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viesti

editorilta
”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja 

Sana oli Jumala” (Joh. 1:1). Tässä puhutaan 
kahdesta olennosta: Jumalasta ja Sanasta. Her-

bert W. Armstrongin selvitti mestarillisessa kirjassaan 
Ikuisten aikojen salaisuus, että nämä kaksi olivat yksi 
Jumala–yksi perhe. Molemmat olivat samassa mielessä 
Jumala kuin kaksi perheenjäsentä voi olla Nieminen.

Jae kertoo menneestä ikuisuudesta. Oli ”aika”, jona 
oli vain Jumala ja Sana. Mitään ei oltu vielä luotu–ei 
edes yhtä enkeliä.

Löytyykö Raamatusta voimallisempaa johdantoa? 
Johannes oli yksi ”ukkosenjylinän pojista” (ks. Mark. 
3:17), ja hänen evankeliuminsa sisälsi ukkosenjyli-
nän kaltaisen johdannon–saattaen lukijan ajassa en-
kelisuunnitelmaa kauemmaksi, jolloin olemassa oli 
ainoastaan Jumala ja Sana. 

Miksi? Miksi Johannes kertoo enkelisuunnitelmaa 
edeltävästä ajasta? Luultavasti siksi, että Luciferia ja 
kolmasosaa enkeleistä koskenut suunnitelma – ”suun-
nitelma A” – epäonnistui. Lucifer, jonka nimi on valon 
tuoja, hohkui valkeutta, kunnes menetti sen traagisesti. 
Jumala ja Sana asuvat ikuisesti yhdessä ykseydessä ja 
rakkaudessa. Kun he loivat enkelit, Lucifer ja kolmas-
osa enkeleistä kapinoi. Maailmankaikkeudessa koet-
tiin ensimmäistä kertaa kapina, hajaannus ja rakkauden 
puute.

Jumala ei johdattanut Johannesta kirjoittamaan Joh. 
1:1 alkujakeessa kapinasta, sillä Jumalalla oli nyt toi-
nen–parempi suunnitelma!

Enkelit–jotka lähetettiin kaunistamaan maapalloa 
ja joidenka olisi ollut määrä pätevöityä kaunistamaan 
koko maailmankaikkeus–epäonnistuivat. Jumalan oli 
nyt käynnistettävä toinen suunnitelma, ”suunnitelma 
B”, perhesuunnitelma. Jumala oli päättänyt, että jos en-
kelit eivät suorittaisi työtä, Jumala lisääntyisi ja laajen-
taisi perhettään ihmisen kautta.

Tämä suunnitelma oli vain ihmiskuntaa varten! Sitä 
ei tarjottu Luciferille eikä enkeleille. Ihmisiä kutsutaan 
nyt Jumalan perheeseen! 

Suunnitelma B sisälsi valtavan riskin! Jumala saattoi 
menettää Sanan, josta tuli myöhemmin neitsyt Ma-
riasta siitettäessä Jumalan Poika. Sanan oli riisuttava 
ikuinen kirkkautensa ja elettävä täydellinen elämä kuo-

jatkuu sivulla 16 ››



jumalan oppikirja Pyhä Raamattu paljastaa 
Jumalan hämmästyttävän tarkoituksen ihmiskunnalle.
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mikä tekee ihmisestä  
ainutlaatuisen?

Ihminen on ainutlaatuinen Jumalan fyysinen luomistyö. Kuinka ih-
minen on erilainen? Mikä tekee ihmisestä muista elävistä olennoista 

poikkeavan? Vielä tärkeämpää, miksi ihminen on ainutlaatuinen? 

Ihminen on monimutkainen, ainutlaatui-
nen luomus––suurenmoisen mielen ja ruumiin 
omaava.

On luonnollista, että Luojamme lähetti mo-
nimutkaisen luomistyönsä ohella ”Ohjekirjan” 

– kuten tuotteensa ominaisuuksista ja toiminnasta 
kertova valmistaja.

Puuttuvan tiedon lähde 
Jumalan lähettämä Ohjekirja on pyhä Raa-
mattu. Olet opiskellut sitä oppituntien aikana. 
Raamattu paljastaa nykypäivän tieteestä, uskonnos-
ta tai koulutuksesta puuttuvan tiedon, puuttuvan 
ulottuvuuden! Raamatun sisältämä 
elintärkeä tieto 

ilmoitetaan ja tehdään selväksi niille, joita Jumalan 
kutsuu, ja jotka lukevat ja tutkivat Raamattua uskoen, 
mitä se sanoo.

Jumalan Ohjekirja ilmoittaa, mikä ja miksi olem-
me, minne olemme matkalla, ja kuinka pääsemme 
määränpäähän!

Raamattu kertoo, kuten aiemmat oppitunnit pal-
jastivat, että Jumala on nyt kahdesta ylimmästä hen-
kiolennosta koostuva Jumalaperhe (Joh. 1:1). Juma-
la, perheen Pää, on ollut olemassa ikuisesti. Jumalan 
kanssa, rinnalla on toinen ikuinen persoona, Sana, 
joka on myös Jumala. Jumala loi kaiken kanssaan 
olleen   henkiolennon kautta (jakeet 2–3). 

Sana loi ensiksi hengestä koostuvat–Jumalaa 
alemmat, alemman luomiskyvyn omaa-

vat enkelit. Seuraavaksi Sana 
loi fyysisen maailman-

ACBCC



luomisen kontrasti Kasvisto ja eläimistö luotiin ennen ensimmäistä ihmistä, mutta vain ihmiselle 
luotiin ajattelemaan, päättelemään kykenevä mieli, kuten Rodinin kuuluisa veistos “Ajattelija” kuvaa.
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kaikkeuden, mm. maapallon. Enkeleistä kolmannes 
asetettiin suuren arkkienkelin, Jumalan hallitusta 
toimeenpanevan Luciferin alaiseksi maapallolle.

Jumalan kymmenessä käskyssä tiivistetyn, ulos-
suuntautuvaa rakkautta toimeenpanevan hallituksen 
alaisuudessa maapallo oli täynnä rauhaa, onnea, iloa 
ja taitavia saavutuksia, kunnes Lucifer johti alaisensa 
enkelinsä kapinaan. Nämä enkelit hylkäsivät Jumalan 
hallituksen–jota ei enää toimeenpantu–ja maapallosta 
tuli autio ja tyhjä, sekava ja pimeä. 

Jumala uudisti sittemmin kuutena päivänä maanpin-
nan (Ps. 104:30). Jumala muokkasi tällä 1. Mooseksen 

kirjan 1. luvun luomisviikolla ensiksi kasviston. Elä-
vän aine lisääntyi ilman tietoisuutta–ilman aivoja. 
Seuraavaksi Jumala loi eläimistön–hän loi eläimille 
rajallisen tietoisuuden omaavat aivot; vailla ajattelu-, 
päättelykykyä. Jumala loi ihmiselle, jonka päämäärä 
oli liittyä Jumalaperheeseen, jumalallisen mie-
len–kyvyn ajatella, järkeillä, valita ja päättää–kyvyn 
kehittää Jumalan kaltainen luonne.

Oppitunti käsittelee kiehtovaa ominaisuutta, joka 
mahdollistaa jumalatasoiset ominaisuudet ihmisessä!

Ota Raamattu esille ja lue ja talleta jokainen 
vastuksen jae, jotta saat kurssista täyden hyödyn.
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OPPITUNTI 19
Ihminen on kuolevainen ”sielu”

Luoja-Jumala paljastaa Ohjekirjassaan, kaiken tiedon 
perustassa, ihmisen oman tietämyksen ulottumatto-
missa olevaa tietoa–mm. mikä ihminen on, miksi ih-
minen luotiin sellaiseksi kun hän on ja mitä ihmisestä 
on määrä tulla.

Jumala, joka loi ensimmäisen ihmisen, kertoo, 
kuinka hän loi ihmisen, ettei ihmisen todellisesta ole-
muksesta jäisi epäilystä.

1. Mistä Jumalan muovasi ihmisen? 1. Moos. 2:7. 
Koostuiko koko ihminen – koostutko ”sinä” – maan 
tomusta? 1. Moos. 3:19.

kommentti: Aadam tehtiin ja koostuu siksi–maan 
tomusta!

2. Kun Jumala oli muovannut ihmisen–asettanut 
kaikki ihmisruumiin solut–kuinka hän käynnisti ih-
misen fyysisen elämän? 1. Moos. 2:7.

kommentti: Kun Jumala puhalsi sierainten kautta 
keuhkoihin happea sisältävän ilman, ”elämän hengen” 
– ihminen alkoi elää! Huomaa, että jae ei sano, että 
Jumala puhalsi ihmiseen kuolemattoman sielun.

3. Virtaako sama ”elämän henki” myös eläinten 
sierainten läpi? 1. Moos. 7:21–22. Lakkaako elämän 
henki, kun ihminen tai eläin kuolee? Jae 23.

kommentti: Ihmiset ja eläimet omaavat saman fyy-
sisen elämän lähteen. ”Elämän henki” ei viittaa mis-
sään ”kuolemattomaan sieluun” eikä fyysisestä ruu-
miista erillään olevaan elämään. Jos näin olisi, myös 
muut eläimet, linnut ja jopa hyönteiset–itikat, kirput, 
hyttyset–olisivat kuolemattomia sieluja, sillä niissä 
kaikissa on sama ”elämän henki”! 

4. Kun Jumala puhalsi Aadamin sieraimiin elämän 
hengen, mikä Aadamista tuli? 1. Moos. 2:7, viimeinen 
osa.

kommentti: Ihmisellä ei ole sielua–ihminen On sielu! 
Alkuperäinen heprean kielen ”sielu” -sana on nephesh. Ba-
gster’s Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon määrittelee 
sanan: ”kaikki mikä hengittää, eläin”. Sana voi viitata 
myös ”henkilöön” tai jopa ”kuolleeseen, tai ruumiiseen”. 
1. Moos. 1:21,24; 2:19; 9:10,12,15–16 ja 3. Moos. 11:46 
nephesh käännetään eläimiin viitatessa ”olento”. Nephesh 
käännetään 3. Moos 19:28; 21:1; 22:4;4. 4. Moos. 5:2; 
6:11 ja 9:6–7,10 ”kuollut ruumis” tai ”kuollut”. 

Ihminen on sielu. Eläimet ovat myös sieluja! ”Sielu” 
on pelkkä kuolevainen, maatuva fyysinen elämä. Sielu 
ei ole kuolematon!  

Sielu koostuu ”maan tomusta” – se on fyysinen, ei 
hengellinen. Sielu koostuu materiasta. Kun ihminen 
hengittää, hän on ”elävä sielu”. Kun ihminen lak-
kaa hengittämästä, hänestä tulee vailla elämää oleva, 
kuollut sielu.

5. Kerrotaanko, että ihminen on selvästi ”kuole-
vainen”? Job 4:17 (alkuteksti, kuoleva ihminen). Ker-
rotaanko meille painokkaasti, että ”sielu” voi kuolla? 
Hes. 18:4,20.

kommentti: Koska ihminen on sielu, ja sielu 
on kuolevainen, ihminen on kuolevainen. Tämän 
vuoksi Raamattu kutsuu ihmistä ”kuolevaiseksi 
ihmiseksi”.

6. Kuuluiko Aadamille kuolemanrangaistus, jos 
tätä teki syntiä? 1. Moos. 2:17, viimeinen osa. Mikä 
Aadamista tulisi kuoleman jälkeen? 1. Moos. 3:19. 
Kuolisiko ainoastaan ruumis vai kuolisiko – ”sinä” – 
koko tajuissaan oleva ihminen? Sama jae.

7. Mikä yksi asia koskee molempia, sekä ihmistä 
että eläintä? Saarn. 3:19. Johtuuko tämä siitä, että mo-
lemmat omaavat saman, väliaikaisen elämän lähteen– 
ilman, jota hengitämme? Sama jae.

8. Päätyvätkö kaikki, ihmiset sekä eläimet, samaan 
paikkaan kuollessaan? Jae 20.

kommentti: Kun eläin kuolee, se on kuollut. Kun 
ihminen kuolee, ihminen on myös kokonaan kuol-
lut. Sekä ihmiset että eläimet haudataan; molemmat 
palaavat maan tomuksi. 

9. Mitä Saarnaajan kirjan jae 3:21 kysyy? 
kommentti: Jakeen ”henki”, heprean ruach, tar-

koittaa myös ilmaa, tuulta, hengitystä. King James 
Version kääntää sanan 27 kertaa ”henki”, josta kolme 
esimerkkiä löytyy 1. Moos. 6:17; 7:15 ja Valit. 4:20. 
Se käännetään 82 kertaa myös ”tuuli”. Voimme siis 
nähdä, että ruach-sana omaa hyvin laaja-alaisen mer-
kityksen, jota voidaan soveltaa   moniin näkymättömiin 
asioihin. Sana voi tarkoittaa yhtä lailla ”asennetta” 
kuin ”henkeä”, ja kun sitä edeltää ”pyhä”, se tarkoittaa 
Jumalan Pyhää Henkeä. 

Salomo kysyy sekä ihmistä että eläintä kohtaavasta 
kuolemasta: ”Kuka tietää ihmisen ruachista, kohoaako 
se ylös, ja eläimen ruachista, vajoaako se alas maahan?” 
Vaikka sama kuolema kohtaa molempia, Raamattu 
paljastaa, että ihmisen ja eläimen välillä on valtava ero, 
kuten kohta näemme–eikä tämä ero ole ”kuolematon 
sielu”.



kuolevainen mies Ensimmäinen mies,  
muovattu maan tomusta, luotiin mahtavan  
potentiaalin omaavaksi.
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10. Kun henkilö kuolee–on eloton–omaako henki-
lö ”kuolemattoman sielun” kautta ruumista erillään 
olevan tietoisuuden? Saarn. 9:5; Ps. 146:4. 

11. Voivatko kuolleet ylistää Jumalaa? Ps. 115:17. 
Muistavatko kuolleet Jumalaa? Ps. 6:5.

12. Voidaanko ”sielu” tuhota? Matt. 10:28. Osoitti-
ko Jeesus selvästi, että ihmisen sielu ei ole kuolematon? 
Katsotaan ja ymmärretään, mitä Jeesus puhui.

kommentti: Osa perustelee yleistä uskoa sielun 
kuolemattomuuteen tähän jakeeseen vedoten. Jakeessa 
kerrotaan kuitenkin selvästi, että sielu voidaan tuhota 
helvetissä! Oli ”sielu” mikä oli, se ei ole kuolematon!

Jakeen ”sielu” on Uuden testamentin kreikaksi 
psuche, joka tarkoittaa yksinkertaisesti ”elämää” tai 

”olemassaoloa” Vanhan testamentin heprean nephesh- 
sanan lailla.

Matt. 10:28, sielu-sana viittaa elämään, jota ihmi-
nen ei voi tuhota–mutta jonka Jumala voi tuhota py-
syvästi. Millaisesta elämästä on kysymys? Jakeessa pu-
hutaan ilmeisesti elämästä, jonka Jumala palauttaa 
ylösnousemuksen jälkeen!

Ihminen ei voi tuhota pysyvästi elämää, jonka Ju-
mala voi uudistaa ylösnousemuksen jälkeen. Jeesus 
sanoi, että vaikka ihminen voi tappaa fyysisen ke-
honsa, tosi kristityt tietävät, että ihminen ei voi ottaa 
iankaikkista elämää, jonka Jumala on luvannut antaa 
ylösnousemuksessa. Jumala pystyy tuhoamaan pysy-
västi mahdollisen iankaikkisen elämän. Miten? Heit-
tämällä ylösnousemuksessa fyysisenä herätetyn hen-
kilön ”tulisen järven” kulutettavaksi–ei enää koskaan 
henkiin herätettäväksi. Tämä on synnin perimmäinen 
rangaistus (Room. 6:23) – ikuinen kuolema! 

Luukkaan evankeliumi esittää tämän selvästi: 
”Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: 
peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä hel-
vettiin...” (Luuk. 12:5). Jumalalla on valta ottaa nykyi-
nen fyysinen elämä, lisäksi hän omaa vallan herättää 
meidät henkiin–ja jos me olemme tottelemattomia 
emmekä tee parannusta–ja heittää meidät tuliseen 
järveen, josta ei ole tulevaisuudessa ylösnousemusta! 
(Ilm. 20:14–15; 21:8).

Tämä iankaikkisen tuhon mahdollisuus on kes-
keinen syy siihen, miksi Jumala teki ihmiskunnan 
kuolevaiseksi!

Miksi luotu kuolevaiseksi
Muista aikaisemmista oppitunneista, että Jumalan 
hallitusta ei toimeenpantu maapallolla enää arkkien-
keli Luciferin (nyt saatana) ja kolmasosan enkeleistä 
kapinan jälkeen. Jumala loi sittemmin ensimmäisen 

ihmisen, Aadamin, joka sai mahdollisuuden pätevöi-
tyä saatanan tilalle maapallon hallitsijaksi, ja näin 
palauttaa Jumalan hallituksen ja tien. Saatanan seu-
raajaksi pätevöityäkseen ihmisen oli hylättävä saata-
nan ”ottaa” tie, saatanan pahan hallituksen perusta, 
ja valittava Jumalan lain rakkauden (”antaa”) tie, 
Jumalan hallituksen perusta.

Jumalan yleissuunnitelman, tarkoitusperän ihmis-
kunnalle toteutumisen edellytys oli, että ihminen teh-
täisiin ensiksi materiasta. Jos saatana johdattaisi ihmi-
sen ”ottaa” tielle, ihminen voisi muuttua, kääntyä 
takaisin Jumalan rakkauden tielle. Jos ihminen toi-
saalta kieltäytyisi muuttumasta–kieltäytyisi tekemästä 
parannusta synnistä–ihmiselämä voisi lakata, ihmi-
sen ei tarvitsisi kärsiä jatkuvasti vaan hänet voitaisiin 
poistaa aivan kuin hän ei olisi koskaan elänyt.

1. Riisuiko Sana vapaaehtoisesti, etukäteen väliai-
kaisesti iankaikkisen, ylimmän valtansa ja kirkkauten-
sa, tullakseen Jumalasta siitetyksi, syntyäkseen ihmisli-
haksi, kuollakseen ja maksakseen kuolevaisten ihmisten 
syntien rangaistuksen? Joh. 1:1,14; 17:5; Hepr. 2:9; 
Fil. 2:5–8; Room. 5:6–9;1. Piet. 1:19–21; Ilm. 13:8.

kommentti: Jumala valtuutti ihmisen luomisen 
Sanalle (Joh. 1:3). Sana on koko ihmiskunnan Luoja. 
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Oli välttämätöntä, että Sana tuli ihmiseksi. Kun Jee-
sus syntyi, koska hän oli Luojamme, hänen henkensä 
arvo oli suurempi kuin kaiken ihmishengen summa. 
Ihmiset ovat tehneet syntiä ja heille kuuluu kuoleman-
rangaistus (Room. 3:23; 6:23). Jumalan laki vaatii, 
että ihminen kuolee ihmisen tekemän synnin rangais-
tukseksi. Luojamme Jeesus–joka omasi Pyhän Hengen 
täyteyden, eikä tehnyt syntiä (Hepr. 4:15; Joh. 3:34) – 
oli ainoa ihminen, jonka kuolema kykeni maksamaan 
kaikkien ihmisten syntien rangaistuksen. 

Luoja-Jumala ei olisi kyennyt millään muulla taval-
la lunastamaan kuolemanrangaistukseen tuomittua 
ihmiskuntaa. Koska Isä Jumalalla on valta yli elämän 
ja kuoleman, hän herätti Kristuksen kuolleista kuo-
lemattomaan elämään–mahdollistaen herättämisen 
ylösnousemuksessa kuolemattomiksi henkiolennoiksi 
myös ihmiskunnalle (Room. 5:10). 

2. Käskeekö Jumala kaikkia ihmisiä tekemään pa-
rannuksen? Mark. 1:14–15; Apt. 17:30; 2:38. Minkä 
valitsemme, kun teemme parannuksen? 5. Moos. 30:19.

kommentti: Parannuksen teko on kääntymistä pois 
saatanan tieltä ja astumista Jumalan hallituksen tiel-
le. Se tarkoittaa, että hyväksymme   Jumalan hallinnon 
elämäämme hänen rakkauden lakinsa kautta. Se tar-
koittaa, että hyväksymme Jeesuksen Vapahtajaksem-
me ja pian nousevaksi kuninkaaksi–tämän ”toisen 
Aadamin”, joka pätevöityi (kun ensimmäinen Aadam 
epäonnistui) palauttamaan Jumalan hallituksen maa-
pallolle voittamalla saatanan. Myös Kristuksen kanssa 
hallitsevien täytyy pätevöityä kuolevaisen elämänsä 
aikana. Kääntyä pois, hylätä saatanan tie, voittaa joka 
päivä, ja   elää Jumalan rakkauden lain mukaisesti.

3. Syntyvätkö ihmiset, jotka valitsevat elämän ja 
jotka tekevät parannuksen synnistä ja tottelevat Juma-
laa–ensimmäisessä ylösnousemuksessa kuolematto-
miksi hengiksi? 1. Kor. 15:42–54; Joh. 3:3–8.

4. Entä ihmiset, jotka eivät tee parannusta eivätkä 
hyväksy Kristuksen uhria maksuksi synneistään–jot-
ka kieltäytyvät kääntymästä pois saatanan tieltä ja 
alistumasta elämänsä aikana Jumalan hallituksen 
alaisiksi–mitä heille lopulta tapahtuu? Room. 6:23; 
Ilm. 20:14–15; Mal. 4:1–3.

kommentti: Jumala haluaa, että jokaisella ihmi-
sellä on mahdollisuus tehdä parannus ja elää ikuisesti 
(2. Piet. 3:9,1. Tim. 2:3–4). Jumala ei kuitenkaan pa-
kota ketään valitsemaan elämää. Ihmisiä, jotka kieltäy-
tyvät seuraamasta Jumalan iankaikkisen elämän tietä, 
odottaa ”toinen kuolema” – parannusta tekemättömien 
syntisten kohtalo. Näiden ihmisten elämä lakkaa ikui-
sesti. He ovat ikään kuin he eivät olisi koskaan eläneet! 

Näemme nyt, että Jumala loi tärkeästä syystä ih-
misen ensin fyysisestä materiasta, ei hengestä. Jumala 
loi enkelit ennen ihmisen luomista kuolemattomasta 
hengestä–ei kuolevaisesta lihasta ja verestä. Enkeleistä 
kolmasosa teki syntiä kapinoimalla Jumalan hallitusta 
vastaan, mutta syntiä tehneiden enkelien rangaistus ei 
ole fyysinen kuolema.  

Enkelit koostuvat hengestä, he eivät voi kuolla. 
Syntiä tehneet enkelit saavat kantaa rangaistuksensa 
ikuisesti. Heidän rangaistuksensa on menettää Juma-
lan heille antama kunniakas tilaisuus saada toteuttaa 
Jumalan päämäärä maapallolla. Heidän synnistään 
on seurannut ikuinen toivottomuus ja turhautumi-
nen, heidän mielensä on täynnä kaunaa, katkeruutta 
ja kapinaa. Kun enkelien mieli vääristyi, se ei kyennyt 
palaamaan enää tasapainoon. Onni ja ilo poistuivat 
ikuisesti!

Jumalan suunnitelmaan kuului, että jos materiasta 
koostuva ihminen tekisi syntiä ja kieltäytyisi tekemäs-
tä parannusta, hän saisi kuolla–aivan kuin hän ei olisi 
koskaan elänyt. Jumala ei salli parannusta tekemättö-
män ihmisen elää langenneiden enkelien lailla ikuises-
sa henkisessä kärsimyksessä. Suunnitelma kertoo Ju-
malan suuresta armosta kuolevaista ihmistä kohtaan!

Kun Jumala kutsuu ihmistä, ja kun ihminen ym-
märtää tehneensä syntiä, hän voi tehdä parannuk-
sen, kääntyä pois synnistä Jumalan tielle. Kun ihmisen 
kurssi muuttuu, hän voi elää Jumalan avulla Jumalal-
le kuuliaisena, kasvaa henkisessä tiedossa ja kehittää 
Jumalan kaltaisen luonteen–voittaa väärät tottumuk-
set, heikkoudet ja viat. (Lisää asiasta myöhemmin.) 
Tämä kaikki tapahtuu vapaan valinnan kautta, jo-
kaisen ihmismielen vapaasta tahdosta, mikä on tämän 
oppitunnin ydin!

Kaikista Jumalan fyysisistä luomuksista ainoastaan 
ihminen omaa ihmeellisen kyvyn ajatella, järkeil-
lä, suunnitella ja tehdä johtopäätöksiä uuden tiedon 
perusteella. Eläimet eivät ymmärrä hyvän ja pahan 
käsitteitä. Eläimet eivät kadu. 

Oletko koskaan miettinyt, miksi näin on? Olet-
ko koskaan pohtinut, miksi eläinaivot ja ihmismieli 
eroavat valtavasti toisistaan?

Eläinaivot vs. ihmismieli 
Eläinaivojen ja ihmismielen välillä on läpipääsemätön 
kuilu. Evoluutioteoria olettaa, että ihmiset ovat eläi-
miä. Evoluutioteoria ei ole pystynyt kuitenkaan selit-
tämään eläinaivojen–vaiston–ja ihmismielen luovuu-
den, järkeilyn ja älyn–puuttuvan eläinvaiston–välistä 
valtavaa eroa.



Luomisessa alemmille elämän muodoille  
“ohjelmoitiin” vaisto. Hanhet muuttavat  
aikataulussa, majavat kaatavat puita ja  

rakentavat patoja, vastasyntyneet vasikat nousevat 
jaloilleen heti synnyttyään etsimään  

ravintoa. Karhut nukkuvat talvikuukausina, 
eivätkä tuhannet mehiläissukupolvet “unohda”, 

miten mehiläispesiä rakennetaan.
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Ihmiselle annettiin Jumalan mielen kaavan mukainen 
ihmismieli. Ihminen kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan 
suunnitelmansa taitavammin kuin ylin eläin. Ihminen kykenee 
säveltämään ja tuottamaan kaunista musiikkia, rakentamaan 
toistoaskareisia robotteja, ja suuntaamaan seikkaperäisesti 
ihmisen kuuhun. Ihminen kykenee taitaviin käden töihin ja 
ihmisen yhteisasiantuntemus saa aikaan korkeita pilvenpiirtäjiä. 
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Joidenkin eläinten fyysiset aivot ovat yhtä suu-
ria tai suurempia kuin ihmisaivot, ne omaavat myös  
monimutkaisen aivokuoren–mutta niiltä puuttuu äly, 
logiikka, itsetietoisuus ja ihmisen omaamaa luovuus.

Delfiinin, valaan ja norsun fyysiset aivot ovat ih-
misaivoja suuremmat, simpanssin taas jonkin verran 
pienemmät. Ihmisaivojen voidaan sanoa olevan laa-
dullisesti ylivoimaisemmat, mikä ei kuitenkaan seli-
tä niiden ylivoimaista   älykkyyttä eikä toimintaa. Ih-
misaivojen kapasiteetti on ylivoimaisesti eläinaivoja 
suurempi. Katsotaan ja ymmärretään, miksi näin on.

1. Luotiinko eläimet Jumalan kuvaksi–vai luotiinko 
jokainen oman lajinsa mukaiseksi? 1. Moos. 1:21,24–
25. Kuka luotiin Jumalan ”kuvaksi” ja ”kaltaiseksi”? 
1. Moos. 1:26–27. Oliko ihmisen määrä hallita 
kaikkia luotuja olentoja? Jae 26.

kommentti: Jakeet paljastavat Jumalan suuren 
suunnitelman–Jumalan perimmäinen tarkoituksen 
ihmiskunnalle. Kun Jumala muovasi Aadamin maan 
tomusta, Aadam tehtiin–ulkomuodoltaan–itse Juma-
lan ”kaltaiseksi”! Jumala ei tehnyt muita olentoja it-
sensä savikopioksi. Jumalan ainutlaatuinen muoto suo-
tiin yksin ihmiselle, koska ihmiselle luotiin potentiaali 
tulla Jumalaksi!

Eläimille luotiin kullekin lajille soveltuivat aivot. 
Ne eivät omaa Jumalan ainoastaan ihmiselle anta-
maa mieltä ja luonnetta. Yhdellekään eläimelle ei 
annettu mielenvoimaa–kykyä ajatella, järkeillä, tehdä 
valintoja ja päätöksiä–kuten ihmiselle! 

Mieli ja luonne ovat ihmisen eläimestä erottavia 
erityisominaisuuksia! 

Eläimen mieli ei kykene järkeilemään, se ei tiedos-
ta itseä. Eläimillä on vaisto. Jumala on ”ohjelmoinut” 
eläinaivoihin erityisiä vaistomaisia taitoja, joidenka 
kautta ne voivat elää ja toimia tietyllä tavalla. Eläimet 
seuraavat vaistomaisia ruokinta-, pesintä-, vaellus- ja 
lisääntymistapoja; Majava rakentaa patoja, linnut ra-
kentavat pesiä, jne. Nämä taidot peritään–ne eivät ole 
loogisen, kognitiivisen ajatteluprosessin tulos.

Miljoonat lintuparret vaeltavat joka vuosi talven lä-
hestyessä pohjoiselta pallonpuoliskolta etelään. Linnut 
eivät ”järkeile” matkaamista, eivät ”suunnittele” mat-
kareittiä. Ne jättävät tietyn sisäisen signaalin–sisäisen 
herätyskellon–soidessa kesäiset ruokapaikkansa poh-
joisessa ja matkustavat satoja, joskus tuhansia kilomet-
rejä etelään. Tutkijat tarkkailevat tätä hämmästyttävää 
eläinten vaistotoimintaa–mutta eivät ymmärrä täysin, 
miten tai miksi ne toimivat.

Kunkin lintulaji rakentaa erityyppisen pesän, syö 
erilaista   ruokaa, monet muuttavat eri aikaan eri 

paikkaan, ja silti mikään toimi ei ole niiden suunnittele-
ma. Niillä on vain kyky ja alttius toimia kaikkivaltiaan 
Jumalan niihin luoman vaiston mukaisesti.

Ihmismieli poikkeaa suuresti eläinvaistosta. Ihmi-
nen pystyy suunnittelemaan eri tapoja saman asian 
toteuttamiseksi, tai ennalta suunnitellun tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ihminen voi hankkia tietoa, pohtia 
tietoa. Ihminen kykenee vetämään johtopäätöksiä, 
tekemään päätöksiä ja toimia tahtonsa mukaisesti 
ennalta mietityn suunnitelman mukaisesti.

Jokainen ihminen kykenee suunnittelemaan ja 
rakentamaan erityyppisen talon toisista ihmisistä 
poikkeavia malleja ja rakennusmateriaaleja käyttäen. 
Ihmiset syövät monella eri tavalla valmistettuja elin-
tarvikkeita. Ihmiset voivat valita täysin toisistaan 
poikkeavan   elämäntavan. Ihminen voi–jos hän ha-
luaa–muuttaa elämäntapansa! Ihminen ei toimi vais-
ton varassa. Ihmistä ei säädä sarja ennalta määrättyjä 
elämänkuvioita.

Ihminen voi valita vapaasti – itse päättämällään 
tavalla. Ihminen voi suunnitella käytössääntöjä ja 
harjoittaa itsekuria. Ihminen voi kehittää ideoita ja 
arvioida tietoa, koska hän omaa Jumalan oman mie-
len mukaisen mielen! Ihminen voi laatia, suunnitella ja 
saada suunnitelmansa toteutumaan, koska hän omaa 
Jumalan osittaisen luomiskyvyn!

Ainoastaan ihminen voi ihmetellä: ”Miksi synnyin? 
Mikä on elämä? Mikä on kuolema? Onko ihmisen ole-
massaololla tarkoitus?” Ihminen, toisin kuin eläimet, 
ei ainoastaan ”tiedä”, miten suorittaa tiettyjä asioita, 
vaan tietää tietävänsä–on tietoinen omaamastaan 

”tietoisuudesta”. Ihminen käsittää, on tietoinen itsestä, 
tajuaa olevansa ainutlaatuinen olento.

Nämä mielen ja luonteen ominaisuudet tekevät 
ihmisestä Jumalan ainutlaatuisen fyysisen luo-
mistyön. Jumala on jakanut ihmiselle osan ominai-
suuksistaan. Jumala odottaa, että ihminen kehittää 
Jumalan täydellisen mielen ja pyhän luonteen, tulee 
Jumalan hengellisen ”kuvaksi” (Matt. 5:48) – samalla 
tapaa kuin ihminen on nyt Jumalan fyysinen ”kuva”. 

”Ihmisen” henki saa aikaan eron!
Ihminen luotiin omaamaan Jumalaan erityislaatuinen 
suhde, mikä puuttuu eläimiltä täysin. Ihminen tehtiin 
Jumala-lajin kaltaiseksi. Ihminen tehtiin Jumalan ku-
vaksi, jotta hän voisi syntyä Jumalaperheeseen! 

Jotta Jumala voisi tehdä kuolevaisen ihmisen 
omaksi kuvakseen, ihmisen piti omata Jumalan mie-
len mukainen mielenvoima. Ihmismieli on ihmisen 
merkittävin ominaisuus.



tallennettu tieto Kirjastossa tallennetun tiedon lailla ihmisen “ ihmis”-henki tallentaa 
viiden aistin kautta aivoihin tulevan tiedon. Kuvassa lukusali British Museum, Lontoo.
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Mikä erottaa ihmiskunnan eläinkunnasta? Mikä 
antaa ihmiselle jumalatasoisen älyn?

ihmisaivoissa on eläinaivoista puuttuva, niistä erot-
tava ei-fyysinen komponentti, joka tekee ihmisestä 
ainutlaatuisen!

1. Vaikka ihminen ei omaa kuolematonta sielua, 
jonka kautta ihminen voisi elää ruumiista erillään 
kuoleman jälkeen (muista, että ihminen on kuolevai-
nen sielu), puhuuko Raamattu kuitenkin ”hengestä 
ihmisessä”? Job 32:8,18; Sak.12:1; 1. Kor. 2:11.

kommentti: Monet Raamatun kohdat kertovat, että 
ihmisessä on ”henki”! Tämä henki ei ole ihminen–se on 
ihmiseSSÄ oleva henkiolemus. Kun henkiolemus liittyy 
ihmisen fyysisiin aivoihin, se muodostaa ihmismielen. 
Se antaa ihmisaivoille ainutlaatuisen älyn ja persoonal-
lisuuden–kyvyn ajatella rationaalisesti ja tehdä vapaa-
seen tahtoon perustuvia päätöksiä. Se antaa kyvyn op-
pia matematiikkaa, kieliä sekä muun tyyppistä tietoa; 
musiikkia, taidetta, puutöitä, lentämistä, jne.

Ihmisen sisässä oleva henki ei omaa tietoisuutta 
itsestään. se ei ole ”kuolematon sielu.”

2. Eroaako tämä ”henki ihmisessä” selvästi Jumalan 
Pyhästä Hengestä? 1. Kor. 2:11.

kommentti: Jokaisessa ihmisessä olevaa henkeä voi-
daan kutsua ”ihmishengeksi”, vaikka kyseessä on hen-
kiolemus, ei fyysinen materia. Se ei ole ”henkiolento” 
eikä Pyhä Henki. Se ei ole itse ihminen vaan henki-
olemus ihmisessä. Se ei ole sielu–fyysinen ihminen on 
sielu.

Ihmisen henki tulee ihmiseen–kun elämä alkaa he-
delmöityksessä–aivan kuin jumalallinen elämä alkaa 
hengellisessä hedelmöityksessä, kun Pyhä Henki tulee 
ihmiseen (lisää tästä myöhemmin). Ihmisen henki ei 
kuitenkaan tuo ihmiselämää–ihmiselämä on fyysi-
sessä veressä, elämän hengen hapettamassa (3. Moos 
17:11). Ihmishenki antaa ihmisaivoille älyn. Tämä 
ei-fyysinen ihmisaivojen osa puuttuu eläinaivoista.

Henki ihmisessä on henkiolemus, aivan kuin mate-
riaalisen maailman ilma on kaasuolemus. Tämä ”ihmi-
sen” henki ei voi nähdä. Fyysiset aivot näkevät silmien 
kautta. Henkilössä oleva ihmishenki ei voi kuulla. Aivot 
kuulevat korvien kautta. Ihmishenki ei voi ajatella. Aivot 
ajattelevat–vaikka ihmishenki mahdollistaa ajattelun 
huomattavasti eläinaivoja korkeammalla tasolla.

Ihmisen henki toimii kuin tietokone; se antaa ai-
voille niiden psyykkisen ja henkisen kyvyn. Aivojen 
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silmien, korvien- ja aistien kautta saama tieto ”oh-
jelmoituu” välittömästi henkitietokoneeseen. Kaikki 
muisti tallentuu henkitietokoneeseen. ”Tietokone” va-
litsee aivoille hetkessä perusteluprosessiin tarvittavan 
osan miljoonista tietobiteistä. Toisin sanoen muisti 
tallentuu ihmishenkeen, ehkä lisäksi myös aivojen 

”harmaaseen aineeseen”.
Ihmishenki on myös keino, jonka kautta Jumala 

mahdollistaa ihmisen ja Jumalan välisen suhteen. 
(Lisää tästä pian.)

Myös eläimet näkevät, kuulevat, haistavat, mais-
tavat ja tuntevat, mutta niiden aistien kautta kokema 
ei tallennu ihmishengen lailla. Niiltä puuttuu henki, 
joka toimittaisi fyysisten aivojen ajattelu-, päättely- ja 
tiedonhankintaprosesseja.

3. Miksi maailma ymmärrä totuutta ihmisessä 
olevasta ”ihmisen” hengestä? Ilm. 12:9.

kommentti: Paholainen on pettänyt koko maail-
man lähes kaikkia Jumalan totuuksia koskien! ”Henki 
ihmisessä” -totuus on niin tärkeä, että saatana vääristi 
ja turmeli tämän ihmeellisen tiedon jo kauan sitten. 
Saatana hämärsi ihmisten mielet ja petti ihmiset us-
komaan suuren valheen jo Aadamin ja Eevan aikana.

4. Minkä suuren valheen saatana kertoi Eevalle? 
1. Moos. 3:4.

kommentti: Tässä meillä on tänään yleisen ”sielu 
on kuolematon” -opin alkuperä! Saatana uskotteli Ee-
valle, että tämä ”ei suinkaan kuolisi” – että Eevalla 
oli ”kuolematon sielu”, joka eläisi ikuisesti. Eeva uskoi 
sinisilmäisesti valheen! Suurin osa maailman ihmi-
sistä uskoo edelleen muunnelman tästä muinaisesta 
valheesta!

Tarvitaan toinen henki 
Ihminen omaa älyllisen kyvyn suunnitella kuuhun 
menevän avaruusaluksen, keksiä tietokoneen ja hyö-
dyntää muilla ihmeellisillä keinoilla fyysistä materiaa. 
Ihminen on kuitenkin viimeisen 6000 vuoden aikana 
osoittanut olevansa kykenemätön ratkaisemaan maa-
pallon ihmisten ongelmia ja estämään pahuutta. Mik-
si näin? Tämän maailman ongelmat ovat luonteeltaan 
hengellisiä, luonnollinen ihminen ei kykene yksinker-
taisesti ratkaisemaan hengellisiä ongelmia. Tehdessään 
tietokoneen tai lentäessään kuuhun ihminen käsittelee 
fyysistä ainetta, jota hän voi ymmärtää hänessä olevan 
ihmishengen kautta. Ihminen ei kykene kuitenkaan 
ratkaisemaan ihmisten välisiä ongelmia, joka vaatii 
hengellisten periaatteiden ymmärtämistä ja sovelta-
mista, joita ei ihminen voi ymmärtää eikä toteuttaa 
ilman mielensä toista, hengellistä elementtiä!

1. Voiko ihmismieli–pelkkä ihmishenki–ymmärtää 
Jumalan hengellisiä asioita? 1. Kor. 2:9–11. Mitä on li-
sättävä–jotta ihminen kykenee todella ymmärtämään 
hengellisesti ilmoitettua tietoa? Jae 11, viimeinen osa; 
jae 14.

kommentti: Ihminen luotiin tarvitsemaan toista 
henkeä–Jumalan Pyhää Henkeä! Ihminen ei voi taju-
ta inhimistiedon asioita ilman ihmishenkeä, eikä hän 
voi tajuta Jumalan asioita–hengellistä tietoa–ilman 
ihmiseen lisättyä Jumalan Henkeä.

Eläinaivot–vaikka lehmän–eivät voi ymmärtää 
ihmisen asioita ilman ihmishenkeä, ja yhtä varmasti 
ihmismieli ei voi ymmärtää jumalatason hengellisiä 
totuuksia ilman Pyhää Henkeä!

Edes viisaimmat tiedemiehet ja filosofit eivät voi 
tuntea eivätkä ymmärtää luonnollisessa mielessään 
hengellisiä totuuksia. Jumalan totuus on heille ”hul-
lutus”. Luonnollisen ihmisen ihmishenki on rajoitettu 
materiaaliseen tietoon. 

Hengellisiä asioita ei voi nähdä paljain silmin, ei 
kuulla korvilla eikä tuntea käsin. Ihmismieli, joka vas-
taanottaa tietoa ainoastaan fyysisten aistien välityk-
sellä, ei voi koskaan ymmärtää hengellisiä käsitteitä ja 
periaatteita ilman Jumalan Pyhää Henkeä.

2. Ilmoittiko Jumala, että ihmisen luominen on 
kaksivaiheinen? 1. Kor. 15:45–49. Onko ihmisen syn-
nyttävä uudelleen päästäkseen Jumalan perheeseen tai 
valtakuntaan? Joh. 3:3–8.

kommentti: Kuolevainen ihminen luotiin epä-
täydelliseksi. Ihmisen täydellinen luominen toteutuu 
kahdessa vaiheessa: 1) fyysinen vaihe, joka saatettiin 
päätökseen ensimmäisessä ihmisessä Aadamissa; ja 
2) hengellinen vaihe, joka alkoi toisessa Aadamissa, 
Jeesuksessa Kristuksessa. Ihminen tarvitsee toisen, 
hengellisen vaiheen saavuttamiseksi toisen Hengen– 
Jumalan Pyhän Hengen.

3. Miten me saamme Pyhän Hengen? Apt. 2:38; 
Joh. 7:37–39.

kommentti: Voimme saada Jumalan Pyhän Hen-
gen lahjan Kristuksen, toisen Aadamin kautta. Kun 
teemme parannuksen ja uskomme Jeesukseen Kris-
tukseen, jonka kuolema maksoi synnin rangaistuk-
sen sijastamme, meidät sovitetaan Jumalan kanssa ja 
vastaanotamme Jumalan Pyhän Hengen lahjan, joka 
lisätään–meidän ihmishenkeemme.

4. Tuleeko meistä siitettyjä Jumalan lapsia? 1. Piet. 
1:3 (alkuteksti, siittänyt meidät); Room. 8:14–17. (Pa-
lauta oppitunnista 8 ihmeellinen tosiasia mieleesi.)

kommentti: Jokainen aikuinen ihminen on hengel-
lisesti katsoen ”muna” tai ”munasolu”. Hengellisessä 
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munasolussa on tuma, ihmismieli yhdessä ihmis-
hengen kanssa. Hengellinen, jumalallinen, kuole-
maton elämä saapuu siihen Isältä Jumalalta Pyhän 
Hengen kautta. Tämä Jumalan Henki yhtyy ihmi-
sen munasolun tumaan, ihmishenkeen ja -mieleen.  
Henki antaa meille jumalaisen luonnon (2. Piet. 1:4), 
aikaisemmin meillä oli pelkästään lihallinen luonto.

Samalla lailla kun fyysisen miehen siittiö lähestyy 
ja yhdistyy munasolun tumaan, myös Jumalan Henki 
yhdistyy ihmishenkeen ja mieleen! Jumalan Henki 
yhdistyy ja todistaa meidän henkemme kanssa, että 
olemme nyt siitettyjä Jumalan lapsia! (Room. 8:16). 

Kun Jumalan Pyhä Henki yhdistyy ihmismieles-
sä ihmishenkeen, se saa aikaan kaksi asiaa: 1) Hen-
ki antaa mielelle kyvyn ymmärtää hengellistä tietoa–
ymmärtää Jumalan asioita, joita lihan mieli ei voinut 
ymmärtää; 2) Henki siittää ihmisessä jumalallisen, 
iankaikkisen elämän–Jumala-elämän–joka mah-
dollistaa myöhemmän syntymisen Jumalaperheeseen 
kokonaan Hengestä koostuvaksi jumalolennoksi. 

5. Olisiko Aadam ja Eeva voitu siittää Jumalan 
Pyhästä Hengestä? 1. Moos. 2:9,16–17.

kommentti: Edellisessä oppitunnissa selitettiin pe-
rusteellisesti, että ensimmäiselle ihmiselle tarjottiin va-
paasti toista ihmisen tarvitsemaa henkeä. Eedenin puu-
tarhassa oli kaksi symbolista puuta, joista ”elämän puu” 
edusti Jumalan Pyhää Henkeä. Elämän puun hedel-
män syöminen olisi merkinnyt Jumalan Pyhän Hengen 
vastaanottamista. Pyhä Henki olisi liittynyt ihmisen 
ihmishenkeen, hedelmöittänyt ihmisen hengellisesti 
siitetyiksi (ei vielä syntyneeksi) Jumalan lapseksi.

Kun ensimmäiset vanhempamme söivät ”hyvän- ja 
pahan tiedon puun” hedelmää, he hylkäsivät Juma-
lan Hengen, joka olisi siittänyt heihin Jumalan oman 
elämän ja olisi saanut heidät ymmärtämään Jumalan 
ilmoittamaa hengellistä tietoa. Vanhemmillemme ja 
heidän jälkeläisilleen ei tarjottu enää Jumalan Henkeä. 
Ihmiskuntalle tarjottiin siitä lähtien vain rajoitettua ma-
teriaalista tietoa ja ymmärrystä–harvoja Jumalan tehtä-
vään kutsumia yksilöitä lukuun ottamatta (Joh. 6:44).

6. Milloin Hengestä siitetyt kristityt synty-
vät Jumalan henkiperheeseen? 1. Kor. 15:50–53; 
1. Tess. 4:16–17.

kommentti: Hengestä siitetty kristitty omaa nyt eh-
dollisen iankaikkisen elämän Isältä saadun määräosai-
sen Hengen kautta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 
kristitty olisi kuolematon henkiolento. Hän ei koostu 
vielä Jumalan Hengestä, hän on pelkästään Jumalan 

”perillinen” (Room. 8:16–17) – ei ole vielä perinyt eikä 
omista, ei vielä ”uudestisyntynyt”. Kristuksen palates-

sa maan päälle kuninkaiden Kuninkaana, Jumala suo 
ihmiselle, jossa Pyhä Henki asuu, kuolemattomuuden 
Henkensä kautta (Room. 8:11). 

Ihmisäiti ravitsee hedelmöitettyä alkiota, myö-
hempää sikiötä, syntymään saakka; samoin siitettyä 
kristittyä, joka ei ole vielä syntynyt Jumalaperheeseen, 
pitää ravita hengellisesti hengellisen äidin–Jumalan tosi 
seurakunnan kautta. Jumalallinen elämä on tullut 
vasta siitetyksi, nyt sen täytyy kasvaa, kunnes syntymä 
on mahdollinen!

Miksi meidän täytyy  
kasvaa hengellisesti

Jumalan tarkoitusperään ihmisen luomiseksi sisältyy 
ihmisessä vanhurskaan hengellisen luonteen kehittämi-
nen! Jumalan tarkoitus oli, että ihminen–jolle oli an-
nettu lahjaksi mieli ajatella, päätellä, järkeillä–omaisi 
lopulta JUMALAN mielen ja luonteen!  

Jumalan päämäärä ihmisen luomisessa on lisääntyä; 
luoda itsensä kaltainen, täydellinen hengellinen luonne. 
Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi–Ju-
malan muotoiseksi ja mielen omaavaksi–jotta Jumala 
voisi kehittää Jumalan kaltaisen luonteen ihmisessä.

1. Kehotetaanko hengestä siitettyjä kristittyjä kas-
vamaan hengellisesti? 2. Piet. 3:18; 1. Piet. 2:1–2. 
Kenen kaltaiseksi meidän on määrä lopulta tulla? 
Matt. 5:48; Ef. 4:15; 1. Joh. 3:2,9.

kommentti: Ihmiskeho ja -aivot muovautuvat vä-
hitellen raskauden aikana, samoin Jumalan pyhän 
ja vanhurskaan luonteen täytyy alkaa muodostua ja 
kasvaa, kun ihminen siitetään Jumalan Hengestä.

On selvää, ettei ihmisen luonne voi muodostua 
nykyelämän aikana absoluuttisen täydelliseksi. Pro-
sessi on valmis vasta kun synnymme Jumalasta; vas-
ta ylösnousemuksessa tulemme täydellisiksi kuten Isä 
ja Kristus. Jumalan tarkoitus on, että kasvamme nyt 
päivittäin. Jumalan kaltainen hengellinen luonne ke-
hittyy tottelemalla Jumalan käskyjä, voittamalla ja 
kun poistamme synnin elämästämme–kun kasvamme 
kuolevaisina kohti hengellistä täydellisyyttä! 

Täydellistä, pyhää luonnetta ei voi luoda yhtäkkiä, 
se on kehitettävä ajan ja kokemuksen kautta. Juma-
la on varannut ajanjakson, jonka aikana ihminen saa 
oppia, että ainoastaan Jumalan elämäntapa tuo rau-
han, onnen, ja ilon, todellisen yltäkylläisen elämän. 
Opimme nyt, että synti aiheuttaa pelkästään surua, 
kurjuutta, kärsimystä ja kuolemaa.

2. Millä tärkeällä keinolla meidän on määrä kas-
vaa, kun olemme Jumalan siittämiä? Matt. 4:4; 
2. Tim. 3:16–17.
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kommentti: Kun Jumala siittää meidät ja saamme 
Pyhän Hengen, meistä tulee hengellisiä ”alkioita”. Tar-
vitsemme hengellistä ravintoa kasvaaksemme hengelli-
sesti. Kohdussa olevan alkio tarvitsee elämää antavaa 
ravintoa äidin istukan kautta, myös me tarvitsemme 
ravintoa Jumalan sanasta. Jeesus sanoi: ”Ne sanat, jot-
ka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä” 
(Joh. 6:63). Nämä sanat on kirjattu Raamattuun–ja 
Jeesus sanoi, että meidän on elettävä jokaisesta Juma-
lan sanasta (Matt. 4:4). Saamme elämää antavia sano-
ja Raamattua lukemalla, tutkimalla ja lukemaamme 
mietiskelemällä (pohtimalla).

Hengellisen luonteen kehittyminen vaatii aikaa ja 
tulee paljolti kokemuksen kautta–Jumalan sanaa joka-
päiväisessä elämässä käytännössä soveltamalla. Ihmi-
nen rakentaa Jumalan vanhurskaan luonteen oppies-
saan Jumalan Pyhän Raamatun ilmoituksen kautta 
erottamaan oikean väärästä–oikeat arvot vääristä–to-
tuuden erheestä, valitsemaan oikean, hylkäämään 
väärän, vastustamaan väärää ja toimimaan oikein 
Jumalan Pyhän Hengen avulla! Hengellisen tiedon ja 
hengellisen luonteen kasvaminen on asteittainen, koko 
elämän ajan jatkuva prosessi.

3. Onko myös rukous tärkeä hengelliselle kasvulle 
ja voittamiselle? Matt. 6:5–15; Ef. 6:18.

kommentti: Rukous on Raamatun tutkimisen 
ohella ehdottoman välttämätön asia. Omaksumme 
hengellistä ravintoa henkilökohtaisessa, päivittäises-
sä yhteydessä Jumalaan. Kun tutkit Raamattua, Ju-
mala puhuu sinulle. Kun rukoilet, sinä puhut Juma-
lalle. Opit tuntemaan Jumalan samalla tavalla kuin 
henkilön hänen kanssaan keskustelemalla.

4. Onko kristillinen yhteys Jumalan hengellises-
ti siittämiin ihmisiin, Jumalan seurakuntalaisten 
rakastaminen, myös tärkeä keino kasvaa Jumalan 
luonteessa? 1. Joh. 1:3,7; Hepr. 10:25.

5. Mikä on Jumalan seurakunnan osa yksityi-
sen kristityn hengellisessä kasvussa? Gal. 4:26 ja 
Hepr. 12:22–23; Apt. 20:28; Ef. 4:11–15.

kommentti: Jumalan seurakunta on kaikkien Ju-
malan Pyhästä Hengestä siittämien hengellinen ”äiti”. 
Jumala asettaa kutsumansa pastorit seurakuntaansa 
”ruokkimaan laumaa”, jotta yksittäiset jäsenet voivat 
kasvaa hengellisesti. Kristuksen pastoreilla on vastuu 
opastaa, opettaa ja neuvoa seurakunnan jäseniä. Aivan 
kuin ihmisäiti ruokkii siitettyä lasta kohdussa istukan 
ja napanuoran kautta, myös Jumalan lapsia ruokitaan 
tosi seurakunnassa hengellisellä ravinnolla.

Ihmisäiti kantaa syntymätöntä lastaan ruumiin-
sa osassa, jossa se on fyysiseltä vahingolta suojassa, 

Jumalan seurakunnan tehtävä on myös suojata siitetty-
jä Jumalan lapsia hengelliseltä haitalta–väärien pasto-
reiden vääriltä opeilta, jotka saattavat vaikuttaa Kris-
tuksen edustajilta, mutta jotka todellisuudessa (joko 
tahtoen tai tahtomattaan) edustavat saatanaa ja tämän 
tietä (2. Kor. 11:13–15). 

6. Milloin meistä, jos olemme Hengestä siitetty-
jä kristittyjä, tulee Jumalan perheen täysikasvuisia 
jäseniä? 1. Tess. 4:16–17;  Fil. 3:20–21; 1. Joh. 3:2. 

kommentti: Kun meidät herätetään vihdoin kuol-
leista ja muutetaan kuolevaisesta lihasta kuolematto-
maksi hengeksi Kristuksen palatessa, uskomattoman 
suuri ihmispotentiaali käy todeksi. Me synnymme 
Jumalaperheeseen ja omaamme Jumalan luonteen 
täyteyden!

Kuolevaisten ruumiit palaavat maan tomuksi. Mi-
ten Jumala palauttaa ylösnousemuksessa ruumiiden 
elämän aikaisen ulkoasun ja kerätyn tietomäärän 
entiselleen? Entä elämän aikana kehitetyn vanhurs-
kaan luonteen? Vastaus kysymyksiin löytyy ”hengestä 
ihmisessä”!

Hengen ”tallennus”  
mahdollistaa ylösnousemuksen 

Jumalan miehet, kuten Aabraham, Mooses, Daavid 
ja Daniel, kuolivat tuhansia vuosia sitten, mutta saa-
tetaan Kristuksen tullessa uudelleen elämään. Nämä 
koostuivat katoavasta lihasta ja verestä ja heidän ruu-
miinsa hajosivat ja palasivat maan tomuksi jo kauan 
sitten. Miten heidät voidaan palauttaa entisen laisiksi, 
yksilöllisiksi persooniksi? Jumala kykenee jollain ta-
valla säilyttämään ihmisen muodon, ulkonäön, mielen 
ja luonteen.

Muista, että jokainen henkilö omaa hedelmöitty-
mishetkestä erillisen ”ihmisen” hengen. Korostimme 
jo edellä, ettei tämä ihmishenki anna elämää, ei näe, 
kuule, tunne eikä ajattele, vaan antaa aivoille mielen 
vallan. Tämä ihmishenki tallentaa kaiken viiden ais-
tin kautta saadun tiedon, se tallentaa myös ihmiselä-
män aikana saavutetun luonteen. ”Henki ihmisessä” 
tallentaa myös yksilön persoonallisuuden sekä kehon 
fyysisen rakenteen! 

Vertaa sitä kuvanveistäjän muottiin. Kun kuvan-
veistäjä tekee ihmispronssipatsaan, hän valmistaa 
ensin haluamansa muotoisen savi- tai kipsimallin, 
josta hän tekee onton muotin, joka on tarkka kopio 
alkuperäismallista.

Ihmishenki ei ole ontto, mutta toimii muotin 
tavoin; säilyttää ihmisen muistin, luonteen ja 
ulkomuodon.



muotti Muotin tapaan “ ihmis”-henki tallentaa 
yksilön piirteet, luonteen, muistin ja persoonallisuuden.
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1. Mitä ihmishengelle tapahtuu ihmisen kuollessa? 
Saarn. 12:7.

kommentti: Kun ihminen kuolee, kaikki tietoisuus 
lakkaa (Saarn. 9:5, Ps. 146:4). Fyysiset aivot hajoavat, 
mutta ihmisen tietoisuuden mahdollistanut, ihmisai-
voista erillään oleva henki, joka ei ole tiedosta itses-
tään, palaa Jumalan tykö. Jumala säilyttää hengen 
tallennuksen koskemattomana ylösnousemukseen asti! 
Ihmishenki on ihmisen ainesosa, joka mahdollistaa 
yksilön olemassaolon palauttamisen, miksi Raamattu 
kuvaa kuolleiden olevan ”unessa” kuoleman aikana 
(Dan. 12:2).

2. Millaisen ruumiin Kristuksessa kuolleet saavat 
ylösnousemuksessa? Fil. 3:20–21; 1. Kor. 15:42–44,52.

kommentti: Jumala antaa Pyhän Hengen saaneelle 
henkilölle ylösnousemuksessa henkimuotin muotoisen 
henkiruumiin. Ylösnoussut olento koostuu henges-
tä, ei materiasta kuten ihmismalli. Ylösnousemuksessa 
henkilö herää yhtäkkiä eloon henkimuodossa, seu-
raavassa kuoleman jälkeisessä tietoisuuden välähdyk-
sessä. Henkilön muisti on ennallaan, hänen ulkonä-
könsä muistuttaa ihmiselämän aikaista ruumista. Jopa 
sormenjäljet   ovat ennallaan. 

Myös henkilön luonne, jonka hän salli Jumalan 
rakentaa itseensä, on tallella. Hän tulee olemaan elossa 
ikuisesti! Isän Jumalan lailla, hänet on asetettu omas-
ta tahdostaan sellaiseksi, että hän ei voi tehdä syntiä 
(1. Joh. 3:9).

Ylösnousemuksen ruumis ei ole sama kuin ihmisen 
elinaikainen lihasta ja verestä koostuva ihmisruumis. 
Jumala ei muuta lihaa ja verta hengeksi. Lihasta ja 
verestä koostunut fyysinen ruumis hajoaa kuoleman 
jälkeen, mutta ruumiissa ollut henki, säilyttää ku-
vanveistäjän muotin lailla henkilön muodon, muistin 
ja luonteen koskemattomana. Tämä henkimuotti 
ei muutu–vaikka ylösnousemus tapahtuisi tuhansia 
vuosia kuoleman jälkeen.

3. Entä ne, joita ei kutsuttu ihmiselämän aikana, 
jotka eivät saaneet Pyhää Henkeä ennen kuolemaansa? 
Ilm. 20:11–12.

kommentti: Jumalan Pyhän Hengen omanneet 
kuolleet (ja toisen tulemisen aikaan elävät) pyhät herä-
tetään ensimmäisessä ylösnousemuksessa (Ilm. 20:4–5), 
ja he saavat hallita Jeesuksen Kristuksen morsiamena ikui-
sesti! (Ilm. 19:7). Kuten jo totesimme, he ovat nyt kuo-
lemattomia, herätetty kirkkaassa henkiruumiissa, 
ja heidän kasvonsa hehkuvat kuin aurinko.

Kaikki muut, ne, joita Jumala ei kutsunut heidän ih-
miselämänsä aikana, herätetään Jumalan valtakunnan 

tuhat vuotta kestävän hallituskauden jälkeen suu-
ren, valkean valtaistuimen tuomiolle (Ilm. 20:11–12). 
Heidät herätetään toisessa ylösnousemuksessa kuole-
vaisina, aivan kuin ennen, fyysisessä ruumiissa, joka 
koostuu lihasta ja verestä. He saavat suurella tuomio-
kaudella ”kutsun” – heidän silmänsä avataan Jumalan 
totuudelle.

Lopuksi tulee kolmas ylösnousemus 
(Ilm. 20:13–15) ihmisille, joita Jumala kutsui kuo-
levaisen ihmiselämän aikana, mutta jotka hyl-
käsivät tai kääntyivät Jumalan totuudesta. He 
joutuvat, yhdessä suuren, valkean valtaistuimen 
tuomiolla hylkäävien ihmisten kanssa tuliseen 
järveen (2. Piet. 3:10–11), mikä on toinen, pysy-
vä kuolema. Kaikki muut ihmiset on jo muutettu 
pysyvästi kuolemattomiksi henkiolennoiksi! 

Voimme nyt nähdä Luoja-Jumalan selvän, suu-
ren tarkoitusperän fyysisen luomakuntansa ainut-
laatuiselle luomukselle, ihmiselle. Kuolevainen 
ihminen voidaan herättää kuolleista, saavuttaa kuo-
lemattomuuden ylösnousemuksessa–ja olla ikuisesti 
maailmankaikkeutta hallitsevan Jumalan perheen 
jäsen!
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levaisena ihmisenä voidakseen olla tahraton uhrilam-
mas, joka maksaisi vaadittavan, valtavan hinnan koko 
ihmiskunnan synneistä (Joh. 1:14). Mitä jos Sana 
tekisi syntiä? Sanan kuolema olisi maksanut ainoas-
taan hänen oman syntinsä. Lisäksi häntä ei olisi voitu 
herättää kuolleista, mikä olisi jättänyt jäljelle pelkän 
yhden Jumalan, vailla Vapahtajaa–vailla perhettä; 
ihmiskunnan vailla tulevaisuutta!

Suunnitelman riskialttius saattaa hyvinkin selittää, 
miksi se oli Jumalan suunnitelma B! Kuvittele Juma-
laa, josta tuli Isä, yksin ikuisessa, valtavassa maailman-
kaikkeudessa–kahden kolmasosan enkeleistä kanssa, 
mutta ilman Sanaa, ainoaa iankaikkista kumppaniaan. 
Vain Jumalalla ja Sanalla ei ole päivien alkua.

Näin ei kuitenkaan käynyt. Sana–Jeesus Kristus–
saapui maapallolle, ja onnistui tehtävässään. Ihmiset 
surmasivat Kristuksen, mutta se kuului suunnitelmaan. 
Sana oli koko ihmiskunnan Luoja, ja koska Luojan elä-
mä on arvokkaampi kuin koko luomakunnan, hänen 
kuolemansa kykenisi maksamaan koko ihmiskunnan 
syntien rangaistuksen, kun ihmiset tekevät parannuk-
sen. Yhden, miljoonan tai sadan miljardin ihmisen 
Jumalan perheeseen tuominen vaati Kristuksen kuole-
man! Ei ollut muuta keinoa. Lain mukaan Jumalan oli 
kuoltava–Hepr. 10:1–4 mukaan ei ihmisen, ei kauriin, 
ei härän–vaan Jumalan.

Ymmärrä, että tämä kaikki tapahtui, jotta sinusta 
voisi tulla Jumalaperheen jäsen!

Ymmärrä nyt Joh. 1:18 merkitys: ”Ei kukaan ole 
Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka 
on Isän helmassa (alkuteksti rinnalla, povessa, engl. 
bosom) – on hänet ilmoittanut.”

Thayer’s Lexicon kertoo, että Kristus oli ”lähimmässä 
mahdollisessa, kaikkein intiimeimmässä suhteessa Isän 
kanssa.” Mikä suhde! Kristus oli Isän rinnalla–mikä 
oli kaikkien aikojen läheisin suhde! He olivat työsken-
nelleet ikuisessa yhteisymmärryksessä, harmoniassa, 
rauhassa, ilossa ja rakkaudessa. Vain Jumalan rakkaus 
voi selittää läheisyyden. Isä haluaa sinut lähelleen! Isä 

haluaa sinut rinnalleen–samaan suhteeseen kuin hän 
itse ja Kristus.

Huomaa jakeen 18 viimeinen osa, joka ilmoit-
taa, että Jeesus Kristus ilmoitti Isän tullessaan 
maan päälle. Jeesuksen sanoma ihmiskunnalle 
oli kertoa Isästä! Isämme on suuren, majesteettisen 
Jumalaperheen Pää. Kristus ei ollut kapinallinen Poi-
ka, joka tuli julistamaan itsestään, vaikka maailman 
uskonnot opettavat näin!

Väärä kristinuskon työ rakentuu Kristuk-
sen persoonaan–ei Kristuksen sanomaan, ju-
listukseen Isästä! Kristus kulki edellä julistamassa 
Isästä. Nyt meidän käsketään seuraamaan Kristuksen 
esimerkkiä! Ylin intohimomme tulee olla julis-
taa Isästä ja Isän perheestä! Isän julistaminen 
erottaa Jumalan valitut Laodikean seurakunnasta ja 
maailmasta!

Tämä on perustava Raamatun totuus. Ihmiset, jot-
ka eivät ilmoita Isää, ovat petettyjä! He eivät ymmär-
rä, että kutsumuksemme on syntyä–Isän johtamaan 
Jumalan perheeseen.

››  jatkoa sivulta 2
viesti editorilta

tilaa ilmaiskirjallisuutta sähköpostiosoitteesta:

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

oppikurssiin 
LIITTYVÄÄ  

LISÄLUKEMISTA

Suosittelemamme  
kirjallisuus liittyy  

oheisen oppikurssin  
sisältöön.

FINNISH—Bible Correspondence Course Lesson 19
Last updated on April 20, 2018


