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K irjekurssin kautta Jumalan sanasta pal-
jastuu hämmästyttävä, suurenmoinen, vapau-
den tuoma totuus. ”Ja te tulette tuntemaan 

totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi” (Joh. 8:32). 
Monet uskonnolliset henkilöt puhuvat vapaudesta, 
mutta perustuuko heidän käsityksensä Raamattuun? 
Jos heidän esittämänsä vapauden määritelmä ei perus-
tu Raamattuun, he ovat orjuutettuja. Heidän kristinus-
konsa ei ole aito! Tämä pätee moniin uskoviin ihmisiin.

Jeesus esitti päivänsä uskonnollisista ihmisistä: 
”Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, 
niinkuin kirjoitettu on: Tämä kansa kunnioittaa mi-
nua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta 
kaukana” (Mark. 7:6). Kristuksen lausunto tuomitsee 
monen! Moni Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta 
puhuva saattaa vaikuttaa uskovalta, mutta tosiasiassa 
heidän sydämensä ovat kaukana Jumalasta! He ovat 
väärän uskonnon orjuuttamia, vaikka luulevat olevansa 
Jumalalle kuuliaisia.

Meidän on oltava väärästä kristinuskosta vapaita!
”Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi 

teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te nou-
dattaisitte hänen jälkiänsä” (1. Piet. 2:21). Jos haluat 
olla kristitty, sinun täytyy seurata Kristusta.

Kristus alistui elämänsä aikana täydellisesti Jumalan 
lain alaiseksi. Kristus joutui vastustamaan lihansa veto-
voimaa, mutta hänen lihansa ei voittanut häntä! 

Meidän on oltava Kristuksen kaltaisia–vapaita ih-
misluonteestamme! Useimmat ihmiset eivät edes tiedä, 
mikä ihmisluonto on.

”Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; 
kuka taitaa sen tuntea?” (Jer. 17:9). Useimmat ihmi-
set eivät usko tätä Jumalan näkemystä ihmisluonnos-
ta. Tunnistatko sydämessäsi olevan pahan vai oletko 
useimpien lailla ihmisluontosi pettämä?

Voit todeta kaikkialla: Jos annat pahanilkisen sydämen 
juosta vapaasti, se kykenee tekemään suurta vahinkoa!

Jumalan lakia ei ole helppo noudattaa, mutta ongel-
ma ei ole laki vaan ihminen. Ihmisen täytyy muuttua 
ja alkaa noudattaa lakia. Meidän täytyy muuttaa sydä-
memme pahuus Jumalan vanhurskaudeksi, kirjoittaa 
Jumalan laki sydämiimme! (Hepr. 8: 8–10). Meidän 
on kirjoitettava Jumalan laki sydämiimme pysyväs-
ti–iskostettava laki sydämeemme ja mieleemme niin 
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Uusi alku!
Olet löytänyt kirjekurssin kautta suurenmoisia Raamatun totuuksia. Tieto ei ole  
kuitenkaan minkään arvoista, ellei sitä sovelleta. Oletko valmis toimimaan?

S
ynnyit valtavaa tarkoitusta varten, jota 
edes viisaimmat oppineet eivät tunne!

Ihmiset ovat pohtineet ikiajoista elämän 
tarkoitusta, mutta filosofien pohdiskelu ei ole 
tuottanut tulosta.

Jumalan korvaamattoman arvokas tieto ihmis-
kunnan tarkoitusperästä käy selväksi Raamattuun 
perustuvan kirjekurssimme kautta! 

Hämmästyttävin Raamatun paljastama totuus 
on, että Jumala on perhe, ja että Jumala lisääntyy!

Kyllä, Jumalan suurenmoinen tarkoitus elämällesi 
on, että ”uudestisynnyt” kuolemattomaksi henkijä-
seneksi maailmankaikkeutta hallitsevaan Jumalan 
perheeseen!

Raamattukurssimme (tämä on viimeinen oppitunti) 
on opettanut sinua ymmärtämään maailman tapahtu-
mia. Olet oppinut ymmärtämään todellisia ratkaisuja 
näennäisesti ratkaisemattomiin maailman ongelmiin! 

Olet oppinut tien maailman rauhaan ja kuinka 
vapautua peloista, huolista, köyhyydestä ja sairaudesta.  

Olet myös oppinut ymmärtämään totuuden monis-
ta opillisista kysymyksistä, mm. taivas, helvetti, pelastus, 
laki ja armo, suuri ahdistus, ylösotto, ylösnousemus, Kris-
tuksen toinen tuleminen ja tuhatvuotinen valtakunta!

Arvokas tieto 
Mitä aiot tehdä oppimallasi korvaamattoman arvok-
kaalla tiedolla?

Jumalan totuus on kuin kultakaivoksen löytäminen. 
Herbert W. Armstrong College raamattukirjekurssin 
opetukset paljastavat ”Jumalan rikkauden ja viisauden 
ja tiedon syvyyden” (Room. 11:33).

Sokeutettu maailma ei kykene ymmärtämään Ju-
malan arvokasta hengellistä tietoa (Ilm. 12:9 villitsijä 
on alkutekstissä pettäjä). Opimme jo aiemmilla op-
pitunneilla, ettei Jumalan tarkoitus ole kutsua vielä 
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valtaosaa ihmisistä. Jumala ei ole avannut ihmisten 
mieliä vielä ymmärtämään ihmeellistä totuuttaan ja 
tarkoitustaan koko ihmiskunnalle.  

Jumala sallii maailman ihmisten olla hengellises-
ti sokeita (2. Kor. 11:13–15). Jumala on kuitenkin 
jo poistanut joidenkin sokeuden, Kristuksen evanke-
liumia Jumalan valtakunnasta maailman ihmisille 
julistavan seurakuntansa kautta!

Niille, jotka ovat läpikäyneet tämän kurssin ja joi-
ta Jumala kutsuu, Kristus sanoo: ”Autuaat ovat teidän 
silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska 
ne kuulevat” (Matt. 13:16).

Uusi elämäntapa 
Olet varmaan tuhansien kurssilaisten lailla hämmäs-
tynyt Raamatusta löytämistäsi uusista totuuksista, uu-
desta elämäntavasta. Ymmärrät nyt, mitä tosi kristityn 
elämä tarkoittaa.

Paavali kertoo Room. 12:2, että hengellinen kään-
tymys on mielen uudistuminen; Jumalan Pyhän Hen-
gen voima avaa uuden, menestyksekkään ajattelutavan 
ja ihmiselämän.

Useimmat kristityiksi tunnustautuvat, niin häm-
mästyttävältä kuin se saattaa kuulostaa, eivät ole 
vielä valmiita aloittamaan Jumalan tiellä kulkemista! 
Kuulutko tähän joukkoon?

Kristityksi tullaan vilpittömän katumuksen, Jee-
sukseen Kristukseen ja Jumalan valtakunnan evan-
keliumiin uskon, upotuskasteen ja Pyhän Hengen 
kättenpäällepanemisen kautta. Kun Jumalan henki 
yhtyy ihmismielen ihmishenkeen, henkilö on vasta 

”kääntymyksen tehnyt”. Hengellisesti siitetyn mielessä 
alkaa nyt hengellisesti ihmisen muuttava, uudistava 
jumalallisen luonteen luomisprosessi. 

Siitetty kristitty on sitoutunut palvelemaan Juma-
laa. Hän aloittaa aikaa vaativan, uuden hengellisen 
kasvun ja täyttymyksen elämän prosessin, johon kuu-
luu opitun hengellisen tiedon soveltaminen ja Jumalan 
elämäntavan harjoittaminen.

Aikaa ei voi pysäyttää, se ei odota ketään! Vastuul-
lamme on toimia ihmiselämämme ajan parhaalla 
mahdollisella tavalla (Ef. 5:15–16).

Nyt on aika toimia
Mitä teet oppimallasi arvokkaalla tiedolla?

Sovellatko Jumalan sinulle antamaa tietoa? Us-
kotteletko, ettei sinulla ole ”voimaa” muuttua? Vastus-
teletko, tuntuuko muuttuminen liian vaivalloiselta?

Me ihmiset emme halua muuttua. Ihminen ei halua 
myöntää, että hänen uskontoaan tai tapojansa vääriksi.

Professori James Harvey Robinsonin kirja The 
Mind in the Making kuvaa ihmismieltä osuvasti: ”Sal-
limme uskomustemme muodostua hämmästyttämän 
sattumanvaraisesti, mutta jos joku uskaltaa uhata 
niitä, lähdemme puolustamaan niitä intohimoises-
ti. Selvästikään uhattuna eivät ole aatteemme... vaan 
itsetuntomme...”

”Pieni sana, minun, kuvaa ihmiselle tärkeintä, ole-
tettavaa ihmisen viisauden alkua. Ihminen lausuu sa-
malla vakaumuksella: minun päivälliseni, minun koi-
rani, minun taloni tai minun uskoni, minun maani ja 
minun Jumalani...”

”Haluamme uskoa, minkä olemme tottuneet hy-
väksymään todeksi. Paheksumme oletustamme 
kyseenalaistavia ja puolustaudumme kaikilla mah-
dollisilla verukkeilla. Suurin osa niin sanotusta järkei-
lystä on itse asiassa pelkkää uskomustamme tukevien 
argumenttien etsimistä.”

Osuva kuvaus! Selviytyminen vaatii, että olemme 
valmiita katumaan omia teitämme, muuttamaan omat 
aatteemme, tapamme ja uskomuksemme Raamatussa 
ilmoitettuja Jumalan teitä ja opetuksia vastaaviksi. 

Laske kustannukset
Ennen kuin sitoudumme elämään Jumalan elämän-
tavan mukaisesti, meidän tulee pohtia asiaa vakavasti 
ja laskea kustannukset (Luuk. 14:28–30). Meidän on 
asetettava Jumala ensimmäiseksi aina ja kaikkialla (Ja-
keet 26–27), ja pyrittävä elämään Jumalan käskyihin 
perustuen Jumalan ulossuuntautuvalla rakkaudella 
lähimmäisistä huolehtien.

Tuskin yksi 10 000 ihmisestä ymmärtää tätä Ju-
malan kutsuun vastaamisen kustannusta–todelliseksi 
kristityksi tulemisen vaatimusta!

Jumalan elämäntapaan sitoutuminen edellyttää 
kaikkien toisten toimien toisarvoisiksi asettavaa asial-
le omistautumista. Se vaatii maailman väärien tapo-
jen hylkäämistä ja Jumalan tahdon seuraamuksiin 
mukautumista.

Kristus ei hylkää meitä koskaan, kun palvelemme 
häntä, kun elämme erityistä kutsumustamme (Hepr. 
13:5–6). Saatana pyrkii lannistamaan meitä ja es-
tämään työpanostamme, joskus jopa läheistemme 
kautta, mutta Kristus saattaa meissä alkamansa työn-
sä päätökseen (Fil. 1:6). Kristus ei luovuta. Kristus, 
joka vaaransi puolestamme iankaikkisen elämänsä ja 
asemansa Jumalan perheessä, voitti!

Siksi myös sinä voit voittaa!
Sinun on kuitenkin otettava ensimmäinen askel!

Kun Jumala kutsuu sinua, joudut kohtaamaan 



kustannusten laskeminen  ennen 
rakentamisen aloittamista on tähdellistä. On vieläkin 
tärkeämpää laskea kustannukset ennen kuin aloittaa 
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ihmiselle luultavasti vaikeimman haasteen: joudut 
myöntämään olevasi väärässä. Tämä on todellisen pa-
rannuksen alku. Haluat muuttaa elämäsi–haluat laka-
ta seuraamasta saatanan tietä ja totella Jumalaa. Saat 
voiman sanoa ei väärille haluille, tavoille, toiveille ja 
asenteille.

Hengellisesti kypsän kristityn on kyettävä erot-
tamaan totuus ja vääryys. Ei ole tarpeeksi, että kuu-
let totuuden, sinun on vastattava Jumalan kutsuun  
(Room. 2:13). 

Moni kuulee tänään Jumalan totuuden Key of Da-
vid -ohjelman, Trumpet ja Royal Vision -julkaisujen 
sekä tämän raamattukirjekurssin kautta, mutta vain 
kutsuun vastaava ja toimiva pelastuu!

Olet kuullut varoituksen sanan ja Jumalan sanan 
totuuden ilmoituksen. Olet havainnut omasta Raama-
tustasi nykykristinuskon opetukset vääriksi! Olet näh-
nyt, että Jumala on tosissaan!

Mitä aiot tehdä ahkerasti opiskelemallasi, Jumalan 
sinulle sanansa kautta paljastamalla, ilmoitetulla kor-
vaamattoman arvokkaalla tiedolla? Valinta on sinun. 
Olet vastuullinen vastaanottamastasi tiedosta!

OPPITUNTI 36
Parannus on uusi alku

Oletko saapunut pisteeseen, jossa näet itsesi todellise-
na–sellaisena kuin Jumala näkee sinut?

Oletko verrannut toimiasi kymmeneen käskyyn, 
katsonut itseäsi Jumalan sanan suurennuslasin kautta, 
ja todennut puutteesi? Oletko saapunut elämäsi vai-
heeseen, kun haluat lakata kulkemasta Jumalan tietä 
vastaan ja antautua täydellisesti Jumalalle? Oletko 
valmis noudattamaan kaikkia Jumalan käskyjä?

Ellet ole oppinut näkemään itseäsi kuin Job (Job 
42:1–6), ellet ole anonut Jumalalta anteeksi kuin Daa-
vid (Ps. 51:1–10), ellet ole alkanut muuttaa asenteita-
si, ajatuksiasi, tekojasi, ellet ole murtunut katsoessasi 
mennyttä elämääsi, ellet ole tehnyt sydämen pohjasta 
parannusta, ellet ole tehnyt täydellistä täyskäännös-
tä–ellet ole tehnyt kaikkia näitä asioita, et ole vielä 
aloittanut kristillistä elämää!

Huomaa, mitä Paavali sanoo 2. Kor. 13:5: ”Koe-
telkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne.” 
Johannes Kastaja käski fariseuksia ja saddukeuksia: 

”tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä” (Matt. 3:8).

Kuinka voit koetella–tutkia–omaa itseäsi? Ver-
taamalla elämääsi, ajatuksiasi, sanojasi ja toimiasi 
Jumalan sanaan.

Jumalan silmät tarkkaavat nöyriä ja murtuneita–jot-
ka vapisevat Jumalan kaksiteräisen sanan miekan edessä. 
Jumala tunnistaa katuvan asenteen–murtuneen hengen, 
nöyrää anteeksiantoa ja armoa etsivän. Jumala tahtoo, 
että me kaikki omaamme pienen lapsen kaltaisen nöy-
rän, oppivaisen asenteen (Matt. 18:2–4; 1. Piet. 2:1–2).

Todellinen parannuksen teko vaatii pysyvää suun-
nanmuutosta. Se tarkoittaa täydellistä sitoutumista, 
josta ei ole paluuta. Kyseessä ei ole mikään spontaani, 
hetkellinen ”herätyskokouksissa” koettu tunnereaktio 
vaan huomattavasti syvällisempi asia!

Ehdoton antautuminen  
Jumalalle

Kun kadumme–kun antaudumme täysin Jumalalle–
ja meidät kastetaan, Jumala asettaa meihin, mieleem-
me, Henkensä, joka alkaa vaikuttaa ajatteluumme ja 
elämäämme. 
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Pyhä Henki ei poista tahdonvapauttamme. Hen-
ki ei pakota meitä mihinkään. Henki johtaa mei-
dät pelkästään Jumalan totuuden suuntaan ja antaa 
hengellisen voiman tehdä Jumalan tahdon. 

Parannuksen teko tarkoittaa, että luovuttaa oman 
tiensä ja kääntyy Jumalan tielle. Se tarkoittaa ehdo-
tonta antautumista elämään jokaisen Jumalan sanan 
mukaisesti. Koska Raamattu on Jumalan sana, ihmi-
sen täytyy elää Raamatun esittämällä tavalla. Kyseessä 
on täydellinen, vapaaehtoinen Jumalan auktoriteetin 
alaiseksi alistuminen, Jumalan ilmoittaman sanan 
mukaisesti eläminen!

1. Tarkoittaako Jumalalle antautuminen Jumalan 
ennen kaikkea, yli kaiken muun asettamista? Matt. 
10:37. Kuuluuko tähän myös meidän oma elämämme? 
Luuk. 14:26.

kommentti: Luuk. 14:26 ”vihaa” tarkoittaa että ra-
kastaa johonkin verrattuna vähemmän, kutein Matt. 
10:37 rinnakkaiskappale    osoittaa.  

2. Onko Jeesuksen lausahdus paradoksaalinen, että 
jokainen, joka lakkaa olemasta entinen, syntinen, it-
sekäs oma itsensä ja luopuu, ”kadottaa” elämänsä 
Kristuksen tähden, saa elää? Matt. 10:39; 16:24–25.

kommentti: Jeesus puhui Jumalalle totaalisesta kuu-
liaisuudesta, omasta elämästä luopumisesta ja Jumalan 
palvelemisesta. Parannus ei tarkoita kuitenkaan, että 
lakkaamme arvostamasta materiaalisia asioita. Juma-
laa kiinnostaa asenteemme materiaalisia asioita kohti–
etsimmekö ensin, pidämmekö tärkeimpänä Jumalan 
valtakuntaa ja vanhurskautta (Matt. 6:33). Jumalan 
tahto on, että menestymme ja pysymme terveenä (3. 
Joh. 1:2). Jumala haluaa, että luovumme meille huo-
noista asioista–jotka vahingoittavat meitä sekä fyysi-
sesti että hengellisesti. Parannuksen teko ja käänty-
mys mahdollistavat Jumalan materiaalisen luomistyön 
älykkään käytön Jumalan lain ja Jumalan hengen 
johdatuksella.

3. Vaatiiko Jumalalle antautuminen vakavaa poh-
dintaa? Täytyykö meidän ensin ”laskea kustannukset”, 
ymmärtää, mitä Jumalalle antautumisessa on todella 
kysymys? Luuk. 14:27–30.

kommentti: Jumalan Pyhän Hengen vastaanotta-
miseksi vaadittava todellinen parannus on aivan muu-
ta kuin useimmat olettavat. Herbert W. Armstrong 
selitti asian: ”Kuka tahansa olet, sinulla on, tai olet 
omannut epäjumalan. Olet asettanut toisen ’jumalan’ 
totisen, elävän kaikkivaltiaan Jumalan edelle. Kyseessä 
saattaa olla ylpeytesi... yrityksesi tai ammattisi. Hy-
vin usein kyseessä on ystäväsi, perheesi, ympäristösi tai 
sosiaalisten kontaktiesi mielipide.”

”Oli epäjumala mikä oli, se täytyy ensin murska-
ta–se on revittävä kirjaimellisesti pois, vaikka se sat-
tuisi enemmän kuin hampaiden vetäminen leukaluun 
kanssa!... Yleensä asia tuntuu sietämättömämmältä 
kuin julmin kidutus ja kuolema” (Autobiography of 
Herbert W. Armstrong, osa 1).

Kyseessä on syvällinen katumus. Oletko valmis 
maksamaan vaadittavan hinnan? Oletko valmis uh-
raamaan epäjumalasi–mikä tahansa se on–ja asetta-
maan Jumalan elämässäsi ensimmäiseksi?

Varo väärää parannuksentekoa
Parannuksen teko on pelastukseen–Jumalan val-
takuntaan astumiseen vaadittava askel. Todellinen 
parannuksen teko sisältää sekä mielen että tunteet. 
Oivallamme sydämestämme, että olemme ajatel-
leet, puhuneet ja eläneet vastoin Jumalan lakia, ja 
käännyttävä teoistamme!

1. Voivatko ihmiset palvoa Kristusta, tunnustaa, 
että Kristus on ”Herra”, eikä silti päästä Jumalan val-
takuntaan? Matt. 7:21. Miten muuten ihminen voi 
palvoa Kristusta ilman että saa syntyä Kristuksen pa-
latessa Jumalasta? Matt. 15:7–9. Kuka saa astua Juma-
lan valtakuntaan? Matt. 7:21, viimeinen osa. 

kommentti: Huomaa, mitä muuta Jeesus ilmoit-
ti ihmisistä, jotka palvovat häntä pitämättä Jumalan 
käskyjä: ”Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen 
oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä... te kumoatte Juma-
lan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöän-
ne” (Mark. 7:7–9).

Lihallinen ihminen haluaa välttää kaiken tavoin Ju-
malalle antautumista. Ihmisen luonnollinen mieli (Jer. 
17:9; Room. 8:7–8) kapinoi, koska se ei halua alistua 
Jumalan lain alaiseksi. Osa korvaa Jumalan lait omilla 
laeillaan ja perinteillään, osa väittää, että Jumalan laki 
on mitätöity, ja pettävät itseään.

Ihmisluonto haluaa olla oikeassa, mutta ei halua 
välttämättä toimia oikein! Ihmiset esittävät mielipi-
teensä usein sanomalla ”katson asiaa tältä kannalta” – 
asettaen oman vanhurskauden käsitteensä Raamatun 
yläpuolelle. Jos asia ihmisen mielestä ”näyttää oikealta”, 
siitä muodostuu ihmisen laki, mikä on omahyväisyyttä. 

Katumusharjoitukset ovat toinen tapa, jolla saata-
na on kyennyt pettämään miljoonat parannusta ja 
pelastusta koskien. Raamattu osoittaa selvästi, et-
teivät mitkään ihmisen teot kykene syntien anteek-
siantoon. Edes Vanhan testamentin uhrilait eivät 
kyenneet tuomaan hengellistä anteeksiantoa eivätkä 
hyvää omaatuntoa. Ne ainoastaan symboloivat ylintä 
syntiuhria–Jeesusta Kristusta–jonka oli määrä saapua 
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paljon myöhemmin kuolemaan ihmiskunnan syntien 
puolesta (Hepr. 9:9–14; 10:4–10).

Ainoa tapa, jolla Kristuksen uhri voidaan soveltaa 
yksilön syntien poispyyhkimiseksi, on hyväksyä uhri-
työ henkilökohtaisesti, hylätä aikaisempi tottelematon 
elämä ja alkaa totella Jumalaa. Tämä on todellinen 
parannuksen teko!

2. Mitä Jes. 64:6 kertoo omahyväisyydestä? Mitä 
Jeesus esitti niistä, jotka ”luottivat itseensä, luullen 
olevansa vanhurskaita”? Luuk. 18:9–14.

3. Miten apostoli Paavali kuvaa nyky-yhteiskuntaa? 
2. Tim. 3:1–5, erityisesti jae 5.

kommentti: Monet ihmiset esittävät olevansa us-
konnollisia. He käyvät kirkossa, heillä on ”jumali-
suuden muoto”, mutta he ovat omaksuneet kuitenkin 
nykyisen maailman, ”nykyisen pahan maailmanajan” 
muokanneita asenteita ja käytäntöjä (Gal. 1:4). 

Jumala vaatii täydellistä suunnanmuutosta. Juma-
la haluaa, että lakkaamme seuraamasta teitä, jotka 
näyttävät ihmisen päättelyn mukaan oikeilta–että 
teemme täysikäännöksen ja alamme seurata Jumalan 
Raamatussa ilmoittamaa tietä!

4. Mitä muuta Jumalaa kertoo tästä nykyisestä pa-
hasta maailmasta, johon me kaikki olemme osallisia? 
1. Joh. 2:15–17. Mitä meidän pitää tehdä? Ilm. 18:4; 
Room. 12:2.

kommentti: Tässä on pelastuksen lähtökohta. 
Jumala käskee meitä lähtemään pois tästä maailmas-
ta ja hylkäämään sen väärät tavat. Kun emme enää 
mukaudu Jumalan tien vastaisiin   maailman tapoihin, 
meistä tulee yhä enemmän Kristuksen kaltaisia, kun 
sallimme Pyhän Hengen uudistaa mielemme.

Yhteiskuntamme alkuperä 
Koska useimmat ihmiset on petetty (Ilm. 12:9 alku-
teksti), he eivät ymmärrä, miten lukuisat maailman 
tavat ovat Jumalan silmissä vääriä. Voimme ymmärtää 
totuuden nyky-yhteiskunnasta vain palaamalla tämän 
maailman alkuun–Eedenin puutarhan tapahtumiin, 
alkuvanhempiimme Aadamiin ja Eevaan.

1. Minkälaisia   puita Jumala kasvatti Eedenin 
puutarhassa? 1. Moos. 2:8–9. Minkä erityisen käs-
kyn Jumala antoi Aadamille näitä puita koskien?  
Jakeet 15–17.

kommentti: Elämän puu edusti Jumalan Pyhän 
Hengen lahjaa ja siittämistä kuolemattomaan Juma-
la-elämään. Se kuvasi lisäksi Jumalan hallituksen 
tietä, joka perustuu Jumalan hengelliseen lakiin–tii-
vistettynä kymmenessä käskyssä–joka tuottaa hyvän 
rakkauden, onnen ja ilon hedelmän.

Hyvän- ja pahan tiedon puu symboloi puolestaan 
paholaisen tietä–kapinointia Jumalan hallitusta vastaan, 
itse oikean ja väärän–hyvän ja pahan määrittämistä–oi-
kean ja väärän määrittävän Jumalan lain hylkäämistä. 
Se kuvasi myös syntiä ja synnin tuomaa rangaistusta, 
joka on ihmiselle ikuinen kuolema (Room. 6:23). Juma-
la kielsi Aadamia syömästä tämän kuoleman puun huo-
noa hedelmää! Seuraava kaavio havainnollistaa yksityis-
kohtaisesti näiden kahden puun symbolista merkitystä.

Yleisesti ottaen on kaksi elämäntapaa–joita kaksi 
Eedenin puuta kuvaa. Toinen on ulosvirtavan rakkau-
den tie, jota kutsumme lyhyesti ”antaa” tieksi. Toinen 
on puolestaan ”ottaa” tie. Kyseessä on kaksi erilaista 
elämäntapaa, jotka johtavat vastakkaisiin suuntiin ja 
tuottavat vastakkaiset seuraamukset!

2. Pettikö saatana Eevan syömään hyvän- ja pahan 
tiedon puun hedelmän? 1. Moos. 3:1–6. Söikö myös 
Aadam samasta puusta? Jae 6. 

kommentti: Aadam hylkäsi Jumalan ilmoittaman 
hengellisen tiedon, joka olisi mahdollistanut onnelli-
sen suhteen Jumalaan ja lähimmäisiin. Aadam hylkäsi 
Jumalan Pyhän Hengen, Jumalan rakkauden, Jumalan 
hallituksen sekä iankaikkisen elämän! Aadam toimi 
Luojansa nimenomaisen käskyn vastaisesti.

Kyseisestä hetkestä lähtien Aadam ja kaikki hänes-
tä polveutuneet lapset olivat vastaanottavaisia   saatanan 
vaikutukselle. Jos Aadam olisi syönyt elämän puusta, 
Jumala olisi kehittänyt Aadamin mieltä, nyt saatana 
alkoi vaikuttaa Aadamin ihmismieleen.

3. Mitä Jumala teki sen jälkeen kun Aadam 
ja Eeva olivat ottaneet kielletyn puun hedelmän? 
1. Moos. 3:22–24.

kommentti: Ettei ihminen palaisi takaisin ja saisi 
iankaikkista elämää synnissä, Jumala ”karkotti ihmi-
sen” Eedenin puutarhasta ja sulki puutarhan sisään-
käynnin, mikä erotti Aadamin ja hänen jälkeläisensä 
kokonaisuudessaan Pyhästä Hengestä ja iankaikkises-
ta elämästä!

Elämän puun ihmisperheeltä sulkeminen oli merkit-
tävä tämän nykyisen maailman perusta, jota saatana 
hallitsee edelleen näkymättömästi (2. Kor. 4:4).

Miten tämä tapahtuma vaikuttaa maailmaamme?
Kun Jumala karkotti ihmisen Eedenin puutarhasta, 

Jumala langetti 6000 vuotta kestävän tuomiokauden 
ihmiskunnalle! Ihmiskunta kokonaisuudessaan on ol-
lut 6000 vuotta erotettuna Jumalasta–alttiina näky-
mättömän saatanan vaikutukselle! Kaikki maailman 
koulutusjärjestelmät, hallitukset, uskonnot ja elämän-
tavat on rakennettu paholaisen petollisen vallan vai-
kutuksen alaisuudessa! Ne kaikki perustuvat saatanan 
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ottamisen-elämäntapaan–vastakohtana Jumalan 
antaa-elämäntavalle.

Aadamista kehittynyt nykymaailma perustuu ih-
misen omavaraisuudelle, turhamaisuuden hengelle. 
Maailmamme koko rakenne on viallinen, koska se on 
rakennettu saatanan kilpailun, ahneuden, omavarai-
suuden ja turhamaisuuden tien väärälle perustalle.

Tämä selittää modernin 21. vuosisadan mysteerin, 
paradoksin: elämme mahtavan edistyksen maailmassa, 
mutta kärsimme kauhistuttavasta pahasta. Mikseivät 
ihmismielet, jotka ovat oppineet lentämään kuuhun, 
suorittamaan sydänelinsiirtoja, rakentamaan tieto-
koneita ja yhdistämään maailman Internetin kautta, 
kykene ratkaisemaan omia ongelmiaan? Miksi maa-
ilmassa ei ole rauhaa? Koska maailmamme on ra-
kennettu väärälle perustukselle–saatanan ottaa-tielle. 
Maailman ongelmia ei ratkaista, ennen kuin maailma 
rakennetaan uudelle perustukselle! 

4. Kun Kristus palaa, korjaako hän yhteiskuntam-
me ongelmat–vai purkaako hän yhteiskuntamme ja 
aloittaa sen kokonaan uudelleen? Dan. 2:31–35.

kommentti: Suuri kuvapatsas edusti maailman 
hallitsevia valtakuntia (jakeet 38–43), ja kivi edus-
ti Jumalan valtakuntaa (jae 44). Kun Kristus palaa, 
hänen valtakuntansa on ”musertava”, tuhoava kaikki 
ihmismaailman valtakunnat! Kristus ei tullut uudis-
tamaan ihmismaailmaa! Kristuksen valtakunta ei ole 
tästä maailmasta (Joh. 18:36). Koko yhteiskuntamme 
rakenne on virheellinen–väärälle perustukselle raken-
nettu! Kristus ei saavu ratkaisemaan maailmamme 
lukuisia ongelmia.

Kristus on uuden maailman perustus! Kristus 
kutsui vain muutaman ihmisen valmistumaan osak-
si uuden maailman perustusta. Tästä maailmasta pois 
kutsutut kuuluvat uuteen maailmaan–Jumalan valta-
kuntaan–joka on vielä alkioasteinen. On elintärkeää, 

ELÄMÄN 
PUU

HYVÄN JA PAHAN 
TIEDON PUU



KELLIE W
EEKS

herbert w. armstrong college raamattukirjekurssi 9oppitunti 36

että Jumalan tänään kutsumat ihmiset erottautuvat 
nyky-yhteiskunnasta, ”ettette tulisi hänen synteihinsä 
osallisiksi” (Ilm. 18:4).

5. Välttääkseen maailman pahaa, tuleeko tosi 
kristittyjen muuttaa syrjäisille alueille? Joh. 17:15–18. 
Huomaa, varsinkin jakeen 15 ensimmäinen osa. 

kommentti: Kristuksen Johanneksen evankeliu-
min 17. luvun rukous osoittaa, ettei Jumala käske 
kristittyjen vaeltaa maailman häiriötekijöitä pakoon 
vuorille eikä erämaahan! Kristittyjen pitää pikemmin 
pyrkiä olemaan erillisiä hengellisesti ja pidättäytyä Raa-
matun synniksi määrittelevistä maailman tavoista. 

Olemme varhaislapsuudesta mukautunet ympäris-
tömme opetukseen ja esimerkkiin, sen tapoihin ja käy-
täntöihin, hyväksyneet useimmat kyseenalaistamatta. 
Kun opimme Jumalan tien, meidän tulee tunnollisesti 
toimia, elää uudella tavalla. ”Älkääkä mukautuko tä-
män maailmanajan mukaan”, kehottaa Paavali, ”vaan 
muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksen-
ne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja 
täydellistä” (Room. 12:2).

Ellemme lakkaa mukautumasta Jumalan tahdon 
vastaisiin tämän maailman tapoihin, emme kas-
va Jumalan luonteessa emmekä voita hengellisesti. 
Maailmassa on monia ansoja, jota voidaan verrata 
haastavaan ja vahvistavaan sotilaskoulutuksen estera-
taan. Kristittyjen on opittava hyppäämään maailman 
esteiden yli.

6. Arvostavatko ihmiset tässä saatanan hallitsemas-
sa ja pettämässä maailmassa henkilöä, joka yrittää elää 
Jumalan lain mukaan? Joh. 15:18–20; 16:33; 1. Piet. 
4:3–4. Miten kristityn tulee vastata niille, jotka vas-
tustavat hänen uutta elämäntapaansa? Matt. 5:43–47; 
Room. 12:20–21.

kommentti: Jumala ei tahdo, että vihaamme maa-
ilman ihmisiä, joita hän ei ole päättänyt vielä kutsua, 
vaikka he vainoaisivat ja pilkkaisivat Jumalan tietä 
noudattavia. Nämä ovat potentiaalisia Jumalan lapsia, 
joita Jumala käskee rakastamaan! Jumala avaa lopulta 
heidän mielensä ja näyttää heille loistavan totuuten-
sa, jotta myös heistä voi tulla kristittyjä, mitä Jumalan 
suuren suunnitelman viimeinen vaihe kuvaa.

Kristillinen taistelu
1. Onko saatana paholainen viime kädessä vastuullinen 
innoittamiinsa ihmisluonnon kohtuuttomiin ominai-
suuksiin, ja kaikkeen maailman pahaan? 2. Kor. 4:4; Ef. 
2:2. Onko saatana pettänyt koko maailman? Ilm. 12:9.

kommentti: Opimme aiemmissa oppitunneissa, 
kuinka saatanan ajattelu kieroutui ja kuinka saatana 

kehitti pahan luontonsa, jonka hän suuntasi ihmis-
kuntaan. Kun Aadam ja Eeva tekivät syntiä, saata-
na kaappasi vangiksi koko maailman ihmiset, jotka 
omaksuivat kaappaajansa luonteen, jota kutsumme 

”ihmisluonnoksi”. Paavali kuvaa ihmiselle luonnollista 
mielentilaa: ”...lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vas-
taan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan” 
(Room. 8:7).

Kenenkään ei ole pakko reagoida eikä totella saa-
tanan lähettämiin impulsseihin. Paholaisella ei ole 
voimaa pakottaa ketään ajattelemaan tai toimimaan 
väärin! Ihmiset eivät kuitenkaan käsitä, mitä heidän 
mielessään tapahtuu, ja reagoivat automaattisesti lä-
hetettyihin impulsseihin. Useimmat ihmiset elävät 
elämänsä tunteisiin ja impulsseihin vastaten, jot-
ka ilmentyvät lihallisissa asenteissa ja turhamaisissa 
päämäärissä.

Näin saatana – “tämän maailman jumala”, ”ilma-
vallan hallitsija” – kykenee tekemään työtään (Ef. 2:2) 
tietämättömissä ihmismielissä kaikkialla maailmas-
sa. Maailman ihmisiä on petetty tänään perusteelli-
sesti, miksi Jumala kutsuu tätä ”nykyiseksi pahaksi 
maailmanajaksi” (Gal. 1:4).

2. Yrittääkö saatana pettää kristittyjä vielä paran-
nuksen teon jälkeen, yrittääkö saatana johtaa heidät 
pois Kristuksesta ja Jumalan tieltä? 2. Kor. 11:2–4. 
Lankesiko osa kristityistä Paavalin aikana paholaisen 
viettelyn uhriksi? Gal. 1:6–8; 3:1.

kommentti: Parannuksen teko ei suojele sinua saa-
tanan ”aallonpituudelta”. Saatana kohdistaa sinuun jat-
kuvasti luonteensa mukaisia asenteitaan. Kun Jeesus 
puhui voittamisesta, hän puhui Jumalan tien kanssa 
ristiriidassa olevan saatanan tien voittamisesta.

Saatanan tieltä pois kääntyneet taistelevat voit-
taakseen saatanan hienovaraiset yllytykset pysyäk-
seen Jumalan tielle–Jumalan hallituksen tielle us-
kollisina. Jumala on luvannut, että voimme voittaa, 
kun hän suojelee meitä ja hillitsee saatanan, jos vain 
pysymme lähellä Jumalaa!

Ennen kuin Jeesus pätevöityi palauttamaan Jumalan 
hallituksen ja hallitsemaan kaikkia kansoja, hänen piti 
kyetä kestämään saatanan voimallisimmat kiusaukset. 
Huomaa, miten paholainen yritti pettää ja saada Jee-
suksen Kristuksen tekemään syntiä Jumalaa vastaan.

3. Kun Jeesus kärsi suuresta nälästä, miten paho-
lainen vetosi sekä ihmisen turhamaisuuteen että näl-
kään? Matt. 4:1–3. Entä ihmisen arvovallan, kunnian 
ja vallan haluun? Jakeet 5–9. Mikä oli Jeesuksen väli-
tön vastaus? Jakeet 4,7,10. Mikä oli tämän titaanisen 
hengellisen taistelun tulos? Jae 11.
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kommentti: Jeesus Kristus voitti paholaisen. Kris-
tus vastusti saatanaa, voitti tämän, osoitti ylivoiman-
sa, määräysvaltansa! Kun Kristus antoi paholaiselle 
käskyn, tämän oli toteltava. Saatana poistui tietäen 
hävinneensä kaikkien aikojen ylimmän hengellisen 
taistelun.

Kristus voitti Jumalan sanan kautta paholaisen juo-
net. Kristus vastasi paholaisen eri kiusauksiin tilantee-
seen sopivalla Raamatun kirjoituksella. Kristus tunsi 
Jumalan sanan perusteellisesti. Koska Kristus tunsi 
Jumalan tahdon ja totteli sitä, paholainen ei voinut 
pettää Kristusta!

4. Tuleeko kristittyjen vastustaa paholaista Jumalan 
ilmoittamalla totuudella myös tänään? 1. Piet. 5:9. Mi-
ten paholaisen on toimittava, kun vastustamme häntä 
päättäväisesti? Jaak. 4:7.

kommentti: Jumalan lupaa Jaak. 4:7 kautta, 
että kun me vastustamme saatanaa, hän ”pakenee 
meistä”!

5. Mitä ohjeita Jumala antaa Paavalin kautta tais-
telussa paholaisen impulsseja ja asenteita vastaan? Ef. 
6:10–12. Mitä kristittyjen on puettava tässä hengelli-
sessä taistelussa päälleen? Jakeet 11,13. Mistä Jumalan 
sota-asu muodostuu? Jakeet 14–17.

kommentti: Jokaisella kristityn sota-asun osalla on 
tärkeän symbolinen merkitys, kuten kuvasta käy ilmi. 

6. Mikä toinen asia on Paavalin mukaan välttämä-
tön kristityn voitokkaassa taistelussa? Ef. 6:18–20.

kommentti: Meidän tulee lähestyä Jumalaa sin-
nikkäästi rukoillen, rukoilla kaikkien Jumalan omien, 
Jumalan seurakunnan työn sekä omien tarpeittemme 
puolesta.

Tämä kaava voittaa onnistuneesti saatanan, pa-
kottaa saatanan pakenemaan. Tämä täydellinen stra-
tegia voittaa Jumalan arkkivihollisen motivoiman 
ihmisluonnon ja maailman syntiset houkutukset.

Voit voittaa
Olemme todenneet, että meidän on poistettava vää-
rät tottumukset ja synnit, voitettava lopulta ikuiseen 
kuolemaan johtavat jumalattomat ajatukset ja toimet 
(Room. 6:23). On mahdotonta voittaa maailman, li-
han ja paholaisen vaikutteet pelkästään ihmisvoimin. 
Jumala tietää, että kristityt voivat langeta syntiin 
(1. Joh. 1:8–9). Armollinen Jumala lupaa antaa meille 
anteeksi, kun teemme parannuksen. Jumala vahvistaa 
meitä, jotta voimme voittaa jatkossa ja saavuttaa ian-
kaikkisen elämän Jumalan loistavassa valtakunnassa.

Miten on mahdollista voittaa jatkuvasti kohti ikuis-
ta tavoitetta, kehittää täydellinen, pyhä ja vanhurskas 

Jumalan luonne ja syntyä Jumalan perheeseen? Kris-
tuksen uskon kautta – “Kristus teissä, kirkkauden 
toivo” (Kol. 1:27). Paavali lausui: ”Kaikki minä voin 
[voittaa kaikki koettelemukset, ongelmat ja synnit] 
Kristuksen kautta, joka minua vahvistaa”! (Fil. 4:13 
alkuteksti). 

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

mieluisia, täyttää Jumalan lain ja voittaa! Ymmärre-
tään asia.

1. Käskikö Paavali Jumalan Pyhän Hengen innoit-
tamana meitä ”ahkeroimaan” pelastuksemme? Fil. 
2:12. Huomaa myös 2. Piet. 1:10.

kommentti: Kun meidät on siitetty hengellises-
ti, meidän täytyy alkaa tehdä ”tekoja” ja jatkaa niitä 
koko kristillisen elämämme ajan! Kristityn täytyy 
nähdä vaivaa voittaakseen. Kristus sanoi: ”Minun Isä-
ni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä” (Joh. 
5:17). Jumalan elämäntapa on innostava, haasteellinen, 
tuottava kasvuaika.

2. Voimmeko ansaita pelastuksen tekojemme
kautta? Ef. 2:8–9; Room. 6:23; Fil. 2:13.
kommentti: Iankaikkinen elämä on Jumalan lahja. 

Et voi ansaita pelastusta teoillasi. Kristityllä on kuiten-
kin oma osansa pelastuksessa.

3. Kokiko Paavali lukuisia pettymyksiä pyrkies-
sään voittamaan ihmisluontonsa? Lue Room. 7:7–25, 
huomaa erityisesti jakeet 15,19 ja 23.

kommentti: Kun Paavali yritti vastustaa ihmis-
luontoaan, hän totesi, ettei huonoja tapoja ja syntiä 
ollut helppo hylätä. Kun Paavali alkoi kitkeä tiettyjä 
henkilökohtaisia   syntejä, ne näyttivät vain voimis-
tuvan. Paavali huudahti: ”Minä viheliäinen ihmi-
nen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?” 
(jae 24).

Paavali voitti, ja kirjoitti Timoteukselle vähän en-
nen kuolemaansa: ”Minun lähtöni aika on jo tullut. 
Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun 
päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes on minulle 
talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, van-
hurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä [ylös-
nousemuksessa Kristuksen toisessa tulemisessa], eikä 
ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen 
ilmestymistään rakastavat” (2. Tim. 4:6–8).

Huomaa, kuinka Paavali sai voiton.
4. Mikä, kuka on Kristityn voitokkuuden avain? 

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

saatanan (Matt. luku 4) ja pätevöitynyt tulemaan ”ku-
ningasten Kuninkaaksi ja herrojen Herraksi”, auttaa 



Hengen miekka
On kristittyjen ainoa hyökkäysase 
taistelussa paholaista vastaan. 
Miekka on kirjattu Jumalan sana 
(Hepr. 4:12), joka paljastaa 
vihollisen aikeet ja silpoo 
vihollisen taktiikan ja 
strategian.

Pelastuksen kypärä
Tieto pelastuksesta, mitä se 

sisältää, käsittää–elämän 
tarkoitus. Tietämys ihmiskunnan 
potentiaalista–tulla Jumalan 
perheen jumalallisiksi jäseniksi!

Vanhurskauden 
haarniska

Kuuliaisuus Jumalan käskyil-
le–sillä Jumalan ”käskyt ovat 
vanhurskaat” (Ps. 119:172).

Uskon kilpi
Jeesuksen Kristuksen 

usko, jonka Jumala 
istuttaa meihin–ei pelkkä 

fyysinen ihmisuskomme. 
Kristuksen usko meissä 
mahdollistaa synnin 
voittamisen!

Kenkinä jaloissanne alttius 
rauhan evankeliumille 
Tarkoittaa tulevan Jumalan valtakunnan julistuksen tu-
kemista, jona Kristus hallitsee ja tuo maapallolle rauhan. 
Sydämemme Jumalan työssä pitää elämämme oikealla 
henkisellä polulla.

Totuuden vyö
”Totuus” on Jumalan innoittama 

sana (Joh. 17:17), kristityn hengelli-
sen sota-asun ensimmäinen asuste.
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Jumalan sota-asu
Kaikki tosi kristityt osallistuvat hengelliseen sodan-

käyntiin, joka ei ole taistelua fyysisiä vihollisia 
vaan kolmea kuolettavaa vihollista vastaan: 

omaa lihallista luontoamme, ympäröivää syntistä 
yhteiskuntaa ja saatanaa paholaista vastaan.

Voitamme viholliset ja kristityn taistelumme, kun 
puemme yllemme Efesolaiskirjeen luvun 6 Jumalan 
hengellisen sota-asun.
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kristittyjä voittamaan saatanan ja maailman vaikut-
teet ihmisen sisimmässä asuvan Pyhän Hengen kautta. 
Jeesus kehotti opetuslapsiaan olemaan rohkeita, koska 
hän on voittanut maailman (Joh. 16:33). Johannes to-
distaa, että jokaisessa tosi kristityssä Jumalan hengen 
kautta asuva on suurempi kuin saatana (1. Joh. 4:4).

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

kommentti: Ajattele asiaa. Itse Jumalan Poika lau-
sui, ettei hän kyennyt tekemään mitään (hengellisiä 
tekoja) pelkällä ihmisvoimalla. Jos Kristus ei uskonut 
lihassa ollessaan itseensä, kuinka paljon vähemmän 
sinä ja minä voimme saavuttaa mitään itseemme 
luottamalla? 

Harva ymmärtää, ettei Kristus ollut kuuliainen eikä 
suorittanut ihmeitä, ei tehnyt mitään omalla yliluon-
nollisella voimallaan. Kristus suoritti kaikki hengel-
liset tekonsa kirjaimellisessa uskossa Jumalan voimaan, 
hienona esimerkkinä meille kaikille. 

6. Mikä oli Kristuksen dynaamisen uskon lähde? 
Joh. 14:10–11.

kommentti: Isä, joka asui Jeesuksessa Pyhän Hen-
gen kautta, mahdollisti kuuliaisuuden Jumalan laille. 
Kristus omasi Jumalan uskon.

7. Tuleeko kristittyjen elää uskossa? Hepr. 10:38; 
Room. 1:17. Onko Jumalaan uskominen tarpeeksi? 
Room. 3:31. Onko usko ilman kuuliaisuutta voima-
ton–alkutekstin mukaan kuollut usko? Jaak. 2:20–22.

kommentti: Monille kristityiksi tunnustaville on 
opetettu, että Jeesus eli hyvän elämän puolestamme–
että Jeesus totteli Jumalan lakia puolestamme. Raa-
mattu osoittaa kuitenkin selvästi, että jokaisella yksit-
täisellä kristityllä on oma osansa pelastusprosessissa. 
Olemme nähneet, ettei kristittyä ole vapautettu voit-
tamisesta, henkisessä luonteessa kasvamisesta, kristitty 
ei saa luovuttaa vaan hänen tulee vastustaa kiusauk-
sia. Jakeet tekevät täysin selväksi, ettei usko vapauta 
hengellisistä teoista.

Tämä on suuri salaisuus asiaa ymmärtämättömil-
le ihmisille. Meidän täytyy suorittaa kaikki vaadit-
tava voidaksemme pelastua, mutta koska emme ky-
kene siihen itse, tuleeko meidän lakata yrittämästä? 
Pitääkö meidän olettaa, että Jumala lähetti Jeesuk-
sen tekemään puolestamme kaiken, että me olemme 
kuuliaisuudesta vapautettuja?  

Ymmärretään oikea vastaus, joka on pelastuksen 
avain.

8. Kenenkä uskon kautta kristityn ”vanhurskaus”, 
kristityn kuuliaisuus Jumalan hengelliselle laille–on 
mahdollinen? Ilm. 14:12.

kommentti: Hengestä siitetyillä kristityillä on ”Jee-
suksen usko”. Kyseessä ei ole vain meidän uskomme 
Jeesukseen, vaan Jeesuksen usko–usko, jonka kautta 
Jeesus noudatti Jumalan lakia–meihin sijoitettuna ja 
meissä TOIMIEN!

9. Kutsuuko Raamattu Jeesusta uskomme alkajaksi 
ja täyttäjäksi? Hepr. 12:2.

kommentti: ”Alkaja ja täyttäjä” -ilmaisun tarkem-
pi käännös kuuluu ”edelläkävijä ja täydelliseksi tekijä”. 
Jeesus osoitti edelläkävijänämme meille tien, esitti par-
haan mahdollisen esimerkin elävästä uskosta. Lisäksi 
Jeesus tekee uskonsa MEISSÄ täydelliseksi! Tällä tavalla:

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

kommentti: Paavali ei elänyt omassa uskossaan, 
vaan Kristuksen uskossa.

11. Onko Jeesuksen Kristuksen usko, jonka kautta 
saamme Jumalan iankaikkisen pelastuksen, Jumalan 
lahja? Ef. 2:8–9. Onko tämä usko osoitus Pyhän Hen-
gen omaamisesta? Gal. 5:22.

kommentti: Pelastava usko on Kristuksen usko. 
Kyllä, Kristuksen usko–ei meidän uskomme. Kun 
Kristus asuu meissä Jumalan hengen kautta, Kristus 
antaa meille oman vahvan uskonsa ja mahdollistaa 
hengellisen tottelevaisuuden ja voittamisen!

12. Kuinka voit saada Pyhän Hengen ja Jeesuksen 
Kristuksen uskon? Apt. 2:38. Onko sinun oltava val-
mis tottelemaan Jumalaa? Apt. 5:32. Täytyykö sinun 
osoittaa uskosi Kristukseen ennen kuin Kristus antaa 
sinulle uskonsa? Apt. 20:21; Room. 1:17.

kommentti: Jumala antaa Pyhän Henkensä ja Kris-
tuksen uskon vain nämä ennakkoehdot täyttäville. 
Meidän on osoitettava oma uskomme ja vakaumuk-
semme Jeesuksen Kristuksen uhriin, kuolemanran-
gaistuksen synneistämme maksettuun vereen. Kun 
uskomme ja hyväksymme Kristuksen henkilökoh-
taiseksi Vapahtajaksemme, teemme parannuksen 
ja otamme vesikasteen, Jumala sitoutuu sanassaan 
antamaan meille Pyhän Henkensä.

13. Kun olemme saaneet Jumalan Pyhän Hengen, 
täytyykö Jumalan antaman uskon kasvaa? 2. Tess. 1:3.

kommentti: Jumalan hengen vastaanottaessamme 
mieliimme istutettu usko ei ole täydellinen. Uskon 
täytyy kasvaa, sitä tarvitsee ravita ja soveltaa käytän-
nössä. Uskon täytyy olla elävä usko; sen tulee kasvaa 
koetusten ja tekojen kautta.

Meidän tulee tavoitella Jumalan meille Jeesuk-
sessa Kristuksessa antamaa korkeaa kutsumusta, 



pieniksi lapsiksi tuleminen  Jos aiomme 
päästä Jumalan valtakuntaan, meidän on kehitettävä 
Jumalan Hengen avulla päivittäin viaton, nöyrä ja 
oppivainen asenne.
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pyrkiä kohti Jumalan luonteen täydellisyyttä Kris-
tuksen uskon kautta – “Kristus meissä, kirkkauden 
toivo”. Tämä kaikki saavutetaan meissä olevan Pyhän 
Hengen kautta, kun käytämme sitä. 

Meidän tulee noudattaa Jumalan lakia ja elää kris-
tillistä elämää ikään kuin kaikki riippuisi omista pon-
nistuksistamme, mutta koska ”henki on altis, mutta 
liha on heikko”, Jumala kattaa erottavan kuilun. Et-
simme Jumalan apua kuten omista rajoituksistaan tie-
toinen Paavali, jotta Jumala suorittaisi meissä tarkoi-
tuksensa – ”minun heikkouteni tekee minut vahvaksi 
hänessä» (2. Kor. 12:10, Phillips-käännös). 

Kristuksen kautta voit voittaa jokaisen synnin, ylit-
tää jokaisen esteen, kukistaa jokaisen vihollisen sekä 
selviytyä jokaisesta tietäsi Jumalan perheeseen estäväs-
tä uhasta!

Apostoli Paavali huokui Kristuksen luottamusta. 
Paavali oli varma! Hän ei epäillyt! Paavali matkasi, 
puhui ja eli Kristuksen ja Isän kanssa Pyhän Hen-
gen kautta. Paavali omasi uskon ja luottamuksen 
Jeesukseen Kristukseen.

Myös sinä voit toimia samoin!

Kristuksen kanssa  
hallitsemaan pätevöityminen

Kristityn elämä on jatkuvaa kasvamista ja voittamista. 
Ymmärretään asian tärkeys–ja miten se liittyy Jumalan 
valtakunnan Hengestä syntyneihin kristittyihin.

1. Tuliko Jeesus Kristus täydelliseksi? Hepr. 5:9; 
2:9–10. Huomioi etenkin jakeen 10 viimeinen osa. 
Mitä Kristus sanoi odottavansa seuraajikseen tunnus-

tautuvilta? Matt. 5:48. Kenen kaltaisiksi heidän piti 
tulla? Ef. 4:13.

kommentti: Huomaa, että Jeesus puhui täydelli-
seksi tulemisesta. Millaisesta ”täydellisyydestä” Jeesus 
puhui?

Matt. 5:48 ”täydellinen” on alkukreikan sana teleios, 
mikä tarkoittaa myös «täyteyttä”. Jeesuksen mukaan 
hänen seuraajiensa tavoite oli omata hengellisesti kypsä 
Jumalan luonne. 

On selvää, ettemme tule tässä mielessä täydelliseksi 
vasta kuin ylösnousemuksessa, jolloin prosessin pää-
tökseen saattava Jumala antaa meille uuden, täydellisen 
henkiruumiin ja täydellisen–synnittömän–Jumalan 
kaltaisen luonteen. Jumala tahtoo meidän kasvavan 
päivittäin siihen asti kohti Jumalan kaltaista hengellis-
tä luonnetta Jumalan käskyjä tottelemalla, voittamalla 
ja synnin elämästämme kitkemällä.  

2. Vaikka Kristus oli Jumalan Poika ja omasi Py-
hän Hengen ilman mittaa (Joh. 3:34), oliko Kristuk-
sen silti opittava kuuliaisuutta? Hepr. 5:8–9. ”Voittiko” 
Kristus? Joh. 16:33. Vastustiko Kristus kiusauksia? 
Hepr. 4:15.

kommentti: Jeesus Kristus tuli täydelliseksi inhi-
millisen kokemuksen koettelemusten kautta. Kristus 
voitti paholaisen, lihansa ja ympäröivän maailman 
kiusaukset. Kristus noudatti Jumalan käskyjä täydel-
lisesti vastustuksista ja kiusauksista huolimatta, ja val-
mistui näin ihmiskunnan Vapahtajaksi ja hengellisen 
kypsyyden ylimmäksi esimerkiksi, jota kristittyjen 
tulee pyrkiä jäljittelemään.  

3. Miten tärkeä on voittaa Jumalan valtakuntaan 
pääsemiseksi ja palkkion saamiseksi? Ilm. 3:12,21; 21:7.

kommentti: Kun voitamme syntisen lihamme, 
maailman ja paholaisen, hengellinen luonteemme 
muuttuu täydelliseksi–me rakennamme Jumalan kal-
taisen luonteen. Mitä enemmän voitamme, sitä suu-
remman Jumalan hallituksen vastuuaseman ja suurem-
man palkkion saamme maan päällä!

Voittaminen, valmistuminen hengellisen mielen 
ja motivaation omaavaksi henkilöksi, jota Jumala voi 
käyttää valtakunnassaan, vaatii ponnistelua yhdessä 
Jumalan Pyhän Hengen voiman kanssa.

4. Tapahtuuko voittaminen kerralla vai onko se 
elinikäinen prosessi? Matt. 24:13,45–47.

kommentti: Raamattu osoittaa, että Jumalan kal-
taisen hengellisen luonteen kehittäminen on koko 
kristillisen elämän kestävä voittamisprosessi–jonka 
aikana opimme poistamaan synnin elämästämme ja 
joka opettaa meitä kontrolloimaan ja hallitsemaan 
luontoamme vastakkaista vaikutusta.
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Loppuun saakka voittavat kasvavat luonteeltaan 
Kristuksen paluuseen asti (tai kuolemaansa saakka, jos 
se kohtaa ensin) – perivät Jumalan valtakunnan ja 
palkitaan!

5. Osoittaako myös 2. Piet. 1:5–9, että meidän pitää 
koko ihmiselämämme ajan kasvaa jatkuvasti kristilli-
sen luonteen hyveissä? Ilmoittavatko jakeet 10 ja 11, 
että ne, jotka eivät kasva ja voita jatkuvasti, eivät pääse 
Jumalan valtakuntaan? 

6. Minkä periaatteen mukaisesti tavallisen kyvyn 
omaava voi pätevöityä tämän elämänsä aikana suurem-
paan vastuuseen Jumalan valtakunnassa? Luuk. 16:10.

kommentti: Opimme hallitsemaan olemalla us-
kollisia–tunnollisia–kaikissa teoissamme, kun sovel-
lamme jokapäiväisessä elämässämme Jumalan sanasta 
oppimiamme lakeja ja periaatteita käytännössä. Jopa 
mielestään vähälahjainen henkilö voi pätevöityä hal-
litsemaan Jumalan valtakunnassa. Opimme hallitse-
maan huomisen maailmassa, kun hallitsemme tänään 
hyvin asioitamme ja opimme olemaan vastuullisia 
myös pikkuasioissa.

Jumala ei katso henkilöön (Room. 2:11; Gal. 3:28). 
Mieheksi tai naiseksi syntyminen ei vaikuta Jumalan 
valtakunnan palkkioon, joka määräytyy yksinomaan 
ihmiselämän ”tekojemme” mukaan. Muista, että 
pääsemme Jumalan valtakuntaan Jumalan armosta, 
sillä kuolemattomuus on Jumalan lahja, mutta että 
tekomme pätevöittävät meidät tuleviin vastuuase-
miimme–suurempi palvelutehtävä voi tehdä enem-
män hyvää–kun synnymme Jumalan hallitsevaan 
perheeseen.

7. Annetaanko kaikille kautta aikojen voittaneille 
vastuutehtävä? Joh. 14:1–3.

kommentti: Kun Jeesus puhui temppelistä (”minun 
Isäni kodissa”), jossa on monta ”asuinsijaa” (”huonetta” 
in Revised Standard Version ja muissa käännöksissä), 
hän osoitti, että Jumalan maanpäällisessä hallituksessa, 
kun Jerusalem on maailman tuhatvuotisen valtakun-
nan päämaja, on lukuisia avustajavirkoja. Jeesus sanoi: 

”... tulen minä [takaisin maapallolle] ja otan teidät ty-
köni, että tekin olisitte siellä [Jumalan maanpäällisen 
temppelin päämajassa], missä minä olen” (jae 3).

Kristus vakuuttaa, että kaikille Jumalan hallit-
sevaan perheeseen syntyville on varattu haastava, 
mielenkiintoinen vastuuasema.

Tosi kristityt tahtovat tänään palavasti saattaa Juma-
lan elämäntavan kaikkeen maailmaan–opettaa Juma-
lan kaunista rauhaan, iloon ja yltäkylläisyyteen johtavaa 
tietä, mikä on mahdollista, kun he syntyvät Jumalasta, 
kun Kristus palaa perustamaan Jumalan valtakunnan! 

Pätevöityminen–asianmukainen koulutus–huomisen 
maailmassa palveleminen ja opettaminen–vaatii että 
tosi kristitty oppii nyt palvelemaan ja opettamaan.

Ainoa syy, miksi kukaan ihminen on saanut kutsun 
pelastukseen, on valmistaa huomisen maailmaa var-
ten ja pätevöityä hallitsemaan ja opettamaan uudessa 
maailmassa–auttaa kutsumaan ja pelastamaan tuhat-
vuotisen valtakunnan ja suuren valkean valtaistuimen 
tuomion aikakaudella tuhansia miljoonia ihmisiä. 
Jumala ei valitse tänään ketään erityissuosiota varten, 
vaan kutsuu tiettyä tarkoitusta varten–valtavaa työtä 
varten!

Kristillisen elämän tarkoitus on siis valmistaa suu-
reen palvelutehtävään huomisen maailmassa. Hengestä 
siitetyt kristityt ovat nyt koulutuksessa auttamaan opet-
tamaan maailman ihmisille Jumalan tie ja toimeenpa-
nemaan Jumalan hallitusta ihmiskunnan hyväksi!

Pätevöidytkö työhön?
Potentiaalisi on tulla maailmankaikkeutta hallitsevan 
Jumalan perheen jäseneksi–ja jos Jumala kutsuu sinua 
nyt, siihen sisältyy lisäksi maailman hallinto, opetus 
ja opastus tuhatvuotisessa valtakunnassa ja suuren val-
kean valtaistuimen tuomioajalla, minkä jälkeen autat 
hallitsemaan maailmankaikkeutta ikuisesti!

Tämä on ihmisen uskomaton potentiaali, mahtava 
päämäärä, jonka Jumala on varannut hänen perheensä 
tuleville jäsenille! 

Oletko aloittanut pelastusprosessin kohti Jumalan 
suurenmoista päämäärää? Analysoi elämääsi ja luon-
nettasi: Oletko alkanut totella Jumalaa? Kasvatko hen-
gellisesti? Kehitätkö itsehillintää? Kasvatatko kyvyn 
hillitä vääriä toiveita, itsekkäitä motiiveja ja omahyväi-
syyttä? Pyritkö korvaamaan huonot tavat ja asenteet 
oikeilla ajatuksilla ja teoilla?

Jos sinulle sysättäisiin yhtäkkiä valtava vastuuteh-
tävä–kaupungin merkittävän osatoimen tai teolliskon-
sernin johtajuus–kykenisitkö suorittamaan tehtävän 
Jumalan tavalla?

Haaste kuuluu, kykenetkö nyt hallitsemaan oikein 
hallintasi alaisia vähäisiä valtuuksia, esim. malttiasi, ää-
nensävyäsi, intohimojasi, tunteitasi tai tulojasi. Jos pystyt, 
sinulle voidaan luovuttaa myös suurempia vastuutehtäviä.

Jos et ole vielä alkanut hallitsemaan ja rakentavas-
ti ohjaamaan näitä hallintosi alaisia pikkuvaltuuksia, 
kuinka Jumala voi luovuttaa käsiisi valtakunnassaan 
suuremman vastuun? Jos et ole uskollinen näissä 
suhteellisen pienissä asioissa, kuka voi antaa huos-
taasi todelliset rikkaudet ja suuren Jumalan voiman? 
(Luuk. 16:11).
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pätevöityminen hallitsemaan  
Kristuksen kanssa edellyttää, että hallitsemme tänään 
uskollisesti omia, ei väliä kuinka pieniä, asioitamme.
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viesti toimitukselta
›› jatkoa sivulta 2

syvälle, ettei se unohdu koskaan! Jumalan laki antaa 
elämällemme todellisen vapauden!

Meidät on petetty uskomaan, että Jumalan laki or-
juuttaa. Päinvastoin! Varo ihmisiä. Kenelläkään ihmisellä 
ei ole todellista vapautta! Vain Jumala voi vapauttaa sinut. 

Jumalan laki antaa äärimmäisen vapauden. Vapau-
den, joka suojelee perheitämme, suojelee lapsiamme ja 
suojelee tässä pahassa maailmassa meitä kaikkia.

Meidän tulee omata ilon täyttämä vapaus. Eläkää 
”niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pa-
huuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat” 
(1. Piet. 2:16).

Opiskele ja rukoile, jotta ymmärrät tämän viimeisen 
oppitunnin sanoman, kuinka voitat synnin ja kykenet 
olemaan Jumalalle kuuliainen. Pelkkä kirjatieto ei ole 
minkään arvoista. Sovella oppimaasi elämässäsi.

Ano Jumalalta ymmärrystä ja viisautta käyttää oi-
kein ja ohjata suhteellisen pieniä valtuuksia, kykyjä 
ja vastuutehtäviä, jotta voit valmistua uskolliseksi ja 
tuottavaksi Jumalan palvelijaksi.

Pyri olemaan uskollinen Jumalan sinulle jo anta-
massa, jotta Kristus voi lausua sinulle tulevaisuudes-
sa: ”Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä 
sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut PALJON 
haltijaksi” (Matt. 25:21).

Elämä on kristillisen elämän harjoituskenttä, jossa 
uskollinen vastuullinen toiminta ja itsehallinta opetta-
vat hallitsemaan.

Jumalan valtakunnassa hallitsemaan valmistau-
tuminen alkaa nyt Jumalan hallintoon alistumalla. 
Jumala ei pelasta ketään, jota hän ei hallitse. Opi Ju-
malan lait. Tutki ja pohdi niitä. Elä niiden kautta. 
Kasvata Jumalan Pyhän Hengen avulla Jumalan kal-
tainen luonne voittamalla ihmisluonteesi, maailman 
syntiset houkutukset ja saatanan juonet.

Jumalan elämäntapa voidaan tiivistää sanalla an-
taa. Se on rauhan, ilon ja todellisen kestävän ilon tuo-
va tie. Se on elämän puun tie. Hyvän- ja pahan tiedon 
puu symboloi saatanan päinvastaista ottaa-tietä–jolle 
koko yhteiskuntamme rakentuu. Se on ilottomuuteen, 
kurjuuteen ja lopulta kuolemaan johtavan itsekkään, 
omavaraisen ahneuden tie. Älä tee samaa virhettä kuin 
ensimmäiset vanhempamme. Jos Jumala kutsuu sinua, 
sinulla on mahdollisuus syödä elämän puusta!

Etsi Jumalaa, lähesty häntä rukouksen ja raama-
tunopiskelun kautta. Muutu! Kasva hengellisesti. 
Kasva Jumalan luonteiseksi kuolemaan tai Jeesuksen 
paluuseen saakka, jolloin heikot, fyysiset ruumiimme 
muutetaan voimakkaiksi, synnittömiksi, kirkaste-
tuiksi henkiruumiiksi! (Fil. 3:20–21). Olet nyt valmis 
auttamaan Kristusta hallitsemaan–päämääräsi hallita 
maapalloa ja maailmankaikkeutta Jumalan perheen 
jäsenenä toteutuu! 

Kyseessä on henkeäsalpaava, innostava, valtava kut-
sumus! Kirkas, loistava tulevaisuus! Oletko jo alkanut 
pätevöityä sitä varten?
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Ikuinen elämä ............................. 5,7,11,12,26
Israel, hengellinen ............................ 13,20,21
Israel, muinainen .....13,16,20,21,27,28,29,30

Jalkojenpesu .................................12,27,29
Joulu ..........................................................35
Juhlat ja pyhäpäivät .....................12,27,29-35
Jumalan hallitus ..................1,17,18,22,24,34
Jumalan laki ....................9,12,13,17,18,21,31
Jumalan luonne .......................................8,17
Jumalan seurakunta . 11,14,16,20,21,22,23,31
Jumalan sota-asu ..............................12,18,36
Jumalan valtakunta ........................................
4,7,12,14,22,23,24,27,28,34
Jumalaperhe ..................................8,17,24,26

Kaksi todistajaa ..........................................32
Kaksinaisuuden periaate ........................16,17

Karitsan häät ....................................21,32,34
Kaste, vesikaste ............................................10
Koettelemukset .......................................13,14
Kolminaisuus ...........................................8,17
Koulutus, tosi  ...............................................4
Kristityn elämäntapa ...................................12
Kristuksen morsian ................. 21,23,26,31,34
Kristuksen paluu .........................2,3,12,27,32
Kristuksen uhri .........................7,12,27,29,33
Kristus, esikoinen ............................... 8,26,31
Kristus, kuningas .................................... 4,32
Kristus, toinen Aadam ........................... 17,18
Kristus, vapahtaja .............................19,29,33
Kristus, ylipappi ...........................12,14,30,33
Kuolema ..................................................5,19
Kymmenen käskyä ...............................9,12,21
Kymmenykset .........................................12,13
Kättenpäällepaneminen...............................10
Kääntymysprosessi .......................... 9,10,11,12

Laittomuuden ihminen ........................... 2,26
Laodikealaiset ...................................16,18,32
Lasarus ja rikas mies .....................................6
Lehtimajanjuhla ...............................12,27,34
Liitot, vanha ja uusi ..........................20,21,31
Logos ..................................................8,17,26
Lucifer ................................................... 17,18
Luonne ..............................12,17,19,24,26,36

Maa, enkelien synnin tuho ..................... 17,18
Maa, pelastettujen palkkio ............................7
Maailma, sokeutettu ....................................... 
2,15,18,22,25,26,31,33,35
Maailmanloppu .................................1,2,3,16
Melkisedek .............................................12,17

Neljä ratsumiestä ..........................................2
Nöyryys ...................................12,14,27,29,33

Paasto ...............................................12,27,33
Pakanat ................................ 4,7,20,25,33,35
Parannuksen teko ................................9,13,36
Parantaminen ..............................12,13,27,29
Paratiisin kaksi puuta .9,11,17,18,23,25,31,36
Pasuunansoiton päivä  ......................12,27,32
Pelastuksen askeleet ........................9,10,24,36
Pelastussuunnitelma ...1,12,25,26,27,31,34,35
Peto ja väärä profeetta ................... 6,16,32,35
Pohjan kuningas ........................... 3,16,22,32
Profetia, aikajana ............................2,3,16,32

Pyhä Henki ............8,11,12,14,19,20,27,31,36
Pyhä kalenteri .............................................27
Pääsiäinen .............................................29,35
Pääsiäinen, pesah .........................12,21,27,29

Raamattu ........................................... 1,15,19
Rukous ................................................... 14,15

Saatana ..................6,9,12,17,18,23,25,33,36
Sapatti ..............................................12,27,28
Seitsemää viimeistä vitsausta .......................32
Seurakunnan aikakaudet ............................16
Seurakunnan hallitus ..................................23
Sielu ........................................................5,19
Siittäminen, hengellinen ......................... 8,23
Sovitus ..............................................12,27,33
Suuri ahdistus ................................... 1,2,3,32
Suuri toimeksianto .............. 3,14,22,23,31,32
Synti ...............................9,12,14,21,27,30,33

Taivas, totuus ...............................................7
Tekojen palkkio ........................... 12,13,24,36
Tempaaminen, salaa .....................................3
Testamentti ..............................................7,21
Tiede ..........................................................15
Toinen kuolema ................................12,19,35
Tuhatvuotinen valtakunta ...............................
4,12,20,24,25,27,28,34
Tulinen järvi .........................5,6,10,12,19,35
Tuomiot ....................................6,12,25,27,35
Turvapaikka .......................................3,18,32

Uhrilait .........................................9,12,21,33
Usko .................................. 11,12,13,14,28,36
Uskonyhteys ................................................28
Uskosta luopuminen ........................... 2,22,26
Uudelleensyntyminen .............................. 8,22
Uusi Jerusalem .........................................7,35
Uusi taivas ja maa .............................. 7,17,35

Valvontayö ..................................................30
Varas ristillä ............................................ 7,10
Vartija ........................................................16
Viimeinen suuri päivä .......................12,27,35
Vitsaukset ......................................3,16,27,32
Voittaminen ................................ 12,13,30,36

Ylösnousemus, ensimmäinen 5,7,8,12,19,27,32
Ylösnousemus, kolmas ................6,12,19,25,35
Ylösnousemus, toinen.......6,12,19,20,25,27,35

Aihe oppitunti Aihe oppituntiAihe oppitunti
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