
tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room. 12:2).

Ellemme lakkaa mukautumasta tämän maailman ta-
voille, jotka ovat Jumalan tahdon vastaisia, emme kasva 
Jumalan luonteessa emmekä voita hengellisesti. Monia 
maailman asettamia ansoja voisi verrata armeijan este-
rataan, jonka tehtävänä on haastaa ja voimistaa sotilaita. 
Myös kristityn täytyy oppia hyppäämään esteiden yli. 

6.  Arvostetaanko ihmisiä, jotka pyrkivät elämään 
Jumalan lain mukaisesti? 1 Pietarin kirje 4:3-4; Johan-
neksen evankeliumi 15:18–20; 16:33. Kuinka kristityn 
tulee vastata ihmisille, jotka vastustavat hänen uutta 
elämäntapaansa? Matt. 5:43–47; Room. 12:20–21.



sota-asu  Apostoli Paavali vertaa sotilaan 
haarniskaa hengelliseen sota-asuun, joka kristityn tulee 
pukea päällensä voittaakseen hengelliset taistelunsa.
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kommentti: Jumala ei halua meidän vihaavan 
maailman ihmisiä, joita hän ei ole kutsunut vielä tänä 
aikana, vaikka jotkut heistä vainoisivat ja pilkkaisivat 
meitä kulkemamme Jumalan tien tähden. Jumala käs-
kee meitä rakastamaan heitä, sillä he ovat potentiaa-
lisia Jumalan lapsia! Jumala avaa heidän mielensä ja 
osoittaa heille kirkkaan totuutensa aikanaan, jolloin 
heistäkin voi tulla kristittyjä Jumalan suuren suunni-
telman viimeisen askeleen mukaisesti.  

7. Kuka on jokaisen kristityn kolmas suuri vihol-
linen? 1 Pietarin kirje 5:8-9; Jaak. 4:7. Eikö saatana, 
paholainen, ole hän, joka kantaa lopulta vastuun ih-
misluonteen lihallisista ominaisuuksista ja kaikesta pa-
hasta tässä maailmassa? 2. Kor. 4:4; Ef. 2:2. Onko hän 
pettänyt koko maailmaa? Ilm. 12:9.

kommentti: Aikaisemmin arkkienkeli Lusiferi-
na tunnettu saatana, paholainen, luotiin alun perin 
täydelliseksi (Hes. 28:15), mutta kehitti saatanallisen 

luonteensa oman järkeilynsä ja valintojensa perusteella. 
Kuten oppikurssissa 9 kertoi, ihmiset ovat hekin vuo-
rollaan hankkineet saatanan luonteen, jota kutsutaan 

“ihmisluonnoksi”. Huomaa, kuinka Paavali kuvaa tätä 
mielen luonnollista tilaa: “… lihan mieli on viholli-
suus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, 
eikä se voikaan” (Room. 8:7).

Mutta kun Jumalan Pyhä Henki lisätään henkilön 
mieleen, henkilö saa voiman vastustaa saatanan ihmis-
mieliin lähettämiä itsekeskeisyyden, himon, ahneu-
den, omahyväisyyden, mustasukkaisuuden, kateuden, 
katkeruuden, kilpailumielisyyden, riitaisuuden, katke-
ruuden ja vihan impulsseja.

Kenenkään henkilön ei ole pakko vastata ja eikä to-
tella näihin saatanan impulsseihin. Paholaisella ei ole 
valtaa pakottaa ketään vääränlaiseen ajatteluun tai 
toimintaan! Asiasta tietämätön mieli toimii impuls-
sien mukaan ymmärtämättä, mitä mielessä tapahtuu. 
Useimmat ihmiset ajelehtivat elämänsä läpi, toimivat 
tunteittensa ja impulssiensa ohjaamana, jotka ohjaavat 
ihmistä toimimaan lihallisesti omahyväisiä etuja ajaen.

Täten saatana —“tämän maailman Jumala” “ilmaval-
lan hallitsija”  — pystyy tekemään työtään (Ef. 2:2) hän-
tä epäilemättömien maailman ihmisten mielissä. Juuri 
tämän takia maailma on “tämä nykyinen paha maail-
manaika,”, koska sitä on petetty perusteellisesti tänään! 

8. Kun Jumalan Pyhä Henki siittää sinut—mikä te-
kee sinusta kristityn—ja yrittääkö paholainen pettää si-
nua edelleen ja johtaa sinut pois Kristuksen tieltä? 2. Kor. 
11:2-4. Lankesiko Paavalin päivinä osa kristityistä tois-
tamiseen paholaisen uhriksi? Jae 13–15; Gal. 1:6-8; 3:1.

kommentti: Kääntymyksen tekeminen ei suojele 
sinua saatanan lähetyksen “aallonpituudelta”. Hän 
sähköttää jatkuvasti luonteeseensa kuuluvia ominai-
suuksia. Kun Jeesus puhui voittamisesta, hän viittasi 
saatanan Jumalan vastaisten tapojen voittamiseen.

Ne, jotka kääntyvät saatanan tieltä, joutuvat tais-
telemaan hänen salakavalien viettiensä voittamisek-
si ja ponnistelemaan tosi Jumalan tietä kulkeakseen 
— Jumalan hallituksen alaisena pysyäkseen. Saatana 
vihaa heitä ja keskittyy tuhoamaan heidät! Mutta Ju-
mala suojelee, hän lupaa rajoittaa saatanan voiman. Ju-
malan lähellä pysyessämme voitamme! 

Ennen kuin Jeesus Kristus saattoi pätevöityä pa-
lauttamaan Jumalan hallituksen ja hallita kaikkia 
kansoja, hänen täytyi ensin kyetä vastustamaan saata-
nan kovimpia kiusauksia. Matteuksen evankeliumin 
4 luvusta löytyy kuvaus tästä kamppailusta. Huomaa, 
kuinka paholainen yritti pettää Jeesuksen Kristuksen 
ja saada hänet tekemään syntiä Jumalaa vastaan.
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9. Kuinka paholainen yritti käyttää ihmisen oma-
hyväisyyttä ja nälän tunnetta hyväksi, kun Jeesus 
oli nälkäisimmillään? Matt. 4:1-3. Entä ihmismielen 
kunnian- ja vallantahtoon? Jakeet 5-9. Miten Jeesus 
vastasi? Jakeet 4, 7, 10. Mikä oli tämän jättiläismäisen 
henkisen taistelun tulos? Jae 11.

kommentti: Jeesus Kristus voitti paholaisen. Hän 
vastusti, hän voitti saatanan ja osoitti omaavansa tosi 
määräysvallan! Kun Jeesus käski paholaista, hänen 
oli toteltava. Saatana poistui tietäen, että oli hävinnyt 
kaikkien aikojen suurimman henkisen ottelun.

Kristus voitti paholaisen juonet Jumalan Sanan 
kautta. Hän vastasi paholaisen kiusausyrityksiin Raa-
matun jakeilla. Hän tunsi Jumalan Sanan läpikotai-
sesti. Hän tunsi Jumalan tahdon ja totteli sitä. Tä-
män takia paholainen ei pystynyt pettämään häntä! 

10. Tuleeko kristittyjen myös tänään vastustaa pa-
holaista Jumalan ilmoittamalla totuudella? 1 Pietari 
5:9. Miten paholaisen täytyy toimia, jos häntä vastuste-
taan vakaasti? Jaak. 4:7.

11. Kuinka Jumala opastaa meitä Paavalin kautta 
taistelemaan paholaisen impulsseja ja asenteita vas-
taan? Ef. 6:10–12. Mitä kristittyjen tulee pukea ylleen 
hengellistä taistelua varten? Jae 11, 13. Mistä Jumalan 
hengellinen sota-asu koostuu? Jae 14–18.

kommentti: “Totuus” viittaa Jumalan Sanaan (Jo-
hanneksen evankeliumi 17:17), joka on kristityn hen-
gellisen sota-asun ensimmäinen kappale.  “Vanhurs-
kauden haarniska” on Jumalan käskyjen tottelemista 
(Ps. 119:172). “Alttius rauhan evankeliumille” tarkoittaa, 
että tuemme viestiä tulevasta Jumalan valtakunnasta, 
joka kertoo, että Kristus palaa maan päälle hallitse-
maan ja tuo meille rauhan. 

“Uskon kilpi” viittaa Jeesuksen Kristuksen uskoon, 
jonka tulee elää meissä (Gal. 2:20; Fil. 3:9)—ei vain 
meidän omaan ihmis- tai fyysiseen uskomme. Usko 
on Pyhän Hengen välittämä Jumalan lahja (Gal. 5:22). 
Juuri tämä usko—Kristuksen usko meissä—tekee 
mahdolliseksi, että voimme kukistaa ja voittaa synnin!

 “Pelastuksen kypärin” kautta tiedämme, mikä pelas-
tus on ja mitä siihen sisältyy—tunnemme todellisen 
elämän tarkoituksen. Toisin sanoen tämä sota-asun 
osa tarkoittaa todellisen päämäärän ja ihmiskun-
nan potentiaalisen määränpään tuntemista—tietoa, 
että meidän on määrä tulla Jumalan perheen jäseniksi!

 “Hengen miekka” viittaa kirjattuun Jumalan Sa-
naan—se on kristityn ainoa hyökkäysväline taistelus-
sa paholaista ja hänen juoniaan vastaan (Hepr. 4:12). 
Se leikkaa vihollisen taktiikat ja strategiat silpuksi ja 
paljastaa vihollisen toimet.

Viimeiseksi Paavali mainitsee “rukouksen” taistelus-
sa saatanaan juonia vastaan. Kristittyjen pitää pysy-
tellä lähellä Jumalaa sinnikkään rukouksen avulla (1 
Kirja Tessalonikalaisille 5:17). Heidän tulee rukoilla 
kaikkien Jumalan omien, Jumalan seurakunnan pas-
torien sekä itsensä puolesta. 

Sota-asu on keino saatanan lannistamiseksi—voit-
tamiseksi—me voimme pakottaa hänet pakenemaan! 
Tämä on täydellinen strategia ihmisluonteen ja maa-
ilman houkutusten lannistamiseksi, sillä molemmat 
ovat periaatteellisesti paholaisen tekoja. Kun kristityt 
pyrkivät noudattamaan annettuja ohjeita tarkasti, he 
onnistuvat voittamaan kaikki kolme kuolettava vihol-
lista: itsen, yhteiskunnan ja saatanan.

Miksi voittaminen 
on niin tärkeää 

Raamattu puhuu paljon “voittamisesta”. Koetetaan 
ymmärtää, miksi tämä aihe on kristityn elämässä var-
sin tärkeä ja kuinka se liittyy uudestisyntyneiden kris-
tittyjen “ammattiin” Jumalan valtakunnassa.

1. Tuliko Jeesuksesta Kristuksesta täydellinen? 
Hepr. 5:9; 2:9–10. Huomioi erityisesti jakeen 10 lop-
puosa. Mitä Kristus ilmoitti odottavansa hänen seu-
raajikseen kutsuvilta? Matt. 5:48. Kenen kaltaiseksi 
näiden on määrä tulla? Ef. 4:13.

kommentti: Kerroimme jo edellisessä oppikurssis-
sa, että Jeesus puhui täydelliseksi tulemisesta. Mutta 
minkälaista “täydellisyyttä” hän täsmälleen tarkoitti?

Matteuksen evankeliumin 5:48 kreikkalainen “täy-
dellistä” tarkoittava alkuperäissana on teleios, joka tar-
koitta myös “valmiiksi saatettua”. Toisin sanoen Jeesus 
tarkoitti, että häntä seuraavien tulee tulla hengellisesti 
kypsiksi, kuten Jumala luonteeltaan.

Selvästikään emme voi muuttua luonteeltamme täy-
dellisiksi ennen ylösnousemusta, jolloin Jumala saattaa 
prosessimme päätökseen ja antaa meille uuden, täydelli-
sen henkiruumiin yhdessä täydellisen—synnittömän—
Jumalan kaltaisen luonteen kanssa. Mutta siihen asti 
Jumalan tahto on, että kasvavamme kohti hänen hen-
gellistä luonnettaan hänen käskyjään päivittäin tottele-
malla, voittamalla ja synnin elämästämme kitkemällä. 

2. Vaikka Kristus oli varsinainen Jumalan Poika ja 
hänellä oli Pyhä Henki ilman mittaa (Johanneksen 
evankeliumi 3:34), tuliko hänen silti oppia kuuliaisuus? 
Hepr. 5:8-9. “Voittiko” Kristus? Johanneksen evanke-
liumi 16:33. Vastustiko hän kiusauksia? Hepr. 4:15.

kommentti: Jeesuksesta Kristuksesta tuli ihmiselä-
män koettelemusten kautta täydellinen. Hän voitti pa-
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holaisen kiusaukset, lihansa ja ympäröivän maailman. 
Vastustuksesta ja kiusauksista huolimatta hän piti Ju-
malan käskyt täydellisesti. Tämän takia hän saattoi 
tulla ihmiskunnan Vapahtajaksi ja olla ylin esimerkki 
hengellisestä kypsyydestä sitä tavoittelevalle kristitylle.

3. Kuinka tärkeitä sinulle ovat voittaminen, Juma-
lan valtakuntaan pääseminen ja palkinnon vastaanotta-
minen? Ilm. 3:12, 21; 21:7.

kommentti: Lihan syntisten houkutusten, maail-
man ja paholaisen voittamisen kautta henkinen luon-
teemme täydentyy—rakennumme kohti Jumalan kal-
taista luonnetta. Mitä enemmän voitamme, sen suu-
remman vastuun saamme Jumalan maan päällisessä hal-
lituksessa, eli sitä suurempi palkintomme tulee olemaan!

Kukaan ei voi voittaa puolestamme. Voittaminen 
vaatii voimanponnistuksia meidän osaltamme yhdessä 
Jumalan Pyhän Hengen voiman kanssa, jotta meistä 
voi kasvaa sellainen hengellismielinen ja motivoitunut 
henkilö, jota Jumala voi käyttää valtakunnassaan.

4. Tapahtuuko voittaminen hetkessä vai onko se 
koko elämän kestävä prosessi? Matt. 24:13, 45–47.

kommentti: Raamattu osoittaa, että hengellisen 
Jumalan kaltaisen luonteen kehittäminen on proses-
si, joka vaatii koko kristityn elämämme ajan jatkuvaa 
voittamista — synnin poispanemista, luontomme vää-
rien halujen kontrolloimista ja hallitsemista. 

Ne, jotka voittavat  lopussa—ne joka kasvavat 
luonteeltaan Kristuksen paluuseen asti (tai kuolemassa, 
jos se tulee ensin)—saavat periä Jumalan valtakunnan 
ja vastaanottavat palkinnon!

5. Osoittaako 2. Piet.en 1:5-9, että meidän tulee 
kasvaa jatkuvasti kristityn luonteemme taidoissa niin 
kauan kuin elämme? Antavatko jakeet 10 ja 11 ym-
märtää, että ne, jotka eivät jatkuvasti kasva ja voita, 
eivät pääse Jumalan valtakuntaan? 

Perimme Kristuksen kanssa
1. Jeesus Kristus voitti ihmiselämänsä aikana ja syn-
tyi uudelleen ylösnousemuksessa, missä hän saa istua 
nyt? Ilm. 3:21. Ovatko kaikki enkelit, vallat ja voimat 
hänen valtansa alle alistetut? 1 Pietarin kirje 3:22; Ef. 
1:20–22; 1. Kor. 15:27.

2. Mikä Kristuksen viralliseksi arvonimeksi tulee, 
kun hän palaa hallitsemaan kansoja maan päällä? Ilm. 
19:16. Saako hänen loistava hallituksensa jatkua ian-
kaikkisesti maailmankaikkeudessa? Jes. 9:6-7. 

3. Juuri kuinka suuri on jo Kristuksen perimä auk-
toriteetti? Hepr. 1:1-2; Matt. 28:18. 

kommentti: Huomaa, kuinka Moffatt kääntää alku-
kreikasta Heprealaiskirjeen 1:2: “On hän näinä viimei-

sinä päivinä puhunut meille Pojan kautta—Pojan, jon-
ka hän on määrännyt maailmankaikkeuden perilliseksi”!

4. Tuleeko Kristuksesta ainoa maan ja suunnatto-
man maailmankaikkeuden perillinen ja hallitsija, vai 
tuleeko meistä hänen kanssahallitsijoitaan, “kanssape-
rillisiään”, jaammeko hänen suuren perintönsä ja vas-
tuunsa? Room. 8:16–17; Ilm. 21:7.

kommentti: Tosi kristityt ovat jo nyt Hengestä sii-
tettyjä Jumalan lapsia. He ovat perillisiä—kanssaperil-
lisiä Jeesuksen Kristuksen kanssa—tarkoituksena pe-
riä ja auttaa hallitsemaan kaikkea  Jumalan luomaa!

Huomaa myös Heprealaiskirjeen toinen luku jakees-
ta 6 alkaen, jossa apostoli Paavali lainaa Ps.n jakeista 
8:4-6: “Mikä on ihminen, että sinä [Jumala] häntä 
muistat?” Aivan, miksi suuri Jumala huolehtisi meistä 
kuolevaisista ihmisistä? Miksi me oikeastaan synnyimme? 

Vastaus: “Asetit kaikki hänen jalkojensa alle. Sillä, 
asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt 
mitään hänen allensa alistamatta” (Hepr. 2:8).

Ymmärrätkö tämän? Jumala ei ole luonut mitään, 
mitä ei tarkoittanut ehdottomasti ihmiskunnan kans-
sahallinnon alaiseksi, ensin maan päällä ja sitten val-
tavassa maailmankaikkeudessa Jeesuksen Kristuksen 
kanssa! Me synnyimme hallitsemaan! Mutta emme 
ennen kuin olemme pätevöityneet ja “syntyneet uudel-
leen” — Jumalan Hengestä Jumalan perheen jäseniksi.

Tähän asti vain Jeesus Kristus, “esikoinen monien 
veljien joukossa” (Room. 8:29), on saanut vastaanot-
taa tämän voiman. Siis “…nyt [tänään] emme vielä näe 
kaikkea hänen [ihmisen] valtansa alle asetetuksi. Mutta 
hänet… Jeesuksen … kirkkaudella ja kunnialla seppe-
löidyksi” (Hepr. 2:8-9). Hän yksin on jo vastaanottanut 
voiman ja kirkkauden, jonka mekin vastaanotamme, 
kun synnymme Jumalasta kuolleista ylösnousemuksessa. 

Käsitätkö vähitellen Jumalan varmojen lupausten 
suuruuden?

5. Missä kapasiteetissa Kristus palvelee tosi kristit-
tyjä? Hepr. 4:14–16.

kommentti: Hän toimii kaikkien Hengestä siitet-
tyjen Jumalan lasten ylipappina. Jeesus Kristus on 
valmis auttamaan aina apua tarvittaessa. Hän tarkkaa 
erityisesti hengellistä kasvuamme ja auttaa valmista-
maan meidät perimään “kaiken” hänen kanssaan! 

Kristuksen kanssa hallitsemaan 
pätevöityminen

Monet yllättyvät oppiessaan, kuinka paljon Raamattu 
käsittelee Jumalan valtakunnassa hallitsemista. Osa 
epäilee, tokko koskaan kykenee hallitsemaan, osalta 
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taas puuttuu kokonaan halu hallita. Olet ehkä aja-
tellut: En halua hallita huomisen maailmassa. Haluan 
palvella vain Jumalaa.  Asian ydin on, että vain harva 
ymmärtää, mitä palveleminen tarkoittaa.   

Historia on täynnä kertomuksia hallitsijoista, polii-
tikoista ja byrokraateista, jotka ovat käyttäneet valtaa 
väärin omien intressiensä edistämiseksi, ja ovat samaan 
aikaan kutsuneet itseään “hyväntekijöiksi” tai kansalais-
ten palvelijoiksi (Luuk. 22:25–26). Jumalan huomisen 
maailman hallitsijat eivät ole ihmishallitsijoiden kaltaisia.

Jeesus Kristus, joka pätevöityi ylimpään hallitusase-
maan tulevassa Jumalan maanpäällisessä hallituksessa, 
sanoi, että hän tuli palvelijaksi! (Luuk. 22:27). Katso-
tan, miten Jumalan palveleminen ja hallitseminen ovat 
yhteydessä keskenään.

1. Kuinka todella kääntymyksen tehnyt kristitty 
osoittaa palvelevansa Jumalaa? Matt. 25:31–40.

kommentti: Palvelemme Jumalaa kun autamme ja 
palvelemme lähimmäistämme. Kristus sanoi: “Kaikki, 
mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä 
veljistäni, sen te olette tehneet minulle” (jae 40).

Tämä vaikeuksien täyttämä maailma on täynnä 
apua tarvitsevia, sairaita ja yksinäisiä ihmisiä. Mil-
joonat maailman ihmiset tarvitsisivat fyysistä ja ra-
vitsemuksellista hyvinvointia ja hygieniaa koskevaa 
perusopetusta! Mutta kaikkien tärkein opetus koskee 
totuutta Jumalasta—Jumalan päämäärästä ja suunni-
telmasta ihmiskuntaa varten.

Kristus tuli palvelemaan, ei palveltavaksi (Matt. 
20:28).  Jalkojen pesuseremonia, jonka Kristus asetti 
juuri ennen ristiinnaulitsemista, symboloi tätä pal-
veluasennetta. Meidän tulee pyrkiä jäljittelemään 
Kristuksen esimerkkiä lähimmäisen palvelemisesta 
(1 Pietari 2:21; Johanneksen evankeliumi 13:15–17).

Syvästi kääntymyksen tehnyt kristitty haluaa 
auttaa maailman ihmisiä jakamaan elävän Jumalan 
elämäntavasta seuraavat fyysiset ja henkiset siunauk-
set kanssaan. Juuri tätä Kristuksen paluu ja hänen 
maanpäällisen hallintonsa perustaminen tarkoittavat! 
Kaikki hengestä siitetyt kristityt saavat nyt oppia tär-
keitä opetusrooleja varten, jotta kykenevät auttamaan 
maailman ihmisiä elämään Jumalan tavalla. He oppi-
vat myös toimimaan huomisen ihmeellisen maailman 
hallituksen virkailijoina koko ihmiskunnan hyväksi!

Kristityn elämä on siten voittamista, kasvamista ja 
valmistautumista palvelemaan hallintoasemassa tuhat-
vuotisessa valtakunnassa palvelemalla muita tässä ja nyt!

2. Mitä pyhät saavat tehdä Jumalan valtakunnassa 
tuhatvuotisen valtakunnan aikana? Ilm. 3:21; 2:26; 
5:10; 20:6.

kommentti: Luemme “valtaistuimista”, “tuomiosta” 
ja “hallitsemisesta”. Kirjoitukset kertovat meille selvästi, 
että kristityt tulevat vastaanottamaan hallintovirkoja 
Jumalan valtakunnassa. Kaikista Jumalasta siitetyistä 
ja nyt voittavista tulee “kuninkaita ja pappeja” Juma-
lan valtakuntaan. Päämäärämme on hallita maailmas-
sa—ja lopulta koko maailmankaikkeudessa—Kristuk-
sen alaisina. Aivan oikein, synnyimme hallitsemaan!

3. Minkä periaatteen mukaan tässä elämässä kes-
kivertoihmisen kyvyt omaava ihminen voi pätevöityä 
huomattavasti suurempaa vastuuta vaativiin tehtäviin 
Jumalan valtakunnassa? Luuk. 16:10.

kommentti: Opimme hallitsemaan, kun olemme 
uskollisia—tunnontarkkoja—kaikissa toimissamme. 
Meidän täytyy käytännössä toimia Jumalan Sanasta 
oppimiemme periaatteiden ja lakien mukaisesti. Myös 
henkilö, joka on oman käsityksensä mukaan vähäop-
pinen ja -kykyinen, voi pätevöityä hallitsemaan Juma-
lan valtakunnassa. Opimme hallitsemaan huomisen 
maailmassa elämämme aikana asioitamme vastuulli-
sesti hoitamalla huolimatta asioiden pienimuotoisuu-
desta. 

Jumala ei katso henkilöön (Room. 2:11; Gal. 3:28). 
Palkkiomme Jumalan valtakunnassa ei riipu siitä, syn-
nymmekö mieheksi vai naiseksi. Tulevaisuuden palk-
kiomme määritellään yksinelämän aikaisten “töittem-
me” mukaan. Huomaa: Pääsemme Jumalan valtakun-
taan armosta, sillä kuolemattomuus on lahja Jumalalta. 
Mutta työmme pätevöittää meidät virkaamme—saam-
me vastuullisemman aseman ja voimme tehdä enem-
män hyvää palvelemalla—kun synnymme Jumalan 
hallitsevaan perheeseen.

Vapahtajanamme ja vanhempana veljenämme—
“esikoinen monien veljien joukossa”—Jeesus Kristus 
on jo pätevöitynyt korkeimpaan virkaan Isän Jumalan 
alaisuuteen tulevassa huomisen maailmassa. Kukaan 
muu ei voi koskaan saavuttaa samaa Isän Jeesukselle 
lupaamaa hallintoasemaa. Huomioi Raamatun mai-
nitsemat muut johtoasemat. 

4. Kenelle Jumala lupaa tulevaisuudessa yhdisty-
vän Israelin valtion hallintoaseman? Hes. 37:21–22, 
24. Minkä hallintoaseman Jeesus lupasi jokaiselle 12 
apostolilleen Daavidin alaisuudessa? Matt. 19:27–28. 
Puhuuko Jumala myös toisista tulevassa valtakunnassa 
olevista henkilöistä? Lue Hepr. 11:4–40.

kommentti: Toiset, ennen meitä voittaneet, ovat 
myös Jumalan valtakunnassa. He ovat jo valmistuneet 
Jumalan hallitsevan perheen vastuullisiin asemiin, 
vaikka Jumala ei ole vielä ilmoittanut heille varattuja 
tehtäviään Raamatussa. Jokaista mainittua yksittäistä 
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henkilöä odottaa valtava tehtävä, sillä maan päälle täy-
tyy rakentaa täysin uusi sivilisaatio tuhatvuotisen val-
takunnan aikana (puhumattakaan maailmankaikkeu-
desta ja siitä eteenpäin)— tällä kertaa Jumalan mallin 
mukaan. Jumalan tahdon mukaisen maailmanlaajui-
sen yhteiskunnan luomiseksi vaaditaan monia erilaisia, 
elintärkeitä työtehtäviä. 

5. Löytyykö kaikille muinaisina aikoina eläneille ja 
voittaneille ihmisille mahdollisuus palvella? Johannek-
sen evankeliumi 14:1-3.

kommentti: Temppelistä puhuessaan (“Isäni ko-
dissa”) on monta “asuinsijaa” (tai “huonetta” löytyy 
Revised Stanadard Versiosta ja muista käännöksistä), 
Jeesus osoitti, että Jumalan valtakunnan maanpäälli-
sen hallituksen avustajille löytyy valmistettuja tiloja, kun 
Jerusalemista tulee tuhatvuotisen valtakunnan aikana 
maailman pääkaupunki. Hän sanoi: “…tulen minä ta-
kaisin [maan päälle] ja otan teidät tyköni, että tekin oli-
sitte siellä, missä minä olen [päämajassa, Jumalan temp-
pelissä maan päällä]” (Joh. 14:3).

Kristus vakuuttaa meille, että kaikille Jumalan hal-
litsevaan perheeseen syntyneille löytyy runsaasti haas-
teita ja mielenkiintoisia ja vastuullisia tehtäviä. 

Nykypäivän tosi kristityllä tulisi olla palava halu 
saattaa Jumalan elämäntapa koko maailmaan—opet-
taa Jumalan ihmeellisen ihanaa rauhaan, iloon ja yl-
täkylläisyyteen johtavaa tietä. He toimivat juuri tällä 
tavalla, kun Kristus palaa asettamaan Jumalan valta-
kunnan, kun he syntyvät Jumalasta!

Jotta tosi kristitty voisi palvella ja opettaa huomisen 
maailmassa, hänen täytyy pätevöityä nyt — hän tar-
vitsee kunnollisen koulutuksen.

 Ainoa syy, miksi ketään ihmistä kutsutaan tänä 
aikana pelastukseen, on pätevöityminen hallitsemaan 
ja opettamaan sekä huomisen maailmassa auttamaan 

— biljoonien kutsumiseksi ja pelastamiseksi tuhat-
vuotisen valtakunnan ja suuren valkean valtaistuimen 
tuomiokaudella. Jumala ei ole antanut kenellekään 
tänään suosikkiasemaa. Hän kutsuu ihmiset erikoista 
tarkoitusta varten—suunnatonta työtä varten!

 Kristityn elämä on siis valmistautumista suurta 
palveluasemaa varten huomisen maailmassa. Hengestä 
siitetyt kristityt saavat nyt koulutuksen, jotta he voivat 
auttaa ja kouluttaa maailman ihmiset Jumalan tavalla 
ja jotta he kykenevät toimimaan Jumalan hallituksen 
työtehtävissä ihmiskunnan hyväksi!

Sinä VOIT voittaa!
 Tuore Hengestä siitetty kristitty saa alkaa elää uuden, 
jännittävän elämäntavan mukaisesti, mutta kuten 

Aabrahamin, Iisakin, Jaakobin, Daavidin ja Paavalin 
tapauksissa, Jumala tietää, että kristitty voi ja lankeaa 
joskus syntiin (1 Johanneksen kirje 1:8-9). Armollinen 
Jumala lupaa antaa anteeksi, jos teemme parannuksen 
ja hän vahvistaa meitä, jotta voimme voittaa jatkossa 
ja meille voidaan antaa ikuinen elämä Jumalan kirk-
kaassa valtakunnassa.

Kuinka on mahdollista jatkuvasti voittaa, kulkea 
kohti ikuista päämäärää ja ponnistella kohti täydellis-
tä, pyhää ja vanhurskasta Jumalan luonnetta kohti ja 
syntyä hänen perheeseensä? Vain Kristuksen uskon 
kautta—“Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol. 1:27). 
Paavali sanoi: “Kaikki minä voin [voittaa kaikki koet-
telemukset, vaikeudet tai synnin] hänessä (alkutekstissä: 
Kristuksen kautta), joka minua vahvistaa!” (Fil. 4:13).

Myös me voimme voittaa!
Kyllä, Kristuksen kautta voimme olla Jumalalle 

otollisia, voimme täyttää hänen lakinsa ja voittaa! 
Ymmärrä tämä.

1. Mikä on kristityn avain voittamiseksi? Fil. 4:13; 
Johanneksen evankeliumi 15:5; 1 Johanneksen kirje 
4:4; Room. 8:37.

kommentti: Jeesus Kristus, joka on jo voittanut 
saatanan (Matt., 4 luku) ja pätevöitynyt “ kuningas-
ten Kuninkaaksi ja herrain Herraksi”, auttaa kristit-
tyjä voittamaan saatanan sekä tämän maailman vai-
kutukset kristityn sisässä asuvan Pyhän Hengen kautta. 
Jeesus käski opetuslapsiaan olemaan turvallisella mie-
lellä, koska hän oli voittanut maailman (Johanneksen 
evankeliumi 16:33). Johannes todistaa, että hän, joka 
asuu jokaisessa tosi kristityssä Jumalan Hengen kaut-
ta, on suurempi kuin saatana (1 Johanneksen kirje 4:4).

2. Mutta eikö Jeesus sanonut, ettei hän itsestään 
kyennyt tekemään mitään? Johanneksen evankeliumi 
5:30.

kommentti: Mieti. Jopa itse Jumalan Poika sanoi, 
ettei voinut tehdä mitään (hengellisiä tekoja) omalla 
ihmisvoimallaan. Jos Kristuksella lihassa ollessaan ei 
ollut uskoa itseensä, kuinka paljon vähemmän sinä ja 
minä saame aikaan itseemme uskomalla? 

Harvat havaitsevat, että Kristuksen kuuliaisuus ja 
ihmeteot eivät tapahtuneet hänen oman yliluonnolli-
sen voimansa kautta. Kaikki Kristuksen hengelliset 
työt tapahtuivat kirjaimellisesti uskolla Jumalan voi-
maan, näin hän asetti valtaisan esimerkin meitä varten.

3. Mikä oli Kristuksen dynaamisen uskon lähde? 
Johanneksen evankeliumi 14:10–11.

kommentti:  Jeesuksessa Pyhän Hengen kautta elä-
vä Isä mahdollisti kuuliaisuuden Jumalan laille. Kris-
tus omasi Jumalan uskon.
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4. Tuleeko kristittyjen elää uskon kautta? Hepr. 
10:38; Room. 1:17. Riittääkö pelkästään Jumalaan 
uskominen? Room. 3:31. Onko usko ilman Jumalalle 
kuuliaisuutta kuollut usko? Jaak. 2 :20-22.

kommentti: Monille kristityiksi tunnustautuville 
on opetettu, että Jeesus eli hyvän elämän puolestam-
me—että hän totteli Jumalan lakia meidän puoles-
tamme. Raamattu osoittaa selvästi, että jokaisella yk-
sittäisellä kristityllä on oma osuutensa pelastuksessa. 
Olemme nähneet, että kristityllä ei ole vaihtoehtoa, 
hänen tulee voittaa, kasvaa hengellisesti ja kestää, 
eikä hän saa luovuttaa vastustuksesta tai kiusauk-
sista huolimatta. Raamatun kirjoitukset osoittavat 
päivänselvästi, että usko ei ole vaihtoehto henkisille 
teoille.

Tämä on jää asiaan perehtymättömille suureksi sa-
laisuudeksi. Koska meidän täytyy toimia tietyllä tavalla 
pelastuaksemme mutta olemme itse siihen täysin ky-
kenemättömiä, on luonnollista päätellä, että Jumalan 
täytyi lähettää Jeesus toimimaan puolestamme eikä 
meidän tarvitse totella enää Jumalaa. Tällainen teko-
syy estää meitä masentumasta, sillä ilman sitä saatam-
me lakata yrittämästä kokonaan! 

 Todellinen vastaus on pelastuksen avain: usko. 
Usko Jumalan voimaan — samanlainen elävä usko 
kuin Jeesuksella!

5. Kenen usko on kristityn “vanhurskaus” — joka 
on Jumalan hengellisen lain tottelemista—ja kuka 
mahdollistaa sen? Ilm. 14:12.

kommentti: Hengestä siitetyt kristityillä on “Jee-
suksen usko”, joka ei ole ainoastaan meidän uskoam-
me Jeesukseen vaan Jeesuksen uskon—se usko, jonka 
kautta hän piti Jumalan lain—meihin asetettuna ja 
meissä ToIMIVA!

6. Kutsuuko Raamattu Jeesusta uskon alkajaksi ja 
täyttäjäksi? Hepr. 12:2.

kommentti: Täsmällisempi käännös fraasista “al-
kajan ja täyttäjän” kuuluu “edelläkävijä ja täyttäjä”. 
Jeesus oli edelläkävijä, hän kulki edeltä ja asetti meitä 
varten ylimmän esimerkin elävästä uskosta. Jeesus voi 
myös täyttää uskonsa meissä! Seuraavasti:

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

kommentti: Paavali ei elänyt oman uskonsa varassa 
vaan Kristuksen uskon kautta.

8. Onko Jeesuksen Kristuksen usko se, jonka kautta 
saamme ikuisen pelastuksen, lahjana Jumalalta? Ef. 2:8-
9. Onko usko yksi Pyhän Hengen hedelmistä? Gal. 5:22.

kommentti:  Pelastava usko on Kristuksen usko. 
Kyllä, Kristuksen usko—ei meidän uskomme. Kristus, 
joka voi elää meissä Jumalan Hengen kautta, antaa 
meille oman voimallisen uskonsa ja mahdollistaa hen-
gellisen tottelevaisuuden ja voittamisen!

Uskon (jota käsittelemme seuraavassa oppikurssis-
sa) lisäksi toiset kaksi voittamisen avaintekijää ovat 
rukous sekä Raamatun opiskelu. Käsittelemme näitä 
tulevissa oppikursseissa.

Valmistutko sinä?
Syntymäpotentiaalisi on tulla maailmankaikkeutta 
hallitsevan Jumalan perheen jäseneksi—ja jos Jumala 
kutsuu sinua jo nyt, se sisältää myös hallinnon, ope-
tuksen ja maailman ohjaamisen tuhatvuotisessa valta-
kunnassa ja suuren valkean valtaistuimen tuomiokau-
della, Sen jälkeen saat auttaa hallitsemaan ikuisuuden 
ajan maailmankaikkeutta!

Tämä on ihmisen uskomaton potentiaali, valtava 
päämäärä, jonka Jumala on varannut tuleville per-
heensä jäsenille!

Oletko jo alkanut pelastusprosessin mahtavaa pää-
määrää kohti? Analysoi elämääsi ja luonnettasi: Olet-
ko alkanut totella Jumalaa?  Kasvatko hengellisesti? 
Kehittyykö—kasvaako—itsehillintäsi? Entä kykysi 
hillitä vääriä himoja, itsekkäitä motiiveja ja omahy-
väisyyttä? Syrjäytätkö pahat tavat ja asenteet oikeilla 
ajatuksilla ja teoilla?

Jos vastuullesi annettaisiin yhtäkkiä joku suuri 
tehtävä, kuten—suuren kaupunginosan johtami-
nen—tai suuren tehtaan ja sen tytäryhdistysten hoi-
taminen—pystyisitkö ohjaamaan ja toimittamaan 
tällaista vastuutehtävää Jumalan tahdon mukaisella 
tavalla?

Testi kuuluu: Jos olet kykenevä ohjaamaan tällä 
hetkellä kontrolliisi kuuluvia pieniä voimia, kuten 
mielialojasi, ääntäsi, halujasi, tunteitasi tai omaisuut-
tasi, kykenet oletettavasti toimittamaan myös suurem-
pia vastuullisia tehtäviä.

Mutta jos et ole pysty vielä oppimaan ja kontrol-
loimaan rakentavalla tavalla edes pieniä hallussasi 
olevia tehtäviä, kuinka Jumala voi uskoa haltuusi si-
täkin suurempia tehtäviä valtakunnassaan? Jos et ole 
uskollinen edes suhteellisen pienissä asioissa, kuka 
uskoo käsiisi tosi rikkaudet, ja suuren Jumalan voi-
man?

Pyydä Jumalalta ymmärtämystä ja kykyä, jotta voit 
käyttäytyä ja toimia oikein ja uskollisesti nykyisessä, 
suhteellisen pientä kykyä, vastuuta ja voimaa vaativis-
sa asioissa Jumalan palvelijana.
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oppikurssiin liittyvÄÄ 
lisÄlukemista

Suosittelemamme kirjallisuus liittyy 
oheisen oppikurssin sisältöön.

cc@hwacollege.org
tilaa ilmaiskirjallisuutta soittamalla pohjois-amerikassa:

Vaihtoehtoisesti voit lähettää kirjallisen pyynnön etusivun takaa löytyvään osoitteeseen.

Lisätietoa
Jos haluat raamatullista, kristillistä elämäntapaa 
koskevaa lisätietoa tai jos sinulla on katumuksen 
tekoa, kastetta, Jumalan sapatteja, kymmenysten 
maksamista, uskoa tai kristittyjen yhteyttä koskevia 
kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä alueesi Filadelfian 
Jumalan seurakunnan pastoriin, joka toivomuksestasi 
voi vierailla luonasi. 

Kaikki palvelut ja kirjallisuus ovat taatusti ilmaisia 
etkä sitoudu mihinkään. Pastorit pyrkivät vastaamaan 
pelkästään Raamattua koskeviin kysymyksiisi.

Ottaessasi yhteyttä lähimpään aluetoimistosi, 
mainitse, että haluat puhua Filadelfian Jumalan 
seurakunnan pastorin kanssa.

Ilmaisnumero Yhdysvaltojen ja Kanadan alueella: 
1-800-772-8577.

Ottaessasi puhelimitse tai kirjallisesti yhteyttä, 
muista mainita, että olet lukenut Armstrong College 
Raamattukirjekurssin oppikurssin 12. 
Jumalan Seurakunta tarjoaa hengellistä apua kaikille 
sitä tarvitseville. 

Pyri olemaan uskollinen Jumala on sinulle anta-
massa, jotta eräänä päivänä Kristus voi lausua sinulle: 

“Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä 
olet ollut uskollinen, minä panen sinut PALJON halti-
jaksi” (Matt. 25:21).

Elämämme on kouluttautumista varten. Opimme 
hallitsemaan, kun suoritamme uskollisesti vastuul-
lemme annetut tehtävät ja opimme kontrollimaan it-
seämme kristityn elämämme aikana. 

Opimme hallitsemaan Jumalan valtakunnassa, 
kun alistumme tässä elämässä Jumalan lain alaisek-
si. Jumala ei pelastaa ketään henkilöä, jota ei kykene 
hallitsemaan. Opi tuntemaan Jumalan lait, opiskele ja 
ajattele niitä, elä niiden mukaisesti. Pyri kasvamaan 
Jumalan Pyhän Hengen avulla Jumalan luonteen kal-
taiseksi, voittamaan ihmisluontosi, kiusaukset, maa-
ilman syntiset houkutukset sekä saatanan paholaisen 
juonittelut.

Etsi Jumalaa, lähestyy häntä rukouksen ja Raa-
matun opiskelun kautta. Muutu! Kasva hengelli-
sesti. Kasvata Jumalan kaltaista luonnetta jatku-
vasti kuolemaasi tai Jeesuksen Kristuksen paluun 
hetkeen asti, jolloin hän muuttaa heikot fyysiset 
ruumiimme hetkessä voimallisiksi, synnittömiksi, 
kirkastetuiksi henkiruumiiksi! (Fil. 3:20–21). Näin 

valmistut hallitsemaan Kristuksen kanssa—täytät 
sinua varten odottavan valtaisan päämääräsi ja saat 
auttaa hallitsemaan maan päällä, aina maailman-
kaikkeuden tuolle puolelle, Jumalan perheen jäse-
nenä! 

Kutsumuksemme on hämmästyttävä, se on jän-
nittävä, se on uskomaton! Kirkas, ihana tulevaisuus! 
Oletko jo alkanut pätevöitymisen?
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