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kansikuva  Jumala loi valtavan Pyhän 
Hengen voimansa kautta tämän spiraalin 

muotoisen galaksin ja koko rajattoman 
maailmankaikkeuden! Harvat tajuavat, että 

kaikki fyysisiä ilmiöitä säätelevät lait saatettiin 
alkuun Jumalan dynaamisella Hengellä, 

voimalla, joka ylläpitää valtaisaa luomakuntaa. 
Ani harvat ovat perillä siitä, että Jumala on 

luvannut jakaa tämän valtavan voiman Hengestä 
syntyneiden lastensa kanssa! kuva: nasa

Kirjeitä  
kurssilaisilta

Kiitos raamattukirjekurssista. Tein jo ensimmäisen testin 
ja sain arvosanan. Viime viikolla vastaanotin oppikurssin 
6 ja aikomuksenani on alkaa sen opiskelu pikaisesti. 

Olen saanut suuren hyödyn kurssistanne. Vuosikau-
sia ihmettelin muutaman Raamatun jakeen merkitystä, 
enkä kyennyt ymmärtämään Ilmestyskirjaa ollenkaan. 
Avullanne olen löytänyt Jumalan kallisarvoisen Sanan 
todellisen merkityksen.

Toivotan vielä kerran kiittäen Jumalan siunausta 
toiminnallenne.

K. C., Huntsville, Texas, usa

Paljon kiitoksia neljästä ensimmäisestä Herbert W. Arm-
strong Collegen raamattukirjekurssin oppikurssista, sekä kat-
tavasta testipaperista. Olen nauttinut sen opiskelusta nor-
maalin, säännöllisen Jumalan Sanan tutkimisen lisänä.

Kun vastaanotan kurssin, alan heti työstää sitä. Luen 
sen ensin pikaisesti läpi, seuraavaksi kirjoitan koneella 
kaikki raamatunkohdat ja sen jälkeen yksittäiset jakeet 
erillisille papereille ja liitän ne kurssivihon sisään. Tä-
män alustavan vaiheen jälkeen keskityn varsinaisesti 
oppikurssin sisältöön.

Mielestäni oppikurssi on helppolukuinen ja –tajui-
nen. Sen avulla oppilaalle jää enemmän aikaa keskittyä 
Jumalan antamaan koulutukseen. Raamattukirjekurssi 
pystyy muuttamaan ihmisen elämän, mikä onkin var-
maan sen tarkoitus. Ainoastaan Jumalan silmin kyke-
nemme näkemään, mitä planeetallamme tapahtuu. 

Raamattukirjekurssi on erinomainen saavutus Juma-
lan omien taholta. Se rakentuu Jumalan H. Armstrong-
ille antamaan vakaaseen perustaan, joka hän jakoi meil-
le. Olemme siunattuja, kun tämän lisäksi saamme Juma-
lalta Kaikkivaltiaalta uutta ilmestystä G. Flurryn kautta 
ja siksi tämä kurssi on jopa suurempiarvoisempi kuin 
aikaisempi Ambassador Collegen raamattukirjekurssi.

G, V., Revelstoke, British Columbia, Canada

Kirjoitan kertoakseni, kuinka paljon nautin raamattu-
kirjekurssista. Mielestäni se on varsin valaiseva ja kehit-
tävä kurssi. Olette oikeassa sanoessanne, että useimpien 
kristittyjen, itseni mukaan lukien, tieto ja ymmärrys pe-
rustuvat Uuteen Testamenttiin sekä kirkossa kuultuun. 
Kiitän teitä sekä pastoreita kurssista. 

L. U., Brooklyn, New York, usa
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Miksi tarvitset  

pyhää henkeä
Mikä Pyhä Henki on? Miten se vaikuttaa? Mihin tarvitsemme sitä ja kuinka voimme 

vastaanottaa sen? Näihin tärkeisiin kysymyksiin löydät vastauksen Raamatusta.  
Oppikurssi auttaa sinua ymmärtämään totuuden Jumalan Hengestä!

J
eesus sanoi: “Minä olen tullut, että heil-
lä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh. 
10:10). Yhtenä Kristuksen maan päälle tule-
misen tarkoituksena oli opettaa ihmiskunnal-
le maailmanrauhasta, onnesta ja yltäkylläi-

syydestä.
Mutta tätäkin tärkeämpänä Jeesuksen Kristuksen 

tehtävänä oli ilmoittaa tavasta, jolla Jumalan ikuisen 
elämän lahja saavutettaisiin. Näin hän asetti arvoisan 
Pyhän Hengen lahjan Jumalan parannuksen tekoon 
kutsumien saataville.

Jeesus julisti: “Joka uskoo minuun, hänen sisim-
mästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva 
elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi Hengestä, 
joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen” (Joh. 
7:38–39).

Jeesus opetti, ettemme pysty astumaan sisälle Ju-
malan valtakuntaan, ellemme vastaanota Jumalan 
Henkeä. 

Miksi näin?
Koska ainoastaan Jumalan Hengen kautta kyke-

nemme tämän elämän aikana kehittämään täydelli-
sen, pyhän, vanhurskaan Jumalan kaltaisen luonteen 
sekä Kristuksen palatessa kirkastuneina tulemaan 
herätetyiksi kuolleista Jumalan perheeseen ikuiseen 
elämään! 

Jeesuksen lupaama erityisapu 
Opetettuaan opetuslapsiaan 3½ vuoden ajan, Jeesus 
valmistautui ylimpään uhrinlahjaan, uhraamaan itsen-
sä synnin takia. Hänet tultaisiin ristiinnaulitsemaan, 
hän tulisi viettämään kolme päivää ja yötä haudassa ja 
sitten hänet herättäisiin kuolleista Isänsä oikealle puo-
lelle taivaassa. Sitten hänen apostolinsa jatkaisivat hä-
nen maan päällä henkilökohtaisesti alkamaansa työtä. 

Valittujen miesten tuli viedä kyseinen epäsuosittu 
evankeliumi vihamieliseen maailmaan. He joutuisivat 
kestämään vuosikymmeniä vainoa, pilkkaa ja lopul-

ta useat kuolisivat marttyyreinä! Apostolit tarvitsivat 
voimaa, rohkaisua ja viisautta. He tarvitsivat rakkaut-
ta, kärsivällisyyttä ja kestävyyttä Kristuksen askelissa 
kulkiessaan, jatkaessaan hänen tehtäväänsä, hänen ju-
listamaansa evankeliumia saarnatessaan.

Apostolien tuli myös kyetä muistamaan Kristuksen 
maanpäällisen työkauden aikana opettamat opetuk-
set. Heitä pidettiin yleisesti “oppimattomina” miehi-
nä, ja he tarvitsivat viisautta filosofeja, oppineita sekä 
aikansa intellektuelleja kohdatessaan. Heiltä vaadittiin 
uskoa ja rohkeutta, kun he kohtasivat kiehuvan vihai-
sia uskonnollisia johtajia, jotka yrittivät lakkauttaa Ju-
malan seurakunnan. 

Jeesus lausui apostoleille pikaisesti ennen oikeuden-
käyntiään ja ristiinnaulitsemistaan seuraavasti: “En 
aio jättää teitä yksin maailmaan—Minä tulen tykön-
ne” (Joh. 14:18, Phillipsin käännös). Kristus jatkaisi 
apostolien opettamista ja tukemista, muttei lihassa. 
Kristuksen maan päältä palattua hänen Isänsä taivaas-
sa antaisi heille ihmeellisen voiman tosi evankeliumin 
levittämiseksi ja toiminnan mahdollistamiseksi. 

Kristus sanoi apostoleilleen, että Isä lähettäisi hei-
hin Pyhän Hengen, joka tulee “muistuttamaan teitä 
kaikesta, minkä minä olen teille sanonut” (Joh. 14:26). 
Hän sanoi, että Pyhä Henki antaisi heille tarvittavan 
voiman, jotta he kykenisivät toimimaan hänen todista-
jinaan maan ääriin saakka (Apt. 1:8).

Uuden testamentin kirjoituksista näemme, että juuri 
näin kävi. Apostolit julistivat maailmalle Jumalan valta-
kunnan evankeliumia rohkeasti. Pyhän Hengen voimasta 
nähtiin suuria ihmetekoja Miehet muistivat ja ymmärsi-
vät Vapahtajansa opetukset ja kirjasivat ne Uuden testa-
mentin kirjoituksiin Jumalan Hengen inspiroimana! 

Apu ja lohdutus  
jokaiselle kristitylle

Kristus ei rajannut Pyhän Hengen apua pelkästään 
apostoleille kuuluvaksi. “Tehkää parannus”, apostoli 
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Pietari sanoi helluntaina Jerusalemiin kokoontuneelle 
joukolle, “ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen 
Kristuksen nimeen syntienne anteeksiantamiseksi; 
niin saatte Pyhän Hengen lahjan” (Apt. 2:38).

Sinä kykenet omaamaan voiman, joka mahdollistaa rau-
han, onnen ja yltäkylläisyyden elämäntavan Jumalan valta-
kunnassa. Tämä voima voi tulla vain ylhäältä käsin—Ju-
malalta taivaasta—se ei virtaa sisältäsi eikä ympäriltäsi.

Apostoli Jaakob sanoi: “Jokainen hyvä anti ja jokai-
nen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isäl-

Mikä Pyhä Henki todella on 
Hengelliset ominaisuudet ja käsitteet eivät ole todelli-
sia monille—ei ihme. Henkimaailma on näkymätön; 
emme kykene tiedostamaan sitä viiden aistimme avul-
la. Voimme oppia henkimaailmasta vain Raamatusta. 
Jumalan Sana tarjoaa meille paljon tietoa Jumalan Py-
hästä Hengestä. 

Oppikurssissa 8 todistimme Raamatusta, ettei 
Pyhä Henki ole rajoitettu “pyhän kolminaisuuden” 
“kolmas persoona”. Selvitimme, että Jumalan Henki 
on sen sijaan Jumalaperheen voima ja energia sekä Ju-
malan luonne, elämä, mieli—ei mikään toinen, erilli-
nen henkihahmo!

Käymme nyt läpi elintärkeitä jakeita ja pyrkies-
sämme asettamaan perustan, ymmärtämään yhden 
Raamatun keskeisimmistä aiheista, sivuamme myös 
muutamia muita.

1. Mistä Jumala koostuu? Joh. 4:24. Onko Isällä ja 
Kristuksella tietty muoto ja hahmo? 1 Mooseksen kirja 
1:26; Joh. 14:9; Ilm. 1:13–16.

kommentti: Molemmat Jumalaperheen jäsenet 
ovat kuolemattomia henkiolentoja, kuitenkin Isä ja 
Poika omaavat tietyn muodon. Raamatusta löytyy 
alusta loppuun asti viittauksia molempien Jumalaper-
heen jäsenten muotoon ja ruumiinosiin. Isällä ja Po-
jalla molemmilla on pää, hiukset, silmät, nenä, suu, 
kädet, sormet, keskivartalo ja jalat.

Ihminen, kuten tiedämme, luotiin Jumalan “ku-
vaksi”. Koostumme kuitenkin Jumalasta poiketen 
katoavasta, fyysisestä materiasta. Meillä ei ole ikuis-
ta elämää itsessämme Jumalaperheen tavalla (Joh. 
1:4).

2. Mikä on toinen, tärkeä Jumalan ominaisuus? 
Ps. 99:9. Löytyykö ketään, joka olisi yhtä pyhä kuin 

tä” (Jaak. 1:17). Jumala on valmistautunut antamaan 
hengellisen voiman sekä ymmärryksen Pyhän Hengen 
lahjan kautta—jos vain noudatamme hänen Sanas-
saan ilmoittamia ehtoja.

Pyhä Henki on keskeinen avain Jumalan hengel-
lisiin siunauksiin. Se on ainoa aineosa, joka kykenee 
tuomaan Jumalan rakkauden, ilon ja rauhan meille 
tässä elämässä sekä ikuisuudessa.

Katsotaan nyt, miksi Pyhää Henki on tarpeellinen 
elämässämme tänään.

oppitunti 11
Jumala? 1 Samuelin kirja 2:2. Ovatko ihmiset luon-
nostaan pyhiä? Room. 3:10–18, 23; 8:7; Jeremian kirja 
17:9.

kommentti: Pyhä–sana, kuten sitä Psalmissa 99:9 
käytetään, tarkoittaa puhdassydämistä tai synnistä 
vapaata. Nämä kaksi, tähän mennessä Jumalaper-
heen käsittävää olentoa, omaavat synnittömän, py-
hän, hengellisen asenteen sekä mielen. Sen takia Pyhä 
Henki ilmaisee varsinaisesti itse Jumalan mielen ja 
luonteen. 

3. Mitkä luonteenpiirteitä Jumalan Hengellä on? 
Jesajan kirje11:1–2. Mitä muita luonteenpiirteitä, 
“hedelmää”, Jumalan Henki ilmentää? Gal.5:22–23; 
2 Kirje Timoteukselle 1:7.

4. Täyttääkö Jumalan Henki koko maailmankaik-
keuden? Ps. 139:7–8; Jeremian kirja 23:24.

kommentti: Jumalan Henki esiintyy aineellisen 
materian tavoin useissa muodoissa. Sen muoto ei tule 
esiin ainoastaan Jumalperheen jäsenissä, vaan se myös 
virtaa ulos heistä voimana ja energiana ja täyttää hei-
dän tahtonsa koko maailmankaikkeudessa!

5. Onko Jumalan Henki voima, jonka kautta Ju-
mala—kaiken alkuvoima—loi kaiken? Jeremian kir-
ja 32:17; Ps. 104:30. Kuinka Jumala käytti Henkensä 
voimaa luomansa eloon saattamiseen? Ps. 148:1–5. 
(Huomaa jakeen 5 käski–sana). Lue myös Ps. 33:6–9 
sekä 1 Mooseksen kirja 1:1–3.

kommentti: Henki lähtee Isästä sekä Pojasta ja 
täyttää koko maailmankaikkeuden—aivan kuin maa-
pallon ilma. Raamattu osoittaa selvästi, että Jumalan 
Henki on se instrumentti, tai keino, jonka kautta Ju-
malaperhe luo! Jumalan Hengen kautta Kristus, Logos 
tai Jumalaperheen “Sana” (Joh. 1:1–3, 14), “sanoi, ja 
tapahtui niin”.
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Ef. 1:19–21 (Huomaa, että jakees-
sa 17 puhutaan Isästä Jumalasta ja 
Kristuksesta). 

kommentti: Isä herätti selvästi 
Kristuksen kuolleista kirkkau-
teen, kuolemattomuuteen, val-
laksi ja voimaksi Pyhän Hengen 
ihmevoimalla. 

2. Todistiko kukaan Kristuk-
sen ylösnousemista kuolleista? 
1 Kirje korinttilaisille 15:4–8.

3. Oliko Kristus esikoinen 
kuolleista herättämään pitävien 
joukossa? Apt. 26:23; Kol. 1:18; 
1 Kirje korinttilaisille 15:22–23; 
Room. 8:29.

4. Lupaako Isä herättää hen-
gestä siitetyt kristityt myös 
Jeesuksen lailla kuolematto-
miksi? 1 Kirje korinttilaisille 

6:14; 15:49–54; 1 Kirje tessalonikalaisille 4:15–17. 
(Lue myös 1 Korinttolaiskirjeen 15 luku kokonaan, 
Gal.3:29; 4:7 sekä Kirje Tiit. 3:7.) Onko absoluutti-
sen tärkeää, että Pyhä Henki elää meissä, jotta voim-
me vastaanottaa ikuisen elämän ylösnousemuksessa? 
Room. 8:9–11, 14–17.

kommentti: Raamatun kirjoitukset tekevät var-
sin selväksi Jumalan tarkoitusperästä nostaa kuole-
vainen ihminen Jumalatasoiseen olemassaoloon—
Hengestä koostuvan Perheensä kirjaimellisesti 
Hengestä syntyviksi jäseniksi! Käy myös selväksi, 
että vain niille, jotka omaavat (tai kuolinhetkellään 
omasivat) Jumalan Hengen Kristuksen paluun het-
kellä, annetaan ikuisen elämän lahja. Tosi kristitty 
siitetään Jumalan Hengen kautta, ja myös johtaa 
häntä (Room. 8:14). Sen kautta Pyhän Hengen “he-
delmä” manifestoituu hänen elämässään (Gal.5:22–
23). (Käsittelemme “Hengen hedelmää” hetken ku-
luttua.)

Jos meidät on siitetty Jumalan Hengestä ja jos py-
symme uskollisina (Ilm. 17:14), olemme “perillisiä”, 
perimme (tulevaisuudessa) kuolemattoman, korrup-
toimattoman, täydellisen kaikkivoivan Jumala–elä-
män!

5. Koska, kuinka pian Hengestä siitetty henkilö 
muutetaan kuolemattomaksi? 1 Kirje tessalonikalaisil-
le 4:16–17; 1 Kirje korinttilaisille 15:51–52.

6. Minkälainen ruumis Jeesukselle annettiin hä-
nen ylösnousemuksen hetkellä? 1 Kirje korinttilaisil-
le  15:44–45. Saavatko ylösnousemuksessa herätetyt 

Jumalan luova energia muuttui Jumalan Hengen 
kautta fyysiseksi luomukseksi ympärille (Kirje heprea-
laisille 11:3). Henkensä kautta Jumalan uudisti maa-
pallon pinnan (1. Moos. 1).

6. Eikö koko meitä ympäröivä luomus mykistä ja 
todista Jumalan luomisvoimasta? Room.  1:20. (Lue 
Jobin kirjasta 26:7–14 elävä kuvaus Jumalan äärettö-
mästä voimasta. Jumalan suuri voima käy ilmi myös 
luvusta 36:22–42:6!)

7. Kuinka Jumala ylläpitää ja hallitsee valtavaa luo-
mistyötään? Neh. 9:6; Kirje heprealaisille  1:2–3; Ps. 
66:7.

kommentti: Jumala istuu kontrolloimassa koko 
maailmankaikkeutta, hän hallitsee ja ylläpitää kaikkea 
Henkensä valtavalla voimalla!

Avain kirkkaaseen  
kuolemattomuuteen

Ihminen on kuolevainen; kuoleman alla. Meillä ei 
ole ikuista elämää eikä suurta voimaa itsessämme. 
Ikuinen elämä on Jumalan lahja. Huomaa, kuinka 
Pyhän Hengen kuolemaan asti tai Kristuksen paluu-
seen asti (jos olemme vielä elossa) omaaminen, on 
se avaintekijä, joka mahdollistaa, että saavutamme 
kirkkauden ja kuolemattomuuden ylösnousemuk-
sessa. 

1. Mitä Jeesukselle Kristukselle tapahtui hänen 
kuolemansa jälkeen, kolme päivää ja kolme yötä hau-
dattuna oltuaan? 1 Kirje korinttilaisille 15:3–4; Matt. 
12:39–40. Kuinka Isä herätti Kristuksen kuolleista? 

”ELÄVÄ VESI”  Jeesus vertasi Pyhää Henkeä dynaamiseen  ”elävän veden 
virtaan” ja lupasi antaa sen sitä janoavalle (Johanneksen evankeliumi 7:37–39).

D
REAM

STIM
E



TAIVAALLINEN KIRKKAUS  Daavid sanoi, että 
taivaat julistavat Jumalan kunniaa (Psalmit 19:1). Jumala 
ilmoittaa, että hänen kirkastetut, Hengestä syntyneet lapsen-
sa tulevat loistamaan, ”niinkuin taivaan tähdet loistavat” 
Dan.12.3). Yllä pieni osa Linnunrata–galaksiamme.
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ihmiset samanlaisen, kirkastetun ruumiin kuin Jee-
suksen Kristuksen ruumis tänään? Fil. 3:20–21; 1 Jo-
hanneksen kirje 3:2.

kommentti: Jos herätettävät ihmiset ovat elossa 
Kristuksen paluun hetkellä, heidän luonnolliset, kuo-
levaiset ruumiinsa muutetaan hetkessä henkiruumiik-
si. Jos he ovat kuolleet aikaisemmin, heidät herätetään 
haudasta ja heille annetaan uusi, Kristuksen nykyisen 
kaltainen henkiruumis.

7. Kykenikö Jeesus, henkiruumiissa ollessaan, näyt-
täytymään ja katoamaan yhtäkkisesti? Luuk. 24:36–
37, 31. Kykenikö hän kulkemaan esteiden ja seinien 
läpi? Joh. 20:19. Voiko hengestä koostuva muuttaa it-
sensä tarvittaessa kuolevaiseksi, lihasta ja luusta koos-
tuvaksi? Luuk. 24:37–39.

kommentti: Kun ihmisestä tulee henkiolento, hän 
kykenee suorittamaan Kristuksen kaltaisia ihmeteko-
ja. Hengestä syntyneet, Jumalan luonteen omaavat Ju-
malan Perheen jäsenet toimivat tietenkin aina kaikista 
vastuussa olevan Isän tahdon mukaisesti.

8. Kykenevätkö henkiruumiit kiitämään huippu-
vauhtia avaruuden läpi? Vertaa Johanneksen evan-
keliumin jakeita 20:17, 19–20 Matteuksen evanke-
liumiin 28:9.

kommentti: Kristus ei sallinut ylösnousemuk-
sensa aamuna yhdenkään opetuslapsistaan koskea 
itseensä, koska ei ollut vielä noussut Isänsä valtais-
tuimelle taivaaseen. Myöhemmin samana päivänä 
Kristus salli kuitenkin opetuslastensa koskea itseen-
sä. Tämä osoittaa, että hän matkasi Isän luo taivaa-
seen ja palasi sitten maapallolle yhtenä ja samana 
päivänä! 

9. Kun ihminen on muutettu hengeksi, voiko hän 
enää koskaan kuolla? Luuk. 20:35–36.

10. Kirkastettiinko Jeesus ylösnousemuksen jäl-
keen? Joh. 17:5; Kirje heprealaisille 2:9. Miltä Kris-
tuksen kirkastettu ruumis näytti hänen manifestoi-
tuessaan näyssä apostoli Johannekselle? Ilm. 1:13–16. 
(Tässä mainittu “Ihmisen Poika” oli kirkastettu Kris-
tus.) 

kommentti: Jeesus omasi kirkkaan, loistavan Isän-
sä kaltaisen henkiruumiin ennen ihmiseksi tulemista. 
Ylösnousemuksen jälkeen hänet palautettiin entiseen 
voimaan ja kirkkauteen. Kristuksen kirkastettu, voi-
mallinen henkiruumis säteilee valoa auringon kaltai-
sella kirkkaudella!

11. Kirkastaako Jumala Hengestä siittämät lap-
sensa ylösnousemuksessa antamalla heille saman-
kaltaisen voiman ja kirkkauden? Room. 8:17; Kol. 
3:4.

12. Tarjosiko Jeesus kolmelle opetuslapselleen 
hetkellisen katsauksen tulevasta kirkkaudesta? Matt. 
17:1–2. Mistä muista jakeista käy ilmi, millainen Ju-
malasta ylösnousemuksessa syntyvien tuleva, kirkas-
tettu tila on? Dan. 12:2–3.

kommentti: Hengestä siitettyjen Jumalan lasten 
ylösnousemuksessa saama ylin kirkkaus on niin suuri, 
että he loistamaan kirkkaasti kuin taivaan tähdet—
kirkkaasti kun täysiteräinen aurinko!

(Ennen kuin jatkamme oppikurssia eteenpäin, 
kehotamme sinua kertaamaan oppikurssin 8 sivut 
10–15, joissa käsitellään Jumalan ihmeellistä tarkoi-
tusperää ihmiskuntaa vasten, henkistä siittämistä 
sekä selitetään, mitä uudelleensyntyminen todella 
merkitsee.)

Henkinen luominen  
nyt mahdollista!

Oppikurssin 8 kautta opimme Raamatusta, mitä 
“uudestisyntyminen” tarkoittaa. Saimme selville, että 
jos olemme todellisia kristittyjä, olemme jo—tässä 
elämässä—Isän Jumalan lapsia (1 Johanneksen kir-
je  3:1–2). Mutta vaikka meitä jo pidetään Jumalan 
lapsina, olemme vasta pelkkiä perillisiä (Room. 8:14–
17)—perimme tulevaisuudessa kaiken Jumalan lu-
paaman.
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Miksi olemme pelkästään perillisiä?
Olemme nyt vielä vasta siitettyjä Jumalan lapsia. Pe-

rimme Jumalasta synnyttyämme Jumalan valtakunnan 
ja tulemme vasta silloin ikuisiksi jumaljäseniksi Juma-
lan Perheeseen.

Isä Jumalan täytyy henkisesti siittää meidät, en-
nen henkisen luomisemme alkamista. Jumala asettaa 
mieleemme Pyhän Henkensä, joka parannuksen teh-
tyämme, kasteessa liittyy ihmishenkeen. (Käsittelim-
me raamatullista “ihmishenki” käsitettä jo luvussa 5.) 
Henkisessä siittämisprosessissa Pyhää Henkeä voidaan 
verrata siittiöön ja ihmismieltä munasoluun, johon Ju-
malan Henki liittyy. 

Eli meidät hedelmöitetään ikuisen elämän “sieme-
nellä” tai “idulla” (1 Pietarin kirje 1:3–4, 23; Jaak. 
1:18). (Kuten oppikurssissa 8 kerrottiin, 1 Pietarin 
kirjeen jakeissa 1:3, 23 “uudestisyntyneet” käänne-
tään oikeammin “uudelleensiitetyt”, englanniksi 
“begotten again”) Tämä hedelmöittäminen on mie-
lissämme Jumalan henkiseen elämään siittämistä, ja 
tekee meistä kirjaimellisesti Jumalan (vaikka vielä 
syntymättömiä) lapsia, sillä meistä tulee taivaallisen 
Isämme kaltaisia, kun synnymme lopulta hänen Per-
heeseensä.

Oppikurssissa 8 opimme myös, että henkilön siittä-
misen yhteydessä vastaanottama Pyhän Hengen osuus 
ei ainoastaan mahdollista ikuista elämää, se mahdol-
listaa myös Isän Jumalan luonteen ja ominaisuudet 
(2 Pietarin kirje 1:3–4), samoin kuin ihmis–isän siit-
tiön kautta sen luonteenpiirteet ja ominaisuudet siir-
tyvät vastasiitetylle jälkeläiselle. Vastasiitetty fyysinen 
alkio kasvaa äitinsä kohdussa, samoin myös meidän 
tulee kasvaa henkisesti, kun Jumalan Henki siittää 
meidät.

Jos olet Raamatun määritelmän mukainen kris-
titty, olet Hengestä siitetty Isän Jumalan lapsi. Si-
nut on siitetty Jumalan Hengestä—ikuisen elämän 
henkisestä “siemenestä”—jotta voit aloittaa henkisen 
kasvuprosessin. Et ole kuitenkaan vielä syntynyt Ju-
malasta—et koostu vielä hengestä—et ole vielä kuo-
lematon.

Tarkastellaan nyt perusteellisesti henkistä kasvua, 
joka alkaa, kun yksilö on siitetty Jumalan Pyhän Hen-
gen kautta.

Henkinen kasvu 
Raamattu osoittaa, että Hengestä siitetyn Jumalan 
lapsen täytyy kasvaa henkisesti ennen kuin hän voi 
syntyä Jumalan Perheeseen. Kuolevaisena eläessään 
hänen on määrä kehittyä Jumalan kaltaiseksi—kehit-

tää yhä enenevässä määrin Jeesuksen Kristuksen kal-
taista mieltä ja luonnetta. Katsotaan nyt Raamatusta, 
kuinka tällainen ihmeellinen muutos ja kasvu saavu-
tetaan.

1. Täytyykö hengestä siitetyn kristityn muut-
taa entinen, Jumalan lain vastainen elämäntapan-
sa? Room. 12:1–2; Ef. 4:22. Mitä muutosprosessista 
seuraa? Jakeet 23–24. Lue myös jakeet 25–32 sekä 
5:1–12.

kommentti: Ihmisen mielen perusasenteen täytyy 
muuttua—ihmisen tulee tehdä käännös. Tarvittava 
muutos on valtava tapahtuma. Siihen vaaditaan ihme! 
Ihmisen mielen uudistamiseksi vaaditaan Pyhän Hen-
gen ihmevoimaa.

2. Kehotetaanko hengestä siitettyjä kristittyjä kas-
vamaan henkisesti? 2. Piet. 3:18. Tuleeko heidän olla 
nöyrien—tällä kertaa henkisesti—kasvavien lasten 
kaltaisia? 1 Pietarin kirje 2:1–2; Matt. 18:2–3.

kommentti: Kävimme jo aikaisemmin läpi, kuinka 
Jumalan elämä siitetään mieliimme Jumalan Hengen 
vastaanottaessamme. Henkisen elämämme saadessa 
alkunsa, se on pienenpienen, kasvua tarvitsevan hen-
kisen “alkion” kaltainen.

Henkiseen kasvuun vaaditaan henkistä ravintoa. 
Äidin kohdussa oleva alkio saa elämän tuovaa ravintoa 
plasentan kautta, samoin myös meidän tulee saada ra-
vintoa Jumalan Sanasta. Jeesus sanoi: “Ne sanat, jotka 
minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä” 
(Joh. 6:63). Nämä sanat kirjattiin Raamattuun. Jee-
sus sanoi, että meidän tulee elää jokaisesta Jumalan 
sanasta (Matt. 4:4). Juomme elämänantavia sanoja 
Raamatusta, kun luemme, opiskelemme ja pohdimme 
lukemaamme.

Saamme henkistä ravintoa myös henkilökohtaises-
sa, päivittäisessä kontaktissa Jumalaan rukouksessa 
sekä ollessamme yhteydessä muihin Jumalan siittä-
miin lapsiin Jumalan yhdessä, tosi seurakunnassa. 
(Palaamme asiaan vielä tuonnempana.)

3. Kehotetaanko meitä kehittämään Jumalan kal-
tainen luonne? Matt. 5:48.

kommentti: Koska ihminen (ainoa poikkeus Jeesus 
Kristus) ei kykene saavuttamaan henkistä täydellisyyt-
tä maanpäällisen elämänsä aikana, Jeesuksen lausuma 
tarkoittaa selvästi, että meidän tulee pyrkiä tulemaan 
täydellisiksi, kuten Isämme taivaassa.

Tämä prosessi valmistuu vasta syntyessämme Ju-
malasta ylösnousemuksessa, sillä vasta silloin meistä 
tulee yhtä täydellisiä kuin nyt Isä and Kristus (1 Jo-
hanneksen kirje 3:2, 9). Jeesus käskee meitä siihen 
asti pyrkimään täydellisyyden päämäärään, kasva-



IHMISEN KASVU  Kuten kuvan kohdussa oleva si-
kiön, myös Hengestä siitetyn Jumalan lapsen täytyy kasvaa 
hengellisesti ja kehittää lisääntyvässä määrin hengellisen 
Isänsä luonteenpiirteitä, ennen kuin voi syntyä Jumalasta.
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maan kuolevaisina ollessamme kohti henkistä täydel-
lisyyttä!

Mutta mitä henkinen kasvu sisältää? Se on pyhän, 
vanhurskaan Jumalan kaltaisen luonteen kehitystä! 
Mielesi Pyhän Hengen kautta siittyminen istuttaa si-
nuun jumalallisen luonteen siemenen (2 Pietarin kir-
je 1:4) ja mahdollistaa Jumalan luonteen kehityksen si-
nussa. Hengestä siitettyjen on määrä kasvaa jatkuvasti, 
niin ajatusmaailmaltaan, puheeltaan kuin toiminnoil-
taan pikkuhiljaa Jumalan kaltaisiksi.

Jumalaa tottelemalla, antamalla ja muita auttamal-
la kehitämme Jumalan luonnetta. Jumalan luonne 
kehittyy kristityssä vapaan valinnan ja tahdon yh-
distyessä oppimisen, kokemuksen ja koettelemuksen 
kautta.

Vuosien kokemus kaikkien sosiaaliluokkien parissa 
osoittaa, että jokainen todella henkisesti luonteeltaan 
kasvava ja kehittyvä kristitty omistautuu sydämessään 
kokonaan Jumalan työlle. Mielenkiintoista, totta. Elä-
vä Kristus kutsui seurakunnan palvelijakseen, työnsä 
välikappaleena toimimaan. Yksilölliset “teot”, “hedel-
mät”. sisältyvät ja edistävät siis Jumalan seurakunnan 
toimeksiantoa.

4. Ketä kaikkien hengestä siitettyjen kristittyjen tu-
lee jäljitellä Raamatun mukaan? Ef. 4:15; 1 Johannek-
sen kirje 2:6; 1 Pietarin kirje 2:21. Mikä on henkisen 
kasvuprosessin tulos? Gal.4:19; Ef. 4:13. 

5. “Elääkö” Kristus hengestä siitetyissä kristityis-
sä ja auttaako hän heitä kasvamaan henkisesti? Kol. 
1:27–29; Gal.2:20; Kirje heprealaisille 13:20–21. 
Kuinka Kristus asuu heissä? Fil. 1:19; 2:5; Room. 
8:8–10.

kommentti: Raamattua opiskellessamme mie-
leemme virtaa Jumalan sanojen lisäksi myös Jumalan 
Henki. Jatkuvan henkisen kasvun edellytys on Isäl-
tä tulevan henkielämä– idun lisäksi jatkuva Hengen 
vastaanottaminen Jeesukselta Kristukselta (Fil. 1:19). 
Pelkästään tällä tapaa mielemme voi muuttua entistä 
hengellisemmäksi ja kasvaa ja kypsyä Kristuksen hen-
kistä luonnetta kohti. 

Jeesus Kristus on Jumalan elävä “Sana” (Joh. 1:1). 
Hän eli jokaisesta Jumalan sanasta (Matt.  4:1–10). 
Jos meissä on “Kristuksen mieli”—jos Jeesus Kristus 
on Henkensä kautta meissä—meissä kasvaa henkinen 
voima Hengen kuljettaessa meitä vanhurskauden tiel-
lä (Room. 8:14). Hänen Henkensä kautta pystymme 
tottelemaan Jumalaa ja näin kykenemme kasvamaan 
Jumalan Pyhässä ja vahanhurskaassa luonteessa.

Mainitaan myös toinen vertaus asian valaisemisek-
si. Kristuksen Henkeä voidaan verrata sähkölampun 

läpi kulkevaan sähkövirtaan. Me olemme kyseinen 
sähkölamppu. Valo ei voi syttyä sisällämme ilman 
hehkulankaa, jota voidaan verrata Isältä saatuun hen-
kiseen siemeneen. Kristukselta saatu Henki on hehku-
langan kautta johtuva sähkö, joka saa aikaan valon sä-
teilyn. Mitä enemmän Henki virtaa Kristukselta, sitä 
enemmän voimme lähettää “henkistä valoa” “hyvien 
töittemme” kautta (Matt. 5:16).

Nyt suuri henkinen etu
Olemme jo saaneet todeta, kuinka Pyhän Hengen 
läsnäolo tekee monet ihmeelliset siunaukset mahdol-
lisiksi. Jumalan Hengen kautta avautuu myös muita 
suuriluokkaisia etuja 

1. Voiko ainoastaan ihmishengen omaava, pelkäs-
tään ihmisymmärryksen antava, ihmismieli käsittää 
Jumalan henkisiä asioita? 1 Kirje korinttilaisille 2:9, 14. 
Mitä tarvitaan lisäksi, hengellisesti ilmoitetun tiedon 
ymmärtämiseksi? Jakeet 10–13.

kommentti: Pyhä Henki antaa ihmiselle kyvyn 
ymmärtää henkisiä käsitteitä ja periaatteita—Jumalan 
totuuksia!

Kristus ilmoitti Johanneksen evankeliumissa 6:63 
sanojensa olevan luonteeltaan henkisiä: “Ne sanat, 
jotka minä olen teille puhunut, ovat henki”. Jumala 
ilmoittaa myös Roomalaiskirjeessä 7:14, että hänen la-
kinsa on henkinen. Raamatun lait ja periaatteet ovat 
siis luonteeltaan henkisiä—ne ovat pelkän ihmisälyn 
ulottumattomissa. 
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Ilman Pyhää Henkeä ihminen ei kykene ymmärtä-
mään Raamattua hengellisesti. Siksi keskivertoihmi-
nen ei halua Jumalan totuutta, suhtautuu sitä kohtaan 
vihamielisesti, pitää Jumalan totuutta ymmärtävää ja 
noudattavaa kummallisena! Paavali sanoi, että hen-
gelliset asiat ovat kääntymättömille “hullutus” (1 Kirje 
korinttilaisille 2:14).

Jumalan siittämät lapset eivät kyenneet ymmärtä-
mään Raamattua eivätkä Jumalan elämäntapaa ennen 
kääntymystä, ennen kuin Jumala alkoi vetää heitä 
(Joh. 6:44) Kristuksen tykö Henkensä kautta—ennen 
kuin Jumala salli henkisen ymmärryksen, jolloin hen-
kilö kykeni ymmärtämään, mitä tosi parannusteko 
merkitsi. Kasteen, Isän siittävän Hengen sekä Kristuk-
sen jatkuvasti samalla Hengellä varustamisen myötä 
ymmärrys alkaa avautua ja Jumalan lain pito mah-
dollistuu. Mitä enemmän ihminen antautuu Jumalal-
le, Jumalan lain alaisuuteen, sitä suuremmaksi hänen 
henkinen ymmärryksensä kasvaa. Huomaa Jumalan 
Daavidin kautta inspiroimat sanat: “Herran pelko on 
viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä nou-
dattavat” (Ps. 111:10).

2. Onko luonnollinen “lihallinen” mieli (jonka 
kaikki omaavat syntyessään) totaalisen kyvytön ym-
märtämään Jumalan lain todellista, hengellistä tarkoi-
tusperää ja tottelemaan sitä—onko ihminen kyvytön 
rakastamaan todella Jumalaa ja kanssaihmistä? Room. 
8:7–8; Gal.5:19–21.

3. Mitkä ovat Jumalan Hengen motivoiman mie-
len hedelmät? Room. 8:6; Kirje galatalaisille 5:22–23. 
Antaako meissä asuva Pyhä Henki meille voiman teh-
dä hyviä tekoja—totella kirjaimellisesti Jumalaa? Fil. 
2:13; Kirje heprealaisille 13:20–21.

kommentti: Jumala tekee meissä työtään Pyhän 
Henkensä kautta. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, 
että Pyhä Henki ei koskaan pakota sinua toimimaan 
tahtosi vastaisesti, ei kuten demonihenkiolennot ihmi-
siä “riivatessaan”. Jumalan Henki ei pakota sinua elä-
mään vanhurskaalla tavalla vaan vain vahvistaa sinua 
toimimaan hengellisesti Jumalan tahdon mukaisesti ja 
johtaa sinua ymmärtämään Jumalan tien.

4. Onko Hengestä siitetyillä Jumalan lapsilla suora 
yhteys Isään ja Kristukseen taivaassa? Ef. 2:13–14, 18; 
Kirje heprealaisille 4:14–16. Mitä erityisetuja tämä lä-
heinen suhde tarjoaa? Kirje heprealaisille 4:16; Matt. 
21:22. Miksi me saamme, mitä rukouksessa anomme? 
1 Johanneksen kirje 3:22–24; 5:14.

kommentti: Kristitty voi astua rukouksessa uskal-
luksella Jumalan tykö ja anoa minkä muotoista apua 
tahansa ja odottaa vastaanottavansa sen Jumalan tah-

don mukaisesti, jos vain pyrkii miellyttämään Jumalaa 
elämäntavallaan.

Pyhä Henki mahdollistaa Jumalan ohjauksen, asi-
oiden kulkuun puuttumisen, viisauden, ymmärryk-
sen, inspiraation, suojeluksen, fyysisten tarpeiden sekä 
voiman—Jumalan tahdon toteuttamiseksi, kontaktis-
sa Jumalaan.

5. Antaako Jumala palvelijoilleen tarvittavan hen-
gellisen voiman tosi seurakuntansa työn mahdollista-
miseksi? Apt. 1:8; Matt. 28:18–20.

kommentti: Pyhän Hengen lahja antaa voiman 
Kristuksen suuren toimeksiannon loppuun suorit-
tamiseksi, hänen evankeliuminsa lopun ajan maail-
malle julistamiseksi. Tämä aktiivinen voima toimii 
dynaamisesti kristittyjen kollektiivisen ruumiin 
kautta, jonka Jumala on kutsunut tekemään tänään 
työtään!

“Hengen hedelmä”
Muista, että Jumalan Hengen läsnäolo ihmisen mie-
lessä, tai sen puute, on ainoa tekijä, joka määrittää 
henkilön todella kristityksi (Room. 8:9). Siksi on tär-
keää ymmärtää, kuinka henkilö voi tietää, omaako 
hän Pyhän Hengen.

1. Sanoiko Jeesus Kristus selvästi, että henkilö tun-
netaan “hedelmistään” tai teoistaan? Matt. 7:20. Millä 
tavalla hän kuvasi itseään, Isäänsä ja tosi kristittyjä? 
Joh. 15:1–8. Kuinka paljon hedelmää Jumala odottaa 
kristittyjen kantavan? Jakeet 5,8.

kommentti: Kun Isä on siittänyt sinut Pyhän Hen-
gen kautta, sinun tulee kulkea Kristukselta tulevan 
Hengen johdattamana (Room. 8:14) ja kantaa hengel-
listä hedelmää, osoittaa sen seuraamuksia koko kristityn 
elämäsi ajan.

Kristus on “viinipuu” ja me—jos olemme Jumalan 
siittämiä lapsia—olemme “oksat”. Viinipuu määrittää 
oksien tuottaman hedelmän. Viinipuu tuottaa viiniry-
päleitä, ei tomaatteja.

2. Kuinka Kristuksen inspiroima Apostoli Paavali 
esitti hedelmän, Pyhän Hengen, kristityssä aikaansaa-
mat seuraamukset? Gal.5:22–23.

3. Mikä on Paavalin ensiksi mainitsema he-
delmä? Gal.5:22. Huomaa myös Room. 5:5. 
Onko rakkaus Jumalan perusluonne? 1 Johan-
neksen kirje 4:16. Onko se suurin Jumalan Py-
hän Hengen kautta lähettämä ominaisuus? 
1 Kirje korinttilaisille 13:13 Lue kokonaan 1 Korintto-
laiskirjeen 13 luku. 

kommentti: Pyhä Henki tuo Jumalan luonteen tosi 
kristittyyn. Jumalan Hengen ensimmäinen, kaikkein 



VIINIPUUN HEDELMÄ  Kristus on “viinipuu”. 
Hän tekee työtään Hengestä siitetyissä kristityissä (“oksis-
sa”) ja tuottaa hengen hedelmiä Pyhän Henkensä kautta.
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tärkein hedelmä on rakkaus. Se ei ole joku ihmis-
rakkaus vaan suoraan Jumalalta tuleva Jumalan oma 
rakkaus! Galatalaiskirjeessä 5:22 sen kreikankielinen 
alkusana on agape, joka tarkoittaa omistautumista, hy-
väntahtoista huolehtimista—intensiivistä halua palvel-
la Jumalaa ja ihmisiä.

4. Onko tämä se sama rakkaus, joka mahdollistaa, 
että voimme täyttää—voimme totella—Jumalan la-
kia? Room. 13:8, 10. 

kommentti: Ihmisillä on monta ristiriitaista käsi-
tystä siitä, kuinka Jumalan rakkauden tulisi ilmentyä 
kristityn elämässä. Jumala tekee varsin selväksi, että 
Hänen rakkautensa ilmaistaan kymmentä käskyä 
noudattamalla! “Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pi-
dämme hänen käskynsä …” (1 Johanneksen kirje 5:3). 
Neljän ensimmäisen käskyn noudattaminen tuo esiin 
rakkauden Jumalaa kohtaan. Viimeisten kuuden käs-
kyn noudattaminen ilmaisee rakkauden kanssaihmi-
siä kohtaan (ks. Matt. 22:37–40). 

Jumalan Hengen antama rakkaus ei tee pahaa kenel-
lekään! Jumalan rakkaus on syvää huolenpitoa ja inten-
siivistä halua palvella, auttaa ja rohkaista muita ihmisiä.

Kun vastaanotamme Pyhän Hengen, Jumalan rak-
kaus astuu esiin ensimmäiseksi. Alamme tuntea har-
rasta halua palvella Jumalaa ja ilmaista aitoa huolenpi-
toa lähimmäistä kohtaan.

Ajan myötä—ei suinkaan kerralla—tämä ihmeel-
linen hedelmä tulee näkyviin elämässäsi, käyttäessäsi 
Jumalan Pyhää Henkeä.

Paavalin Galatalaiskirjeessä 5:22–23 mainitsemat 
muut Hengen hedelmät laajentavat perustavaa Juma-
lan luonnekäsitystä—Jumalan Pyhän Henkensä kaut-
ta siittämiinsä antamaa rakkautta.

5. Mikä on seuraava hedelmä Paavalin Galatalais-
kirjeen 5:22 listassa? Onko Jumalan tahto, että täytym-
me kirjaimellisesti ilosta? Room. 15:13.

kommentti: Osa ihmisistä kuvittelee “ilon” joh-
tuvan omien mielihalujen tyydyttymisestä, mm. 
auton, kodin tai vaikka vauva tulon myötä. Tunnet 
fyysistä iloa, kun asiat sujuvat haluamallasi tavalla. 
Mutta tällainen ilo on vain väliaikaista. Auto vanhe-
nee, pallopeli päättyy, vauva kasvaa, vatsa tyhjenee. 
Mikään näistä fyysisistä asioista—vaikka oikeutetta-
vasti nautittavia—ei tuo mukanaan pysyvää, kestä-
vää iloa. 

6. Antaako Raamattu tälle elintärkeälle Jumalan 
Hengen hedelmälle rikkaan, syvällisen merkityksen? 
Luuk. 15:7, 10.

kommentti: Minkä takia enkelit iloitsivat? Saivat-
ko he jotain itselleen, jotain itseään koskevaa? Eivät 
kumpaakaan. Heidän ilonsa johtuu siitä, kun he nä-
kevät toisten saavan hyvää. Tässä tapauksessa he ovat 
tietoisia siitä, että kun ihminen tekee parannuksen, 
hänestä tulee Jumalan lapsi ja hän alkaa kulkea Ju-
malan valtakuntaan johtavalla ikuisen elämän tiellä. 
Enkelit iloitsevat, kun ihmiset oppivan elämään ta-
valla, joka johtaa pysyviin siunauksiin Jumalan val-
takunnassa! 

7. Millaista iloa Jeesus Kristus kokee? Kirje heprea-
laisille12:2.

kommentti: Kristus oli valmis kärsimään odottaes-
saan todellista iloa, jonka hän kokisi nähdessään, kun 
hänen kanssaperillisensä siitettäisiin ja kun he vihdoin 
syntyisivät Jumalan valtakuntaan. Tämä oli mahdol-
lista ainoastaan hänen oman elämänsä uhraamisen 
kautta. Kristus sekä vanhurskaat enkelit kokevat suur-
ta iloa Jumalaa ja muita palvellessaan! Tämän kaltai-
nen ilo kestää ikuisuuden.

8. Mikä on se kolmas hedelmä, joka manifestoi-
tuu kristityn elämässä Jumalan Hengen toimesta? 
Gal.5:22. Seuraako mielenrauha kymmenen käskyn 
pitämistä? Ps. 119:165.

kommentti: Jokainen haluaa mielenrauhan, mutta 
vain harva omaa sen. Moni yrittää turhaan saavuttaa 
mielenrauhan pakenemalla huumeisiin, eksessiivisen al-
koholin käytön tai muun rajun käyttäytymisen kautta.
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Jumalan lakia tosissaan totteleva ihminen omaa 
mielenrauhan ja kykenee kontrolloimaan tunteitaan—
jopa koettelevassa elämäntilanteessa. Mutta kukaan 
Jumalan lakia jatkuvasti rikkova ei voi omata todellis-
ta mielenrauhaa vaan hänellä on pelkoja, turhaumia ja 
syyttävä omantunto.

Jumalan lakia noudattava henkilö tietää, että hän 
toimii oikealla tavalla. Hänen päämääränsä ja tar-
koitusperänsä ovat stabiileja. Hänen elämänsä ei ole 
frustraatioiden täyttämä eikä hänen omatuntonsa 
syytä häntä vaan hän on rauhassa Jumalan, itsensä 
ja lähimmäisensä kanssa. Henkilö omaa “Jumalan 
rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi” (Fil. 
4:7).

9. Mikä on Pyhän Hengen neljäs hedelmä? Gal.5:22.
kommentti: “Pitkämielisyys” tarkoittaa kärsiväl-

lisyyttä. Se tarkoittaa myös itsensä hillitsemistä sekä 
laupeutta, kykyä armeliaisuuteen. Henkilö, joka on 
äkkipikainen ja suuttuu helposti toisen vikojen ja ky-
vyttömyyden takia, saattaa itsensä vaikeuksiin ja hä-
nen ihmissuhteensa kärsivät. Lisäksi hänen terveyten-
sä kärsii!

Kärsivällisyys tarkoittaa vakaata mieltä, kykyä 
odottaa toivottua tulosta. Kärsivällinen Ihminen ei 
turhaudu, jos ongelmiin ei löydy hetkellistä ratkai-
sua. Paavalin kuvaama jumalallinen pitkämielisyys 
(tai kärsivällisyys) voi tulla vain Pyhän Hengen kaut-
ta.

10. Onko ystävällisyys (engl. käännös gentle-
ness, lempeys) sekin tärkeä Pyhän Hengen hedelmä? 
Gal.5:22.

kommentti: Ystävällisyys tai lempeys tarkoittaa 
hyödyllisyyttä, halukkuutta, hyväntahtoisuutta sekä 
miellyttävää käytöstä. Lempeä henkilö on valmis toi-
mimaan odotettua perusteellisemmin muiden hyvin-
voinnin puolesta. 

11. Onko hyvyys yksi Pyhän Hengen ominaisuuk-
sista? Gal.5:22.

kommentti: Hyvyyden omaavalla henkilöllä on Ju-
malan kaltaisia hyveitä, hän on oikeamielinen ja aito 
luonteeltaan. Hyvyyteen kuuluu myös runsaskätisyys 
(Moffatt–käännös).

12. Onko usko (engl. faith, suomen uskollisuus ei 
ole täsmällinen käännös) yksi Jumalan Hengen elin-
tärkeistä hedelmistä? Gal.5:22. Kuinka Jumala mää-
rittelee uskon? Kirje heprealaisille 11:1. Omistivatko 
muinaiset oikeamieliset miehet ja naiset tämänkaltai-
sen uskon? Lue koko Heprealaiskirjeen luku 11.

kommentti: Usko on “substanssi”—tarkemmin 
vakuus tai luottamus—“siitä, mitä toivotaan”. Ennen 

toivomasi vastaanottamista omaat sen jo substanssina, 
ja tämä substanssi—vakuus tai luottamus siitä, että 
saat sen—on varsinainen usko! Usko toimii todis-
teenasi siitä, että tulet omaamaan asian, jota et kykene 
vielä näkemään. Usko perustuu Jumalan varmoihin, 
Raamattuun kirjattuihin lupauksiin.

13. Onko ilman uskoa mahdollista olla Jumalalle 
otollinen? Kirje heprealaisille 11:6. Tuleeko uskon li-
säksi totella Jumalaa, jotta usko tulee eläväksi ja Juma-
lalle hyväksyttäväksi? Room. 3:31. Jaak. 2:14–26. 

kommentti: Heprealaiskirjeen 11:6 mukaan, us-
komme Jumalaan on absoluuttisena tunnustuksena 
hänen olemassaolostaan, siitä, että hän siunaa meitä 
lupaustensa mukaisesti niin kauan kuin pyrimme vil-
pittömästi palvelemaan ja tottelemaan häntä. Jumala 
antaa meille tämän uskon. Et voi hankkia tällaista 
uskoa autosuggestion tai jonkun muun tekniikan 
kautta.

14. Ilmoittiko Paavali selväsanaisesti Kristuksen 
asuvan hänessä? Gal.2:20. Kuinka Kristus asui hänes-
sä? Fil. 2:5; Room. 8:9–10. Elikö Paavali Kristuksen 
uskon kautta? Lue vielä Gal.2:20.

kommentti: Jeesus Kristus asui Pyhän Hengen 
kautta Paavalissa. Kristukselta tuleva Jumalan Henki 
istutti Paavalin mieleen Kristuksen uskon—sen sa-
man uskon, joka voi elää myös sinun mielessäsi! Tämä 
usko—Jeesuksen Kristuksen usko—mahdollistaa, 
että voit elää Jumalan elämätavan mukaisesti, kuten 
apostoli Paavali sekä muut Jumalan vanhurskaat naiset 
ja miehet.

Jos kykenisimme itse tuottamaan Jumalan totte-
lemiseksi tarvittavan uskon, tottelevaisuutemme olisi 
omahyväisyyttä, joka on Jumalan silmissä kuin “tah-
ratut vaatteet” (Jes. 64:6). Meidän vanhurskautemme 
tulee ilmentyä Kristuksen uskon kautta. Aivan oikein, 
Kristuksen, ei oman uskomme kautta! (Puhumme tu-
levissa oppikursseissa Jumalan uskosta lisää.) 

15. Onko sävyisyys (engl. meekness, nöyryys) yksi 
Hengen johtaman ihmisen ominaisuus? Gal.5:23. 
Kuka oli erinomaisena esimerkkinä tästä? 4 Moosek-
sen kirja 12:3.

kommentti: Tämän kaltainen sävyisyys sisäl-
tää nöyryyden, mutta ei merkitse heikkoutta. Mooses 
omistautui niin syvästi Jumalalle ja täyttyi niin Py-
hästä Hengestä kääntymyksensä jälkeen, että hänen 
sanottiin olevan kaikkein nöyrin ihminen maan 
päällä. Hän ei yrittänyt ylentää itseään vaan hänen 
asenteensa oli alhainen ja nöyrä (Jumalan palvelijal-
ta vaadittava ominaisuus—ks. 2 Kirje Timoteukselle 
2:24–25).
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Kun Jumala aikoi tuhota ja vetää Israelin kansan 
perintöoikeuden takaisin sen jatkuvan kapinoinnin 
takia, mutta Mooses—monista israelilaisten vääristä 
hänen vastaisista syytöksistä huolimatta—anoi Juma-
laa pelastamaan heidät (4. Moos. 14:11–20). Sävyisä 
ihminen ei halua kostaa!

16. Minkä on Paavalin viimeiseksi mainitsema Py-
hän Hengen hedelmä? Gal.5:22.

kommentti: Itsehillintä (temperance, myös tyy-
neys) ei tarkoita pidättyväisyyttä! Se tarkoittaa itsen 
hillintää, itsensä hallitsemista, kohtuullisuutta—
varsinkin aistillisiin haluihin viitatessa. Salomon 
sananlaskuissa kehotetaan monessa paikkaa itse-
hillintään—tämä on elintärkeä Jumalan Hengen at-
tribuutti.

17. Kun ihminen vastaanottaa Pyhän Hengen, tule-
vatko kallisarvoiset hedelmät yhtäkkiä—kerralla esil-
le? 2 Pietarin kirje 3:18.

kommentti: Puun hedelmät eivät ilmesty päiväs-
sä. Niiden kasvuun vaaditaan aikaa, vettä, ravinto-
aineita sekä auringonvaloa. Myös hengelliseen kas-
vuun sekä “Hengen hedelmän” manifestoitumiseen 
vaaditaan aikaa, Pyhän Hengen vastaanottamisen 
jälkeen. 

Henkeä tulee käyttää  
ja sen tulee uusiutua

Ihminen on yhtä hengellinen mieleltään kuin hän 
tuottaa Jumalan Hengen hedelmää päivittäisessä elä-
mässä. Pelkästään Hengestä siittäminen ei tee sinusta 
hengellismielistä, ellet ammenna ja käytä Pyhää Hen-
keä päivittäin. Paavalin päivien Jumalan Korintin seu-
rakunta on meille esimerkkinä tästä.

1. Olivatko Korintin seurakunnan jäsenet Pyhän 
Hengen siittämiä? 1 Kirje korinttilaisille 3:16. Oliko 
monilla Jumalan Hengen hedelmä piilossa tästä huoli-
matta? Jakeet 1–3.

kommentti: Korintin seurakuntalaiset olivat ka-
teellisia ja riitaisia, he kiistelivät ja olivat puolueellisia. 
Nämä ovat Galatalaiskirjeen 5:19–21 mainitut “lihan 
teot”. Meidän tulee ymmärtää, miksi nämä ei–hen-
gelliset luonteenpiirteet tulivat Korintin kristityissä 
esiin.

2. Täytyykö Pyhä Henki asettaa käyttöön? 2 Kirje 
Timoteukselle 1:6–7.

kommentti: Vaikka Jumalan Korintin seura-
kunnan jäsenillä oli Jumalan Henki, he näyttivät 
unohtaneen, että Jumalan Henkeä tulee käyttää ja 
ammentaa, jotta se tuottaisi hedelmää. He tuottivat 
lihan tekoja—“käyttäytyivät ihmisluonnon mukai-

sesti”—yksinkertaisesti sen takia, koska eivät ”herät-
täneet” Kristuksen Henkeä eivätkä ammentaneet sitä 
Kristuksen mielen mukaisesti toimiakseen! (Fil. 2:5; 
1:11). 

Toiseksi osa käyttäytyi “lihallisesti”, koska heillä ei 
ollut Kristuksen Henkeä varastossa. Huomaa, kuinka 
seuraavat raamatunkohdat kertovat asiasta.

3. Vastaanottaako ihminen yhdellä kerralla Kris-
tuksen Henkeä tarpeeksi koko elämää varten, vai 
täytyykö henkeä ammentaa päivittäin? Fil.  1:19; 
2 Kirje korinttilaisille 4:16. Huomaa myös Jeesuk-
sen syvällinen vertaus Johanneksen evankeliumissa 
7:37–39.

kommentti: Kristuksen antama Jumalan Henki 
Kristus on aktiivinen—dynaaminen! Se on liikkuva 
voima, jota ei voi sulkea ihmisen sisälle. Jeesus vertasi 
sitä “elävään veteen”, joka tulee sisääsi ja joka virtaa 
ulos sinusta, kun tottelet Jumalaa. Se kiertää ympä-
riinsä sähkön lailla—Jumalasta sinuun ja sinusta ulos, 
manifestoituen “Hengen hedelmänä”, ja palaa sitten 
takaisin Jumalalle.

Koska Hengen tulee virrata meihin ja taas pois 
meistä, tarvitsemme sitä jatkuvasti uudelleen. Pyhä 
Henki tulee uudistaa päivittäin Jumalalta, uskon ru-
kouksen kautta (Luuk. 11:13).

Arkikielellä sanottuna “hengellisen akkumme” tu-
lee olla jatkuvasti “ladattu”. Meidän tulee “kiinnittyä” 
voimalähteeseen päivittäin. Tämä Pyhän Hengen 
voimalähde on JUMALA!

4. Voiko Hengestä siitetty kristitty menettää Pyhän 
Hengen? Ps. 51:11; 1 Samuelin kirja 16:14.

kommentti: Jumala ei koskaan hylkää lapsiaan (Fil. 
1:6), mutta Jumalan lapset voivat hylätä Jumalan. On 
ainakin kaksi tapaa, jolla hengestä siitetyt kristityt 
voivat menettää Pyhän Hengen lahjan: varta vasten 
kapinoiden (Kirje heprealaisille 6:4–6), sekä jatkuvan 
laiminlyönnin kautta (1 Kirje tessalonikalaisille 5:19): 
rukouksen, raamatunopiskelun ja hengellisen kanssa-
käymisen laiminlyömällä.

Miksi Pyhä Henki  
pidätettiin ihmiskunnalta 

1. Tarjosiko Jumala ensimmäisille ihmisille mah-
dollisuuden vastaanottaa Pyhän Henkensä? 1 Moosek-
sen kirja 2:8–9, 16–17.

kommentti: Jumala asetti Aadamin ja Eevan tarjol-
le Pyhän Henkensä sekä ikuisen elämän, joita “elämän 
puun” hedelmä symboloi.

2. Mistä puusta he päättivät syödä? 1. Moos. 3:1–6.
kommentti: Luoja varoitti Aadamia ja Eevaa va-



SYNNIN SEURAAMUKSET  Kun Aadam ja 
Eeva olivat olleet tottelemattomia Jumalaa kohtaan, 
heidät ajettiin ulos Eedenin puutarhasta. Synnin takia 
heiltä – sekä yleisesti koko ihmiskunnalta – evättiin 
yhteys Jumalan Pyhään Henkeen.
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kavista seuraamuksista, jos he söisivät “hyvän—ja pa-
hantiedon puusta”, mutta paholainen suostutteli ja sai 
Eevan viekkailla perusteluillaan syömään kuolemaan 
johtavasta hedelmästä! Aadam söi hänkin kielletystä 
hedelmästä.

3. Mikä oli rangaistus tottelemattomuudesta Juma-
laa kohtaan? 1 Mooseksen kirja 3:16–19. Kiellettiinkö 
heiltä pääsy elämän puuhun ja täten Jumalan Hen-
keen? Jakeet 22–24.

kommentti: Jumalan aikomus oli alusta alkaen 
tarjota Pyhää Henkeään ihmisille. Vasta kun Aadam 
ja Eeva jättivät tottelemasta tiettyä Luojansa antamaa 
käskyä, heiltä evättiin Pyhä Henki. Jumala antoi sil-
loin ja antaa nykyään Henkensä ainoastaan niille, jot-
ka pyrkivät tottelemaan häntä (Apt. 5:32).

4. Olivatko ensimmäiset vanhempamme tottele-
mattomat Jumalaa kohtaan ja asettivatko he tietyn-
käyttäytymismallin koko heidän jälkeensä tulevaa ih-
miskuntaa varten? Room. 5:12.

kommentti: Jos Aadam ja Eeva olisivat syöneet Ee-
denin puutarhan Jumalan Pyhää Henkeä edustavasta 
puusta—“[ikuisen] elämän puusta”—heidät olisi sii-
tetty Jumalasta ja he olisivat lopulta vastaanottaneet 
ikuisen elämän, jos he olisivat jatkossakin totelleet 
Jumalaa. Jumalan Hengen saadakseen Aadamin ja 
Eevan tuli kuitenkin haluta Jumalan Henkeä itsel-
leen ja totella Jumalaa—täsmälleen tänään Jumalan 
kutsumien lailla. Ke kuuntelivat kuitenkin saatanaa 
ja jatkoivat kuolemaan johtavalla tiellä (1 Mooseksen 
kirja 2:17).

Siitä hetkestä lähtien, jona kuolevainen ihminen oli 
tottelematon Jumalaa kohtaan, hänellä ei ollut enää 
pääsyä Jumalan Hengen tykö eikä tarjottu ikuisen 
elämän lahjaa. Kyseisestä hetkestä lähtien Jumala salli 
ihmisen kulkea omaa tietään ja asetti 6,000 vuoden 
ajanjakson, jona ihmiskunta saisi oppia kipeän läksyn 
nähdessään lihallisen mielen diktaatit saatanan vaiku-
tuksen alaisena. Ihmiskunta jatkaa edelleen valitse-
mallaan tottelemattomuuden tiellä Jumalaa vastaisesti 
(Room. 3:23), mistä jatkuvat kärsimykset ja kuolema 
johtuivat!

Ihmiskunta täytyi sovittaa. Tämä tapahtui Jeesuk-
sen Kristuksen kärsimyksen kautta noin 4,000 vuoden 
päästä. Siihen asti Pyhää Henkeä ei annettu muulle 
ihmiskunnalle kuin muutamalle Vanhan testamentin 
aikakauden poikkeustapaukselle.

5. Oliko Pyhä Henki muinaisten patriarkkojen ja 
profeettojen ulottuvilla? 1 Pietarin kirje 1:10–11.

kommentti: Huomaa, että “Kristuksen Hen-
ki … oli heissä”. Oli selvä, ettei ketään muuta kutsuttu 

hengelliseen pelastukseen, ainoastaan ihmiset, jotka 
Jumala kutsui erikoistehtäviä suorittamaan, palveluk-
sena Jumalalle. Näille harvoille Jumala antoi Pyhän 
Hengen ja he voivat syntyä Jumalan valtakuntaan, 
kuten meille selvästi osoitettiin Heprealaiskirjeen 11 
luvussa. 

Jeesus Kristus oli ennen ihmiseksi syntymistä Ju-
malan Perheen jäsen ja jakoi Pyhää Henkeä näille 
muinaisille uskollisille naisille ja miehille. Hän lähetti 
heihin Jumalan uskon ja voiman antavan Hengen.

6. Lupasiko Jeesus opetuslapsilleen, että Pyhä Hen-
ki asuisi heissä hänen kuolemansa ja ylösnousemuk-
sensa jälkeen? Joh. 14:16–17.

7. Oliko Pyhä Henki avoimesti kaikkien Jumalan 
kutsumien saatavilla Kristuksen ensimmäisen tule-
muksen jälkeen? Joh. 6:44, 65; Apt. 2:38–39.

kommentti: Tänään kaikki Jumalan kutsumat voi-
vat saada olemuksensa osaksi Jumalan Pyhän Hengen, 
joka mahdollistaa voittoisan elämän sekä hengellisen 
kasvun kohti Jumalan valtakuntaa.

8. Tehdäänkö Jumalan tuntemus, Pyhän Hengen 
ja ikuiseen elämän vastaanottaminen mahdolliseksi 
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kaikille, kun Kristus palaa ja asettaa Jumalan hallin-
non maan päällä voimaan? Jes. 11:9; Hesekielin kirja 
11:19–20; Joelin kirja 2:28–29; Sak. 14:8.

kommentti: Fyysisen elävän veden virran virtaa-
minen Jerusalemista edustaa Jumalan Pyhää Henkeä 
(Joh. 7:37–39).

Henki annettiin helluntaina 
1. Mitä Jeesus lupasi opetuslapsilleen voiman tai-

vaasta vastaanottamista koskien? Luuk. 24:49. Missä 
hän käski heidän odottaa voimaa saapuvaksi? Sama jae 
sekä Apt. 1:4–5, 8. 

2. Minkä ihmeellisen voimaesityksen Pyhä Henki 
sai aikaan Jerusalemissa? Apt. 2:1–12.

kommentti: Jumalan Henki manifestoitui valtava-
na tuulenpyrskäyksenä, se jakautui—samankokoisiksi 
tulenliekeiksi ja täytti opetuslapset, jotka sen täyttä-
minä alkoivat puhua erikoisella tavalla—jokainen eri 
maasta paikalla oleva kuuli viestin samanaikaisesti 
omalla kielellään!

3. Miksi kutsutaan päivää, jona tämä suuri Pyhän 
Hengen voiman osoitus tapahtui? Apt. 2:1.

kommentti: Helluntaiksi käännetyn kreikkalainen 
alkuperäissana pentekoste tarkoittaa “viidettäkymme-
nettä (päivää)”. Pyhä Henki saapui helluntaina, pen-
tekostena, 50 päivää Jeesuksen ylösnousemuksen jäl-
keen.

Yhtäkkinen spektaakkeli, hämmästyttävä hel-
luntaina Kristuksen opetuslapsissa toimiva Jumalan 
voiman ilmestys ennusti ajan alkua, jona Jumalan 
kutsumat ihmiset kutsuttaisiin hänen seurakuntan-
sa jäseniksi ja vastaanottaisivat Pyhän Hengen. Ta-
pahtuma oli alku Jumalan kruunaavalle, ylimmälle, 
ihmiskuntaa koskevalle luomistyölle—Jumalan täy-
dellisen, pyhän ja vanhurskaan luonteen kehityttä-
miselle. Se edelsi Jumalan aikakautta, josta Jumala 
oli kertonut kauan aikaa sitten etukäteen, jolloin 
hän sanoi muinaiselle Israelin kansalle (ja sen kaut-
ta koko maailmalle): “Katso, päivät tulevat … jolloin 
minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa 
uuden liiton … Minä panen lakini heidän sisimpään-
sä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä” (Jeremian kirja 
31:31, 33).

Tämä valtava Hengen manifestoituminen merkit-
si, että tulevaisuudessa Jumalan kaivertaisi voimansa 
kautta lakinsa kutsumiensa, hänen tahtoonsa alistuvien 
ihmisten sydämiin. Tämän vuoksi Jumala aiheutti Uu-
den testamentin seurakunnan ensimmäisenä päivänä 
spektaakkelin, voimallisen monumentaalisen tapahtu-
man. 

Kuinka voimme  
vastaanottaa Pyhän Hengen
1. Onko Pyhä Henki Jumalan lahja? Apt. 10:45; 

2 Kirje Timoteukselle 1:6–7.
2. Jeesus sanoi, että Jumala antaa meille Pyhä Henken-

sä, jos pyydämme sitä. Kuinka auliisti Jumala sen meille 
antaa? Luuk. 11:10–13. Kuinka tiedämme, että Jumala 
kuulee rukouspyyntömme? 1 Johanneksen kirje 3:22.

3. Ovatko parannuksen teko, usko ja kaste ensim-
mäiset askeleet totellessamme Jumalaa, ja pitääkö Ju-
mala sen jälkeen lupauksensa antaa meille Pyhän Hen-
kensä? Mark. 1:14–15; Apt. 2:38; 5:32.

kommentti: Huomaa, että tässä painotetaan tot-
telemista, Jumalan tahdon—Jumalan lain alle antau-
tumista. Jumala antaa Pyhän Henkensä ainoastaan 
niille, jotka ovat demonstroineet—asenteensa sekä käy-
töksensä kautta—että ovat tehneet todella parannuk-
sen ja tahtovat totella Jumalaa.

Jeesus sanoi: “älköön kuitenkaan tapahtuko minun 
tahtoni, vaan sinun” (Luuk. 22:42). Jumala haluaa 
nähdä alistuvan, tottelevan asenteen, ennen kuin antaa 
meille Henkensä. Jos antaudumme ehdoitta Jumalalle, 
hän antaa meille Henkensä!

Katoimme parannuksen teon ja kasteen oppikurs-
seissa 9 ja 10 jo kattavasti. Kertaukseksi riittänee sa-
noa, että parannuksen teko tarkoittaa kääntymistä ja 
toiseen suuntaan kulkemista—kaikkien entisten, Ju-
malan lain vastaisten tekojen hylkäämistä ja Jumalan 
tielle kääntymistä, mikä on hänen lakinsa tottelemista.

Jumala tekee varsin selväksi, ettei kukaan, joka jatkaa 
synnin tekemistä, synnin elämäntapaa, tule syntymään 
hänen koko maailmankaikkeutta hallitsevaan Perhee-
seensä (Gal.5:19–21). Kaikkien, jotka haluavat tulla Ju-
malan perheen jäseniksi ja Jeesuksen Kristuksen kanssa 
hallitsijoiksi Jumalan valtakunnassa, täytyy lakata teke-
mästä syntiä nyt—lakata nyt rikkomasta hänen lakiaan! 
Kaikkien tulee tehdä parannus kapinoinnistaan Ju-
malaa vastaan ja alkaa kirjaimellisesti TOTELLA Juma-
lan Sanaa. Ihmisten kuuluu alistaa elämänsä Jumalan 
auktoriteetin alaiseksi hänen käskynsä pitämällä! 

Uskoa ja vilpitöntä, sydämestä tulevaa parannuk-
sentekoa seuraava kristityksi tulemisen askel on vesi-
kaste. Kaste on ulkoinen symboli parannuksen teosta, 
vanhasta syntisestä, tottelemattomasta elämästä—täy-
dellisestä entisestä synnin täyttämästä elämäntavas-
tamme—luopumisesta sekä halukkuudestamme totel-
la Jumalaa jokaisella mahdollisella tavalla.

Kun olet ottanut nämä askeleet, saat Jumalan pas-
torin rukouksen ja kätten päällepanemisen jälkeen Py-
hän Hengen luvatusti ehdoitta
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Jumala sitoutuu suorittamaan oman osuutensa si-
nun osuutesi jälkeen. Jumala sanoo: “Te saatte Pyhän 
Hengen lahjan”. Tämä on absoluuttinen Jumalan lu-
paus kutsumilleen! Voit sen jälkeen pyytää Jumalalta 
ohjausta ja voimaa hänen Pyhän Henkensä kautta uu-
teen elämään Jumalan ilmoittamaan Sanaan—Pyhän 
Raamatun—mukaisesti.

Henki ja Jumalan seurakunta
1. Kun olemme tehneet tosi parannuksen, kun mei-

dät on kastettu ja siitetty Jumalan Pyhästä Hengestä, 
tuleeko meistä automaattisesti “ruumiin” osa? 1 Kirje 
korinttilaisille 12:13. Mistä ruumiista Paavali puhuu? 
Jae 27; Ef. 1:22–23; Kol. 1:18.

kommentti: 1 Korinttolaiskirjeen 12 luvussa apos-
toli Paavali vertaa ihmisruumista Jumalan seurakun-
taan. Kuten oppikurssissa 10 kerrottiin, Paavali puhuu 
jakeessa 13 kasteesta—Jumalan Hengen kautta Kris-
tuksen henkiseen “ruumiiseen” tai Jumalan seura-
kuntaan—asettamisesta. Siksi seurakunnaksi itseään 
kutsuvaan ryhmään “liittyminen”—jossain ryhmässä 
kirjoilla oleminen—ei tee henkilöstä Jeesuksen perus-
taman seurakunnan jäsentä. Emme voi päättämällä 
päättää ryhtyä Kristuksen ruumiin jäseneksi seura-
kunnan jumalanpalvelukseen osallistumalla.

2. Mikä määrittää, onko henkilö Jumalan seura-
kunnan jäsen? Room. 8:9.

kommentti: Ne, jotka eivät ole vastaanottaneet Ju-
malan Henkeä, eivät ole osana Kristuksen ruumista—
he eivät ole todellisia kristittyjä! Jumala lupaa ja antaa 
Henkensä ainoastaan niille, jotka tekevät todellisen pa-
rannuksen ja kastetaan.

Mitä kasteen ja Jumalan Hengestä siittämisen jälkeen?
3. Mitä Kristus antoi pastoreille tehtäväksi, hänen 

seurakuntaan asettamiensa ihmisten hyväksi? Matt. 
28:19–20; Joh. 21:15–17; 1 Pietarin kirje 5:1–3. (Huomaa 
Johanneksen evankeliumin 21 luvun jakeen 17 kolme 
viimeistä sanaa.) Mitä tarkoitusta varteen Jumalan mi-
nisterit “ruokkivat” Kristuksen “lampaita”? Ef. 4:11–15.

kommentti: Jumala asetti kutsumansa ja valitse-
mansa pastorit seurakuntaansa “ laumaa ruokkimaan”, 
jotta sen jäsenet kasvaisivat henkisesti.

Kuten oppikurssissa 8 jo mainittiin, ihmis–isä siittää 
lapset. Hän ei “synnytä”; se on myöhempi äidin tehtävä. 
Isä saattaa prosessin alkuun ja ennen syntymistä täytyy 
kulua tietty ajanjakso. Aivan kuten ihmisäiti ruokkii 
siitettyä lastaan kohdussaan, myös Jumalan lapsia ruo-
kitaan hengellisellä ruualla Jumalan tosi seurakunnassa. 

Hengellisesti Jumalan tosi seurakunta on kaikkien 
Pyhästä Hengestä siitettyjen ja uskollisten seurakunta-

laisten “äiti” (Gal.4:26 ja Kirje heprealaisille 12:22–23). 
Kristus on antanut pastoreittensa vastuulle opastaa, 
opettaa ja neuvoa seurakunnan jäseniä (Kirje heprea-
laisille 13:17). Samoin kuin ihmisäiti kantaa syntymä-
töntä lastaan ruumiinosassa, jossa kykenee suojelemaan 
sitä fyysiseltä harmilta, myös Jumalan tosi seurakunta 
suojelee siitettyjä Jumalan lapsia hengelliseltä harmilta, 
kuten vääriltä opeilta ja vääriltä pastoreilta.

Tämän “ruokkimis”–prosessin kautta, henkilökoh-
taisen raamatunopiskelun ja rukouksen lisäksi, jokai-
nen kristitty saa tarvittavaa hengellistä ravintoa henki-
seen kasvuun, kunnes on valmis syntymään Kristuksen 
toisessa tulemuksessa ilon täyttämän, maailmankaik-
keutta hallitsevan Jumalan Perheen jäseneksi!

Tosi seurakunnan löytäminen
Tosi seurakunta on Jeesuksen Kristuksen johtama 
(Kol. 1:18), ei ihmisen johtama, vaikka se toimiikin 
ihmisjohtajan välityksellä (tilaa ilmaiskirja Kuka on “se 
profeetta”? oppiaksesi lisää asiasta). Tosi seurakunta 
ymmärtää Jumalan pelastussuunnitelman ja täyttää 
Kristuksen toimeenpanon, mikä on tosi evankeliumin 
saarnaaminen ja maailman varoittaminen. Opimme 
jo, että seurakunta ravitsee Jumalan Hengestä siittä-
miä ja siihen asettamiaan lapsia.

Kun tiedät tämän, on hyvin tärkeää, että kykenet 
löytämään tosi Kristuksen ruumiin. Kuinka voi löytää 
Jumalan tosi seurakunnan ja pastorit? Mistä löytyy se 
seurakunta, jonka kautta Jumala tekee tänään työtään?

1. Kuuluvatko kaikki kristityiksi itseään nimittä-
vät pastorit ja seurakuntalaiset tosi Jumalan seurakun-
taan, vai löytyykö myös vääriä seurakuntia? 2 Kirje 
korinttilaisille 11:13–15.

kommentti: Koska kaikki itseään Jumalan pasto-
reiksi kutsuvat eivät ole aitoja pastoreita, mitkä merkit 
osoittavat meille Jumalan tosi pastorit ja tosi Kristuk-
sen ruumiin? 

2. Seuraako tosi Jumalan seurakunta Kristusta ja 
noudattaako se Jumalan lakia? Matt. 5:17; 19:17–19; 
28:19–20; Joh. 15:10. Pyrkiikö tämä seurakunta nou-
dattamaan kaikkia Jumalan käskyjä kirjaimellisesti? 
Joh. 14:15; Ilm. 3:7–8.

kommentti: Tosi seurakunta ylläpitää Jumalan lakia. 
Se tunnistaa, että Jumala asetti liikkeelle lain, joka tuo 
meille kaikkinaista hyvää, kun tottelemme sitä. Juma-
lan seurakunta ilmoittaa rohkeasti, ettei Jumalan lakeja 
poistettu, vaan että Kristus suurensi lain hengen (Jes. 
42:21) kaikki ihmisen aktiviteetit kattamaan.

Tosi seurakunta ymmärtää, että “sinun sanasi on 
minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni” (Ps. 
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119:105). Se tunnistaa, että Jumalan laki on yksi hänen 
suurimmista lahjoistaan ihmiskunnalle.

3. Yrittääkö Jumalan seurakunta horjuttaa uskoa tai 
Raamatun arvostusta—pitääkö se ihmistraditioita tai 
ideoita perusoppeinaan Raamatun sijasta? Ymmärtääkö 
se syvällisesti, että koko Raamattu—Vanha ja Uusi testa-
mentti mukaan lukien—ovat todellista Jumalan Sanaa? 
Luuk. 4:4; Jes. 8:20; 2 Kirje Timoteukselle 3:15–17.

kommentti: Timoteuksen ulottuvilla oli vain Van-
han testamentin “kirjoitukset”. Jumalan seurakunta 
uskoo, että koko Raamattu on Jumalan inspiroima. 
Tosi seurakunta käyttää Vanhaa testamenttia Kristuk-
sen ja apostolien tavalla ja uskoo, että se on osa myös 
meille tänään tarkoitettua Jumalan Sanaa. (On selvä, 
että se tulee ymmärtää Uuden testamentin valossa.)

4. Onko olemassa vain yksi Jumalan tosi seurakun-
ta—yksi tosi Kristuksen ruumis? 1. Kor. 12:13; Ef. 4:4.

kommentti: Jeesus Kristus on ruumiin pää (Kol. 
1:18). Silti jotkut opettavat, että tosi Jumalan seura-
kunta koostuu kutsutuista, joita ei voi pettää (Matt. 
24:24) ja jotka ovat hajaantuneina monissa eri Juma-
lan seurakunnan ryhmien “haaroissa”. Katsotaan, tu-
keeko Raamattu tällaista katsantokantaa.

5. Onko mahdollista, että pää kiinnittyisi moniin eril-
lisiin ruumiisiin—että se opastaisi ja hallitsisi eri Jumalan 
seurakunnan “haaroja”, jotka puolestaan opettaisivat eri 
oppeja ja olisivat keskenään eri mieltä? 1 Kirje korinttilai-
sille 14:33; 1:10, 13 (ensimmäinen lause); Ef. 4:4–5.

kommentti: “Yksi usko ” liittyy yhteen oppiin (ks. 
Companion Bible) tai yhteen uskonkokoelmaan. Paavali 
painottaa Efesolaiskirjeen 4 luvussa, kuinka Jumalan 
tosi seurakunnalla tulee olla Kristuksen alaisuudessa 
uskon yhteys (jakeet 13–15). 

On totta, että monet Hengestä siitetyt Jumalan laa-
jemman seurakunnan kristityt hajaantuivat luopumuk-
sen jälkeen eri ryhmiin (kertaa oppikurssi 2, sivu 14), 
mutta silti vain yksi ainoa ruumis voi kiinnittyä Pää-
hän—Jeesukseen Kristukseen. Tämän johdosta vain 
tämä yksi tosi Jumalan seurakunta vastaanottaa jatku-
vasti Jumalan ilmoituksen hänen paluuseensa hetkeen 
asti! (2 Pietarin kirje 1:19). Toisilla ruumiilla tai ryhmil-
lä ei ole Päätä. Sen takia heillä ei ole Jumalan ilmoitusta.

Kristuksen jakaantuneeksi väittävät (1 Kirje ko-
rinttilaisille 1:13) kieltävät Jumalan voiman (2 Kirje 

Timoteukselle 3:5), jonka kautta Kristus opastaa seu-
rakuntaansa ykseydessä, varsinkin juuri nyt, ihmisen 
historian kriittisimmällä hetkellä!

Filadelfian Jumalan seurakunta on ainoa seurakun-
ta, joka uskoo kirjoitukset todeksi—sen, että päähän 
kiinnittyy vain yksi ruumis, ykseydessä Kristuksen 
kanssa. Se on tänään ainoa seurakunta, joka vastaan-
ottaa Jumalan ilmoituksen ja on “vahvistettu siinä to-
tuudessa, joka teillä (parhaillaan, engl. käännös present 
truth) on” (2 Pietarin kirje 1:12).

Sinä ja Pyhä Henki
Entä sinä. Jos haluat todella tulla kastetuksi ja vastaan-
ottaa Jumalan Pyhän Hengen—tai jos haluat vain vas-
tauksia kysymyksin—kirjoita ja pyydä yhteydenottoa 
Filadelfian Jumalan seurakunnan pastorilta.

Jos asut Yhdysvalloissa tai Kanadassa, voit soittaa seu-
raavaan ilmaisnumeroon: 1–800–772–8577. Kirjoittaes-
sasi tai soittaessasi mainitse, että olet käynyt läpi Herbert 
W. Armstrong College raamattukirjekurssin oppikurssin 11.

Vastaanotettuasi Jumalan Pyhän Hengen saat uutta 
intoa—huomaat, kuinka mielesi, asenteesi ja asennoi-
tumistapaasi elämää kohtaan muuttuvat ajan kulues-
sa. Hengellisesti kasvaessasi Jumalan luonne kasvaa 
jatkuvasti, katsantokantasi ja ymmärryksesi uudistuu, 
innostut elämästä ja edessäsi olevasta ilon täyttämästä 
tulevaisuudesta!


