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1. Diosan amtapax Jilapart jaqinakatakix mä Misteriowa 

Bibliajj akham yatichi: 

1 Qalltanjja, Diosaw alajjpachsa akapachsa luräna. (Génesis 1:1, NKJV taqpachan jan ukax yaqha 
tuqit uñachtʼayatäkchi ukhaxa) 

Ukampis ¿kunatsa? 

¿Kunsa jakañajj sañ muni? 

Walja maranakaw jaqenakajj akham jisktʼasipjje, kuna amtampis aka Oraqen lurasiski. 

Ukat utjchi ukhajja, ¿kunas ukajja? 

Diosaw utjatap amuyasajja, ¿kunatsa kunsa lurpachäna? 

¿Kunatsa Diosajj jaqenakar lurpachäna? ¿Kunatsa Diosajj jumar luratamjja? 

¿Jakäwimax kuna amtampis utji? 

Kunayman culturanaka ukat kunayman religionanakaw jupanakan amuyunïpjje. Ukampis ¿Biblian 
arunakaparjamati? 

¿Kunas chiqa yatichäwixa? 

Chiqa chiqawjax Jilapart Diosan amtapax mä Misteriowa. Uka toqet Bibliajj kunsa yatichi uk uñjañäni: 

25 Jichhasti, khititix nayan suma yatiyäwinakxarjama, Jesucriston yatiyäwiparjama jumanakar 
ch'amañcht'iristam, kunjämtix akapachan qalltatpach imantat imantat yatiyäwix 26 ukampis 
jichhax qhanstayi, profecía Qillqatanakampi, taqi markanakar yatiyata. wiñay Diosan 
kamachiparjama, iyawsäwir ist'apxañamataki — 27 Dios saparu, yatiñani, Jesucristo tuqi 
wiñayataki jach'añchatäpan. Amén. ( Romanos 16:25-27 ). 

Bibliajj akapachan qalltatpach imantatäkäna uka imantat yatiyäwitwa parli, ukampis profecía 
qellqatanakanwa qhanañchasi, mä arunjja, “cheqa arunakwa” ( 2 Timoteo 2:15; Santiago 1:18 ). 

Bibliajj walja imantat yatichäwinakatwa parli, sañäni, Diosan reinopat imantat yatiyäwi ( Marcos 4:11 ), 
khuyapayasiñat jan amuytʼkañ yatiyäwi ( Efesios 3:1-5 ), iyawsäwi toqet jan amuytʼkañ yatiyäwi ( 1 
Timoteo 3:9 ). jaqichasïwinakatxa (Efesios 5:28-33), jan wali kamachinakxata (2 Tesalonicenses 2:7), 
jiwatat jaktanipxaniwa (1 Corintios 15:51-54), Criston jan amuytʼkayapatxa (Efesios 3:4). Awkin 
misteriopa ( Colosenses 2:2), Diosan misteriopa ( Colosenses 2:2; Apocalipsis 10:7 ) ukat Jachʼa Babilonia 
sat misterio ( Apocalipsis 17:5 ). Aka librox qillqatawa, khitinakatix chiqa yatichäwinak yatiñ munapki 
jupanakataki, “jupanakan taqi qamir yänakanïpxañapataki, ukhamat Diosan imantat yatichäwip 
yatipxañapataki” (Colosenses 2:2, NET). 



Ukajj waljanirus muspharchisa, sinóptico Evangelio qellqeri kimsa qillqirinakajja, Jesusajj janiw 
uñachtʼäwinakampi parlkänti, ukhamat jaqenakajj jukʼamp sum amuyapjjañapataki sasaw taqenis 
qellqapjjäna. Uka tiemponjja, Diosan Reinopat imantat yatiyäwinakajj walja jaqenakan jan 
uñtʼatäñapatakiw Jesusajj uñachtʼäwinakampi parläna sasaw qellqapjjäna ( Mateo 13:11; Marcos 4:11-
12; Lucas 8:10 ). 

Apóstol Pablojj taqe chuyma servirinakajj ‘Diosan imantat yatichäwinakap uñjirinakawa’ sasaw qellqäna 
( 1 Corintios 4:1; cf. 13:2 ). 

¿Biblian parlki uka walja jan amuytʼkay yatichäwinakat jukʼamp yatiñ munasmati? 

¿Kunatsa Diosajj kuns luräna uk yatiñ munasmati? 

¿Kunatsa Diosajj jumar lurawaytam uk yatiñ munasmati? 

Jisa, waljaniw jupanakan amuyunïpjje. 

¿Chiqpachapunit jumatakix mä thakix utji? 

Khitinakatï jaqenakan sarnaqäwinakapat sipansa Bibliar creyiñ munapki ukanakajja, yatipjjaspawa. 

Ukampis niyakejjay Diosan amtapat walja yatichäwinakas jila partetakejj mä misteriokïchejja, uka libro 
taqpach liytʼañatakejj tiempo apstʼasiñamawa, ukat kunjamtï munkta ukhamarjamaw jichhak uñstki uka 
jiskʼa tʼaqanak thaqhañama (janiw ukhamäkiti taqpach qillqt’ata) juk’amp qhanañcht’añataki. 

Iyawsäwin istʼasir jaqenakatakejj profecía qellqatanakat sum amuytʼasaw kuna jan amuytʼkayanaksa 
yatispa. 

Ukampis jichha tiemponjja, janiw taqenir uñtʼatäpkiti, jichhajj jawsatanakarukiw uñtʼayasipjje. 

11 ... “Jumanakarux Diosan qhapaq markapat imantat yatiyäwi uñt'apxañamatakiw churapxtam; 
ukampis anqäjjankir jaqenakarojj taqe kunas uñachtʼäwinakatwa juti” sasa ( Marcos 4:11 ). 

25 Jilatanaka, janiw nayajj munkti, jumanakajj aka imantat yatiyäwit jan yatipjjañamataki, 
ukhamat jumanakajj jan juykhüpjjañamataki, Israel markajj juykhüñapataki, jan judiöpki uka 
jaqenakan phoqatäñapkama ( Romanos 11: 25) ukat . 

7 Ukampis Diosan yatiñ kankañapjja, mä imantat yatiñ kankañwa parlapjjta, uka yatiñ kankañaw 
Diosajj janïräkipansa jachʼañchañatak uttʼayäna ( 1 Corintios 2:7 ). 

“Diosan reinopat misterio” ukat “evangelio misterio” (Efesios 6:19) ukanakat jukʼamp sum 
yatxatañatakixa, El Evangelio del Reino de Dios sat folleto inakiw ccog.org ukan 100 maran jikxatasi 
kunayman arunaka. “Jan judiöpki ukanakan phuqtʼatäñapampi” sasiwa, uka librox inakiw OFERTA 
Universal de Salvación, Apokatastasis: ¿Diosax jutir pachan qhispiyaspati? Patak patak qillqatanakaw 
Diosan qhispiyasiñ amtap uñacht’ayi, ukax internet tuqin www.ccog.org ukan uñt’ayatarakiwa. 

Apóstol Pablojj akham sasaw qellqäna: 



8 Taqe santonakat sipansa jukʼamp jiskʼätwa, nayarojj mä khuyapayasiñaw churarakitu, ukhamat 
jan judiöpki uka jaqenak taypin Criston jan yatjjatkañ qamir kankañap yatiyañajataki, 9 ukhamat 
taqenis uñjapjjañapataki, kunanakas qalltatpach Diosan jan amuytʼasir Diosajj mayachtʼatäñapa 
akapachan Diosax taqi kunsa Jesucristo tuqi lurawayi. 10 Diosan kunayman yatiñ kankañap 
iglesiax alaxpachankir jilïrinakaru, munañaninakarusa yatiyañapataki, 11 kunjämtix Diosax wiñay 
amtäwip phuqawayki Cristo Jesus Tatitusaru, 12 jupanakampiw jan axsart'as sarnaqapxta Jupar 
iyawsaña tuqiw jan axsaras puriñama. ( Efesios 3:8-12 ). 

25 ... Nayasti mä luqtiriruw tuktxa, Diosax jumanak layku churkitu, Diosan arunakap phuqañataki, 
26 uka imantat yatiyäwix walja maranakatsa, walja maranakatsa imantatawa, ukampis jichhax 
qullan jaqinakaparuw qhanañchasi. 27 Diosajj jupanakar yatiyañwa munäna, Diosajj jan judiöpki 
uka jaqenak taypinjja, kunanakatï aka imantat yatiyäwin jachʼañchäwipajj utjki uk yatiyañ 
munäna. ( Colosenses 1:25-27 ). 

Diosan arunakapajj jan utjkipanjja, ‘janiw yatjjatañjama’ walja ‘qamirïñanaka’ utji. Ukanakax 
chiqpachanx Biblian misterionakapawa, ukax nayratpachaw imantat uñjasi. 

2006 maranakanjja, Esmirna markankir obispo/Pastor Policarpo sat chachajja, “Criston jutatapat 
profecía misterio” sasaw qellqäna (Polycarpo, Fragmentos del Víctor de Capua. Stephen C. Carlson 
chachan jaqokipata, 2006; Jupan jutañap toqet misterionakat jukʼamp sum yatjjatasispa). ukax inakiw 
internet tuqin utji, ukax www.ccog.org ukan jikxatasi, ukax akham sutinchatawa: Prueba Jesus es el 
Mesias). 

Ukhamaraki, 2 siglo ukanx Obispo/Pastor Ignacio ukat Melito jupanakax qillqapxänwa, ministerio ukax 
kunayman escrituranakan misterionakapat amuyatayna (e.g. Ignacio’s Epistle to the Efesios; Melito’s 
Homilía sobre la Pascua). 

Jesusampi Apostolanakampixa, khitinakatï nayrïr cristianor tukupkäna ukanakaruw uka imantat 
yatichäwinakat mä qhawqha qhanañchapxäna. Jiwasax Diosan Iglesia Continua ukankirinakax jichhax 
ukham lurañatakiw ch’amachasipxta khitinakatix uñch’ukiñ munapki ukanakataki. 

Diosan kunjamätansa 

Kunjamsa Diosajj uk mä jukʼa amuytʼañajja, amtanakapan imantat yatichäwinakap jukʼamp sum 

amuytʼañatakiw yanaptʼistani. 

Bibliax “Diosax munasiñawa” (1 Juan 4:16), “Diosax Ajayuwa” (Juan 4:24), “Yahweh wali sumawa” 

(Nahúm 1:7, World English Bible), taqi chʼamani (Jeremías 32). :17,27), taqi kun yatiri (Isaías 46:9-10), 

ukat Jupax wiñayatakiw (Isaías 57:15). 

Apóstol Pablojj akham sasaw qellqäna:  

7 Jupan wilap toqew qhespiyasiñ katoqtanjja, juchanakas perdonatätanwa, Diosan 

khuyapayasiñapan qamir kankañaparjamaw 8 Diosajj taqe yatiñ kankañampi, amuytʼasirïñampiw 

jiwasatak yanaptʼistu, 9 Diosajj munañaparjamajj kuna imantattï munañapäki uk yatiyarakistu 

Jupa pachpaw suma kusisiñ amtäna, 10 ukhamat kunapachatï Diosajj Diosan taqe kunsa Diosajj 

taqe kunsa Diosan taqe kunsa Diosan taqe kunsa Diosar mayachthapi, alajjpachansa, aka 

oraqenkki ukanakasa, jupamp chika. (Efesios 1:7-10 liytʼañataki). 



Qhanacht’añäni, Diosan munañapax jilpachanitakix mä misterio ukhamawa (khitinakatix jan jichhax 
jawsatäpki ukanakataki), chiqpachanx phuqhat pachan dispensación ukakama —ukax jilpachanitakix mä 
profecía jaktäw qhipat jutaniwa. 

Ukampis Diosajj nayratpachaw amtapat mä qhawqhanak qhanañchäna: 

11 Tatitun iwxt'awinakapax wiñayatakiw sayt'i, Chuymapan amtanakapax taqi wawanakaru. 
(Salmo 33:11 liytʼañataki). 

18 Jumanakax yatipxtawa, jumanakax janiw jan wali yänakampi, qullqimpi, qurimpis 
qhispiyatäpktati, nayra awkinakaman yatichäwinakaparjam jan kuna amtampi 
sarnaqapxatamatxa, 19 jan ukasti Criston wali valorani wilapampiw qhispiyatäpxtaxa, jan kuna 
juchani, jan q'añuchata ovejampi. 20 Jupajj janïr akapachajj utjkäna ukhaw nayraqat 
uttʼayatäjjäna, ukampis aka qhepa urunakanjja, jumanak laykuw qhan uñjasïna. (1 Pedro 1:18-20 
liytʼañataki). 

8 Taqi khitinakatix aka uraqin jakapki ukanakax juparux yupaychapxaniwa, uka axsarkañ 
animalaruw yupaychapxani, uka axsarkañ animalaruw sutinakapax jan qillqatäkiti, akapachax 
qalltatpach jiwayat Corderon jakañ libronxa. ( Apocalipsis 13:8 ).  

Bibliajj Corderojja, Jesusajj sañ muni ( Juan 1:29, 36 ), qalltatpach jiwayañatakïnwa sasin siski ukajja, 
Diosajj jaqenakan juchar puripjjatap yatïtapwa uñachtʼayi ukat jupajj nayratpachaw mä amtanïna. 

Isaías profetajj Diosan amtapajj cheqäskapunitap toqet akham qellqañapatakiw amuytʼayasïna: 

8 “Akat amtasipxam, jaqinak uñacht'ayapxam; Juchanak luririnaka, amtasipxam. 9 Nayra 
sarnaqäwinakat amtasipjjam, nayajj Diosätwa, janiw maynijj utjkiti. Nayajj Diosätwa, janiw khitis 
nayampjamajj utjkiti, 10 Qalltatpachwa tukusiñap yatiyta, nayra tiempotpach kunanakatï janïr 
luratäki ukanaksa yatiyarakta, ‘iwjjtʼajajj saytʼaniwa, nayajj taqe kuntï munkta uk lurarakïwa’ 
sasa, 11 jawsasaw a inti jalsu tuqinkir jamach'i, Nayan iwxt'anak phuqhir jaqi, jaya markat jutiri. 
Cheqpachansa nayaw uk arsta; Nayajj uk phoqarakirakïwa. Nayax amtawaytwa; Nayajj 
lurarakïwa. (Isaías 46:8-11 liytʼañataki). 

11 Tatitun ewjjtʼanakapajj wiñayatakiw utjani, chuymapan amtanakapajj taqe wawanakaru. 
(Salmo 33:11 liytʼañataki). 

Diosan amtanakapajj phoqasiniwa. 

Aka tuqinakat amuytʼarakiñäni: 

16 Diosax akapacharux walpun munasi, sapa Yuqapsa churäna, ukhamat khititix jupar iyawski 
ukax jan jiwañapataki, jan ukasti wiñay jakañanïñapataki. 17 Diosajj janiw Yoqaparojj akapachar 
juchañchañatak khitankiti, jan ukasti Jupa toqe akapachan qhespiyasiñapatakiw khitanki ( 
Juan 3:16-17 ). 



Jichhax Diosan yaqhip atributonakap uñjtanwa, sañäni, Jupax wali askiwa, mä planificador ukhamawa, 
ukat munasiñawa: akax Jupar juk’amp amuyt’añ yanapt’añapawa ukat kunatsa kuns lurawayi ukxat 
juk’amp amuyt’añataki. 

Jumax wali wakiskirïtawa. ¡Jumax wali wakiskiriwa! Diosajj juma pachpaw jumar munasisma. Ukat 
jumatakix mä plan ukaw utjaraki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ¿Kunatsa Diosan Luräwinakapajj lurasïna? ¿Kunatsa Jaqinakaxa? ¿Kunatsa 

Supayajj? ¿Kunas Chiqa yatichäwixa? ¿Kuna misterionakas Samartʼañatakisa 

Juchampisa? 

Yksi suurimmista kysymyksistä, joita filosofeilla on ollut kautta aikojen, on "Miksi me olemme täällä?" 
Toinen on: "Miksi siellä on mitään?" 

Perusvastaukset näihin kysymyksiin löytyvät Jumalan sanasta, Raamatusta. 

Vaikka maailmankaikkeuden alkuperästä on erilaisia ajatuksia, monet tiedemiehet ja uskonnolliset 
ihmiset ovat yksimielisiä siitä, että kaikilla ihmisillä oli sama äiti (vaikka on kiistaa siitä, kuinka kauas se 
ulottuu). 

Genesiksen kirja 

Raamatun ensimmäisessä kirjassa, joka tunnetaan yleisesti nimellä Genesis, saamme ajatuksia siitä, 
miksi Jumala loi mitään. 

Mooseksen kirja osoittaa toistuvasti, että Jumala näki sen, mitä Hän teki, oli hyvää (1. Moos. 
1:4,10,12,18, 21, 25, 31). Ja myöhempi Jesajan kirja kertoo meille, että Jumala loi maan asuttavaksi 
(Jesaja 45:18). 

Genesis opettaa tämän koskien Jumalaa, joka loi ihmiset: 

26 Silloin Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; hallitkoon he 
meren kaloja, taivaan lintuja ja karjaeläimiä, koko maata ja kaikkia maan päällä matelevia." 

27 Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen; Jumalan kuvaksi hän loi hänet; mieheksi ja naiseksi 
Hän loi heidät. 28 Silloin Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja 
lisääntykää; täyttäkää maa ja alistakaa se; vallita meren kalat, taivaan linnut ja kaikki elävät 
olennot, jotka maan päällä liikkuvat." 

29 Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan sinulle kaikki siementä kantavat kasvit, jotka ovat koko 
maan päällä, ja kaikki puut, joiden hedelmät tekevät siementä; se on sinulle ruokaa varten. 30 Ja 
kaikille maan eläimille, kaikille taivaan linnuille ja kaikelle maan päällä mateleville, joissa on 
elämää, minä olen antanut kaikki vihreät yrtit ravinnoksi." ja niin oli. (1. Moos. 1:26-30) 

Jumala loi ihmiset jumalalajin mukaan, ei eläinlajin mukaan. Jumala pohjimmiltaan jäljentää itseään 
(Malakia 2:15). Näemme, että ihmiset luotiin jonkin verran fyysiseksi Jumalan kuvaksi hallitsemaan 
maan päällä olevia asioita (vrt. Heprealaiskirje 2:5-8), ja muut kirjoitukset osoittavat, että jumaluus on 
osa suunnitelmaa (vrt. 1. Joh. 3:2). ). 

Olivatko ihmiset ja luomakunta huonoja? 

Ei. Genesiksen seuraava jae kertoo meille: 



31 Silloin Jumala näki kaiken, mitä hän oli tehnyt, ja se oli todella hyvää . Niinpä ilta ja aamu 
olivat kuudes päivä. (1. Moos. 1:31) 

Joten koko uudelleenluominen (1. Moos. 1:3-2:3) oli erittäin hyvää, ja, kuten se näyttää, niin olisivat 
Jumalan ohjeet ihmisille alistaa maa (1. Moos. 1:28). 

Kuudennen päivän jälkeen Jumala lepäsi: 

1 Näin valmistuivat taivaat ja maa ja kaikki niiden joukko. 2 Ja seitsemäntenä päivänä Jumala 
päätti työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstään, jonka hän 
oli tehnyt. 3 Sitten Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän lepäsi sinä 
päivänä kaikesta työstään, jonka Jumala oli luonut ja tehnyt. (1. Moos. 2:1-3) 

Jumala loi pohjimmiltaan fyysisen luomuksen kuudessa päivässä ja henkisemmän luomuksen 
seitsemäntenä päivänä. 

Seitsemännen päivän siunaus osoittaa myös, että Hän piti sitä "hyvänä" (2. Moos. 20:8:ssa Hän sanoo 
"pyhittäkää se"). 

Jumalalla on suunnitelma. 

Mikä on Mies? 

Huomaa myös seuraavat asiat Genesisistä: 

15 Silloin Herra Jumala otti miehen ja asetti hänet Eedenin puutarhaan hoitamaan ja varjelemaan 
sitä. (1. Moos. 2:15) 

Syy puutarhan hoitamiseen ja pitämiseen oli tehdä töitä sen parantamiseksi. 

Vanha testamentti opettaa: 

4 Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat,  
ja mikä on ihmisen poika, että katsot häntä?  
5 Sillä sinä olet tehnyt hänet vähän enkeleitä alemmaksi,  
ja olet kruunannut hänet kirkkaudella ja kunnialla. 

6 Sinä olet asettanut hänet hallitsemaan kättesi töitä;  
Sinä olet pannut kaikki hänen jalkojensa alle,  
7 kaikki lampaat ja härät , myös metsän  
eläimet,  
8 taivaan linnut  
ja meren kalat, jotka kulkevat meren polkuja. (Psalmi 8:4-8) 

Ihmisille annettiin valta ylittää maan (osa Jumalan käsien töitä). Uusi testamentti vahvistaa tätä 
entisestään: 



5 Sillä ei hän ole alistanut tulevaa maailmaa enkeleille, josta me puhumme. 6 Mutta eräs eräässä 
paikassa todisti ja sanoi: " Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat?" tai ihmisen poika, että 
katsot häntä ? 

7 Sinä teit hänet vähän alemmaksi kuin enkelit; sinä kruunasit hänet kirkkaudella ja kunnialla , ja 
asetit hänet käsiesi töihin. 8 Sinä olet alistanut kaikki hänen jalkojensa alle. Sillä kun hän alisti 
kaiken hänen valtaansa, hän ei jättänyt mitään, mikä ei olisi hänen alistensa. Mutta nyt emme 
vielä näe kaikkea hänen alaisuudessaan. 

9 Mutta me näemme Jeesuksen, joka tehtiin vähän enkeleitä alemmaksi kuoleman kärsimyksen 
vuoksi, kruunattavana kirkkaudella ja kunnialla ; että hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa 
jokaisen ihmisen puolesta. 

10 Sillä hänen, jolle kaikki on ja jonka kautta kaikki on, tuli, kun hän toi monta poikaa kirkkauteen, 
tehdä heidän pelastuksensa päällikkö kärsimysten kautta täydelliseksi. 

11 Sillä sekä pyhittäjä että pyhitetyt ovat kaikki yhtä; sentähden hän ei häpeä kutsua heitä 
veljiksi, 

12 Sanoen: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, minä laulan sinulle kiitosta seurakunnan 
keskellä". 

13 Ja vielä, minä panen turvani häneen. Ja vielä, katso minä ja lapset, jotka Jumala on minulle 
antanut. 

14 Koska siis lapset ovat osallisia lihasta ja verestä, hän myös itse on osallinen niistä; että hän 
kuoleman kautta tuhoaisi sen, jolla oli kuoleman valta, se on paholaisen; 

15 Ja pelasta ne, jotka kuoleman pelossa olivat koko elämänsä orjuuden alaisia. 

16 Sillä totisesti hän ei ottanut päällensä enkelien luonnetta; mutta hän otti päällensä Abrahamin 
siemenen. 

17 Sentähden hänen piti kaikessa tulla veljiensä kaltaiseksi, jotta hän olisi armollinen ja uskollinen 
ylimmäinen pappi Jumalalle kuuluvissa asioissa sovittamaan kansan syntejä. ( Heprealaisille 2:5-
17 , KJV) 

Joten maailmankaikkeuden hallitseminen on osa suunnitelmaa. 

Kuitenkin yksi syistä, miksi kaikki asiat eivät ole vielä ihmisen hallinnassa, on seuraava: 

23 sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, (Room 3:23) 

Mutta meidän synnistä lunastaminen on osa suunnitelmaa (vrt. Room. 3:24-26), joten voimme 
myöhemmin hallita. 

Ihmisten mysteeri verrattuna eläimiin 



Ovatko ihmiset vain eläimiä, jotka eroavat vain kehittyneemmiksi kuin muut kädelliset? 

Ei. 

Tiedemiehet ovat kamppailleet tämän kanssa. 

Mutta ne, jotka ovat halukkaita ottamaan vastaan Jumalan sanan, voisivat ymmärtää. 

Ihmisissä on ihmisen henki, kun taas eläimissä, mukaan lukien muut kädelliset, ei ole samaa henkeä. Se 
todellisuus, että ihmisissä on henki, opetetaan sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa: 

8 Mutta ihmisessä on henki, ja Kaikkivaltiaan henki antaa hänelle ymmärrystä. (Job 32:8) 

11 Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on?... (1 
Korinttolaisille 2:11) 

Sekularistit eivät halua myöntää, että ihmisessä on henki, jonka Jumala on antanut. 

Mutta siellä on. 

Ja tuo ihmisen henki eroaa eläimien henkityypistä (vrt. Saarnaaja 3:21). 

Vuonna 1978 vanha maailmanlaajuinen Jumalan kirkko julkaisi Herbert W. Armstrongin kirjasen, jonka 
otsikko oli Mitä tiede ei voi löytää ihmismielestä . Tässä muutamia otteita siitä: 

MIKSI suurimmat mielet eivät voi ratkaista maailman ongelmia? Tiedemiehet ovat sanoneet: 
"Annetaan riittävästi tietoa, niin ratkaisemme kaikki inhimilliset ongelmat ja parannamme kaikki 
pahat." Vuodesta 1960 lähtien maailman tietorahasto on kaksinkertaistunut. Mutta myös 
ihmiskunnan pahuudet ovat kaksinkertaistuneet. … 

Mutta suurimmat ihmismielet eivät ole koskaan ymmärtäneet tuota jumalallisesti paljastettua 
TIETÄÄ. On kuin Luojamme Jumala olisi lähettänyt meille sanomansa rikkoutumattomassa 
salakoodissa. 

Ja suurimmat ihmismielet eivät ole koskaan murtaneet tuota salakoodia. Nykytiede ei voi 
ymmärtää sitä. Psykologit eivät itse ymmärrä, mistä ihmismieli koostuu. … 

Eläimen ja ihmisen aivojen välillä ei ole käytännössä mitään eroa muodon ja rakenteen välillä. 
Elefanttien, valaiden ja delfiinien aivot ovat suurempia kuin ihmisen aivot, ja simpanssin aivot 
ovat hieman pienemmät. 

Laadullisesti ihmisaivot voivat olla hieman parempia, mutta eivät tarpeeksi kauko-osuuden 
huomioon ottamiseksi. 

Mikä sitten voi selittää suuren eron? Tiede ei voi vastata riittävästi. Jotkut aivotutkimuksen alan 
tutkijat päättelevät, että ihmisen aivoissa täytyy välttämättä olla jokin ei-fyysinen komponentti, 



jota ei ole eläinten aivoissa. Mutta useimmat tiedemiehet eivät myönnä ei-fyysisen 
olemassaolon mahdollisuutta. 

Mitä muuta selitystä löytyy? Itse asiassa, ihmisaivojen erittäin vähäisen fyysisen paremmuuden 
ulkopuolella tieteellä EI ole selitystä, koska se ei halua myöntää edes hengellisen 
mahdollisuuden. 

Kun ihminen kieltäytyy myöntämästä edes oman Luojansa olemassaoloa, hän sulkee pois 
mielestään valtavat todellisen perustiedon, tosiasian ja YMMÄRTÄMISEN valtameret. Kun hän 
korvaa totuuden FABLElla, hän on kaikista ihmisistä TIETÄÄN, vaikka hän tunnustaa olevansa 
viisas. … 

MAN tehtiin maan pölystä. Hän saa väliaikaisen ihmiselämänsä ilmasta, hengitettynä sisään ja 
ulos sieraimistaan. Hänen elämänsä on veressä (1. Moos. 9:4, 6). Hengitysilma hapettaa 
kuitenkin elinvoimaa, jopa bensiininä auton kaasuttimessa. Siksi hengitys on "elämän henkäys", 
kuten elämä on veressä. 

Huomaa tarkkaan, että IHMISESTÄ, joka oli tehty kokonaan aineesta, TULI elävä sielu heti, kun 
HENGITYS antoi hänelle väliaikaisen fyysisen elämän. …SIelu koostuu fyysisestä MATERIAASTA, 
ei Hengestä. 

Olen selittänyt, että ihmisen aivot ovat melkein identtiset eläimen aivojen kanssa. Mutta 
ihminen luotiin Jumalan muotoon ja muotoon, jotta hänellä olisi erityinen suhde Jumalaan - 
jotta hänellä olisi mahdollisuus syntyä Jumalan PERHEEEN. Ja Jumala on HENKI (Joh. 4:24). 
Mahdollistaakseen kuilun kuromisen - tai tehdä kokonaan AINEESTA koostuvan IHMISEN 
muutoksen HENKILLE olennoiksi Jumalan valtakunnassa, sitten koostua kokonaan Hengestä ja 
samalla antaa IHMISELLE Jumalan kaltainen MIELI - Jumala pani hengen jokaiseen ihmiseen. 

Jobin 32:8:ssa luetaan: "Ihmisessä on henki, ja Kaikkivaltiaan inspiraatio antaa heille 
ymmärrystä." 

Tämä on suuri TOTUUS, jonka ymmärtävät vain harvat. 

Kutsun tätä henkeä IHMIShengeksi, sillä se on jokaisessa ihmisessä, vaikka se on HENGEN 
OLEMUS eikä aine. Se EI ole henkiihminen tai olento. Se ei ole MIES, vaan henkiolemus 
miehessä. Se EI ole sielu - fyysinen ihminen on sielu. Ihmishenki välittää älyn voiman 
ihmisaivoille. 

Ihmishenki ei tarjoa ihmiselämää - ihmisen ELÄMÄ on fyysisessä VEREssä, elämän HENGITYKSEN 
hapettamassa. 

Se on se ei-fyysinen komponentti ihmisen aivoissa, jota ei ole eläinten aivoissa. Se on ainesosa, 
joka mahdollistaa siirtymisen ihmisestä jumalalliseen muuttamatta ainetta hengeksi 
ylösnousemuksen aikana. Selitän sen vähän myöhemmin. 

Haluan tehdä selväksi muutamia olennaisia kohtia tästä ihmishengestä. Se on henkiolemus, 
aivan kuten aineessa ilma on olemusta, ja niin on vesi. Tämä ihmishenki ei voi nähdä. Fyysiset 



AIVOt näkevät, silmien kautta. Ihmisen henki ei kuule. Aivot kuulevat korvien kautta. Tämä 
ihmishenki ei voi ajatella. 

Aivot ajattelevat - vaikka henki antaa voiman ajatella, kun taas raa'at eläimen aivot ilman 
sellaista henkeä eivät voi, paitsi mitä alkeellisimmalla tavalla. . .. 

Aivan kuten yksikään mykkä eläin ei voi tietää ihmisen tiedossa olevia asioita, ei myöskään 
ihminen yksin aivoilla, paitsi ihmisen hengen - ihmishengen - avulla, joka on ihmisessä. Samoin ei 
myöskään ihminen voi samalla tavalla tietää – ymmärtää – Jumalan asioita, ellei tai kunnes hän 
saa toisen hengen – JUMALAN Pyhän Hengen. 

Vielä toisin sanoen, kaikilla ihmisillä on syntymästä lähtien henki, jota kutsutaan "ihmisen 
hengeksi", joka on HEISESSÄ. Huomaa huolellisesti, että tämä henki EI ole mies. Se on jotain 
MIEHESSÄ. Mies saattaa niellä pienen marmorin. Se on silloin jotain miehessä, mutta se ei ole 
mies tai mikään osa hänestä ihmisenä. Mies oli tehty maan tomusta – kuolevainen. Tämä 
ihmishenki ei ole sielu. Se on jotain sielussa, joka itse ON fyysinen IHMIS. 

Huomaa lisäksi jae 14: ”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan 
Hengen, sillä se on hänelle hulluutta; Hän ei myöskään voi tuntea niitä, koska ne ovat 
hengellisesti arvioitavia." 

Joten syntymästä lähtien Jumala antaa MEILLE yhden hengen, jota paremman termin 
puuttuessa kutsun ihmishengeksi. Se antaa meille mielenvoimaa, joka ei ole eläimen aivoissa. 
Silti tuo MIELIvoima rajoittuu fyysisen universumin tietoon. MIKSI? Koska tieto tulee ihmisen 
mieleen VAIN viiden fyysisen aistin kautta. 

Mutta huomaa, että Jumala ei ollut saanut päätökseen IHMISEN luomista Aadamin ja Eevan 
luomisen yhteydessä. Fyysinen luominen valmistui. Heillä oli tämä "inhimillinen" henki 
luodessaan. … 

MITEN Jumala on suunnitellut "sillaavan kuilun" fyysisestä kokoonpanosta hengelliseen 
kokoonpanoon - lisääntyäkseen FYYSILISESTÄ IHMISESTÄ, JOTKA TULEVAT FYSIKAALISTA 
MAASTA? 

Ensinnäkin Jumala asetti fyysiseen IHMISEEN "inhimillisen" hengen. Ihmishenki EI kuitenkaan 
tee päätöksiä, tulee katumukseen tai rakentaa luonnetta. Kuten olen korostanut, tämä henki ei 
anna elämää, ei voi nähdä, kuulla, tuntea tai ajatella. Se valtuuttaa FYYSILISEN MIEHEN AIVOJEN 
kautta tekemään nämä asiat. Mutta tämä henki TALLENNA jokaisen ajatuksen - jokaisen viiden 
aistin kautta vastaanotetun tiedon ja se tallentaa minkä tahansa luonteen - hyvän tai huonon - 
joka on kehittynyt ihmiselämässä. 

Ihmismies on tehty kirjaimellisesti savesta. Jumala on kuin savenvalajan mestari, joka 
muodostaa ja muotoilee savesta astian. Mutta jos savi on liian kovaa, se ei taivu haluamaansa 
muotoon ja muotoon. Jos se on liian pehmeää ja kosteaa, siitä puuttuu lujuus "STAY PUT" -
kohtaan, jossa savenvalaja taivuttaa sitä. 



Huomaa Jesaja 64:8:ssa: "Mutta nyt, oi [IKUINEN], sinä olet meidän isämme; me olemme savi, ja 
sinä meidän savenvalajamme; ja me kaikki olemme sinun kätesi työtä." 

Silti Jumala on antanut jokaiselle meistä oman mielensä. Jos joku KIELTYY tunnustamasta 
Jumalaa tai Jumalan teitä - kieltäytyy katumasta väärää ja kääntymästä oikealle, Jumala ei voi 
ottaa häntä ja luoda häneen jumalallista luonnetta. Mutta ihmisen SAVEN on oltava taipuisa, sen 
on luovuttava mielellään. Jos ihminen jäykistyy ja vastustaa, hän on kuin savea, joka on liian 
kuivaa ja jäykkää. Potter ei voi sille mitään. Se ei anna ja taipu. Lisäksi, jos häneltä puuttuu 
tahtoa, tarkoitusta ja päättäväisyyttä niin paljon, että hän ei "pysy paikallaan", kun Jumala 
muokkaa hänet osittain sellaiseksi kuin Jumala haluaa hänen olevan - liian toiveikas, heikko, 
luonteeltaan puuttuva. koskaan kestä loppuun asti. Hän häviää. … 

Sen täytyy olla JUMALAN vanhurskausta, sillä kaikki MEIDÄMME on Hänelle kuin saastaisia 
riepuja. Hän juurruttaa jatkuvasti tietonsa, vanhurskautensa, luonnettaan meihin – JOS me 
ahkerasti etsimme sitä ja haluamme sitä. MUTTA MEILLÄ ON ERITTÄIN TÄRKEÄ OSUME SIISSA. … 

Samalla kun saamme JUMALAN LUONTEEN Jumalan Pyhän Hengen kautta, Jumala TOISTAA 
ITSEÄÄN meissä yhä enemmän. 

Lopulta, ylösnousemuksessa, olemme Jumalan kaltaisessa asemassa, jossa emme voi tehdä 
syntiä, koska olemme itse asettaneet sen sellaiseksi ja kääntyneet synnistä ja taistelleet ja 
taistelleet syntiä VASTAN ja voittaneet synnin. 

Jumalan TARKOITUS toteutuu! 

Kyllä, Jumalan tarkoitus toteutuu. 

Miksi Jumala loi miehiä ja naisia? 

Mitä tulee ihmisten luomiseen, miksi Jumala loi heidät miehiksi ja naisiksi? 

No, ilmeinen syy liittyy lisääntymiseen, kuten Jumala sanoi ensimmäiselle miehelle ja naiselle: 

28 Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää; täytä maa… (1. Moos. 1:28). 

Raamattu antaa melko tarkan siihen liittyvän syyn: 

14 … Sinun ja nuoruuden vaimosi välillä … hän on kumppanisi ja vaimosi liiton kautta. 15 Mutta 
eikö hän tehnyt heistä yhdeksi, heillä oli Hengen jäännös? Ja miksi yksi? Hän etsii jumalallisia 
jälkeläisiä... (Malakia 2:14bd-15) 

Jumala loi urokset ja naaraat, jotta he voisivat olla yhtä ja tuottaakseen lopulta jumalallisia jälkeläisiä 
(jumalistamista varten). 

Jeesus opetti: 



4 Hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö ole lukeneet, että Hän, joka teki ne alussa, 'loi ne mieheksi ja 
naiseksi' 5 ja sanoi: 'Tästä syystä miehen tulee jättää isänsä ja äitinsä ja liittyä hänen vaimonsa, ja 
ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? 6 He eivät siis ole enää kaksi, vaan yksi liha. Sen tähden minkä 
Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." (Matteus 19:4-6) 

Apostoli Paavali kirjoitti tähän liittyen, että "Tämä on suuri mysteeri, mutta minä puhun Kristuksesta ja 
seurakunnasta" (Ef. 5:32). 

Lisäksi se, että kahdesta tulee oikein yhdeksi, auttaa meitä ymmärtämään paremmin Isän ja Pojan välistä 
suhdetta (Joh. 17:20-23). 

Avioliitto auttaa kuvaamaan Isän ja Pojan välistä suhdetta (molemmat Raamattu tunnistaa Jumalaksi, 
esim. Kolossalaiskirje 2:2, mikä on useimmille mysteeri) sekä sitä, mitä tapahtuu kääntyneille ihmisille 
ylösnousemuksen jälkeen (joka Raamattu kutsuu myös mysteeriä, esim. 1. Kor. 15:51-54). 

Apostoli Paavali keskusteli rakkaudesta ja antoi joitain muita hengellisiä oppitunteja, jotka liittyvät 
avioehtoon: 

4 … kehota nuoria naisia rakastamaan miestään ja lapsiaan (Tiitus 2:4). 

22 Vaimot, olkaa alamaiset omille miehillenne, niinkuin Herralle. 23 Sillä mies on vaimon pää, 
niinkuin Kristuskin on seurakunnan pää; ja Hän on ruumiin Vapahtaja. 24 Sentähden, niinkuin 
seurakunta on alamainen Kristukselle, niin olkoot vaimot kaikessa miehelleen. 

25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen 
edestä, 26 että hän pyhittäisi ja puhdistaisi sen vesipesulla sanan kautta, 27 että hän voisi esittää 
sen itselleen kunniakkaan seurakunnan, ei jossa on tahraa tai ryppyä tai muuta sellaista, mutta 
että hän on pyhä ja virheetön. (Efesolaiskirje 5:22-27) 

Toinen syy tehdä miehiä ja naisia oli tehdä mahdolliseksi, vaikkakin fyysisin eroin tässä elämässä, 
avioparien kirkastaminen yhdessä Jeesuksen kanssa (Room. 8:16-17). Yhdessä työskentely (1. Moos. 
1:28; Saarnaaja 4:9-12) ja jopa yhdessä kärsiminen tässä elämässä oli myös osa mies-naisparien 
suunnitelmaa (Room. 8:16-17). 

Katsotaanpa myös joitain historian opetuksia: 

30 Uskon kautta romahtivat Jerikon muurit sen jälkeen, kun niitä oli ympäröity seitsemän päivää. 
31 Uskon kautta ei portto Rahab hukkunut niiden kanssa, jotka eivät uskoneet, kun hän oli 
ottanut vakoojat rauhassa vastaan. 32 Ja mitä muuta sanon? Sillä aika ei menisi kertomaan 
Gideonista ja Barakista ja Simsonista ja Jeftasta, myös Daavidista ja Samuelista ja profeetoista , 
33 jotka uskon kautta alistivat valtakuntia, tekivät vanhurskautta, saivat lupauksia, tukkivat 
leijonien suut, 34 sammuttivat väkivallan. tuli, pakeni miekan terästä, heikkoudesta vahvistettiin, 
tuli urhoolliseksi taistelussa, kääntyi pakenemaan muukalaisten armeijat. 35 Naiset herättivät 
kuolleensa uudelleen henkiin. Toisia kidutettiin, eivätkä he ottaneet vastaan vapautusta, jotta 
he saisivat paremman ylösnousemuksen. 36 Vielä toisia koettelivat pilkkaat ja ruoskimiset , kyllä, 
ja kahleet ja vankeus. 37 Heidät kivitettiin, heidät sahattiin kahtia, heidät kiusattiin, heidät 
tapettiin miekalla. He vaelsivat ympäriinsä lampaan- ja vuohennahoissa, köyhinä, 



vaivautuneena, kidutettuina – 38 heihin maailma ei ollut ansainnut. He vaelsivat erämaissa ja 
vuorilla, maan luolissa ja luolissa. 39 Ja kaikki nämä, saatuaan hyvän todistuksen uskon kautta, 
eivät saaneet lupausta, 40 sillä Jumala on antanut meille jotakin parempaa, etteivät he joutuisi 
täydellisiksi ilman meitä. (Heprealaisille 11:30-40) 

Sekä miehillä että naisilla oli uskoa ja he olivat lupausten perillisiä – tasapuolisesti. Ja sekä miehistä että 
naisista tulee tehdä täydellisiä. Ja tämä on meille parempi. 

Mihin tarkoitukseen? 

Antaa rakkautta ainutlaatuisella tavalla läpi ikuisuuden. 

Kuten apostoli Paavali kirjoitti kristityille (eikä vain aviopareille): 

12 Ja lisäköön Herra teidät ja antakoon teille runsauden rakkaudessa toisianne ja kaikkia 
kohtaan ... (1 Tessalonikalaiskirje 3:12) 

Olipa mies tai nainen, ihmisten on tarkoitus antaa rakkautta. Lisääntyvä rakkaus kaikkia kohtaan tekee 
ikuisuudesta paremman. 

Mitä ihmisille tapahtui? 

Kun Jumala loi ensimmäisen kerran ihmiset, Hän siunasi heidät (1. Moos. 1:28). Hän sanoi myös, että 
kaikki, mitä Hän teki (mukaan lukien ihmiset) oli "erittäin hyvää" (1. Moos. 1:31). 

Huomaa lisäksi, että Raamattu opettaa erityisesti: 

29 … Että Jumala loi ihmisen oikeamieliseksi, mutta he ovat etsineet monia suunnitelmia. 
(Saarnaaja 7:29) 

Eedenin puutarhassa Jumala antoi ensimmäisille tosi ihmisille – Aadamille ja Eevalle (1. Moos. 3:20) – 
kaiken, mitä he todella tarvitsivat. 

Heillä oli puhdas ja miellyttävä ympäristö, ruokaa ja tekemistä (1. Moos. 2:8–24). He elivät 
pohjimmiltaan totuuden mukaan. 

Mutta on myös näkymätön henkimaailma, joka on mysteeri useimmille. On näkymätön valtakunta, joka 
sisältää enkeleitä. Raamattu osoittaa, että ennen ihmisten luomista kolmasosa enkeleistä kapinoi ja 
seurasi vihollista, joka tunnetaan nykyään nimellä Saatana (Ilmestys 12:4). 

Ajan myötä Saatana (vrt. Ilmestyskirja 12:9) ilmestyi käärmeenä. Sitten hän kertoi Eevalle, että Jumala 
pidätteli heitä (1. Moos. 3:1,4-5). 

Käärme petti Eevan kavaluudellaan (2. Kor. 11:3). Saatana käski Eevaa olla uskomatta Jumalan sanaa (1. 
Moos. 3:2-4). Hän vetosi Eevan henkilökohtaisiin himoihin ja turhamaisuuteen, ja hän päätti olla 
tottelematta Jumalaa ja kuunnella Saatanaa sen sijaan (1. Moos. 3:6a). Hänen miehensä Adam oli siellä 
Eevan kanssa ja päätti tehdä syntiä ja olla hänen kanssaan (1. Moos. 3:6b). 



Spekulatiivinen lisäosa: Ihmisen pitkäikäisyys 

Mooseksen kirjan viiden ensimmäisen luvun jälkeen, joissa näemme ihmisiä elävän yli 900 
vuotta. 

Joten miksi varhaiset ihmiset, kuten Aadam ja Nooa, elivät niin kauan? 

Juutalainen historioitsija Josephus väitti, että osittain tämä johtui siitä, että Jumalalla oli heille 
"sovittavampi" ruoka ja että he antoivat heille aikaa kehittää varhaisia tekniikoita (Antiquities 
Book 1, 3:9). 

Näennäisesti kuitenkin syynä siihen, että Jumala salli ihmisten elää pidempään ennen, oli se, 
että he näkisivät paremmin synnin ja Jumalan tavoista erillään elämisen seuraukset. Tuolloin 
esimerkiksi saastumisen vaikutukset eivät olisi olleet yhtä nopeasti ilmeisiä kuin 2000- luvulla . 
Lisäksi pidempi elinikä olisi auttanut heitä näkemään paremmin yhteiskunnalliset ja muut 
ongelmat, joihin ihmiset joutuivat. 

He näkivät, että ihmiset EIVÄT ole tekemässä maailmaa paremmaksi. Siksi heidän 
ylösnousemuksensa jälkeen (Ilmestys 20:11-12) he ymmärtäisivät paremmin ne virheet, jotka 
eivät kulje Jumalan tietä. 

Myöhemmät sukupolvet olisivat nähneet suuren vedenpaisumuksen (se on monien 
yhteiskuntien historiallisissa asiakirjoissa) sekä nähneet enemmän kielteisiä vaikutuksia, joita 
ihmiskunta seuraa Saatanan ohjetta sen sijaan, että eläisi todella Jumalan tavalla. 

Jumala päätti, että myöhempien sukupolvien oli parempi elää lyhyempää elämää, yleisesti 
ottaen ja kärsiä lyhyempiä aikoja. Jumalan suunnitelma on minimoida kärsimys (vrt. Valitusvirret 
3:33). 

Saatanan ja hänen demoniensa mysteeri 

Mutta se ei ollut vain Eeva, jota petettiin. Uudessa testamentissa sanotaan, että "tuo vanhan käärmettä" 
kutsutaan "Paholaiseksi ja Saatanaksi, joka eksyttää koko maailman" (Ilmestys 12:9). 

Jeesus opetti, että Saatana oli valehtelija ja valheiden isä (alkuperämies) (Joh. 8:44). 

Alun perin Saatana tunnettiin nimellä Lucifer (Jesaja 14:12), joka tarkoittaa "valon kantajaa". Hän oli 
"kerubi" (Hesekiel 28:14). Kerubi on siivekäs enkeliolento, jonka tehtäviin kuului oleminen Jumalan 
armoistuimella (2. Moos. 25:18-20; Hesekiel 28:14,16). 

Lusifer luotiin pohjimmiltaan täydelliseksi (vrt. Hesekiel 28:15) ja houkuttelevaksi olennoksi (vrt. 
Hesekiel 28:17). Mutta tuo täydellisyys ei kestänyt (Hesekiel 28:15). 

Jumala loi Luciferin ja enkelit, mutta tietyssä mielessä niiden luominen ei ollut valmis ennen kuin heissä 
muodostui luonne. Nyt Jumala ei voi yhdistää luonnetta hetkessä yhdeksi – jos Hän tekisi niin, Hän 
periaatteessa loisi jonkinlaisen "tietokoneohjatun" robotin. Tämä koskee niin henkiolentoja kuin 
ihmisiäkin. 



Jos Jumala loisi vanhurskaan luonteen välittömästi fiatilla, ei olisi mitään luonnetta, koska luonne on 
erillisen kokonaisuuden, yksilön kyky tulla omaan tietoonsa totuudesta ja tehdä omansa. päätös ja halu 
noudattaa oikeaa väärän sijaan. Ja luodun yksilön on tehtävä se päätös. Toisin sanoen yksilöllä, ihmisellä 
tai enkelillä, on osa omassa luomisessaan. 

Tämä on mysteeri useimmille, koska harvat ihmiset ovat ymmärtäneet tämän täysin. 

Ymmärtäkää, että Raamattu osoittaa, että paljon ennen Eedenin puutarhassa tapahtuvaa tapahtumaa 
Saatana oli "täydellinen teillään" (Hesekiel 28:11-15a), mutta sitten hän antautui ylpeydelle ja 
vääryydelle ja heitettiin alas maa (Hesekiel 28:15b-17; Jesaja 14:12-14). Hänestä tuli Jumalan vastustaja 
(Saatana tarkoittaa vastustajaa) sen sijaan, että hän olisi oikein rakentanut vanhurskasta luonnetta. 

Hänen kapinansa oli yksi syy siihen, että 1. Moos. 1:1:n luomisen jälkeen vallitsi kaaos ja maa muuttui 
"autioksi" (ISV, GNB) 1. Mooseksen kirjan 1:2:ssa. Niinpä Jumala meni sitten "uudistamaan maan kasvot" 
(Psalmi 104:30), mikä sisälsi asioiden tekemisen "uudelleenluomisen" aikana (1. Moos. 1:3-31; 2:1-3). 

Miksi sillä on mitään merkitystä? 

No, uudistaminen ("uudelleenluominen") osoittaa, että Jumala voi korjata sen, minkä paholainen voi 
tuhota. Raamattu osoittaa, että Jumalalla on suunnitelma tehdä niin tulevaisuudessa (esim. Apt 3:19-21; 
Jesaja 35:1-2). 

Ajattele kuitenkin edelleen, että Raamattu opettaa, että Lusifer oli ”täydellisyyden sinetti, täynnä 
viisautta ja täydellinen kauneudeltaan” (Hesekiel 28:12). 

Enkeliolennona Lucifer ei tarvinnut fyysistä ravintoa. 

Luciferilla oli kaikki. 

Silti hän teki syntiä (kuten tietyt muut enkelit 2. Piet. 2:4:n mukaan) ja veti kolmanneksen enkeleistä 
mukanaan maan päälle (Ilmestys 12:4) (Jumalan kansan tulee myöhemmin tuomita enkelit 1. 
Korinttolaisille 6:n mukaan: 3). 

Lucifer ja hänen kapinansa osoittivat, että jopa olennot, joilla oli "kaikki", voivat kapinoida yrittääkseen 
pahentaa asioita. Ja myöhemmin hän suostutteli ensimmäiset ihmiset, joilla oli "kaikki" kapinoimaan 
myös Jumalaa vastaan (1. Moos. 3:1-6). 

Näin ollen tämä auttaa osoittamaan, että jos Jumala antaisi ihmisille kaiken, mitä he tarvitsevat, jotta ei 
olisi köyhyyttä, että ilman jumalallista luonnetta ihmiset aiheuttaisivat edelleen ongelmia itselleen ja 
muille. 

Miksi Jumala sallii Saatanan pettää ? 

Tukosiko Saatanan kapina Jumalan suunnitelman? 

Ei. 



Mutta eikö Raamattu osoita, että Saatana, "ilman voiman ruhtinas" (Ef. 2:2), lähettää itsekkään ja 
tottelemattoman sanomansa? Eikö Paholainen ole "sokaissut" suurimman osan ihmiskunnasta "tämän 
aikakauden jumalana" (2. Kor. 4:4)? 

Kyllä ja kyllä. 

Eikö Raamattu opeta, että Saatana "vetää koko maailman" (Ilmestyskirja 12:9)? 

Joo. 

No, miksi sitten Jumala salli Saatanan ja hänen demoniensa tulla pettämään ihmisiä ja aiheuttamaan 
muita ongelmia maan päällä? 

Siihen on pari syytä. 

Apostoli Paavali kutsui aikaamme "täksi nykyiseksi pahaksi aikakaudeksi" (Gal. 1:4), mikä merkitsee 
parempaa tulevaa aikaa. 

Miksi Saatanalla kuitenkin sallitaan mitään voimastaan meidän aikanamme, koska hän aiemmin hylkäsi 
Jumalan? 

Saatanan vaikutus auttaa meitä oppimaan läksyjä ja usein rakentamaan luonnetta nopeammin kuin 
ilman sitä. Nopeammin, jotta voimme voittaa ja rakentaa vanhurskaan luonteen vastustamalla sekä 
nähdä nopeasti väärän tien menemisen hedelmät. Joka kerta kun vastustat syntiä, vahvistut henkisesti. 

Vaikka tämä kiihtyvyys on toisinaan vaikeaa, se vähentää yleistä kärsimystä. 

Tarkastellaanpa muutamia asioita, jotka auttavat havainnollistamaan tätä. 

Harkitse hiiltä kuin hiiltä. Se voi hajota suhteellisen helposti, mutta kun se on äärimmäisen paineen alla, 
se voi muuttua timantiksi, joka on yksi kovimmista luonnollisista aineista. Joten heikoista tulee vahvoja 
paineen kautta. Raamattu opettaa, että kristittyjen, vaikka he ovatkin heikkoja maailmassa (1. Kor. 1:26-
29), tulee olla puhtaita kuin jalostettu kulta, hopea tai jalokivet 1. Kor. 3:12:n mukaan. 

Kuvittele seuraavaksi, että haluat voittaa jonkin raskaan esineen, jota et voi nostaa. Voisit katsoa 
painavaa esinettä, mutta se ei liikuta sitä. Voisit taivuttaa käsiäsi parikymmentä minuuttia päivässä ja se 
saattaa tehdä käsistäsi hieman vahvemmat – mutta ei liikaa – tai ehkä kuluisi vuosia ja vuosia ennen 
kuin se muuttuu. 

Tai voit treenata painavilla painoilla, joita voit käsitellä. Niiden nostaminen olisi vaikeampaa kuin pelkkä 
käsien nostaminen. 

Painojen nostaminen ei kuitenkaan vain tekisi käsistäsi vahvempia kuin pelkkä niiden taivuttaminen, 
vaan tämän tyyppinen harjoitus lyhentäisi myös aikaa, joka tarvitaan käsien saamiseen tarpeeksi 
vahvoiksi, jotta voit voittaa kohteen. 

Mieti nyt sitä: 



Vuonna 1962 Victor ja Mildred Goertzel julkaisivat paljastavan tutkimuksen 413 "kuuluisasta ja 
poikkeuksellisen lahjakkaasta ihmisestä", nimeltään Cradles of Eminence. He käyttivät vuosia 
yrittäessään ymmärtää, mikä tuotti tällaisen suuruuden, mikä yhteinen säie voisi kulkea kaikkien 
näiden erinomaisten ihmisten elämässä. 

Yllättäen merkittävin tosiasia oli, että käytännöllisesti katsoen kaikkien, 392, joutui voittamaan 
erittäin vaikeita esteitä tullakseen sellaisiksi, jotka he olivat. (Holy Sweat, Tim Hansel, 1987, 
Word Books Publisher, s. 134) 

Mitä tekemistä näillä esimerkeillä on sen kanssa, miksi on olemassa paholainen? 

Se, että annamme paholaisen yrittää kiusata ihmiskuntaa, nopeuttaa olennaisesti prosessia, jossa 
pystymme voittamaan omat puutteemme ja kehittämään vanhurskaan luonteen Jumalan avulla 
(Filippiläisille 4:13; Jaakob 4:7). Sen lopputuloksena on, että ihmiset voivat voittaa nopeammin ja 
vähimmällä mahdollisella kärsimyksellä (vrt. Valitusvirret 3:33; 1. Piet. 4:12-13 ; 3. Joh. 2). 

Ja jos Jumala kutsuu sinua tässä aikakaudessa, Hän ei salli saatanan tai erilaisten himojen kiusaamista, 
jotka ylittävät sen, mitä pystyt käsittelemään (1. Kor. 10:13). 

Saatanan ja erilaisten kiusausten vastustaminen tekee sinusta hengellisesti vahvemman (Jaak. 1:12, 4:7) 
ja auttaa sinua auttamaan muita tulevaisuudessa (vrt. 1. Joh. 4:21). Saatana ei halua sinun uskovan 
Jumalan sanan totuuteen. 

Totuuden mysteeri 

Cambridgen sanakirja määrittelee "totuuden" seuraavasti: 

totuus todelliset tosiasiat tilanteesta, tapahtumasta tai henkilöstä: 

Totuus on jotain, joka on aidosti tarkka. Silti filosofit, tavalliset ihmiset ja johtajat ovat pitkään pohtineet 
totuutta. 

Joten huomioikaa, kuinka Cambridge Dictionary määrittelee "muodollisen" totuuden: 

tosiasia tai periaate, jonka useimmat ihmiset pitävät paikkansa: 

Mutta yllä oleva ei todellakaan aina pidä paikkaansa. Ja monet ovat ymmärtäneet sen jo pitkään. Silti 
monet pitävät "muodollista" totuutta todellisuutena eivätkä hyväksy absoluuttisia asioita kuten 
todellista totuutta. Mutta uskomukset, yksilölliset tai kollektiiviset, eivät useinkaan ole totta. Raamattu 
varoittaa niitä, jotka ottavat neuvoja ihmisten sijaan, todella, Jumalan (Jesaja 30:1; 65:12b). Synti on 
tekijä (vrt. Jesaja 59:2a). 

Puhuessaan Jeesuksen kanssa Rooman prefekti Pontius Pilatus kysyi totuudesta: 

37 Niin Pilatus sanoi hänelle: "Oletko sinä siis kuningas?" 



Jeesus vastasi: "Oikein sinä sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä synnyin ja sitä 
varten olen tullut maailmaan, todistaakseni totuudesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee 
minun ääneni." 

38 Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?" Ja tämän sanottuaan hän meni jälleen ulos 
juutalaisten tykö ja sanoi heille: "En löydä hänessä mitään vikaa". (Joh. 18:37-38) 

Pilatus oli ilmeisesti kuullut monia väitteitä totuudesta ja tullut siihen johtopäätökseen, että kukaan ei 
voinut määritellä sitä kunnolla. 

Vaikka Jeesus ei vastannut Pilatuksen viimeiseen kysymykseen, näyttää siltä, että Pilatus lähti ulos 
odottamatta vastausta. Mutta Jeesus sanoi, että totuuden edustajat kuulevat Häntä. 

Vähän ennen Pilatuksen tapaamista Johannes muisti, että Jeesus sanoi, mikä totuus oli: 

17 Pyhitä heidät totuutesi kautta. Sanasi on totuus. (Joh. 17:17) 

Raamattu opettaa myös, että Jumala ei voi valehdella (Heprealaisille 6:18, Tiitus 1:2). 

Siksi voidaan päätellä, että kaikki, mitä Jumala sanoo, on totuus. 

Nyt tätä pidetään pyöreänä päättelynä, erityisesti niille, jotka hyväksyvät Raamatun todeksi. Kuitenkin, 
kun todistat, että Jumala on olemassa ja että Hänen sanansa on totta (ja meillä on kirjoja, kuten Onko 
Jumalan olemassaolo loogista ja todiste Jeesus on Messias , jotka tekevät niin), on loogista päätellä, että 
Jumalan sana on standardi arvioida, mikä on totta. 

Valhe on jotain, joka on totuuden vastainen. Joten jotain ristiriitaista alkuperäisen henkeytetyn Jumalan 
sanan kanssa ei ole totta, vaikka kuinka monet ihmiset väittävät uskovansa siihen. 

Monet uskovat, että heidän pitäisi "antaa omantunnon ohjata". Mutta ilman Jumalan Henkeä lihallinen 
mieli ei voi erottaa totuutta niin kuin sen pitäisi (1. Kor. 2:14), koska sydän voi olla epätoivoisen paha 
(Jeremia 17:9). 

Ajattele myös, että Jeesus sanoi: 

4 … "On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee 
Jumalan suusta." (Matt. 4:4) 

Ihminen tuottaa leipää Jumalan luomista asioista. Mutta todellinen tapa elää on noudattaa Jumalan 
sanaa. 

Apostoli Paavali kirjoitti: 

13 Sentähden mekin kiitämme Jumalaa lakkaamatta, sillä kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan 
sanan, ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan 
sanana, toimii teissä, jotka uskotte. 14. Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Jumalan seurakuntien 
jäljittelijöitä, jotka ovat Juudeassa Kristuksessa Jeesuksessa. (1. Tessalonikalaiskirje 2:13-14a). 



 7 ... totuuden sana, (2 Korinttolaisille 6:7) 

13 Häneen te myös turvasitte pelastuksenne evankeliumiin, kuultuanne totuuden sanan; 
(Efesolaiskirje 1:13) 

5 … toivoa, joka teille on tallennettu taivaaseen, josta olette ennen kuulleet evankeliumin 
totuuden sanassa, (Kol 1:5) 

Totuus on useimmille mysteeri , koska useimmat eivät täysin luota Jumalan tosi sanaan (vrt. 
Kolossalaiskirje 1:5, -6,25-27 ; 1. Tessalonikalaiskirje 2:13) eivätkä ymmärrä paljoakaan evankeliumin 
hyvistä uutisista. pelastuksesta. Useimmat luottavat muihin ihmisiin, jotka itsekin on Saatanan pettänyt 
(Ilmestys 12:9). Jeesus sanoi: 

8 "Nämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän 
sydämensä on kaukana minusta. 9 Ja turhaan he palvelevat minua, opettaen ihmisten käskyjä 
oppeina. (Matteus 15:8-9) 

Luottaminen enemmän muihin ihmisiin kuin Jumalan sanaan johtaa turhaan palvontaan ja johtaa 
ihmiset pois totuudesta. 

Totuus voidaan kuitenkin tietää. 

Apostoli Johannes kirjoitti: 

31 Silloin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat Häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, 
olette totisesti minun opetuslapsiani. 32 Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teidät 
vapaiksi." (Joh. 8:31-32) 

46 … Ja jos kerron totuuden, miksi ette usko Minua? 47 Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan 
sanat; sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. (Joh. 8:46-47) 

37 – – Olen tullut maailmaan todistaakseni totuudesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee 
minun ääneni (Joh. 18:37). 

6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, ja vaellamme pimeydessä, me 
valehtelemme emmekä tee totuutta. 7 Mutta jos me vaellamme valkeudessa, niin kuin hän on 
valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri 
puhdistaa meidät kaikesta synnistä. (1. Joh. 1: 6-7 ) 

4 Joka sanoo: "Minä tunnen hänet" eikä pidä hänen käskyjään, se on valehtelija, eikä totuus ole 
hänessä. 5 Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus täydellinen. Siitä me 
tiedämme, että olemme Hänessä. 6 Joka sanoo pysyvänsä hänessä, sen tulee myös vaeltaa niin 
kuin hän vaelsi. (1. Joh. 2:4-6) 

18 Lapseni, älkäämme rakastako sanoilla tai kielellä, vaan teoissa ja totuudessa. 19 Ja siitä me 
tiedämme, että olemme totuudesta, ja turvaamme sydämemme hänen edessänsä. (1. Joh. 3:18-
19) 



3 Sillä minä iloitsin suuresti, kun veljet tulivat ja todistivat totuudesta, joka teissä on, niin kuin te 
vaellatte totuudessa. 4 Minulla ei ole suurempaa iloa kuin kuulla, että minun lapseni vaeltavat 
totuudessa. (3 Joh. 3-4) 

Huolimatta siitä, mitä Raamattu sanoo, yhteys totuuden, joka on Jumalan sana, ja sen välillä, että 
Jumalaa tottelevat ymmärtävät paremmin, on monille mysteeri. 

John kirjoitti myös seuraavan tekstin: 

3 … Oikeat ja totiset ovat sinun tiesi, oi pyhien kuningas! (Ilmestys 15:3) 

vaeltaminen auttaa meitä ymmärtämään totuuden paremmin, kun elämme totuuden mukaan. 

Kristityinä, Jumalan sanan pyhittäminä (Joh. 17:17), meidän tulee "jakaa oikein totuuden sana" (2. 
Timoteukselle 2:15) ja välttää " maallista ja tyhjää puhetta, sillä se johtaa eteenpäin jumalattomuus ” (2. 
Timoteukselle 2:16, NASB). Siksi vältämme kompromisseja maailman uskontojen kanssa. 

Mutta entä jos tiede on ristiriidassa Raamatun kanssa, kuten monet asiantuntijat väittävät? 

No, "olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valehtelija" (Room. 3:4). Uskokaa Jumalan sanaa. 

Jo Uuden testamentin aikoina oli niitä, jotka kutsuivat virhettä "tieteeksi". Ilmoitus: 

20 Oi Timoteus, säilytä se, mikä on luottamuksellesi sidottu, välttäen häpeällistä ja turhaa 
hölmöilyä ja tieteen vastustusta, jota kutsutaan valheellisesti: 

21 joita jotkut tunnustavat ovat eksyneet uskon suhteen. (1. Timoteukselle 6:20-21, KJV) 

Niinpä on ollut niitä, jotka väittivät olevansa Kristus, joita ovat johtaneet harhaan älylliset johtajat, jotka 
vastustivat totuutta. 

Apostoli Johannes sai innoitusta kirjoittaa: 

26 Nämä asiat olen kirjoittanut teille niistä, jotka yrittävät pettää teitä. (1. Joh. 2:26) 

Useat tiedemiehet ovat olleet petollisia ja/tai luulleet, että heillä oli tosiasioita, jotka ovat ristiriidassa 
Jumalan sanan kanssa. Älä lankea heidän vääriin tietoihinsa. 

On olemassa Jumala (katso lisätietoja ilmaisesta kirjasta osoitteessa ccog.org, jonka otsikko on: Onko 
Jumalan olemassaolo loogista?) , ja Hänen sanaansa voidaan luottaa totuuden suhteen. Raamattu 
varoittaa, että "[c] ursed on se mies, joka luottaa ihmiseen" (Jeremia 17:5). 

Apostoli Paavali kirjoitti Timoteukselle seuraavaa joistakin, jotka olivat: 

7 aina oppivani eivätkä koskaan voi tulla tuntemaan totuutta. 8 Mutta niinkuin Jannes ja Jambres 

vastustivat Moosesta, niin nämäkin vastustavat totuutta: turmeltuneen mielen miehet, jotka 



eivät hyväksy uskoa; 9 Mutta he eivät edisty enempää, sillä heidän hulluutensa on ilmeinen 

kaikille , (2 Timoteukselle 3:7-9) 

Monet väittävät oppivansa jatkuvasti ja olevansa kiinnostuneita totuudesta, mutta useimmat 
vastustavat todellista totuutta. 

Totuuden ennustettiin olevan niukempi hyödyke lopunaikoina: 

12 Kyllä, ja kaikkia, jotka haluavat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, vainotaan. 13 Mutta 
pahat ihmiset ja huijarit käyvät pahemmaksi ja pahemmaksi, eksyttäen ja joutuessaan 
eksytetyiksi. 14 Mutta sinun tulee pysyä siinä, minkä olet oppinut ja joista olet ollut varma, 
tietäen, keneltä olet ne oppinut , (2 Timoteus 3:12-14) 

Jos saat tarpeeksesi "totuuden rakkaudesta" ( 2. Tessalonikalaiskirje 2:10) ja toimit sen mukaan, voit 
säästyä tulevalta massiivliselta petokselta ( 2. Tessalonikalaiskirje 2:7-12) ja säästää kauhistuttava 
"koetuksen tunti", joka on tulossa koko maan päälle (Ilmestys 3:7-10). 

Lepon mysteeri 

Vaikka lepo ei näyttäisikään olevan mysteeri, se on osoittautunut sellaiseksi monille. 

Raamattu osoittaa, että Jumala siunasi seitsemännen päivän (1. Moos. 2:2-3). Raamattu ei opeta, että 
Jumala olisi siunannut muita ihmisten valitsemia päiviä. Ihmisten tulee "totella Jumalaa ennemmin kuin 
ihmisiä" (Apostolien teot 5:29). 

Jumala järjesti ihmisille viikoittaisen fyysisen tauon. Ja Hän tekee tarvikkeita, jotta ihmiset voivat pitää 
sen (vrt. 2. Moos. 16:5; 3. Moos. 25:18-22). 

Monet ovat yllättyneitä huomatessaan, että he voivat pitkällä aikavälillä saada enemmän aikaan 
työskentelemällä kuusi päivää seitsemän sijaan. Mutta se on totta. 

Ja koska ihmiset eivät ymmärrä kirjoituksia, tämä on mysteeri useimmille. 

Jumala innoitti profeetta Hesekielin kirjoittamaan: 

26 Sen papit ovat rikkoneet minun lakiani ja häpäisseet minun pyhät tavarani; he eivät ole 
tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä eivätkä tehneet eroa saastaisen ja puhtaan välillä. ja he 
ovat piilottaneet silmänsä minun sapatteiltani, niin että minä olen häväistynyt heidän 
keskuudessaan. (Hesekiel 22:26) 

Monet uskonnolliset johtajat rikkovat Jumalan lakia ja ovat piilottaneet silmänsä sapattien suhteen. My 

Sabbaths on viittaus viikoittaiseen sapattiin sekä vuotuisiin sapateihin, jotka tunnetaan myös Jumalan 

pyhinä päivinä. Sapatit ovat fyysisen levon/palautumisen ja henkisen nuorentumisen aikaa. 

Seitsemän päivän viikkokuvat, jotka aivan kuten Jumala antoi ihmisille kuusi päivää tehdä työnsä ja 

levätä seitsemäntenä, että Jumala antoi ihmiskunnalle kuusi "tuhatvuotta päivää" (vrt. Psalmi 90:4; 2. 



Piet. 3:8 ). tehdä ihmiskunnan työtä, mutta sitten elää "seitsemäntenä tuhannen vuoden päivänä" 

tuhatvuotisessa valtakunnassa (vrt. Ilmestyskirja 20:4-6). 

6000/7000 vuoden suunnitelma on hyvin linjassa Uuden testamentin opetusten kanssa olemisesta 

"viimeisissä päivissä" ( Apostolien teot 2:14-17 ), jotka alkoivat viimeistään silloin, kun Jeesus oli 

päättämässä maallista palvelutyötään ( Heprealaisille 1:1-2 ). Kuuden tuhannen vuoden kaksi viimeistä 

päivää olisivat tämän tyyppisen viikon viimeisiä päiviä. 

Juutalainen perinne opettaa, että tämä 6000 vuoden ajatus opetettiin ensimmäisen kerran profeetta 

Elian koulussa ( Babylonian Talmud: Sanhedrin 97a). 

Toisen vuosisadan lopulla ja varhaisemmalla kolmannella vuosisadalla kreikkalais-roomalaiset pyhät ja 

piispat kuten Irenaeus (Irenaeus. Adversus haereses , V-kirja, luku 28:2-3; 29:2) ja Hippolytus 

(Hippolytus. HexaËmeronissa eli kuuden päivän työssä) ymmärsivät ja opettivat myös 6000-7000 vuotta 

sekä raportoivat, että viikoittainen sapatti kuvasi tuhatvuotista lepoa (seitsemäs tuhatta vuotta). 

Mutta keisari Konstantinuksen nousun 4. vuosisadalla jälkeen monet muut lopettivat tämän opettamisen. Lisää varhaisista 

uskomuksista löytyy ilmaisesta kirjasta, joka on saatavilla verkossa osoitteessa ccog.org ja jonka otsikko 

on Alkuperäisen katolisen kirkon uskomukset . 

Huolimatta siitä, että kreikkalais-roomalaiskatoliset eivät enää virallisesti opeta 6000 vuoden oppia, 
Jumala on sallinut Paholaisen ja ihmiskunnan tämän 6000 vuoden aikana valita väärän tien 
minimoidakseen täydellisen kärsimyksen ja olla osana kaikkien ihmisten täydellistymistä. jotka 
kuuntelevat Häntä – joko tässä tai tulevassa ajassa. 

Miksi 6000 vuotta? 

Näyttää siltä, että Jumala päätteli, että tämä olisi tarpeeksi aikaa ihmisille kokeilla monia erilaisia 

elämäntapoja, joita he pitivät parhaimpana – ja useiden sukupolvien ajan Aadamin ja Eevan jälkeen on 

ollut tämä mahdollisuus. Joten tuhansien vuosien ajan ihmiset pystyivät myöhemmin paremmin 

näkemään, että Sananlaskujen 14:12 ja 16:25 lausunnot " On tie, joka näyttää ihmisestä oikealta, mutta 

sen loppu on kuoleman tie" ovat oikea. 

Jumala tiesi, että tämä maailma tulee niin huonoksi näiden 6000 vuoden lopussa, että "ellei niitä päiviä 

lyhennettäisi, mikään liha ei pelastu" (Matt. 24:22). 

6000 vuoden kuluttua Jeesus palaa, pyhät nousevat kuolleista, elämä planeetalla pelastuu ja Jumalan 

valtakunnan tuhatvuotinen osa perustetaan (vrt. Ilmestyskirja 20:4-6) 

Ja tämä on ilmeisesti ollut mysteeri useimmille. 

Huomaa, että Jesaja inspiroitui kirjoittamaan: 

11 Sillä änkyttävillä huulilla ja toisella kielellä hän puhuu tälle kansalle, 12 Joille Hän sanoi: "Tämä 

on lepo, jolla voit saada väsyneet lepäämään." Ja: "Tämä on virkistys"; Silti he eivät kuulleet. 

(Jesaja 28:11-12) 



Jumala lupaa levon, mutta ”änkyttävissä huulten ja toisen kielen” – väärien opetusten ja 

käännösongelmien – vuoksi useimmat eivät hyväksy virkistävää lepoa, jonka Jumala on antanut viikoksi. 

Uuden testamentin Heprealaiskirjeessä käytetään kahta erilaista kreikkalaista sanaa, ja ne käännetään 

usein englanniksi "lepoiksi". Englanniksi käännettynä ne ovat katapausis ja sapatismi . Koska monet 

kääntäjät ovat virheellisesti kääntäneet molemmat sanat samaksi, monet ovat olleet hämmentyneitä. 

Sabbatismosta käytetään Heprealaiskirjeessä 4:9, kun taas katapausista käytetään paikoissa, kuten 

Heprealaiskirjeen 4:3. 

Tulevan "levon" ( katapausis ) - Jumalan valtakunnan - vuoksi hengellisen Israelin on määrä astua 

(Heprealaisille 4:3), heille jää sapatismi - sapatinpäivän vietto nyt (Heprealaisille 4:9). ). Tämä tarkoittaa, 

että kristityt pääsevät Jumalan valtakunnan tulevaan "lepoon", vaikka he nyt pitävät viikoittaista 

lepopäivää, joka odottaa sitä. Tällä aikakaudella Jumalan kansan tulee ahkerasti levätä samana päivänä 

kuin Jumala (Hepr. 4:9-11a), "jotta kukaan lankeaisi saman tottelemattomuuden esimerkin mukaan" 

(Hepr. 4:11b). 

Raamatun lepo on edelleen monille mysteeri, koska uskonnolliset opettajat ovat kääntäneet väärin ja 

"piilottaneet silmänsä" Jumalan sapattien suhteen. 

Synnin mysteeri 

Monet ihmiset näyttävät olevan ymmällään siitä, mitä synti on. 

Monet toimivat kuin osaavat määritellä sen. 

Silti Jumala, ei ihmiset, määrittelee synnin. 

Mikä on synti? 

Näin Raamattu määrittelee sen: 

4 Joka tekee syntiä, tekee myös laittomuutta, ja synti on laittomuus. (1. Joh. 3:4, NKJV) 

4 Jokainen , joka tekee synnin , tekee myös vääryyttä; ja synti on vääryyttä. (1. Joh. 3:4, DRB) 

4 Jokainen, joka tekee syntiä, rikkoo lakia, ja itse asiassa synti on laittomuutta. (1. Joh. 3:4, EOB 
Uusi testamentti) 

4 Jokainen , joka tekee synnin , rikkoo myös lain; sillä synti on lain rikkominen. (1. Joh. 3:4, KJV) 

Mikä laki? 

Jumalan laki, joka on Hänen sanassaan (vrt. Psalmi 119:11) ja joka sisältää kymmenen käskyä (vrt. 1. Joh. 
2:3-4; Psalmi 119:172; katso myös ilmainen kirja, joka on saatavilla verkossa osoitteessa www. ccog.org, 
jonka otsikko on: Kymmenen käskyä: Kymmenkunta, kristinusko ja peto ). 



Vaikka ketään ei ole pakotettu tekemään syntiä, Raamattu opettaa, että kaikki ovat tehneet syntiä 
(Room. 3:23). 

Miksi ihmiset tekevät syntiä? 

No, samasta syystä kuin Eeva ja Aadam tekivät syntiä. Saatana ja/tai heidän himonsa pettivät heidät. 

Saatana on pettänyt koko maailman (Ilmestyskirja 12:9). Hän on käyttänyt kaikkia mahdollisia pahoja 
ajatuksiaan vaikuttaakseen koko ihmiskuntaan ja pettääkseen sitä. Saatana on levittänyt filosofiansa 
laajalle ja laajalle (vrt. Efesolaiskirje 2:2) – vetoamalla turhuuteen, himoon ja ahneuteen vaikuttaakseen 
meihin. 

Huomaa seuraava edesmenneen evankelista Leroy Neff: 

Jokainen meistä on viritetty tähän petolliseen pommitukseen pienestä pitäen. Saatana on 
käyttänyt tätä menetelmää lisätäkseen vääriä ajatuksia, ja hän käyttää ympäristöä ja olosuhteita 
vaikuttaakseen meihin tekemään vääriä päätöksiä aivan kuten Aadam ja Eeva tekivät. 

Syntyessämme meillä ei ollut vihaa tai vihamielisyyttä Jumalaa tai Hänen täydellistä tapaansa 
kohtaan. Emme edes tienneet, että Jumala on olemassa tai että Hänellä oli oikea tapa elää. 
Mutta aikanaan mekin kehitimme saman asenteen kuin Saatana, itsekkyyden, ahneuden ja 
himon ja oman tien haluamisen. 

Kun olimme pieniä lapsia, saatamme olla niiden kaltaisia, joista Kristus puhui (Matt. 18:3, 4). He 
olivat nöyriä ja opettavaisia – Saatana ja hänen yhteiskuntansa eivät olleet vielä täysin pettäneet 
heitä. … 

Kaikki inhimillinen suru, onnettomuus, kipu ja kurjuus ovat seurausta synnin välittömästä 
seurauksesta – Jumalan henkisten ja fyysisten lakien rikkomisesta. Onni ja yltäkylläinen elämä 
ovat automaattisesti seurausta kuuliaisuudesta Jumalan laille. (Neff L. All About Sin. Tomorrow's 
World Magazine. Huhtikuu 1972) 

Ja vaikka Jeesus kuoli kaikkien syntiemme tähden, synnillä on hintansa. Ja pitkän aikavälin hinta on, että 
se vaikuttaa negatiivisesti syntiseen ja hänen mahdollisuuksiinsa tehdä vielä enemmän hyvää. Joten tee 
Älä ajattele, että synti tekee nyt hyvää sinulle (tai muille), mutta toivottavasti kaikki oppivat synneistään 
(vrt. 2. Piet. 2:18-20), tunnustavat ne (1. Joh. 1:9) ja tekevät parannuksen vrt. Apt 2:37-38). 

Epäasianmukaisten opetusten ja perinteiden vuoksi monet eivät tunnista syntiä tänä aikana. 

Apostoli Paavali kirjoitti: 

7 Sillä laittomuuden salaisuus toimii jo; on vain yksi, joka tällä hetkellä hillitsee sitä, kunnes hän 
saattaa mennä ulos keskeltä. 8 Ja silloin ilmestyy se laiton, jonka Herra Jeesus kuluttaa suunsa 
hengityksellä ja tekee tyhjäksi tulemisensa ilmestymisen kautta, 9 jonka tuleminen on Saatanan 
toiminnan mukaan, kaikessa voimassa ja merkeissä. , ja valheen ihmeissä, 10 ja kaikessa 
pahuuden petoksessa niille, jotka joutuvat kadotukseen, minkä vastineeksi he eivät saaneet 
rakkautta totuuteen pelastuakseen. 11 Ja sen tähden Jumala lähettää heille eksytyksen, jotta he 



uskoisivat valheen, 12 jotta kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, mutta jotka ovat 
mielistyneet vääryyteen, tuomittaisiin. (2. Tessalonikalaiskirje 2:7-12, Berean kirjaimellinen 
Raamattu) 

Osa "laittomuuden mysteeriä" ("laittomuuden mysteeri" DRB) on se, että monille ei ole opetettu 
totuutta synnistä ja/tai heitä on opetettu päättelemään Jumalan lakeja, kuten Jeesuksen ajan 
fariseuksia, ja sen sijaan hyväksymään väärät perinteet. (vrt. Matteus 15:1-9). Niitä, joilla ei ole riittävää 
rakkautta totuuteen, petetään julmasti, kun lähestymme tämän aikakauden loppua. 

Raamattu opettaa: ”Älkää eksykö, rakkaat veljeni” (Jaakob 1:16). 

Silti meillä ihmisillä on taipumus pettää itseämme (etenkin Saatanan vaikutuksella) emmekä ymmärrä 
harhautumistaipumuksemme laajuutta. 

Apostoli Jaakob selitti seuraavaa kiusauksesta ja synnistä: 

12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää; sillä kun hänet on hyväksytty, hän saa elämän 
kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. 13 Älköön kukaan sanoko 
kiusauksen kohteena: "Jumala kiusaa minua". sillä Jumalaa ei voi kiusata pahalla, eikä hän itse 
kiusaa ketään. 14 Mutta jokainen joutuu kiusaukseen, kun hänen oma halunsa vetää häntä pois ja 
houkuttelee. 15 Kun himo on tullut raskaaksi, se synnyttää synnin; ja synti, kun se on 
täysikasvuinen, synnyttää kuoleman. (Jaakob 1:12-15) 

Vastustaaksesi kiusausta, saadaksesi väärän ajatuksen pois mielestäsi, joka tulee siihen, täytä mielesi 
hyvillä ajatuksella (Filippiläisille 4:8) ja käänny Jumalan puoleen. 

Mitä parempia ajatuksia on olemassa kuin Jumalaa ja Hänen Sanaansa koskevat ajatukset? Jos vastustat 
Saatanaa kunnolla, Raamattu sanoo, että hän pakenee (Jaak. 4:7). 

Vastustaminen tekee sinusta henkisesti vahvemman, kun taas synnin antautuminen heikentää. 

Synti auttaa osoittamaan niille, jotka ovat halukkaita uskomaan, että me tarvitsemme Jumalaa ja Hänen 
teitään. 

Jumala ymmärsi Saatanan petoksen vaikutuksen sekä ihmisten himot ja kehitti pelastussuunnitelman, 
joka ottaa sen huomioon (lisätietoja siitä löytyy ilmaisesta online-kirjasta: Universal OFFER of Salvation. 
Apokatastasis: Can God pelastaa eksyneet tulevana aikana? Sadat pyhät kirjoitukset paljastavat 
Jumalan pelastussuunnitelman ). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  ¿Kunsa aka Uraqpachankir Religionanakajj yatichi? 

Eri uskonnoilla on uskomuksensa luomisen tarkoituksesta. Joten, katsotaanpa joitain lausuntoja niiltä, 
jotka pitävät kiinni useista idän ja lännen uskonnoista. 

Mutta ensin tarkastelkaamme ateisteja. Ateistit eivät usko, että ihmisillä on mitään tarkoitusta, paitsi 
ehkä nautinto tai jonkinlainen henkilökohtainen täyttymys. 

Jotkut (jotka saattavat pitää itseään ateisteina) uskovat, että olisi parempi, jos ihmisiä olisi vähemmän: 

Antinatalismi on uskomus siihen, että ihmiselämä on objektiivisesti katsottuna arvotonta ja 
hyödytöntä. Kuten The Guardian selittää, antinatalistit väittävät, että ihmisten lisääntyminen 
aiheuttaa perusteetonta haittaa ihmisyhteiskunnalle (jolla ei pitäisi olla alunperinkään tämän 
ajattelutavan mukaan) ja planeetalle. Lisäksi vanhemmat syyllistyvät moraaliseen rikokseen 
pakottamalla olemassaolon lapsille, jotka eivät ole suostuneet olemassaoloonsa. … 

antinatalistit väittävät usein, että heidän uskonsa ihmiselämän arvottomuuteen on motivoitunut 
myötätunnosta ihmiselämää kohtaan… 

antinatalistit haluavat suojella ihmiskuntaa haitoilta varmistamalla sen hävittämisen… (Walsh M. 
Growing 'Anti-Natalist' Movement Calls For The Extinction Of Humanity… Daily Wire, 
15.11.2019) 

Pohjimmiltaan antinatalistit uskovat, että ihmiset aiheuttavat enemmän haittaa kuin hyötyä, elämä on 
vaikeaa, joten ihmisten ei pitäisi tuoda lisää ihmisiä maailmaan, koska se lisää kärsimystä ja kipua. 

Mutta he ovat väärässä ihmisarvon suhteen. 

Ihmisillä on arvoa. Ja vaikka kärsimyksiä on, ihmiset luotiin osallistumaan ja auttamaan. Elämällä on 
tarkoitus. 

Katsotaanpa nyt, mitä hindulaisuus sanoo ihmiskunnan tarkoituksesta. 

On kerrottu, että hinduja on hieman yli miljardi. Tässä on tietoa tuon uskon uskomuksista: 

Hindulaisuuden mukaan elämän tarkoitus (tarkoitus) on neliosainen: saavuttaa Dharma, Artha , 
Kama ja Moksha. Ensimmäinen, dharma, tarkoittaa hyveellistä ja vanhurskasta toimintaa. ... 
Toinen elämän tarkoitus hindulaisuuden mukaan on Artha , joka viittaa vaurauden ja vaurauden 
tavoittelemiseen elämässä. ... Hindun elämän kolmas tarkoitus on etsiä Kamaa. Yksinkertaisesti 
sanottuna Kama voidaan määritellä nautinnon saamiseksi elämästä. Neljäs ja viimeinen elämän 
tarkoitus hindulaisuuden mukaan on moksha, valaistuminen. Ylivoimaisesti vaikein elämän 
tarkoitus saavuttaa, Moksha voi kestää vain yhden elämän saavuttaakseen (harvoin) tai voi 
kestää useita. Sitä pidetään kuitenkin elämän tärkeimpänä tarkoituksena, ja se tarjoaa sellaisia 
palkintoja kuin vapautuminen reinkarnaatiosta, itsensä toteuttaminen, valaistuminen tai ykseys 
Jumalan kanssa. ( Sivakumar A. Elämän tarkoitus hindulaisuuden mukaan, 12. lokakuuta 2014) 



Joten pohjimmiltaan hindulaisuus opettaa pyrkimään elämään vanhurskaasti, etsimään vaurautta, 
nauttimaan elämästä ja saavuttamaan valaistumisen, mikä erään hindun mukaan, jonka kuulin puhuvan, 
sisältää myös jumalallistamisen. Vaikka nuo hindujen uskomukset voivat olla sopusoinnussa Raamatun 
kanssa, ne eivät selitä, miksi elämän pitäisi ylipäätään olla. 

Buddhalaisia on kuulemma hieman yli puoli miljardia. Buddhalaisuus on erilainen kuin hindulaisuus: 

Buddhalaisuus kieltää, että elämällä olisi pysyvä ja absoluuttinen merkitys, ja kuvaili elämää 
epätyydyttäväksi (s. dukkha) ja tyhjäksi (s. sunyata). Buddha kuitenkin myönsi, että elämällä on 
suhteellinen merkitys, ja tämän elämän suhteellisen ja ehdollisen luonteen kautta voimme 
saavuttaa ja ymmärtää universaalin totuuden. Buddhan diskurssien mukaan elämämme ja 
maailma ovat vain ilmiöitä, jotka nousevat ja laskevat. Se on muodostumis- ja 
rappeutumisprosessi. (Mikä on elämän merkitys? Buddhanet.net, haettu 21.3.19.) 

Vaikka hindulaisuudessa on monia jumalia, buddhalaisuudessa ei ole yhtä. Ja jos Jumalaa ei ole, niin 
buddhalaiset (kuten muutkin ateistit) ovat oikeassa, että elämällä ei ole absoluuttista merkitystä. 

Mutta jos on olemassa jumalallinen henkiolento, ja kyllä, on loogista päätellä, että on olemassa (jos 
sinulla on niin todistettua tietoa, katso myös ilmainen kirjasemme, verkossa osoitteessa ccog.org, Onko 
Jumalan olemassaolo loogista? ), silloin se tekisi enemmän ymmärrystä, että jumalallisella Luojalla oli 
todellinen ja merkittävä tarkoitus. 

Nyt sekä buddhalaisuus että hindulaisuus opettavat ajatusta nimeltä Karma. Tässä on tietoa 
buddhalaisesta lähteestä: 

Karma on moraalisen kausaation laki. Karman teoria on buddhalaisuuden perusoppi. … Tässä 
maailmassa ihmiselle ei tapahdu mitään, mitä hän ei jostain syystä ansaitse. … Palilainen termi 
Karma tarkoittaa kirjaimellisesti toimintaa tai tekemistä. Kaikenlaista tahallista toimintaa, olipa 
se henkistä, sanallista tai fyysistä, pidetään karmana. Se kattaa kaiken, mitä sisältyy lauseeseen 
"ajatus, sana ja teko". Yleisesti ottaen kaikki hyvät ja huonot teot muodostavat karman. 
Lopullisessa merkityksessään karma tarkoittaa kaikkea moraalista ja moraalitonta tahtoa. ( 
Sayadaw M. Theory of Karma. Buddhanet.net, haettu 22.7.19.) 

Vaikka Raamattu ei käytä termiä "karma", se opettaa, että sitä niittää, mitä kylvää (Galatalaisille 6:7-8). 
Mutta toisin kuin buddhalaisuus, Raamattu opettaa, että Jumala ohjaa asioita ( Sananlaskut 16:9) , joten 
lopulta se toimii hyvin niille, jotka hyväksyvät Hänen tahtonsa (vrt. Room. 8:28). Ja rauhan 
lisääntymiselle ei tule loppua (Jesaja 9:7). 

Nyt on kuitenkin huomautettava, että hindulaisuus ja buddhalaisuus haluavat maailman olevan parempi 
paikka. Mutta he eivät ymmärrä, kuinka Raamattu opettaa sen tapahtuvan. 

Toisin kuin buddhalaiset, muslimit uskovat jumalalliseen Luojaan, jolla on tarkoitus ihmisiä varten. 
Muslimeja on tiettävästi 1,8 miljardia. Tässä on yksi islamilainen näkemys siitä, miksi Jumala loi ihmiset: 

Kehomme, henkemme, taipumuksemme palvoa Jumalaa ja valomme ovat suoraan Jumalalta 
lähetettyjä lahjoja toimiakseen kriittisinä keinoina inhimillisen täydellisyytemme 
saavuttamisessa. Tuo täydellisyys piilee niiden hengen näkökohtien viljelemisessä, jotka ylittävät 



sen elävöittävät ominaisuudet, aktualisoimme palvonnan halumme ja jalostamme valomme. 
Kun näin tapahtuu, ihminen on kaunis olento ja sellaisenaan jumalallisen rakkauden sopiva 
kohde, sillä kuten profeettamme mainitsi : "Totisesti, Jumala on kaunis ja rakastaa kauneutta." 
(Shakir A. The Human in the Qur'an. Journal of the Zaytuna College, 5.6.2018) 

Vaikka Jeesus myös huomautti, että täydellisyyden tulisi olla päämäärä (Matt. 5:48), yllä oleva ei 
todellakaan selitä, miksi Jumala loi ihmiset. Seuraava islamilainen lähde antaa kuitenkin syyn: 

Jumala loi ihmisen palvelemaan Häntä, mikä tarkoittaa, että ihmisten tulee uskoa yhteen 
Jumalaan ja tehdä hyvää. Tämä on ihmisen elämän kohde. Jumala sanoo: "En ole luonut ihmisiä, 
paitsi että he palvelisivat minua." (The Winds That Scatter, 51:56) (Mikä on ihmiselämän 
tarkoitus islamissa? Muslim Converts Association of Singapore, käytetty 21.3.19.) 

Vaikka ihmisten pitäisi tehdä hyvää , suuri osa muusta yllä olevasta on samankaltaista kuin tietyt 
protestanttiset näkemykset siitä, miksi Jumala loi ihmiset, joita tarkastelemme seuraavaksi. 

Jotkut protestanttiset näkemykset 

Siitä, miksi Jumala loi ihmiset, on erilaisia näkemyksiä jo mainittujen uskontojen sisällä. 

Ja sama pätee protestanttien keskuudessa. 

Protestantteja on kuulemma hieman yli 800 miljoonaa, ja heidät jakautuvat useiden kirkkokuntien, 
ministeriöiden ja lahkojen kesken (huom: Continuing Church of God EI ole protestanttinen – 
yksityiskohdat miksi löytyy ilmaisista verkkokirjoistamme: The Continuing History of the the. Jumalan 
kirkko ja pelastuksen toivo: kuinka jatkuva Jumalan kirkko eroaa protestantismista ). 

Protestanttien moninaisuudesta huolimatta näyttää kuitenkin olevan joitain yleisiä sopimuksia siitä, 
miksi Jumala loi mitään. 

Huomaa yksi protestanttinen näkemys siitä, miksi Jumala loi ihmiset: 

Miksi Jumala loi ihmiset? 

Hän teki niin antaakseen itselleen kunniaa. Jumala loi meidät elämään ja nauttimaan suhteista 
kuten hän teki. Jeesus sanoi: "Minä olen sanonut tämän teille, jotta minun iloni olisi teissä ja 
että teidän ilonne olisi täydellinen" (Joh. 15:11). ... 

Jumalan kunnian tuominen – toisin sanoen hänen korottaminen, kohottaminen, ylistäminen, 
hänen kunnioittaminen – on itse asiassa elämän tarkoituksemme. (Bell S. Josh McDowell 
Ministeriö. Julkaistu 11. huhtikuuta 2016) 

Me CCOG:ssa olisimme eri mieltä. Jumala ei luonut meitä, koska Hän on jokin ego-ohjattu henkinen 
olento, joka tarvitsi ihmisiä antamaan hänelle kunniaa. Myöskään Jumalan kunnian antaminen ei ole 
ihmisen elämän tarkoitus. Mutta on totta, että Jumala halusi lisätä iloa. 

Tässä on toinen, jokseenkin samanlainen protestanttinen vastaus: 



Miksi Jumala alun perin loi? Oliko Hän tylsistynyt? Oliko hän yksinäinen? Miksi Jumala kävi 
läpi vaikeuksia luodakseen ihmisiä? 

Raamattu kertoo meille, että Jumalan perimmäinen tarkoitus maailmankaikkeudelle on 
paljastaa kirkkautensa. Raamattu kertoo meille, että Jumalan perimmäinen tarkoitus 
ihmiskunnalle on paljastaa rakkautensa. (Oliko Jumala kyllästynyt? All About God Ministries, 
käytetty 21.3.19.) 

No, tämä on hieman lähempänä, koska rakkaus on osa sitä, mutta taas se viittaa siihen, että Jumala loi 
kaiken, koska Hänen tarpeensa on silittää egoaan. Jumala ei ole turha eikä tarvitse sitä. 

Tässä on kahden muun protestantin näkemys: 

Miksi Jumala loi maailman? 

Lyhyt vastaus, joka kaikuu läpi koko Raamatun kuin jyrinä, on: Jumala loi maailman kunniakseen 
. (Piper J. 22. syyskuuta 2012. https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-
world käytetty 16.1.2019) 

Miksi Jumala loi? 

Jumala ei luonut, koska hänellä oli rajoituksia. Sen sijaan Hän loi kaiken tyhjästä asettaakseen 
loistonsa näytteille luotujen olentojensa iloksi ja jotta he voisivat julistaa Hänen suuruutensa. 
(Lawson J. Ligonier Ministries, 3. heinäkuuta 2017) 

Kaksi muuta väittävät, että Jumala teki asioita henkilökohtaiseksi kunniakseen. 

Joten nuo protestanttiset (mukaan lukien baptistit) lähteet näyttävät olevan samaa mieltä. Mutta me 
CCOG:ssa emme usko heidän todella ymmärtävän Jumalan suunnitelman mysteeriä. 

Näkymiä roomalaiskatolisesta kirkosta ja Jehovan todistajista 

Entä roomalaiskatoliset? 

Katolisen kirkon katekismus opettaa: 

293 Raamattu ja perinne eivät koskaan lakkaa opettamasta ja juhlistamasta tätä perustavaa 
laatua olevaa totuutta: "Maailma on tehty Jumalan kunniaksi." 134 St. Bonaventure selittää, että 
Jumala loi kaiken "ei lisäämään kunniaansa, vaan näyttääkseen sen ja välittääkseen sen", 135 sillä 
Jumalalla ei ole muuta syytä luoda kuin hänen rakkautensa ja hyvyytensä: "Luodut syntyivät, kun 
rakkauden avain avasi hänen kätensä." 136 Vatikaanin ensimmäinen kirkolliskokous selittää: 

Tämä yksi, tosi Jumala, omasta hyvyydestään ja "kaikkivaltiaasta voimastaan", ei lisätäkseen 
omaa onnellisuuttaan eikä saavuttaakseen täydellisyyttään, vaan osoittaakseen tämän 
täydellisyyden niiden etujen kautta, joita hän antaa luoduille ehdottoman neuvonvapauden 
kanssa "ja aikojen alusta, tehty tyhjästä sekä luotujen luokista, henkisistä että ruumiillisista. . . " 
137 



294 Jumalan kirkkaus on hänen hyvyytensä, jota varten maailma luotiin, tämän ilmentymisen ja 
viestimisen ymmärtäminen. Jumala teki meidät "poikiksi Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen 
tahtonsa mukaisesti, hänen kirkkauden armonsa ylistykseksi ", 138 sillä "Jumalan kunnia on täysin 
elossa oleva ihminen; Lisäksi ihmisen elämä on Jumalan näkemys: jos Jumalan ilmestys 
luomakunnan kautta on jo saanut elämän kaikille maan päällä asuville olennoille, kuinka paljon 
ennemmin Isän Sanan ilmentymä saa elämän niille, jotka näkevät Jumalan." 139 Luomisen 
perimmäinen tarkoitus on, että Jumala, "joka on kaiken Luoja, voi vihdoinkin tulla "kaikki 
kaikessa" ja samalla varmistaa oman kunniansa ja meidän onnellisuutemme. 

Rakkauden mainitsemisen vuoksi yllä oleva on lähempänä kuin jotkut muut lähteet, vaikka se ei ole 
riittävän täydellinen, koska se jättää huomioimatta tärkeän syyn. 

Edesmennyt kardinaali John Henry Newman tuli lähemmäksi kirjoittaessaan seuraavan: 

Minut on luotu tekemään jotain tai olemaan jotain, jota varten ketään muuta ei ole luotu. 
Minulla on paikka Jumalan neuvoissa, Jumalan maailmassa, jota ei kenelläkään muulla ole... Jos 
todella epäonnistun, Hän voi kasvattaa toisen, kuten Hän voisi tehdä kivet Aabrahamin lapsista. 
Silti minulla on osa tässä suuressa työssä… Hän ei ole luonut minua turhaan. (Newman JH. 
Meditations and Devotions of the Late Cardinal Newman. Longmans, Green, 1903, s. 301) 

Yllä oleva on periaatteessa oikein, vaikka se ei vieläkään ole täydellinen. Jotkut protestantit ymmärtävät 
myös, että Jumalalla on työtä pyhilleen iankaikkisuuden aikana, mutta heillä on taipumus olla 
epämääräisiä sen suhteen, mitä työtä tai miksi. 

Tässä on se, mitä Jehovan todistajat opettavat sen online-Raamatun opetusten oppitunnissa 2.3 , jonka 
otsikko on Miksi Jumala loi ihmiset ? : 

Jehova loi ihmiset nauttimaan elämästä maan päällä ikuisesti ja tuntemaan hänet rakastavana 
Isänsä. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-
2/why-did-god-create-man-purpose/#78 käytetty 16.01. 19) 

... miksi maapallo on olemassa? ... Se luotiin kauniiksi kodiksi ihmisille 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-purpose/#85 käytetty 16.1.2019). 

1. Jumala loi maan pysyväksi kodiksi ihmisille 
2. Jumala loi ihmiset elämään ikuisesti hänen rakastavan ohjauksensa alla. Hän saavuttaa 
tämän tarkoituksen (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 

Vaikka on totta, että Jumala loi maan kodiksi ihmisille ja että Jumala antaa niille, jotka oikein tekevät 
parannuksen ja ottavat vastaan Jeesuksen, iankaikkisen elämän, se ei todellakaan selitä, MIKSI Jumala 
alun perin loi ihmiset. 

Beatific Vision 



Jotkut ajattelevat, että ikuisuus kuluu ensisijaisesti Jumalan kasvoja katsellen. Tämä tunnetaan nimellä 
"Beatific Vision". 

Vaikka Raamattu opettaa, että voimme nähdä Jumalan kasvot ikuisesti (Psalmi 41:12), jotkut opettavat 
autuaallista näkyä kristittynä palkkiona ja luomakunnan tarkoituksena. 

Näin New World Encyclopedia kuvaa sitä: 

Siunausnäkemys on katolisen teologian termi, joka kuvaa taivaassa olevien suoraa näkemistä 
Jumalasta ja joka välittää korkeimman onnen tai siunauksen . Tämän näkemyksen mukaan 
ihmisten käsitys Jumalasta eläessään on välttämättä epäsuoraa (välitettyä), kun taas 
autuaallinen visio on suora (välitön). ... 

Tuomas Akvinolainen selitti autuaallisen näyn ihmisen olemassaolon perimmäiseksi tavoitteeksi 
fyysisen kuoleman jälkeen. Akvinolaisen sanamuoto Jumalan katselemisesta taivaassa vastaa 
Platonin kuvausta Hyvän näkemisestä muotojen maailmassa, mikä ei ole mahdollista vielä 
fyysisessä kehossa. ... 

Platonin filosofia vihjaa siunausnäön käsitteeseen luolan allegoriassa, joka esiintyy Tasavallan 
kirjassa 7 (514a-520a), puhuen Sokrateen hahmon kautta: 

Minun mielipiteeni on, että tiedon maailmassa ajatus hyvästä (Hyvästä) ilmestyy 
viimeisenä ja se nähdään vain vaivannäöllä; ja nähdessään sen päätellään olevan kaiken 
kauniin ja oikean universaali tekijä, valon vanhempi ja valon herra tässä näkyvässä 
maailmassa ja järjen ja totuuden välitön lähde älyllisissä (517b ,c ) . 

Platonille Hyvä näyttää vastaavan Jumalaa kristillisessä teologiassa. ... 

Pyhä Kyprianus Karthagolainen (kolmas vuosisata) kirjoitti pelastuneesta, joka näki Jumalan 
taivasten valtakunnassa: 

Kuinka suuri onkaan kirkkautesi ja onnellisuutesi, kun saat nähdä Jumalan, saada 
kunniaa pelastuksen ilon ja iankaikkisen valon jakamisesta Herrasi ja Jumalasi Kristuksen 
kanssa… nauttia kuolemattomuuden ilosta taivasten valtakunnassa vanhurskaiden 
kanssa ja Jumalan ystävät. ... 

1300-luvulla filosofi-teologi Tuomas Akvinolainen, seuraten opettajaansa Albertus Magnusta, 
kuvaili ihmiselämän perimmäisenä päämääränä älyllisen autuaallisen näkemyksen Jumalan 
olemuksesta kuoleman jälkeen. Akvinolaisen mukaan autuaallinen visio ylittää sekä uskon että 
järjen. ... 

Hindu- ja buddhalainen ajattelu on pitkään puhunut samadhin kokemuksesta, jossa sielu löytää 
yhteyden jumalalliseen ollessaan vielä kehossa. Islamin mystinen perinne puhuu kirjaimellisesti 
näkemisestä Jumalan silmillä: "Kun minä rakastan häntä, olen hänen kuulonsa, jolla hän kuulee; 
ja hänen näkönsä, jolla hän näkee; hänen kätensä, jolla hän lyö; ja hänen jalkansa, jota pitkin 
hän kävelee” (Hadith of An-Nawawi 38). 



George Fox ja muut varhaiset kveekarit uskoivat, että suora kokemus Jumalasta oli kaikkien 
ihmisten saatavilla ilman välitystä. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision käytetty 16.4.19.) 

Huomaa: Raamattu on selvää, että Jumala tulee alas maan päälle (Ilmestyskirja 21:1-3), joten Raamattu 

kieltää näkemyksen autuaasta näystä taivaassa. 

Lutheran Journal of Ethics -lehden toimittaja kirjoitti: 

Mutta Jumalan ihmisluonnon tarkoituksen päämäärä loistaa pyhityksen eskatologisen 

ymmärryksen kautta, jossa meille on luvattu autuas näkemys pyhyydestä ja täydellisestä 

yhteydestä Jumalan kanssa ikuisuudessa. (Santos C. Toimittajan esittely: Lutherans and 

Sanctification. © syys/lokakuu 2017. Journal of Lutheran Ethics, osa 17, numero 5) 

Monet autuaalliseen visioon uskovat protestantit taipuvat siihen näkemykseen, että tämä näky on 
hengellinen, ei fyysinen näky (esim . Ortlund G. Why We Misunderstand the Beatific Vision. First Baptist 
Church of Ojain, 26.9.2018). 

Ne, jotka hyväksyvät versiot autuaallisen vision lopputavoitteeksi, ovat taipuvaisia ajattelemaan, että 
Jumalan näkeminen täyttää heidät Hänen omalla onnellaan. 

Tässä on vastakkainen näkemys tuosta visiosta entiseltä Church of God -kirjoittajalta: 

Jos ikuisuus on tarkoitus viettää katsellen autuaana ylös Jumalan kasvoihin tai saada kaikki 
toiveemme täyttymään välittömästi – kuten monet uskonnot opettavat – muutaman kuukauden 
kuluttua (tai muutaman oktiljoonan vuoden jälkeen, sillä ei ole oikeastaan väliä), elämästä tulee 
tylsää. . Ja kun elämästä tulee tylsää, se olisi sairasta ja pirullisen pelottavaa. Koska jäljelle jää 
vain loputon tylsyyden ikuisuus - kuoleman kanssa upea mutta mahdoton pakotie (ks. Luuk. 
20:35-38). Tämä olisi todellakin äärimmäistä kidutusta. 

Mutta iankaikkisella Isällämme on parempi idea. Hän on suunnitellut suunnitelman, jossa 
ikuisuus ei käy vähitellen tylsemmäksi. Mutta niin uskomattomalta kuin se näyttääkin, ikuisuus 
kasvaa asteittain jännittävämmäksi, kimaltelevammaksi ja nautittavammaksi, kun jokainen 
ikuisuus seuraa ikuisuutta. (Kuhn RL. The God Family – Osa 3: To Inhabit Eternity. Good News, 
heinäkuu 1974) 

Kyllä, Jumala loi sen, mitä Hän teki, jotta ikuisuus voisi olla parempi. Huomaa jotain kuolleelta Church of 
God -kirjoittajalta: 

Jumala, joka kokosi tämän maailman, teki sen suunnitelman mielessään. Tuo suunnitelma ei 
ollut yhden maailman suuren uskonnon toivoton Nirvana, joka lupaa, että sinusta tulee 
tiedostamaton osa suurta ei-mitään kokonaisuutta ilman huolta ikuisesti – koska sinulla ei ole 
yksilöllistä tietoisuutta ikuisesti. Se ei ole autuutta nukkua riippumatossa kahden taatelipalmun 
välissä keidassa, ikuisesti ahkerien neitojen ruokkimana, jonka lupauksesta Allahin seuraajat 
ovat varmoja. Se ei ole kuljeskella kultaisilla kaduilla kultaisissa tossuissa, harpun soittelussa, ja 
ainoa huolenaihe on kuinka sädekehä pysyy suorana, kuten useimpien protestanttisten ryhmien 
lupaus näyttää olevan. Se ei todellakaan ole lupaus siitä, että voimme vihdoin katsoa Jumalan 



kasvoihin ja arvostaa autuaallista näkemystä (mitä se sitten onkaan), kuten on lupaus niille, 
jotka seuraavat katolista uskoa: Se, mitä kaiken loi Jumala ehdottaa, on tuo sinut Hänen 
perheeseensä. Olla Jumala niin kuin Jumala on Jumala! Ei vain olla Jumala siinä eufemistisessa 
mielessä, että me kaikki olemme veljiä ja sisaria Jumalan kanssa, joka on pää-Isämme, vaan 
jakaaksemme Hänen jumalallisen olemuksensa täysin. … 

Jumalan todellinen suunnitelma on käytännöllinen. Hän sanoo perheensä Valtakunnasta, ettei 
sen laajentumiselle tule koskaan loppua. Hänen suunnitelmansa on jatkaa poikien ja tyttärien 
lisäämistä, jotka näyttävät, tuntevat, toimivat kuin Hän ja jotka koostuvat samasta itsestään 
uudistuvasta ikuisesta henkielämästä kuin Hän on, ikuisesti! Siksi Jumalan asettama tavoite on 
toivo, jota hän ei koskaan tule toteuttamaan. Loputon, ikuinen, ikuisesti luomassa alati kasvavaa 
perhettä, joka nauttii ja hallitsee hänen jo tekemänsä suurenmoista luomusta – ja että sinä ja 
minä osallistumme tuleviin luomuksiin loputtomasti. Kiireinen, käytännöllinen, mielenkiintoinen, 
haastava, jatkuva suunnitelma, joka antaa ikuisen syyn elää. 

Siinä suunnitelmassa ei ole tylsää. Ei koskaan, jolloin kiinnostuksesi loppuu. Ei myyttistä, 
uskonnolliselta kuulostavaa folderolia jostain hengellisestä ei-ei koskaan -maasta, jossa et tee 
mitään ikuisesti – vaan ikuinen luomis-, hallintatyö! ongelmanratkaisu, josta on näkyvää hyötyä. 
… Hänellä on voima herättää sinut henkiin … (Hill DJ. Mitä maailma tarvitsee nyt on…TOVO. Plain 
Truth, helmikuu 1979) 

Huomaa jotain edesmenneeltä Jumalan kirkon johtajalta: 

"Jos ihminen kuolee, elääkö hän uudelleen?" (Job 14:14). Tämän pitäisi olla TOIVONNAN aikaa, 
sillä vaikka TÄMÄ MAAILMA kuolee – ja niin tulee – seuraa uuden ja paremman maailman 
YLÖSNOUSEMUS – RAUHAN maailman – tyytyväisyyden, onnen, yltäkylläisyyden, ILOn 
maailman! Jumala auta meitä ymmärtämään! Ei vain jatkuvaa olemassaoloa, vaan täyttä, 
onnellista, mielenkiintoista, RUNNAISTA elämää! Kyllä – ja sitä KOKO IKAISUUDEN! (Armstrong 
HW. Mikä on ylösnousemuksen tarkoitus? Hyvä uutinen, maaliskuu 1982) 

Koska monet eivät täysin ymmärrä pyhiä kirjoituksia, he ovat edistäneet näkemyksiä, kuten kuinka he 
opettavat autuaallista näytä, jotka eivät ole täysin sopusoinnussa Jumalan suunnitelman kanssa. 

Se, että katsomme Jumalaa, ei sinänsä tee ikuisuudesta paremmaksi. Vaikka Hän siunaa meitä ikuisesti, 
niin hän varmasti tekee (vrt. Psalmi 72:17-19). 

Kaikki Jeesukselle luotu 

Uusi testamentti opettaa tämän liittyen Jeesukseen ja luomakuntaan: 

15 Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen yli kaiken luomakunnan. 16 Sillä hänessä on 
luotu kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, olkoon se valtaistuimia tai 
herrauksia tai hallituksia tai valtoja. Kaikki luotiin Hänen kauttaan ja Häntä varten. 
Kolossalaiskirje 1:15-16) 



2 – Hänen Poikansa, jonka Hän on asettanut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös maailmat 
loi; 3 joka on hänen kirkkautensa kirkkaus ja hänen persoonallisuutensa ilmeinen kuva ja joka 
tukee kaikkea voimansa sanalla (Heprealaisille 1:2-3) 

Olimmeko nyt vain luotu katsomaan Jeesusta ikuisesti? 

Ei. 

Huomaa, miksi Jeesus sanoi tulleensa: 

10 … Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja että heillä olisi sitä yltäkylläisemmin. (Joh. 10:10) 

"Elämällä" ja saamalla sitä "yleisemmin" Jeesus opettaa, että Hän tuli, jotta meillä olisi parempi 
iankaikkisuus ja että voisimme auttaa tekemään iankaikkisuudesta paremman. 

Jumala ei luonut ihmisiä siihen tarkoitukseen, että ihmiset tuijottaisivat Häntä koko ikuisuuden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  ¿Kunatsa Diosajj tʼaqhesiñanak jayti? 

Jos Jeesus tuli , jotta meillä olisi "yleisempi elämä" (Joh. 10:10), salliiko Jumala kärsimyksen? 

Joo. 

Onko sillä tarkoitusta? 

Joo. 

31 Sillä Herra ei hylkää ikuisesti. 32 Vaikka hän aiheuttaakin murhetta, hän kuitenkin osoittaa 
myötätuntoa laupeutensa paljouden mukaan. 33 Sillä hän ei vaivaa vapaaehtoisesti, eikä sureta 
ihmislapsia. (Valitusvirret 3:31-33) 

Huomaa, että Jumala ei vapaaehtoisesti koettele eikä sureta meitä. Hän haluaa meidän toimivan hyvin 
(vrt. 3. Joh. 2). 

Näennäisesti pahoja asioita tapahtuu kunnollisille ihmisille. 

Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä (Heprealaisille 4:15), vaan kärsi puolestamme (1. Piet. 2:21). Ja "vaikka 
Hän oli Poika, hän oppi kuitenkin kuuliaisuuden kärsimiensä kautta" (Heprealaisille 5:8). 

Miksi Jumala sallii ihmisten kärsiä? 

Siihen on pari syytä. Toinen on rangaistus synneistämme/seuraus synneistämme rohkaisemaan meitä 
olemaan syntiä tekemättä ja kääntymään takaisin Jumalan puoleen (Valitusvirret 3:39-40; 3. Moos. 
26:18). Ja meidän tulee ymmärtää, että Raamattu opettaa, että Jumala rankaisee meitä vähemmän kuin 
pahat tekomme ansaitsevat (vrt. Esra 9:13; Job 11:6). Nyt jopa ihmiset, jotka uskovat ainakin ne 
Raamatun kohdat, ymmärtävät sen. 

Mutta on toinenkin, monimutkaisempi syy. 

Apostoli Paavali kertoo meille, että "luomu on alistettu turhuuteen, ei vapaaehtoisesti, vaan Hänen 
tähden, joka sen toivossa alisti" (Room. 8:20). Hän kirjoitti myös: 

16 Sen tähden emme lannistu. Vaikka ulkoinen ihmisemme katoaa, sisäinen ihminen kuitenkin 
uusiutuu päivä päivältä. 17 Sillä meidän kevyt ahdistuksemme, joka on hetkellinen, tuottaa meille 
paljon suuremman ja iankaikkisen kirkkauden painon, 18 kun emme katso näkyvään, vaan 
näkymättömään. Sillä näkyvät ovat väliaikaisia, mutta näkymätön ikuisia. (2. Korinttilaisille 4:16-
18) 

Ihmiset ovat jalostumassa – johon kuuluu surua ja vaivaa – mutta toivoa on. Ne, joita ei ole kutsuttu tällä 
aikakaudella, jalostetaan yhdellä tavalla (Jesaja 48:10; Jeremia 9:7), kun taas kutsutut on jalostettava ja 
puhdistettava enemmän kuin hopea ja/tai kulta (Sakarja 13:9; Psalmi 66:10; Daniel 11:35, 12:10; 1. 
Pietari 1:7; vrt. Ilmestys 3:18). Tästä syystä tällä aikakaudella on "tulisia" koettelemuksia (1. Piet. 1:7; 
4:12). 



On toivoa paremmasta: 

9 Mutta, rakkaani, me uskomme teitä koskeviin parempiin asioihin, pelastukseen liittyviin 
asioihin, vaikka näin puhummekin. 10 Sillä ei Jumala ole väärä, kun hän unohtaa teidän työnne ja 
rakkauden vaivanne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet 
pyhiä ja palvelette. 11 Ja me haluamme, että jokainen teistä osoittaa samaa ahkeruutta täyden 
toivon varmuuden saavuttamiseksi loppuun asti, 12 ettet laisistu, vaan jäljittele niitä, jotka uskon 
ja kärsivällisyyden kautta perivät lupaukset. (Heprealaisille 6:9-12) 

Siksi meidän tulee olla kärsivällisiä ja luottavaisia siihen, että Jumalan tiet johtavat "parempiin asioihin". 

Kärsivällinen kärsimys on merkki rakkaudesta: 

4 Rakkaus on pitkämielinen, se on ystävällistä, rakkaus ei kadehdi, rakkaus ei ylistä itseään, ei 
pöyhkeile, 5 ei toimi sopimattomasti, ei etsi omaa, ei kiusaa, ei lue pahaa, 6 ei iloitse vääryydestä, 
vaan iloitsee totuuden kanssa. se kestää kaiken, 7 se uskoo kaiken, se toivoo kaiken, se kestää 
kaiken. 8 Rakkaus ei koskaan petä; (1. Korinttilaisille 13:4-8, kirjaimellinen standardiversio) 

Kreikan sana, joka on käännetty rakkaudeksi, on translitteroitu sanalla "agape" – ja tämäntyyppinen 
rakkaus iloitsee totuudesta ja kestää kaiken. Todellisen rakkauden mysteeri on, että kärsimys voi olla 
mukana rakkauden kehittymisessä. Todellinen rakkaus ei epäonnistu. 

Joskus ihmiset kärsivät hyvän tekemisestä: 

17 Sillä parempi, jos se on Jumalan tahto, kärsiä hyväntekeväisyydestä kuin pahasta. (1. Piet. 
3:17) 

Huomaa, että yllä oleva EI SANO, että Jumalan tahto on aiheuttaa kärsimystä itsellemme, jotta olisimme 
onnettomia. Jumalan tiet ovat korkeammat kuin meidän teitämme ( Jes. 55:8-9 ) ja rakkauden 
näkökohdat ovat mysteeri Jumalan suunnitelmassa (vrt. Ef. 5:25-32). 

Raamattu on nyt selvä, että meitä vaivaavasta kärsimyksestä on hyötyä: 

3 Suru on parempi kuin nauru, sillä surullinen ilme tekee sydämen paremmaksi. 4 Viisaiden sydän 
on suruhuoneessa, mutta tyhmien sydän on ilon huoneessa. (Saarnaaja 7:3-4) 

16 Henki itse todistaa yhdessä oman henkemme kanssa ja todistaa, että olemme Jumalan lapsia. 
17 Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, totisesti Jumalan perillisiä ja Kristuksen 
perillisiä, jos me yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me myös kirkastuisimme yhdessä 
hänen kanssaan. (Room. 8:16-17, AFV) 

18 Sillä minä katson, etteivät tämän hetken kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka 
meissä ilmestyy. (Room. 8:18) 

12 Rakkaani, älkää ottako oudoksi sitä tulista koettelua, joka koettelee teitä, ikään kuin teille 
tapahtuisi jotain outoa; 13 vaan iloitkaa, kun olette osallisina Kristuksen kärsimyksiä, että te myös 
hänen kirkkautensa ilmestyessä iloisitte suurella ilolla. (1. Piet. 4:12-13) 



11 Poikani, älä halveksi Herran kuritusta äläkä inhoa hänen kuritusta; 12 Sillä jota Herra rakastaa, 
hän kurittaa, niinkuin isä poikaa, johon hän mielistyy. (Sananlaskut 3:11-12) 

5 Ja olet unohtanut kehotuksen, joka puhuu sinulle kuin pojille: "Poikani, älä halveksi Herran 
kuritusta äläkä lannistu, kun hän sinua nuhtelee; 6 Sillä jota Herra rakastaa, hän kurittaa, ja 
ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa vastaan." 

7 Jos kestät kuritusta, Jumala kohtelee sinua niinkuin poikiasi; sillä mikä poika on, jota isä ei 
kurita? 8 Mutta jos olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisia, niin te olette aviottomia 
ettekä poikia. 9 Lisäksi meillä on ollut ihmisisiä, jotka ovat ojentaneet meitä, ja me kunnioitimme 
heitä. Emmekö ole paljon helpommin alamaisia henkien Isälle ja eläisimme? 10 Sillä he todellakin 
kurittivat meitä muutaman päivän ajan, niinkuin heille parhaaksi näkivät, mutta hän meidän 
hyödyksemme, että me tulisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. 11 Nyt mikään kuritus ei näytä 
olevan iloinen, vaan tuskallinen; kuitenkin, jälkeenpäin se tuottaa vanhurskauden 
rauhanomaisen hedelmän niille, joita se on kouluttanut. (Heprealaisille 12:5-11) 

Kärsimys on sallittua, jotta ihmiset oikaistuvat, koulutettaisiin, rakentaisivat luonnetta ja tulisivat 
paremmiksi siitä (ks. myös Room. 5:3-4, 8:17; 2. Tessalonikalaiskirje 1:3-5; Jaakob 1:2-4; 2. Pietari 1:5-8; 
Ilmestys 21:7-8 ). Koettelemukset ja ongelmat auttavat rakentamaan uskoa, opettavat nöyryyttä, 
opettavat meille opetuksia ja voivat auttaa meitä pääsemään lähemmäksi Jumalaa. 

Vaikka se voi nyt tuntua ylivoimaiselta, Jumala ymmärtää ja tekee sen niin, että Hänen kansansa voi 
kestää sen (1. Korinttolaisille 10:13). Jeesus opetti pohjimmiltaan ottamaan sen päivä kerrallaan (Matt. 
6:34). Ja se, mitä Hän on suunnitellut tulevaisuudelle, on niin paljon pidemmälle kuin mitä fyysisiä 
kärsimyksiä tulee olemaan tässä elämässä ( Room. 8:18 ). 

Jeesus ja Jumalan kansa ovat kärsineet: 

1 Koska siis meitäkin ympäröi niin suuri pilvi todistajia, jättäen taaksemme kaiken ympäröivän 
synnin painon, juokskaamme kärsivällisesti edessämme oleva kilpa, 2 katseemme Jeesukseen, 
uskomme kirjoittaja ja toteuttaja, jolle on tarjottu iloa, kesti ristin {Gr. stauros – vaaka}, 
halveksien häpeää ja istui Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. 3 Sillä katsokaa häntä, joka 
kesti sellaisen syntisten ristiriidan itseään vastaan, ettette väsyisi sielussanne ja nääntyisi. 
(Heprealaisille 12:1-3, riemuvuoden Raamattu) 

Kärsimys loppuu: 

12 … Vaikka olen vaivannut sinua, en aio sinua enää ahdistaa; 13 Sillä nyt minä katkaisen irti hänen 
ikeensä sinusta, ja katkaisen sinun siteesi. (Nahum 1:12-13) 

Vaikka tämä annettiin Niniveen liittyvänä profetiana, muut kirjoitukset vahvistavat, että kärsimys loppuu 
(Ilmestys 21:4) ja Saatanan ike murtuu ( Jesaja 14:12-17; Ilmestys 20:1-3). 

On huomautettava, että kärsimys ei aina johdu teoistamme. Me, kuten Jeesus, voimme kärsiä väärin: 

19 Sillä se on kiitettävää, jos omantunnon tähden Jumalan edessä kärsitään murhetta ja vääryyttä 
kärsitään. 20 Mitä ansiota siitä on , jos otat sen kärsivällisesti vastaan, kun sinua hakataan 



virheistäsi? Mutta kun teet hyvää ja kärsit, jos otat sen kärsivällisesti, se on kiitettävää Jumalan 
edessä. 

21 Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi meidän edestämme jättäen meille 
esimerkin, että te seuraisitte hänen jälkiään: 

22 "joka ei tehnyt syntiä, eikä hänen suustaan löydetty petosta"; 

23 Joka, kun häntä herjattiin, ei herjannut vastineeksi; kärsiessään hän ei uhannut, vaan antoi 
itsensä Hänelle, joka tuomitsee vanhurskaasti; (1. Piet. 2:19-23) 

Jeesus antoi meille esimerkin kärsimyksestä (1. Piet. 2:21-24). Kuten profeetat (Jaakob 5:10-11). 

Meidän tulee jäljitellä Jeesusta (1. Piet. 2:21-24) sekä profeetta Paavalia (1. Kor. 13:2), kun hän matki 
Jeesusta (1. Kor. 11:1). 

Lapset 

Entä lapset, jotka kärsivät? 

Raamattu kertoo lapsista, jotka kärsivät. Ainakin yksi mies syntyi sokeana, jotta "Jumalan teot tulisivat 
ilmi hänessä" (Joh. 9:3). Mutta toinen syy on se, että he rakentavat myös luonnetta. 

Jumalalla on suunnitelma meitä varten, jo ennen syntymäämme: 

16 Sinun silmäsi näkivät minun ainekseni, joka oli vielä muotoutumaton. Ja sinun kirjaasi ne kaikki 
on kirjoitettu : Minulle muokatut päivät, kun niitä ei vielä ollut. (Psalmi 139:16) 

Entä lapset, jotka kuolevat, abortoidaan tai tapetaan nuorena? 

Vaikka ne ovatkin inhimillisiä tragedioita, Jumalalla on suunnitelma niitä varten – Hän ei ole unohtanut 
niitä (vrt. Jesaja 49:15). He, kuten muutkin kutsumattomat ja valitsemattomat tällä aikakaudella, ovat 
osa toista ylösnousemusta (Ilmestys 20:5, 11). Ja Raamattu sanoo, että he elävät jälleen – mutta tuon 
ajan 100 vuotta Jesajan 65:20:n mukaan. 

Matkalla kohti täydellisyyttä 

Vanhassa testamentissa Mooses kirjoitti, että Jumalan "työ on täydellistä" (5. Moos. 32:4). Uudessa 
testamentissa apostoli Jaakob kirjoitti: 

2 Veljeni, pitäkää kaikkea iloa, kun joudutte erilaisiin koettelemuksiin, 3 tietäen, että uskonne 
koetteleminen saa aikaan kärsivällisyyttä. 4 Mutta kärsivällisyydellä olkoon täydellinen työnsä, 
jotta olisitte täydellinen ja täydellinen, ilman mitään puutetta. 5 Jos joltakin teistä puuttuu 
viisautta, anokoon häneltä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moitteetta, niin se hänelle 
annetaan. (Jaakob 1:2-5) 



Kärsimys näyttää olevan osa täydellisyyttä kohti. Tämä EI tarkoita, että meidän tulee kiduttaa itseämme 
tarkoituksella, kuten jotkut tekevät, vaan kärsivällisesti kestämään kohtaamiamme koettelemuksia ja 
kärsimyksiä. 

Ja kyllä, se on helpompi kirjoittaa kuin kokea – ja Jumala tietää tämän (vrt. Heprealaiskirje 12:11): 

8 Herra tekee täydelliseksi sen, mikä minua koskee; (Psalmi 138:8) 

Jumala työskentelee täydentääkseen SINUT! 

Ajattele, että Raamattu opettaa, että Jeesus oppi kuuliaisuuden kärsimyksestä: 

8 Vaikka hän oli Poika, hän oppi kuitenkin kuuliaisuuden kärsimistään. 9 Ja tullessaan 
täydelliseksi, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen luoja kaikille, jotka tottelevat häntä, 
(Heprealaisille 5:8-9) 

Hänen seuraajiensa pitäisi myös oppia se. 

Jeesus opetti: 

48 Sentähden te tulette täydelliseksi, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen. (Matteus 
5:48) 

Tarkoittaako tämä sitä, että kristityt ovat nyt täydellisiä? 

Ei. 

Apostoli Johannes opetti selvästi, että tosi kristityt syntiä tekevät ja tarvitsevat anteeksiantoa (1. Joh. 
1:8-10). 

Tarkoittaako tämä siis sitä, että kristittyjen pitäisi vain päätellä, koska tämä on mahdotonta, että on okei 
olla yrittämättä? 

Ei. 

Kristittyjen on voitettava Jumalan avulla (Room. 12:21; Filippiläisille 4:13; 1. Joh. 4:4) tämän elämän 
koettelemukset ja koettelemukset, mikä auttaa viemään meitä lähemmäksi täydellisyyttä (Jaak. 1:2-4). 

Apostoli Paavali, kun hän kärsi ahdingosta, kertoi jotain, mitä Jeesus sanoi hänelle: 

9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armoni riittää sinulle, sillä minun voimani tulee täydelliseksi 
heikkoudessa." (2 Korinttolaisille 12:9) 

Olemme nyt täydellistyneitä sen kautta, mitä käymme läpi. 

Juuri kun kristityt herätetään kuolleista Jumalan lapsina, he ovat täysin täydellisiä (vrt. Ef. 4:13; 
Heprealaisille 11:40). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  ¿Kunatsa Diosajj jumar lurawaytamjja? 

Mikä on tarkoituksesi? 

SINÄ et ole sama kuin kukaan muu. Raamattu opettaa, että "kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä ... 
yksittäin ... Jumala on asettanut jäsenet, jokaisen ruumiiseen, niin kuin hän halusi" (Room. 12:4-5, 1. 
Korinttilaisille 12:18). . 

Olet siis erilainen. Sinun kohtalosi on ainutlaatuinen ja tärkeä. Elämälläsi on merkitystä. 

Mikä on elämäsi raamatullinen tarkoitus? 

Kuka sinä olet? 

SINÄ voit antaa rakkautta ainutlaatuisella tavalla. 

Ja se on jotain, mitä voit tehdä ikuisesti. 

Viime vuosisadan puolivälissä Jumalan seurakunta (Seitsemäs päivä) julkaisi: 

Kristitty ei elä vain tätä päivää varten; hän odottaa parempaa huomista. (Mitä Jumalan kirkko 
uskoo. Raamatun puolestapuhuja ja tulevan valtakunnan saarnaaja. 3. lokakuuta 1949, s. 7) 

Mutta kristitty ei vain odota parempaa huomista. Tosi kristitty rakentaa luonnetta nyt elämän 
koettelemusten, tilaisuuksien ja koettelemusten kautta (vrt. Room. 5:1-4), mikä auttaa kristittyä 
pystymään henkilökohtaisesti edistämään "parempaa huomista". 

Lopulta Jumalalla on erityisiä suunnitelmia SINUA varten henkilökohtaisesti. 

Jumala loi sinut antamaan rakkautta omalla yksilöllisellä tavallasi (vrt. 1. Kor. 12:20-13:10). 

Mutta miten? 

Pohjimmiltaan nyt eläen uskon ja kuuliaisuuden kautta Jumalalle tässä elämässä. 

Olemalla kuuliaisia, tekemällä raamatullisia valintoja, uskomalla, harjoittamalla rakkautta ja kestämällä 
loppuun asti, kristityt eivät ainoastaan rakenna luonnetta, vaan tekevät iankaikkisuudesta paremman 
itselleen ja muille. 

Mitä tulee uskoon, koska Jumalan olemassaolo on tosiasia (vrt. Room. 1:20; katso myös ilmainen kirja, 
joka on saatavilla osoitteessa ccog.org, Onko Jumalan olemassaolo loogista?), ei vaadi uskoa uskoa, että 
on olemassa Jumala. Jopa demonit uskovat ja vapisevat (Jaakob 2:19). Jumalaan luottaminen, 
uskominen ja totteleminen vaatii kuitenkin uskoa. Se on osa "uskon mysteeriä" (vrt. 1. Timoteus 3:9; 
lisää uskosta löytyy ilmaisesta kirjasesta, joka on saatavana verkossa osoitteessa ccog.org, Faith for 
These God has Called and Chosen ). 



Jumala antaa Pyhän Henkensä niille, jotka " tottelevat häntä" (Apostolien teot 5:32). Se, Jumalan Henki, 
tekee ihmisestä todellisen kristityn (Room. 8:9-11). 

Kristityt itsekin muuttuvat ja tulevat täydelliseksi myöhemmin ensimmäisessä ylösnousemuksessa (1. 
Kor. 15:50-54; Ilmestyskirja 20:5-6) auttaakseen antamaan rakkautta ja tekemään iankaikkisuudesta 
paremman. Tämä ylösnousemus osuu samaan aikaan seitsemännen ja viimeisen pasunan kanssa (1. Kor. 
15:52), jolloin osa Jumalan salaisuudesta tulee päätökseen (Ilmestys 10:7). 

Apostoli Paavali kutsui itse muutosta "mysteeriksi" (1. Kor. 15:51). 

Niillä, jotka eivät tällä hetkellä ole kristittyjä, on tämä mahdollisuus muutokseen herättyään 
myöhemmin kuolleista (katso myös ilmainen kirja, verkossa osoitteessa ccog.org, Universal OFFER of 
Salvation, Apokatastasis: Voiko Jumala pelastaa kadotetut tulevalla aikakaudella? Satoja pyhistä 
kirjoituksista paljastaa Jumalan pelastussuunnitelman ). 

Tehdä hyvää 

Jumala on hyvä (Mark. 10:18; Psalmi 143:10) ja tekee sen, mikä on oikein (vrt. 1. Moos. 18:25). 

Jumala haluaa myös meidän tekevän hyvää, kuten Hän haluaa (Psalmi 34:14; Heprealaisille 13:16). 

19 Sinä olet suuri neuvossa ja voimallinen työssäsi, sillä sinun silmäsi ovat avoinna kaikille 
ihmislasten teille, antaaksesi kullekin hänen tekojensa ja tekojensa hedelmän mukaan. (Jeremia 
32:19) 

9 Ja älkäämme väsykö tekemään hyvää, sillä aikanaan me saamme niittää, jos emme lannistu. 10 

Tehkäämme siis hyvää kaikille , varsinkin niille, jotka ovat uskon perhettä. (Galatalaisille 6:9-10) 

5 … Jumala, 6 joka "maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan": 7 iankaikkinen elämä niille, jotka 
kärsivällisesti hyvää tehdessään etsivät kunniaa, kunniaa ja kuolemattomuutta; (Room. 2:5-7) 

Jumala haluaa sinulle hyvää ja jos todella rakastat ja "tottelet Häntä" (Apt. 5:32; Heprealaisille 5:9), niin 
kaikki tulee käymään (Room. 8:28). 

Huomaa seuraava: 

24 Mikään ei ole ihmiselle parempaa kuin se, että hän syö ja juo, ja että hänen sielunsa nauttii 
hyvästä työstään. Tämäkin, minä näin, oli Jumalan kädestä. (Saarnaaja 2:24) 

12 Minä tiedän, ettei mikään ole heille parempaa kuin iloitseminen ja hyvän tekeminen 
elämässään, 13 ja myös se, että jokainen syö ja juo ja nauttii kaikesta työstään - se on Jumalan 
lahja. 14 Minä tiedän, että kaikki mitä Jumala tekee, se pysyy ikuisesti. (Saarnaaja 3:12-14) 

Yllä oleva on totta, lähinnä siksi, että työn tuottavuuden on tarkoitus parantaa asioita. Ja ihmisten pitäisi 
nauttia tuottavasta. 



Lisäksi Jumalan suunnitelma ottaa huomioon sen, mitä sinulle on tapahtunut. Huomaa tähän liittyvät 
Vanhan testamentin opetukset: 

11 Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, hänen sydämensä suunnitelmat polvesta sukupolveen. 12 

Siunattu olkoon kansa, jonka Jumala on Herra , kansa, jonka HÄN on valinnut perintöönsä. 13 

Herra KATSOO taivaasta; Hän näkee kaikki ihmislapset. 14 Asuinpaikastaan hän katsoo kaikkiin 

maan asukkaisiin; 15 Hän muotoilee heidän sydämensä yksilöllisesti; Hän harkitsee kaikkia 

heidän töitään . (Psalmi 33:11-15) 

1 Sillä minä ajattelin tätä kaikkea sydämessäni, että voisin julistaa kaiken: vanhurskaat ja viisaat 
ja heidän tekonsa ovat Jumalan kädessä. (Saarnaaja 9:1a) 

9 Ihmisen sydän suunnittelee tiensä, mutta HERRA ohjaa hänen askeleensa. (Sananlaskut 16:9) 

24 Ihmisen askeleet ovat HERRALTA ; Kuinka ihminen sitten voi ymmärtää oman tapansa? 
(Sananlaskut 20:24) 

73 Sinun kätesi ovat minut tehneet ja muokanneet; (Psalmi 119:73) 

17 ... "Jumala tuomitsee vanhurskaat ja jumalattomat, sillä siellä on aikansa jokaiselle 
tarkoitukselle ja jokaiselle työlle." (Saarnaaja 3:17) 

Huomaa nyt Uuden testamentin kohdat: 

11 Mutta kaikissa näissä asioissa toimii yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin 
Jumala itse tahtoo. – – 27 Nyt te olette Kristuksen ruumis, ja te olette kaikki yksittäisiä jäseniä. (1. 
Korinttilaisille 12:11, 27, AFV) 

7 Älkää antako pettää, Jumalaa ei pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 8 Sillä 
joka lihaansa kylvää, se lihasta niittää turmelusta, mutta joka Hengelle kylvää, se Hengestä 
niittää iankaikkisen elämän. (Galatalaisille 6:7-8) 

10 Sillä Jumala ei ole epäoikeudenmukainen unohtaessaan työsi ja rakkauden työsi, jota olet 
osoittanut Hänen nimeään kohtaan... (Heprealaisille 6:10) 

Jumalalla on suunnitelma KAIKKIA varten! Se sisältää SINUN YKSILÖLLÄ, onko sinut kutsuttu tässä iässä 
vai ei. Ja Hän ottaa huomioon KAIKKI TYÖSI. 

Kaikki mitä olet käynyt läpi, kaikki mitä olet kärsinyt, kaikki mitä olet saavuttanut jne. valmistaa SINUA 
tekemään iankaikkisuudesta paremman (ellet lopulta kieltäydy tukemasta Jumalan valtakuntaa). Kaikki, 
mitä olet käynyt läpi, on valmistanut sinua siihen kutsumukseen ja työhön, jonka Jumala on sinulle 
antanut! SINÄ voit antaa ainutlaatuisella tavalla ja auttaa tekemään ikuisuudesta paremman! 

Raamattu mainitsee, että aivan kuten ruumiissa on osia, kuten kädet ja silmät, ja osia hajua, kuuloa ja 
muita asioita varten (1. Korinttolaisille 12:12-26), meillä kaikilla on ainutlaatuinen osamme Jumalan 
ikuisessa suunnitelmassa. Kyllä, roolisi voi olla aivan erilainen kuin muiden miljardien ihmisten – älä 
usko, ettei Jumalalla ole todellista suunnitelmaa SINULLE. 



Lisäksi olet vastuussa siitä, mitä teet (Room. 14:12). Jumala tuomitsee sen perusteella, mitä teet 
(Saarnaaja 12:14; Ilmestyskirja 20:12) sekä sen perusteella, mitä et tee (Matt. 25:24-30). Mitä enemmän 
teet sitä, mitä sinun pitäisi tehdä, sitä enemmän teet iankaikkisuudesta paremman itsellesi ja muille. 
Mitä enemmän et tee sitä, mitä sinun ei pitäisi tehdä, teet ikuisuudesta paremman itsellesi ja muille. 
Jumala on vanhurskas tuomari (2 Timoteukselle 4:8). 

Raamattu opettaa, että meidät palkitaan tekojensa mukaan (Matt. 16: 2 7; Roomalaisille 2:6; 
Sananlaskut 24:12; Jeremia 17:10; Ilmestyskirja 22:12)! Ja sen ansiosta voimme auttaa useampia ihmisiä 
(vrt. Luuk. 19:15-19). Raamattu sanoo, että kuoleman jälkeen teomme seuraavat meitä (vrt. 
Ilmestyskirja 14:13) – mikä pohjimmiltaan tarkoittaa, että se, mitä opimme ja kehitimme fyysisenä, 
muokkaa sitä, kuinka voimme antaa ja tehdä työtä läpi iankaikkisen. 

Kaikkeen, mitä Jumala on tehnyt, Hänellä on ollut syy (Hesekiel 14:23). Mukaan lukien elämämme 
pituus, joka on yleensä meille mysteeri (vrt. Saarnaaja 9:12). 

”Usko Jumalaan” (Mark. 11:22), sillä Hänellä on fantastiset syyt kaikkeen, mitä hän tekee – vaikka se ei 
aina näytä meistä siltä (vrt. Hepr. 12:11; Room. 8:28). 

Monet ovat virheellisesti tuominneet Jumalan omien päätelmiensä perusteella, mutta Raamattu opettaa 
myös: 

5 Älkää sentähden tuomitko älkääkä ennen aikaa , ennen kuin Herra tulee, joka sekä tuo esiin 
pimeyden kätketyt asiat että paljastaa sydänten aivoitukset. Silloin jokaisen ylistys tulee 
Jumalalta. (1 Korinttolaisille 4:5) 

Jotkut asiat on piilotettu. Emme myöskään tiedä kaikkea ihmisestä. 

Kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia. Jumalalla on yksilöllinen suunnitelma meitä jokaista varten (1. Kor. 
12:4-12). 

Jumala työskentelee kaikkien kanssa, jotta jokainen meistä saa osansa iankaikkisuuteen! Kuten 
Raamattu opettaa: 

17 Vanhurskauden työ on oleva rauha, ja vanhurskauden vaikutus, hiljaisuus ja varmuus 
iankaikkisesti. (Jesaja 32:17) 

11 Sinä näytät minulle elämän tien; Sinun läsnäolossasi on ilon täyteys; Oikealla puolellasi ovat 
nautinnot ikuisesti. (Psalmi 16:11) 

Rauhaa ja iloa ikuisesti. Parempi ikuisuus! 

Mitä sinun PITÄISI TEHDÄ? 

11 Tulkaa, te lapset, kuulkaa minua; Minä opetan sinulle Herran pelon. 12 Kuka on se mies, joka 
haluaa elämää ja rakastaa monta päivää nähdäkseen hyvää? 13 Varjele kielesi pahasta ja huulesi 
valhetta puhumasta. 14 Karta pahasta ja tee hyvää; Etsi rauhaa ja tavoittele sitä. (Psalmi 34:11-
14) 



3 Luota Herraan ja tee hyvää; Asu maassa ja ruoki Hänen uskollisuuttaan. 4 Iloitse myös itsesi 
Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi kaipaa. (Psalmi 37:3-4) 

TEHDÄ HYVÄÄ! LUOTA JUMALAAN. 

Mitä tämä kaikki tarkoittaa? 

Se tarkoittaa, että Jumala loi sen, mitä Hän teki, jotta Hänen luomuksensa voisi tehdä hyvää. 

Tai tarkemmin sanottuna, Jumala loi kaiken, mitä Hän teki, jotta ikuisuus olisi parempi! 

Eikö olekin hienoa? 

3 … Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala Kaikkivaltias! (Ilmestys 15:3) 

19 Oi, kuinka suuri on sinun hyvyytesi, jonka olet varannut niille, jotka sinua pelkäävät, jonka olet 
valmistanut niille, jotka luottavat sinuun ihmislasten edessä! (Psalmi 31:19) 

Jumalan hyvyys on suurta sen vuoksi, mitä Hän on valmistanut meitä varten. 

Heprealaiskirjeen 11:4-12:ssa, alkaen Abelista, opimme erilaisista, joita Jumala on kutsunut Vanhassa 
testamentissa. Ja viitaten niihin, huomaa, mitä seuraavat jakeet opettavat: 

13 Nämä kaikki kuolivat uskossa, eivätkä he olleet saaneet lupauksia, mutta nähtyään ne kaukaa, 
he varmistivat heistä, syleivät heitä ja tunnustivat olevansa vieraita ja pyhiinvaeltajia maan 
päällä. 14 Sillä ne, jotka sanovat sellaista, ilmoittavat selvästi, että he etsivät kotimaata. 15 Ja 
totisesti, jos he olisivat muistaneet sen maan, josta he olivat lähteneet, heillä olisi ollut tilaisuus 
palata. 16 Mutta nyt he haluavat parempaa, se on taivaallista maata. Sen tähden Jumala ei 
häpeä tulla kutsutuksi heidän Jumalansa, sillä Hän on valmistanut heille kaupungin . 
(Heprealaisille 11:13-16) 

Joten ainakin Abelin ajoista lähtien ihmiset ovat uskoneet, että Jumalalla oli suunnitelma jotain 
parempaa varten ja että Jumala on niiden Jumala, jotka todella ymmärsivät sen. "Kaupunki" on Uusi 
Jerusalem, joka tulee alas taivaasta maan päälle (Ilmestys 21:2). 

Suunnitelmana on, että asiat paranevat. 

Mieti seuraavaa Uudesta testamentista: 

17 Sentähden sille, joka tietää tehdä hyvää, mutta ei tee sitä , se on syntiä. (Jaakob 4:17) 

Eikö se tarkoita, että kristittyjen tulee tehdä hyvää? 

Hyvän tekeminen on asioiden parantamista. 

Varhaiskirkon kirjoittajat hyvän tekemisestä ja jumalistamisesta 



Varhaiskirkon kirjoittajilla oli jonkin verran ymmärrystä ja he antoivat vihjeitä Jumalan suunnitelman 
mysteerin tarkoituksesta. 

Toisella vuosisadalla (jKr.) Polykarpos Smyrnalainen, jonka yksi tai useampi alkuperäinen apostoli asetti, 
kirjoitti: 

Olkaamme innokkaita tavoittelemaan sitä, mikä on hyvää (Polykarpoksen kirje filippiläisille, luku 
6) 

Hän {Jeesus} opettaa ... iankaikkisen palkan hedelmäksi. (Polykarpos, Fragmentteja Victor of 
Capuasta, osa 4) 

Samoin Melito of Sardis, joka oli myöhemmin Polykarpin seuraaja, kirjoitti: 

Hän on antanut sinulle mielen, jolla on vapaus; Hän on asettanut sinulle suuren määrän esineitä, 
jotta voit omalta osaltasi erottaa kunkin asian luonteen ja valita itsellesi sen, mikä on hyvää; 
(Melito. Keskustelu, joka oli Antoninus Caesarin läsnäolossa. Robertsin ja Donaldsonin teoksessa 
Ante-Nicene Fathers, 8. osa, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), painatus 1999, s. 
755) 

Oppiminen tekemään hyvää rakentaa luonnetta. Kun päätämme tehdä sitä, mikä on hyvää, autamme 
parantamaan asioita. 

Melito ymmärsi, että Jumala antoi ihmisille valinnanvapauden ja meidän tulee valita mikä on hyvää. 
Huolimatta siitä, että Aadam ja Eeva päättivät rikkoa, mikä pohjimmiltaan toi orjuuden (vrt. Room. 6:16-
17), Melito selitti: 

Mutta ihminen, joka on luonnostaan kykenevä ottamaan vastaan hyvää ja pahaa niin kuin maan 
maaperä, pystyy vastaanottamaan siemeniä molemmilta puolilta, otti vastaan vihamielisen ja 
ahneen neuvonantajan, ja kosketessaan tuohon puuhun rikkoi käskyn ja ei totellut Jumalaa. 
(Melito. Pääsiäisen Homilia, Melito, rivi 48) 

Melito ymmärsi myös, että Jeesus oli osa suunnitelmaa vapauttaa meidät synnin orjuudesta: 

Pääsiäisen salaisuus on uutta ja vanhaa, ikuista ja ajallista, turmeltuvaa ja katoamatonta, 
kuolevaista ja kuolematonta… No, totuus on, että Herran salaisuus on sekä vanhaa että uutta… 
Sillä se tapahtui profetian äänen kautta, Herran salaisuus julistettiin. …Tämä on se, joka vapautti 
meidät orjuudesta vapauteen, pimeydestä valoon, kuolemasta elämään, tyranniasta ikuiseen 
valtakuntaan, ja hän teki meistä uuden pappeuden ja erityisen kansan ikuisesti. (Melito. 
Pääsiäisen Homilia, Melito, rivit 2 ,58,61,68 ) 

Kyllä, valtakunta on ikuinen, ikuisesti. Ja se tapahtui profetian mysteerin kautta – profetiat, joita 
Jeesuksen ajan uskonnolliset johtajat eivät ymmärtäneet niin hyvin kuin niiden olisi pitänyt ymmärtää – 
Jeesus julistettiin ennen Hänen tuloaan (katso sadoista profetioista, katso ilmainen kirja verkossa 
osoitteessa www.ccog.org otsikolla: Todiste Jeesus on Messias ). Toinen pääsiäiseen liittyvä mysteeri on 
se, että Jeesus mursi leivän ja antoi jokaiselle opetuslapselle ainutlaatuisen palan (vrt. Luuk. 24:30), joka 



auttaa niitä, jotka viettävät oikein kristillistä pääsiäistä (jota kutsutaan joskus eukaristiaksi) nykyään. 
osoittavat, että Jumalalla on jotakin ainutlaatuista meille jokaiselle ja me kaikki olemme erityisiä ihmisiä. 

Irenaeus Lyonista väitti, että Smyrnalainen Polykarpos opetti häntä. Irenaeus kirjoitti, että kristityillä on 
"toivo ikuisuuteen ylösnousemuksesta" (Irenaeus. Against Heresies, Book IV, luku 18, kohta 5). Ja kyllä, 
ylösnousseet kristityt elävät läpi ikuisuuden. 

Psalmit opettavat: 

20 Sinä, joka olet osoittanut minulle suuria ja ankaria murheita, elvytät minut ja nostat minut 
jälleen maan syvyydestä. 21 Sinä lisäät minun suuruuttani ja lohdutat minua kaikin puolin. (Psalmi 
71:20-21) 

Ylösnousemuksen jälkeen (kutsutaan myös uudelleen elvyttämiseksi) Jumala lisää palvelijoidensa 
suuruutta. 

Kuinka paljon niin? 

Jeesus mainitsi Psalmin 82:6:n osan "te olette jumalia" (Joh. 10:34), joka on opetus, joka liittyy 
lopulliseen jumalautumiseen niille, jotka ovat halukkaita elämään Jumalan tavalla. 

Irenaeus opetti myös, että: 

... ei ole ketään muuta, jota Kirjoitukset kutsuvat Jumalaksi, paitsi kaiken Isä ja Poika ja ne, joilla 
on adoptio (Ireneus. Adversus haereses , Kirja IV, Esipuhe, jae 4) 

"Minä sanoin: te olette kaikki Korkeimman poikia ja jumalia; mutta te kuolette kuin ihmiset." 
Hän puhuu epäilemättä nämä sanat niille, jotka eivät ole saaneet adoption lahjaa, mutta jotka 
halveksivat Jumalan sanan puhtaan sukupolven inkarnaatiota, huijaavat ihmisluonnon ylennystä 
Jumalaksi ja osoittavat olevansa kiittämättömiä Jumalan sanalle, joka tuli lihaksi heille. Sillä tätä 
tarkoitusta varten Jumalan Sana tehtiin ihmiseksi, ja hän, joka oli Jumalan Poika, tuli Ihmisen 
Pojaksi, jotta ihminen, joka on otettu sanaan ja otettu lapseksi, tulisi Jumalan pojaksi . Sillä 
millään muulla tavalla emme olisi voineet saavuttaa katoamattomuutta ja kuolemattomuutta, 
ellemme olisi yhtyneet katoamattomuuteen ja kuolemattomuuteen. Irenaeus. Adversus 
haereses , Kirja III, luku 19, jae 1). 

Apostoli Johannes kirjoitti: 

2 Rakkaani, me olemme nyt Jumalan lapsia, ja mitä meistä tulee, ei ole vielä ilmoitettu; me 
tiedämme, että jos se ilmestyy, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä saamme nähdä hänet 
sellaisena kuin hän on. (1. Joh. 3:2, Darbyn raamatunkäännös) 

Koska Jeesus ei ole vielä palannut, kristityt eivät ole vielä muuttuneet Hänen kaltaisiksi – mutta 
muuttuminen on osa suunnitelmaa (vrt. 1. Kor. 15:50-53). Sen suhteen, miltä näytämme, on edelleen 
mysteeri (1. Korinttilaisille 13:12), mutta Jumalan suunnitelmaan sisältyy jumaluus (Room. 8:29; Apt 
17:29; Matteus 5:48; Ef. 3:14-19; Malakia 2). :15). 



Toisen vuosisadan alussa Ignatius Antiokialainen kirjoitti: 

Sillä en halua toimia teitä kohtaan miehille miellyttävinä, vaan Jumalalle miellyttävinä, niin kuin 
sinäkin miellytät Häntä. Sillä minulla ei myöskään tule koskaan olemaan sellaista [toista] 
mahdollisuutta päästä Jumalan luo... oikeutettua paremman työn kunniaan ... On hyvä kääntyä 
maailmasta Jumalan tykö, jotta voisin nousta takaisin Hänen luokseen. ... Salli minun tulla 
ravinnoksi villieläimille, joiden välineillä minulle suotaan päästä Jumalan luo... Haluan Jumalan 
juomaa, nimittäin Hänen vertaan, joka on katoamaton rakkaus ja iankaikkinen elämä. (Ignatius. 
Kirje roomalaisille, luvut 2,4). 

Hän on Isän ovi, josta mennään sisälle Abrahamiin ja Iisakiin ja Jaakobiin ja profeetoihin ja 
apostoleihin ja kirkkoon. Kaikkien näiden tavoitteena on saavuttaa Jumalan ykseys (Ignatius. 
Kirje roomalaisille, luku 9). 

Joten Ignatius opetti, että Jumalan kansan päämäärä oli jumaluus ja tehdä parempaa, ikuista työtä. 

Myöhemmin toisella vuosisadalla Theophilus Antiokialainen kirjoitti: 

Niille, jotka kärsivällisesti hyväntekeväisyydessä etsivät kuolemattomuutta, Hän antaa 
iankaikkisen elämän, ilon, rauhan, levon ja yltäkylläisyyden hyvää, mitä ei silmä ole nähnyt eikä 
korva kuullut eikä ole tullut ihmisen sydämeen laittaa alulle. (Theophilus. Autolycusille, kirja I, 
luku 14) 

Sen vuoksi myös, kun ihminen oli muodostettu tähän maailmaan, se on mystisesti kirjoitettu 
Genesikseen, ikään kuin hänet olisi asetettu kahdesti paratiisiin; niin että toinen toteutui, kun 
hänet asetettiin sinne, ja toinen täyttyy ylösnousemuksen ja tuomion jälkeen. Sillä aivan kuten 
astiassa, kun sitä muovataan, siinä on jokin puute, se muovataan tai tehdään uudelleen, jotta 
siitä tulisi uusi ja kokonainen; niin myös ihmiselle tapahtuu kuoleman kautta. Sillä tavalla tai 
toisella hänet murretaan, jotta hän voisi nousta ylösnousemuksessa kokonaisena; Tarkoitan 
tahratonta, vanhurskasta ja kuolematonta. ... 

Sillä jos Hän olisi tehnyt hänet kuolemattomaksi alusta asti, Hän olisi tehnyt hänestä Jumalan... 
jotta jos hän taipuisi kuolemattomuuteen pitäen Jumalan käskyn, hän saisi häneltä palkaksi 
kuolemattomuuden ja hänestä tulisi Jumala ... Sillä Jumala on antanut meille lain ja pyhät 
käskyt; ja jokainen, joka pitää nämä, voi pelastua, ja saatuaan ylösnousemuksen, hän voi periä 
katoamattomuuden (Theophilus of Antiok. To Autolycus, Book 2, Luku 26, 27, s. 105). 

joka vanhurskaasti toimii, pakenee iankaikkisia rangaistuksia ja hänet pidetään arvollisena 
saamaan iankaikkisen elämän Jumalalta. (Theophilus. Autolycusille, II kirja, luku 34) 

Mutta ne, jotka palvovat iankaikkista Jumalaa, he perivät iankaikkisen elämän, (Theophilus. 
Autolycus, Book II, Luku 36) 

Ja me olemme oppineet pyhän lain; mutta lainantajana meillä on Hän, joka todella on Jumala, 
joka opettaa meitä toimimaan vanhurskaasti ja olemaan hurskaat ja tekemään hyvää. 
(Theophilus. To Autolycus, kirja III, luku 9) 



Niinpä Theophilus opetti jumalallistamista ja hyvän tekemistä niille, jotka olivat todellisia kristittyjä. 

Kolmannella vuosisadalla roomalaiskatolinen pyhimys ja Rooman piispa Hippolytus kirjoitti: 

Kuolemattomuuden Isä lähetti maailmaan kuolemattoman Pojan ja Sanan, jotka tulivat ihmisen 
luo pestäkseen hänet vedellä ja Hengellä; ja Hän, synnyttäen meidät uudelleen sielun ja ruumiin 
turmeltumiseen, puhalsi meihin elämän hengen (hengen) ja antoi meille turmeltumattoman 
rikkaan. Jos siis ihmisestä on tullut kuolematon, hän on myös Jumala. Ja jos hänestä tulee 
Jumala veden ja Pyhän Hengen kautta kerroksen uudestisyntymisen jälkeen, hänet havaitaan 
myös Kristuksen perilliseksi kuolleistanousemuksen jälkeen (Hippolytus. The Discourse on the 
Holy Theophany, luku 8).  

Sillä siunatun Paavalin sanan mukaan edistymällä hyveessä ja saavuttamalla parempia, 
"kurottautumalla siihen, mikä on ennen", {Filippiläisille 3:13, KJV}, me nousemme aina 
korkeampaan kauneuteen. Tarkoitan kuitenkin tietysti hengellistä kauneutta, niin että meillekin 
voidaan sanoa tämän jälkeen: "Kuningas halusi suuresti sinun kauneuttasi." (Hippolytus. 
Fragmentteja Hippolytuksen raamatullisista kommenteista) 

Siten Hippolytus opetti jumalallistamista ja sitä, että kristityt saavuttavat parempia asioita edistyessään 
hyveessä. 

400 - luvulla kreikkalais-roomalainen pyhimys ja piispa Ambroseus Milanosta opetti: 

Sitten Neitsyt tuli raskaaksi ja Sana tuli lihaksi, jotta lihasta tulisi Jumala (Ambrosius Milano. 
Neitsyyydestä (Kirja I, luku 11). 

400 - luvulla kreikkalais-ortodoksinen pyhimys ja piispa Johannes Chrysostomos kirjoitti: 

...miehestä voi tulla Jumala ja Jumalan lapsi. Sillä me luemme: "Minä olen sanonut: te olette 
jumalia, ja kaikki te olette Korkeimman lapsia" (Joh. Chrysostomos. Homily 32 Apostolien 
teoista). 

Jumalaksi tekemisen ymmärrettiin olevan ihmisten tavoite ainakin Jeesuksen ajoista lähtien. 

Rodan mysteeri? 

Ihmisiä on monenlaisia värejä, muotoja ja ulkonäköjä. 

Mikään rotu ei ole parempi kuin mikään muu rotu. 

Monet ihmiset asuvat maissa, joissa heidän rotunsa hallitsee. He oppivat erilaisia oppitunteja. 

Jotkut ihmiset asuvat maissa, joissa heidän rotuaan syrjitään voimakkaasti. He oppivat erilaisia 
oppitunteja. 

Jotkut ovat sekoitus useammasta kuin yhdestä rodusta. He oppivat erilaisia oppitunteja. 



Jotkut ihmiset asuvat maissa, jotka hyväksyvät enemmän useita rotuja. He oppivat erilaisia oppitunteja. 

Ja näiden skenaarioiden välillä on vaihteluita, jotka osittain johtavat erilaisten oppituntien oppimiseen. 

Me kaikki polveutuimme Aadamista ja Eevasta (1. Moos. 3:20) ja myöhemmin Nooan pojan jälkeläisistä 
ja heidän vaimoistaan. 

Vaikka ennen Aadamia ja Eevaa oli erityyppisiä hominideja, kaikki nykyajan ihmiset polveutuivat 
Aadamista ja Eevasta – joten kyllä, me kaikki kuulumme ihmiskuntaan, Aadamin ja Eevan perheestä. 

Uusi testamentti mainitsee "salaisuuden pakanain keskuudessa" (Kolossalaisille 1:27). 

Ensimmäinen paikka, jossa kohtaamme termin pakanat, on 1. Mooseksen kirjan luvussa 10, joka 
osoittaa, että vedenpaisumuksen jälkeen Nooan lapset saivat lapsia ja muuttivat eri paikkoihin ja olivat 
eri rotujen ja monien etnisten ryhmien esivanhempia. 

Pelastuksen näkökulmasta katsottuna ei ole eroa juutalaisen tai pakanan, israelilaisen tai ei-israelilaisen 
välillä (Kol. 3:9-11), "sillä ei ole puolueellisuutta Jumalan kanssa" (Room. 2:11). "He tulevat idästä ja 
lännestä, pohjoisesta ja etelästä ja istuvat Jumalan valtakuntaan" (Luuk. 13:29). 

Miksi sitten lajikkeet? 

No, se johtaa yleensä siihen, että ihmisillä on erilaisia kokemuksia. 

Mutta entä yksilöt, ei vain ihmisjoukot? 

Jumalan suunnitelma ottaa huomioon KAIKKI yksilölliset kokemuksesi ( Gal. 6:7-8; Heprealaisille 6:10; 
Psalmi 33:11-15 ). 

Raamattu mainitsee, että aivan kuten ruumiissa on osia, kuten käsiä ja silmiä, ja osia hajua, kuuloa ja 
muita asioita varten, kaikilla ruumiilla on tehtävänsä: 

14 Sillä ruumis ei ole yksi jäsen vaan monta. 

15 Jos jalka sanoo: "Koska minä en ole käsi, en ole ruumiista", eikö se siis ole ruumiista? 16 Ja jos 
korva sanoisi: "Koska minä en ole silmä, en ole ruumiista", eikö se siis ole ruumiista? 17 Jos koko 
ruumis olisi silmä, missä olisi kuulo? Jos koko olisi kuulo, missä olisi haju? 18 Mutta nyt Jumala on 
asettanut jäsenet, jokaisen ruumiiseen, niinkuin tahtoi. 19 Ja jos he kaikki olisivat yksi jäsen, 
missä ruumis olisi? 

20 Mutta nyt on monta jäsentä, mutta yksi ruumis. 21 Eikä silmä voi sanoa kädelle: "En tarvitse 
sinua". eikä taas päätä jalkoihin: "En tarvitse sinua." 22 Ei, pikemminkin ne ruumiin jäsenet, jotka 
näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. 23 Ja niille ruumiin jäsenille, joita pidämme 
vähemmän kunniallisina, me annamme suuremman kunnian; ja esille kelpaamattomissa 
osissamme on enemmän vaatimattomuutta, 24 mutta esiteltävissä olevissa osissamme ei ole 
tarvetta. Mutta Jumala muodosti ruumiin, antaen suuremman kunnian sille osalle, josta se 



puuttuu, 25 jotta ruumiissa ei olisi hajoamista, vaan että jäsenet huolehtisivat yhtä hyvin 
toisistaan. (1. Korinttilaisille 12:14-26) 

Huomaa, että yksi syy eroavaisuuksiin on se, että voimme huolehtia toisesta samalla tavalla – tämä 
tarkoittaa, että erot on tarkoitettu auttamaan meitä antamaan rakkautta eri tavoilla. 

Nyt jotkut saattavat sanoa, että on vaikeampaa elää, jos olet tiettyä rotua, pituutta, heikompaa jne. 

Ja tietyllä tavalla se on totta. 

Se on kuitenkin osa suunnitelmaa: 

27 Mutta maailman hullut on Jumala valinnut saattaakseen viisaat häpeään, ja maailman 
heikkoudet on Jumala valinnut häväistääkseen väkevät. (1 Korinttolaisille 1:27) 

Jumala loi erivärisiä, -muotoisia jne. ihmisiä osaksi yhtä ruumista (Room. 12:4-5; 1. Korinttilaisille 12:12-
14). 

Kaikilla on mahdollisuus pelastua. 

Kaikki, jotka hyväksyvät tämän tarjouksen, voivat antaa rakkautta ainutlaatuisella tavalla tehdäkseen 
iankaikkisuudesta paremman itselleen ja kaikille muille – eri rotujen, etnisten ryhmien ja ulkonäön 
omaaminen tällä aikakaudella myötävaikuttaa siihen, että tuleva ikuisuuden aika on parempi kuin se 
muuten olisi omistaa. 

Työskentele hyvän tekemiseksi 

Salomo kirjoitti, että ihmisten tulee ottaa huomioon Jumalan teko (Saarnaaja 7:13). Monet ihmiset eivät 
ymmärrä Jumalan työtä tai pidä sitä tarpeeksi hyvin – mutta heidän pitäisi (vrt. Matteus 6:33). Nyt on 
tehtävä työtä tukeakseen (Matt. 24:14, 28:19-20; Room. 9:28; 2. Korinttolaisille 9:6-8; Ilmestyskirja 3:7-
10). Ja se on hyvä tehdä (vrt. 2. Kor. 9:6-14; Ilm. 3:7-13). 

Yli kaksi tusinaa kertaa (NKJV) Raamattu kehottaa nimenomaan "tekemään hyvää". Teemme hyvää 
auttamalla muita. Teemme hyvää rakastamalla Jumalaa ja lähimmäisiämme (Matt. 22:37-39) – muita 
ihmisiä. 

Kristittyjen tulee tukea Jumalan työtä saavuttaakseen muut (Matteus 24:14, 28:19–20; Room. 10:15, 
15:26–27). 

Työn tarkoitus on parantaa asioita: 

5 Ahkerain suunnitelmat johtavat totisesti yltäkylläisyyteen (Sananlaskut 21:5a) 

23 Kaikesta työstä on hyötyä, (Sananlaskut 14:23) 

23 Kaikessa työssä on etua (Sananlaskut 14:23, Youngin kirjaimellinen käännös) 



Työnteon pitäisi tuottaa hyötyä (etua) kaikille. 

Apostoli Paavali kirjoitti: 

12 Sentähden, rakkaani, niin kuin te aina olette totelleet, älkääkä ainoastaan minun edessäni, 
vaan paljon enemmän nyt minun poissa ollessani, tehkää omaa pelastustanne pelolla ja 
vavistuksella; 13 Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahdon että tekemisen hyväksi. 
(Filippiläisille 2:12-13) 

Meidän tulee työskennellä Jumalan hyväksi iloksi – mikä on lisätä rakkautta ja tehdä ikuisuudesta 
paremman. 

Jumalalla on työ jokaiselle meistä: 

15 Sinä huudat, niin minä vastaan sinulle; Haluat kättesi työtä. (Job 14:15) 

Sinäkin olet Jumalan käsien työtä! Hänellä on suunnitelma sinua varten, ja siihen kuuluu sinun tehdä 
työtä iankaikkisuuden parantamiseksi. 

Kirjailija Maria Popova teki seuraavan huomion: 

Mysteeri siitä, mikä tekee sinusta ja lapsuudestasi saman ihmisen elinikäisistä muutoksista 
huolimatta, on loppujen lopuksi yksi filosofian mielenkiintoisimmista kysymyksistä. (Popova M. 
Grace Paley ikääntymisen taiteesta. Brain Pickings, 3. syyskuuta 2015) 

Vaikka se on mysteeri monille, se ei ole mysteeri Jumalalle. Jumala työskentelee meidän kaikkien kanssa 
auttaakseen meitä olemaan parhaita, mitä voimme olla. Sekä auttamaan muita. 

Ajattele, että syy keksiä asioita on yleensä asioiden parantaminen. 

Syy, miksi Jumala "keksi" ihmiset, oli tehdä ikuisuudesta parempi. 

Paavali ja Barnabas sanoivat: 

18 Kaikki hänen työnsä ovat olleet Jumalan tiedossa ikuisesti. (Apostolien teot 15:18) 

Jumala loi ihmiset ja asetti heidät tähän maan päälle osaksi hyvää työtä koskevaa suunnitelmaansa: 

8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta; se on Jumalan lahja, 9 ei 
tekojen, ettei kukaan kerskaisi. 10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa 
Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä 
vaeltaisimme. (Efesolaiskirje 2:8-10) 

Kaikki ihmiset? 

Kaikki, jotka hyväksyvät Jumalan suunnitelman, tekevät iankaikkisuudesta paremman. Ja siinä ovat 
kaikki, jotka ovat eläneet paitsi korjaamattoman jumalattomat (lisätietoja siitä saat ilmaisesta online-



kirjastamme: Pelastuksen universaalitarjous, Apokatastasis: Voiko Jumala pelastaa kadotetut tulevana 
aikana? Sadat pyhät kirjoitukset paljastavat Jumalan suunnitelman pelastus ). 

Jeesus julisti, että jokaiselle meistä oli paikka: 

1 "Älkää antako sydämenne olla levoton. Uskot Jumalaan; usko myös Minuun. 2 Isäni talossa on 
monia huoneita. Jos se ei olisi niin, olisinko kertonut sinulle, että menen valmistamaan sinulle 
sijaa? 3 Ja jos minä menen ja valmistan sinulle sijan, palaan takaisin ja toivotan sinut kasvojeni 
eteen, jotta myös sinä olisit siellä, missä minä olen. (Joh. 14:1-3, BSB) 

Paikka SINULLE tarkoittaa, että Jeesus lupaa paikan, joka on sinulle paras. Sinun kykyjesi vuoksi. Älä huoli 
siitä, ettet voi olla onnellinen ja myötävaikuttava Jumalan valtakunnan jäsen. Jumala on uskollinen 
saattamaan päätökseen teissä aloittamansa työn (vrt. Filippiläiskirje 1:6). 

Jumalan suunnitelma ihmisille kestää ikuisesti: 

14 Minä tiedän, että kaikki mitä Jumala tekee, se pysyy ikuisesti. (Saarnaaja 3:14) 

Raamattu osoittaa, että Jeesus itse tuli parantamaan asioita: 

6 ... Hän on myös paremman liiton välimies, joka solmittiin parempiin lupauksiin. (Heprealaisille 
8:6) 

Kristityillä on toivo paremmasta – ja tämän pitäisi olla lohdullista: 

19 ... on paremman toivon tuominen, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. (Heprealaisille 7:19) 

13 Mutta minä en tahdo, veljet, että te olisitte tietämättömiä niistä, jotka ovat nukahtaneet, ettet 
murehdi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. 14 Sillä jos uskomme, että Jeesus kuoli ja nousi ylös, 
niin myös Jumala tuo mukanaan ne, jotka nukkuvat Jeesuksessa. 

15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanan kautta, että me, jotka olemme elossa ja jäämme 
tänne Herran tulemukseen asti, emme suinkaan edelle niitä, jotka nukkuvat. 16 Sillä itse Herra 
laskeutuu alas taivaasta huudon, arkkienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja 
Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. 17 Silloin meidät, jotka olemme elossa ja jäljellä, 
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilviin Herraa vastaan ilmaan. Ja näin me tulemme aina 
olemaan Herran kanssa. 18 Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. (1. Tessalonikalaiskirje 4:13-
18) 

34 ... tietäen, että sinulla on parempaa ja pysyvää omaisuutta. (Heprealaisille 10:34, Berean 
kirjaimellinen Raamattu) 

Jumala loi kaiken, mitä Hän teki, jotta ikuisuus olisi parempi. Se on parempi ikuisesti (vrt. Jeremia 32:38-
41). 

Asioiden parantaminen meille miellyttää Jumalaa, mikä on myös parempi. Ja kyllä, Jumala voi olla 
mielissään (vrt. Heprealaisille 11:5, 13:16; 1. Piet. 2:19-20, NLT) – eikö se ole parempi myös Jumalalle? 



Jumala loi sen, mitä Hän teki, jotta ikuisuus olisi parempi. 

Siksi Hän loi maailmankaikkeuden ja siksi Hän loi miehet ja naiset. 

Jumalan suunnitelma sisältää kaikki, jotka noudattavat Hänen kutsuaan tässä aikakaudessa (katso myös: 
Kutsuuko Jumala sinua? ) ja muut tulevalla aikakaudella (katso myös ilmainen online-kirja: Pelastuksen 
universaalitarjous. Apokatastasis: Voiko Jumala pelastaa kadonneita tuleva aika? Sadat pyhät 
kirjoitukset paljastavat Jumalan pelastussuunnitelman ). 

Kristittyjen on ymmärrettävä, että heidän henkilökohtainen osansa on tehdä ikuisuudesta parempi. 

Mutta tämä TÄYTYY tehdä Jumalan tavalla. 

12 On tie, joka näyttää ihmisestä oikealta, mutta sen loppu on kuoleman tie. (Sananlaskut 14:12; 
16:25) 

Jotkut ihmiset ajattelevat parantavansa maailmaa monin tavoin. Ja niin kauan kuin se on linjassa 
Jumalan tapojen kanssa, toivottavasti ne ovat. 

Silti on ihmisiä, jotka luulevat tekevänsä maailmaa paremmaksi, kun he protestoivat aborttioikeuksien ja 
erilaisten Raamatun tuomitsemien moraalittomuuden muotojen puolesta. 

Jotkut ihmiset ajattelevat tekevänsä maailmaa paremmaksi, kun he mainostavat pakanallisia käytäntöjä 
hyviksi. 

Valitettavasti useimmat ihmiset vakuuttavat itsensä ja luottavat muiden näkemyksiin, vanhoihin 
perinteisiin, haluihinsa ja/tai sydämeensä Raamatusta. Raamattu kuitenkin varoittaa: 

9 "Sydän on petollinen yli kaiken, ja epätoivoisesti jumalaton; Kuka voi tietää sen? 10 Minä, Herra, 
tutkin sydämen, koettelen mielen, antaakseni jokaiselle hänen tekojensa mukaan, hänen 
tekojensa hedelmän mukaan. (Jeremia 17:9-10) 

Onko sinulla sydän valmis tekemään asioita Jumalan tavalla? 

Todella? Todella? 

Toivottavasti teet. 

Vaikka Jumala haluaa ihmisten tekevän hyvää, ne, joilla on petollinen sydän, eivät tee niin: 

20 Jolla on petollinen sydän, se ei löydä hyvää, ja jolla on väärä kieli, lankee pahaan. (Sananlaskut 
17:20) 

Silloinkin, kun asiat näyttävät vaikealta fyysisestä näkökulmasta, luota Jumalaan: 



9 Oi, peljätkää Herraa, te hänen pyhät! Ei halua niitä, jotka pelkäävät Häntä. 10 Nuoret leijonat 
ovat puutetta ja kärsivät nälkää; Mutta niiltä, jotka etsivät Herraa, ei puutu mitään hyvää. 
(Psalmi 34:9-10) 

31 "Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?" tai "Mitä juomme?" tai "Mitä laitamme 
päällemme?" 32 Sillä kaiken tämän jälkeen pakanat etsivät. Sillä teidän taivaallinen Isänne tietää, 
että te tarvitsette kaikkea tätä. 33 Mutta etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen 
vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan. 34 Älkää siis murehtiko huomisesta, sillä 
huominen huolehtii omista asioistaan. Päivälle riittää oma vaivansa. (Matteus 6:31-34) 

Maksimoidaksesi potentiaalisi itsellesi ja muille, luota Jumalaan ja käytä Häntä päätöksenteon 
neuvonantajana: 

5 Luota Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä tukeudu omaan ymmärrykseesi; 6 Tunne Häntä 
kaikilla teilläsi, niin hän ohjaa sinun polkusi. 7 Älä ole viisas omissa silmissäsi; Pelkää Herraa ja 
karkaa pahaa. 8 Se on terve sinun lihallesi ja voima luillesi. (Sananlaskut 3:5-8) 

Älä ole niin viisas omissa silmissäsi, ettet luottaisi täysin Jumalaan. 

Sinun on parempi luottaa Jumalaan. 

Työskentele ja tue Jumalan työtä tavoittaaksesi muut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Ukanx mä Plan de Largo Plazo ukaw utji 

Nyt Jumala on "Korkea ja Korkea, joka asuu ikuisuudessa, jonka nimi on Pyhä" (Jesaja 57:15). 

Kristityt, jotka ovat Jumalan perillisiä nyt ja kirjaimellisesti Jumalan lapsia, jotka kirkastetaan hänen 
kanssaan lähitulevaisuudessa (Room. 8:16-17), tekevät lopulta saman asian. Kristityt asuvat ikuisuudessa 
(vaikka meillä kaikilla on ollut alku, toisin kuin Jumala). 

Jumalalla itsellään on pitkän tähtäimen suunnitelma mielessään: 

20 Sillä luomakunta on alistettu turhuuteen, ei vapaaehtoisesti, vaan sen tähden, joka sen 
toivossa alisti; 21 sillä itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten 
kirkkauden vapauteen. 22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja vaivaa 
synnytystuskuja tähän asti. 23 Ei vain sitä, vaan myös me, joilla on Hengen esikoiset , me itsekin 
huokaamme sisällämme, innokkaasti lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta. 24 Sillä me 
olemme tässä toivossa pelastetut, mutta toivo, joka näkyy, ei ole toivoa; Sillä miksi joku vielä 
toivoo näkemäänsä? 25 Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, odotamme sitä innokkaasti. 
(Room. 8:20-25) 

Jumala tiesi, että Hänen luomakunnassaan tulee olemaan vaikeuksia, mutta Hänellä on suunnitelma. 

Huomaa kolme käännöstä Jeremia 29:11:stä: 

11 Sillä minä tiedän, mitkä suunnitelmani minulla on sinua varten, sanoo HERRA, aikomukseni 
menestyä sinulle eikä vahingoittaa sinua, antaa sinulle toivoa ja tulevaisuutta. (Jeremia 29:11, 
NIV) 

11 Sillä minä tiedän ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan, enkä 
ahdistuksen ajatukset, jotta teillä olisi loppu ja kärsivällisyys. (Jeremia 29:11, Douay-Rheims) 

11 Sillä minä tiedän suunnitelmani sinua varten, sanoo Herra. "Ne ovat hyvän eivätkä katastrofin 
suunnitelmia, jotka antavat sinulle tulevaisuuden ja toivon. (Jeremia 29:11, Uusi elävä käännös) 

Jotkut lainaavat Jeremia 29:11:tä todisteena siitä, että Jumalalla on suunnitelma heitä varten. Ja vaikka 
Jumalalla on suunnitelma kaikkia varten, monet eivät yleensä ota tätä jaetta huomioon kontekstissa. 

Huomaa, mitä Raamattu opettaa: 

11 Sillä minä tiedän ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eivätkä 
pahuuden ajatukset, antaakseni teille tulevaisuuden ja toivon. 12 Silloin sinä huudat minua ja 
mene rukoilemaan minua, niin minä kuuntelen sinua. 13 Ja te etsitte minua ja löydätte minut, 
kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. 14 Sinä löydät minut, sanoo Herra, ja minä tuon sinut 
takaisin vankeudestasi; Minä kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen 
ajanut teidät, sanoo Herra, ja vien teidät siihen paikkaan, josta minä vien teidät vangiksi. 
(Jeremia 29:11-14) 



Huomaa, että suunnitelma oli maanpako. Olla matkailija, olla pyhiinvaeltaja. Meidän uskovien ei siis 
pitäisi olla yllättyneitä siitä, ettemme aina sovi yhteen. Ajattele myös sitä, mitä apostoli Pietari kirjoitti: 

9 Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä kansa, hänen oma kansansa 
julistaaksenne sen ylistystä, joka on kutsunut teidät pimeydestä ihmeelliseen valoonsa; 10 jotka 
eivät ennen olleet kansa, mutta nyt ovat Jumalan kansa, jotka eivät olleet saaneet armoa, mutta 
nyt ovat saaneet armon. 

11 Rakkaani, minä pyydän teitä muukalaisina ja pyhiinvaeltajia, pidättäytykää lihallisista himoista, 
jotka taistelevat sielua vastaan, 12 pitäkää käytöksenne kunniallinen pakanain keskuudessa, jotta 
he, kun he puhuvat teitä pahantekijöitä vastaan, voisivat teidän noudattamiensa hyvien 
teoidenne kautta, ylistä Jumalaa vierailupäivänä. (1. Piet. 2:9-12) 

17 Sillä on aika, jolloin tuomio alkaa Jumalan huoneesta; ja jos se alkaa ensin meistä, mikä on 
niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia? 18 Nyt  " Jos vanhurskas tuskin pelastuu, 
niin minne jumalaton ja syntinen ilmestyvät?" (1. Piet. 4:17-18) 

28 Ja me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, 
niille, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. (Room. 8:28) 

Joskus olemme hämmentyneitä, mutta harkitse pyhien kirjoitusten opetusta: 

24 "Opeta minua, niin minä pidän kieleni; Saa minut ymmärtämään, missä olen erehtynyt. (Job 
6:24) 

8 Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, 
sanoo Herra. 9 Sillä niinkuin taivaat ovat korkeammat kuin maa, niin ovat minun tieni 
korkeammat kuin teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. (Jesaja 55:8-9) 

Usko ja ymmärrä, että Jumalalla on suunnitelma, eikä hän tee virheitä. Usko (katso myös ilmainen 
online-kirjasemme: Usko niille, jotka Jumala on kutsunut ja valinnut ). 

Voit paremmin näiden vaikeuksien takia, jos luotat Jumalaan (Heprealaisille 12:5-11; Sananlaskut 3:5-8). 
Ja jos teidät on kutsuttu, valittu ja uskollinen tässä aikakaudessa (Ilmestys 17:14), te tulette hallitsemaan 
maan päällä kuninkaina ja pappeina (Ilmestys 5:10) Jeesuksen kanssa tuhatvuotiskaudella (Ilmestys 20:4-
6) . Voit opettaa ihmisille tavan elää paremmin auttaaksesi heitä vuosituhannen vaihteessa ja viimeisenä 
suurena päivänä (vrt. Jesaja 30:21). 

Ymmärrä, että sekä Isä että Poika kärsivät ihmiskunnan synneistä (vrt. 1. Moos. 6:5-6) sekä sen 
kärsimyksen kautta, jonka Jeesus sitoutui kuolemaan syntiemme tähden (vrt. 1. Piet. 4:1). Jeesus asettui 
vapaaehtoisesti tämän läpi (Joh. 10:18), mutta teki sen tehdäkseen iankaikkisuudesta paremman. 

Meidän on opittava tässä elämässä oppia, jotta voimme rakentaa sellaisen luonteen, joka auttaa meitä 
tekemään iankaikkisuudesta paremman. 

1 Sentähden, kun olemme tulleet vanhurskaaksi uskosta, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 2 jonka kautta myös meillä on pääsy uskon kautta tähän 



armoon, jossa me seisomme ja iloitsemme Jumalan kirkkauden toivossa. 3 Eikä vain sitä, vaan me 
myös kerskaamme ahdistuksista, tietäen, että ahdistus tuottaa kestävyyttä; 4 ja sinnikkyys, 
luonne; ja luonne, toivo. (Room. 5:1-4) 

5 Mutta juuri tästä syystä, kaikella ahkeruudella, lisää uskoosi hyve, hyveeseen tieto, 6 tietoon 
itsehillintä, itsehillintään sinnikkyys, kestävyyteen jumalisuus, 7 jumalisuuteen veljellinen hyvyys 
ja veljellinen hyvyyteen rakkaus. . 8 Sillä jos nämä ovat sinun ja niitä on runsaasti, et ole 
hedelmätön etkä hedelmätön meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. (2. Piet. 
1:5-8) 

Et ehkä usko hyötyväsi vaikeuksista ja koettelemuksista, mutta jos olet kristitty, sinun pitäisi. 

Huomaa jotain, jonka edesmennyt Herbert W. Armstrong kirjoitti: 

MIKSI Luoja Jumala asetti IHMISEN maan päälle? Jumalan äärimmäisenä tarkoituksena tuottaa 
itsensä uudelleen – luoda itsensä ikään kuin uudelleen korkeimmalla tavoitteella luoda 
vanhurskas jumalallinen luonne lopulta miljooniin lukemattomiin syntyneisiin ja syntyneisiin 
lapsiin, joista tulee jumala-olentoja, jumalaperheen jäseniä. Ihmisen oli parannettava fyysistä 
maata sellaisena kuin Jumala sen hänelle antoi, saattamalla sen luomisen päätökseen (mistä 
syntiset enkelit olivat tietoisesti kieltäytyneet tekemästä) ja näin tehdessään PALAUTTAA 
JUMALAN HALLITUS Jumalan elämäntavan mukaan; ja edelleen, juuri tässä prosessissa IHMISEN 
LUOMINEN LOPETTAMINEN kehittämällä Jumalan pyhä, vanhurskas LUONNE, ihmisen omalla 
suostumuksella. Kun tämä täydellinen ja vanhurskas luonne on juurrutettu ihmiseen ja ihminen 
on muuttunut kuolevaisesta lihasta kuolemattomaksi hengeksi, silloin on tulossa USKOMATON 
IHMISPOTENTIAALI – ihminen SYNTYY Jumalan jumalalliseen PERHEEEN, palauttaen Jumalan 
hallituksen maan päälle, ja sitten osallistuminen LUOMISEN loppuun saattamiseen koko 
loputtoman maailmankaikkeuden yli! …Jumala on luonut ITSENSÄ lukemattomia miljoonia 
kertoja! Joten tuon uudelleenluomisviikon kuudentena päivänä Jumala (Elohim) sanoi: 
"Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme" (1. Moos. 1:26). Ihminen luotiin (hänen 
suostumuksellaan) erityiseen suhteeseen Luojaansa! Hänet luotiin Jumalan muotoon ja 
muotoon. Hänelle annettiin henki (muodon olemus) tehdäkseen suhteen mahdolliseksi 
(Armstrong HW. Mystery of the Ages. Dodd Mead, 1985, s. 102-103). 

Luonnetta rakentamisen tarkoitus on olla parempi ja pystyä palvelemaan paremmin. 

Kuinka rakennamme luonnetta? 

No, paras tapa on totella Häntä. 

Ja se on meidän parhaaksemme. 

19 Minä kutsun tänään taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen asettanut teidän 
eteenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen; sen tähden valitse elämä, että sinä ja 
sinun jälkeläisesi saatte elää; 20 että sinä rakastaisit Herraa, sinun Jumalaasi, että voisit kuulla 
hänen ääntänsä ja takertua häneen, sillä hän on sinun elämäsi ja päiviesi pituus. ja että saisit 
asua siinä maassa, jonka Herra on vannonut isillesi, Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, 
antaakseen heille." (5. Moos. 30:19-20) 



12 Ja nyt, Israel, mitä Herra, sinun Jumalasi, vaatii sinulta muuta kuin sitä, että pelkäät Herraa, 
sinun Jumalaasi, vaellat kaikilla hänen teitänsä ja rakastat häntä, palvelet Herraa, sinun 
Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sinun sielu, 13 ja pitää Herran käskyt ja hänen 
säädöksensä, jotka minä annan sinulle tänään sinun eduksesi ? (5. Moos. 10:12-13) 

Huomaa, että Jumala antoi käskyt meidän parhaaksemme. 

Voit sanoa, että se oli Vanhassa testamentissa, ja että rakkaus on tärkeintä. 

Jossain määrin olet oikeassa. 

Jossain määrin? 

Kyllä, siinä määrin kuin olet valmis tottelemaan Jumalan käskyjä, jotka ovat rakastavia sääntöjä meidän 
parhaaksemme, olet oikeassa. 

Jeesus opetti: 

15 Jos rakastat minua, pidä minun käskyni. (Joh. 14:15) 

9 "Niinkuin Isä rakasti minua, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysy rakkaudessani. 10 Jos te 
pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt 
ja pysyn hänen rakkaudessaan. (Joh. 15:9-10) 

Jumala rakasti meitä ja loi meidät sellaisiksi, että voimme hyväksyä tuon rakkauden ja hyötyä siitä. 
Jokainen raamatullisesti oikea valinta, oikea päätös ja oikea tekomme auttaa meitä rakentamaan 
luonnetta. Tämä auttaa meitä henkilökohtaisesti sekä muita. 

Apostoli Paavali kirjoitti: 

1 Jäljittele minua, niin kuin minäkin jäljittelen Kristusta. (1 Korinttolaisille 11:1) 

12 ...laki ei ole uskosta, vaan "ihminen, joka sen tekee, elää niistä". (Gal. 3:12)  
 
12 ... käsky pyhä ja vanhurskas ja hyvä. (Room. 7:12) 

Ne, jotka todella jäljittelevät Jeesusta, kasvavat Jeesuksen armossa ja tuntemisessa läpi iankaikkisen (2. 
Piet. 3:18) antaakseen rakkautta paremmin. 

Apostoli Jaakob ja Jeesus julistivat, että rakkaus on sidottu Jumalan käskyihin: 

8 Jos todella täytät kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin 
itseäsi", teet hyvin; 9 mutta jos osoitat puolueellisuutta, teet syntiä ja lain mukaan sinut 
tuomitaan rikkojiksi. 10 Sillä joka pitää koko lain, mutta kuitenkin kompastuu yhteen kohtaan, 
hän on syypää kaikkeen. 11 Sillä hän, joka sanoi: "Älä tee aviorikosta", sanoi myös: "Älä tapa". Jos 
nyt et tee aviorikosta, vaan teet murhan, sinusta on tullut lainrikkoja. (Jaakob 2:8-11) 



37 Jeesus sanoi hänelle: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta 
sielustasi ja kaikesta mielestäsi." 38 Tämä on ensimmäinen ja suuri käsky. 39 Ja toinen on sen 
kaltainen: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. 40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu koko laki 
ja profeetat." (Matteus 22:37-40) 

Käskyjen tarkoitus on osoittaa rakkautta (1. Timoteukselle 1:5), tehdä meistä parempia ja auttaa muita 
olemaan parempia. 

13 Kuulkaamme koko asian johtopäätös: 

Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä ,  
sillä tämä on ihmisen kaikki.  
14 Sillä Jumala saattaa kaikki teot tuomiolle,  
myös kaikki salaisuudet, olivatpa ne hyvät tai pahat. (Saarnaaja 12:13-14) 

Kymmenen käskyä eivät olleet mielivaltaisia sääntöjä tai taakkaa. 

Huomaa jotain Vanhasta ja Uudesta testamentista: 

18 Missä ei ole ilmestystä, siellä kansa hylkää rajoitukset; Mutta onnellinen on se, joka pitää lain. 

(Sananlaskut 29:18) 

3 Rakkaat ystävät, vaikka olenkin halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tunnen 
nyt olevani pakotettu kirjoittamaan rohkaisemaan teitä taistelemaan kiivaasti sen uskon 
puolesta, joka kerta kaikkiaan uskottiin pyhille. 4 Sillä joukkoonne on salaa livahtanut eräitä 
miehiä – miehiä, jotka kauan sitten oli merkitty tuomitsemaan, jota aion kuvata – jumalattomia 
miehiä, jotka ovat muuttaneet Jumalamme armon pahuuden luvaksi ja jotka kieltävät ainoan 
Mestarimme ja Herramme. , Jeesus Kristus. (Juudas 3-4, NET Raamattu) 

3 Sillä se on Jumalan rakkaus, että pidämme hänen käskynsä. Ja Hänen käskynsä eivät ole 
raskaita. (1. Joh. 5:3) 

Kymmenen käskyä eivät ole taakka, mutta niiden pitäminen tekee onnelliseksi. 

Tässä elämässä Jumala haluaa meidän elävän menestyksekästä, onnellista elämää – nauttivan hyvästä 
terveydestä, haastavasta urasta, kauniista avioliitosta ja onnellisista lapsista. Hän lupaa siunauksia ja 
erityistä suojelua niille, jotka pyrkivät tekemään Hänen tahtonsa ja pitämään Hänen käskynsä! 

2 Rakkaani, rukoilen, että menestyisit kaikessa ja olisit terve, niin kuin sielusi menestyy. 3 Sillä 
minä iloitsin suuresti, kun veljet tulivat ja todistivat totuudesta, joka teissä on, niinkuin te 
vaellatte totuudessa. 4 Minulla ei ole suurempaa iloa kuin kuulla, että minun lapseni vaeltavat 
totuudessa. (3 Joh. 2-4) 

26 "Katso, minä annan sinulle tänään siunauksen ja kirouksen: 27 siunauksen, jos noudatat Herran, 
sinun Jumalasi, käskyjä, jotka minä annan sinulle tänään; 28 ja kirouksen, jos et tottele Herran 
käskyjä. sinun Jumalasi, mutta poikkea tieltä, jonka minä tänään sinulle käsken (5. Moos. 11:26-
28). 



19 Minä kutsun tänään taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen asettanut eteesi 
elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. sen tähden valitse elämä, että sinä ja sinun 
jälkeläisesi saatte elää; 20 että sinä rakastaisit Herraa, sinun Jumalaasi, että voisit kuulla hänen 
ääntänsä ja takertua häneen, sillä hän on sinun elämäsi ja päiviesi pituus. (5. Moos. 30:19-20) 

Jumalan tavalla eläminen tuo onnea, joka on enemmän kuin ohikiitävää nautintoa. Se tuo varmuutta 
vaikeina aikoina: 

13 Onnellinen on se mies, joka löytää viisauden, ja se mies, joka saa ymmärryksen; 14 Sillä sen 
tuotto on parempi kuin hopean voitto, ja hänen voittonsa kuin hieno kulta. 15 Hän on kalliimpi 
kuin rubiinit, ja kaikkea, mitä sinä toivot, ei voi verrata häneen. 16 Päivän pituus on hänen 
oikeassa kädessään, hänen vasemmassa kädessään rikkaus ja kunnia. 17 Hänen tiensä ovat 
mukavia, ja kaikki hänen polkunsa ovat rauhaa. 18 Hän on elämän puu niille, jotka häneen 
tarttuvat, ja onnellisia ovat kaikki, jotka pitävät hänestä kiinni. (Sananlaskut 3:13-18) 

15 Autuas on kansa, jonka Jumala on Herra! (Psalmi 144:15) 

21 Joka lähimmäistänsä halveksii, tekee syntiä; Mutta se, joka armahtaa köyhiä, on onnellinen. 
(Sananlaskut 14:21) 

14 Onnellinen on mies, joka on aina kunnioittava… (Sananlaskut 28:14a) 

5 Onnellinen on se, jolla on Jaakobin Jumala avuksi, jonka toivo on Herrassa, Jumalassansa, 6 joka 
on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on; Joka säilyttää totuuden ikuisesti 
(Psalmi 146:5-6) 

Jumalan tavalla eläminen tekee meistä todella onnellisia. Meidän tulee tehdä se ja rukoilla viisautta 
(Jaak. 1:5). 

Kymmenen käskyä tehtiin meille tunnetuksi auttaakseen rakentamaan meissä luonnetta, jotta voimme 
olla parempia ja tehdä ikuisuudesta paremman. Voimme tässä elämässä tehdä omasta 
iankaikkisuudestamme paremman, jos todella luotamme Häneen. 

Silti uskonnollisten johtajien vääristymien vuoksi apostoli Paavali innoitettiin kirjoittamaan 
”laittomuuden salaisuudesta” (2. Tessalonikalaiskirje 2:7). Jeesuksen mukaan näinä lopun aikoina 
laittomuus lisääntyy ja kylmenee monien rakkauden (Matt. 24:12). Valitettavasti tämä auttaa johtamaan 
lopulliseen lopun aikaan ”Suuri Babylon” (Ilmestys 17:5) – uskonnollinen voima seitsemän kukkulan 
kaupungissa (Ilmestys 17: 9,18 ). Lisätietoja tästä ja kymmenestä käskystä löytyy ilmaisesta online-
kirjasesta: The Ten Commandments: The Decalogue, Christianity, and the Beast . 

Jumalan suunnitelma on parempi 

Jumalan suunnitelman jälkimmäinen osa on parempi kuin suunnitelman ensimmäinen osa: 

8 Asian loppu on parempi kuin sen alku; (Saarnaaja 7:8) 

Huomaa kuitenkin vastakohta Jumalaa epäilevien ja Jumalan todellisen kansan välillä: 



13 Sinun sanasi ovat olleet ankarat minua kohtaan , sanoo Herra: Mutta sinä sanot: 'Mitä me 
olemme puhuneet sinua vastaan?' 14 Sinä olet sanonut: 'On hyödytöntä palvella Jumalaa; Mitä 
hyötyä siitä on, että olemme pitäneet hänen säädöksensä ja vaeltaneet surevina Herran 
Sebaotin edessä? 15 Joten me kutsumme nyt ylpeitä autuaiksi, sillä ne, jotka tekevät vääryyttä, 
nousevat ylös; He jopa kiusaavat Jumalaa ja pääsevät vapaaksi.'' 

16 Silloin ne, jotka pelkäsivät Herraa, puhuivat keskenään, ja Herra kuunteli ja kuuli heitä; Niinpä 
hänen edessään kirjoitettiin muistokirja niille, jotka pelkäävät Herraa ja mietiskelevät hänen 
nimeään. 

17 "Ne ovat minun", sanoo Herra Sebaot, "sinä päivänä, jona minä teen niistä jalokivini. Ja minä 
säästän heidät, niinkuin mies säästää oman poikansa, joka häntä palvelee." 18 Silloin sinun on 
jälleen tehtävä ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen 
välillä, joka ei palvele häntä. (Malakia 3:13-18) 

Huomaa seuraava profetia: 

6 Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu; Ja hallitus on Hänen harteillaan. Ja 
Hänen nimensä tulee olemaan Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, 
Rauhan Ruhtinas. 7 Hänen hallituksensa kasvulle ja rauhalle ei ole loppua Daavidin 
valtaistuimelle ja Hänen valtakunnalleen, jotta se järjestettäisiin ja vahvistetaan tuomiolla ja 
oikeudenmukaisuudella Siitä ajasta eteenpäin, jopa ikuisesti. Herran Sebaotin into suorittaa 
tämän. (Jesaja 9:6-7) 

Joten, Jumala lisää hallitustaan ja rauhaansa, eikä sillä ole loppua. Ei loppua tehdä asioita paremmaksi. 

"Apostolit, kuten Jeesus oli tehnyt, julistivat evankeliumia - HYVÄ UUTINEN tulevasta PAREMmasta 
MAAILMASTA" (Armstrong HW. The Incredible Human Potential. Everest House, 1978). 

Tuleva Jumalan valtakunta on ikuinen: 

13 Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta, ja sinun valtakuntasi pysyy sukupolvesta 
sukupolveen. (Psalmi 145:13) 

3 Kuinka suuret ovat hänen merkkinsä, ja kuinka mahtavat hänen ihmeensä! Hänen 
valtakuntansa on ikuinen valtakunta, ja hänen valtansa on sukupolvesta sukupolveen. (Daniel 
4:3) 

27 Silloin valtakunta ja valtakunta ja valtakuntien suuruudet koko taivaan alla annetaan kansalle, 
Korkeimman pyhille. Hänen valtakuntansa on ikuinen valtakunta, ja kaikki herrat palvelevat ja 
tottelevat Häntä. (Daniel 7:27) 

Huomaa, että pyhille annetaan ikuinen valtakunta. Se on yhdenmukainen sen kanssa, mitä apostoli 
Pietari innoitettiin kirjoittamaan: 



10 Sentähden, veljet, olkaa vielä ahkerampia tehdäksenne kutsunne ja valintanne varmaksi, sillä 
jos teette tämän, ette koskaan kompastu; 11 sillä näin teille tarjotaan runsaasti pääsyä meidän 
Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. (2. Piet. 1:10-11) 

Tarkoittaako se, että tiedämme kaikki yksityiskohdat? 

Ei, mutta Hän on antanut meille kyvyn tarttua ja nähdä joitain Hänen suunnitelmiaan: 

10 Olen nähnyt Jumalan antaman tehtävän, joka ihmislapsille on annettava. 11 Hän on tehnyt 
kaiken kauniiksi aikanaan. Myös Hän on pannut ikuisuuden heidän sydämiinsä, paitsi että 
kukaan ei voi saada selville Jumalan tekemää työtä alusta loppuun. (Saarnaaja 3:10-11) 

12 Sillä nyt me näemme peilistä, hämärästi, mutta sitten kasvoista kasvoihin. Nyt tiedän osittain, 
mutta silloin tulen tietämään niin kuin minutkin tunnetaan. (1 Korinttolaisille 13:12) 

9 Mutta kuten on kirjoitettu: 

"Silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, eikä ole tullut ihmisen sydämeen, mitä Jumala on 
valmistanut niille, jotka häntä rakastavat." (1 Korinttolaisille 2:9) 

Joten työ on jotain, mitä Jumala haluaa ihmisten tekevän. Jumala tahtoo niiden, joista tulee Hänen, 
tekemään tekoja tehdäkseen iankaikkisuudesta paremman. Joten voimme tietää osan suunnitelmasta, ja 
suunnitelma on parempi kuin olemme ymmärtäneet. 

Jo Vanhan testamentin aikoina jotkut näkivät ikuisuuden ja Jumalan suunnitelman todellisuuden (vrt. 
Hepr. 11:13-16). 

Saadaksesi käsityksen siitä, kuinka paljon parempi ikuisuus Jumalan valtakunnassa tulee olemaan 
verrattuna "tähän nykyiseen pahaan aikakauteen" (Gal. 1:4), huomioi seuraavat seikat: 

3 Ja minä kuulin suuren äänen taivaasta sanovan: "Katso, Jumalan maja on ihmisten kanssa, ja 
hän asuu heidän kanssaan, ja he ovat hänen kansansa. Jumala itse on heidän kanssaan ja on 
heidän Jumalansa. 4 Ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä; ei ole enää 
kuolemaa, eikä murhetta eikä itkua. Ei ole enää kipua, sillä entiset ovat kadonneet." 

5 Silloin valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, minä teen kaiken uudeksi". Ja Hän sanoi minulle: 
"Kirjoita, sillä nämä sanat ovat totta ja uskollisia." (Ilmestys 21:3-5) 

7 … Iankaikkinen ilo on heidän. (Jesaja 61:7) 

18 Sillä minä katson, etteivät tämän hetken kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka 
meissä ilmestyy. (Room. 8:18) 

Paitsi, että kärsimys loppuu, tulee olemaan todellista iloa. Ja sinulla voi olla osa tätä iloa lisäävää. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Tukuyañatakix Comentarios 

On arvioitu, että kaikkiaan 40-110 miljardia ihmistä on elänyt (ja suurin osa on kuollut). 

Ihmiskunnan tarkoitus ei ole turhaan palvoa Jumalaa kerätäksemme nautintoja itsellemme ja 
ylistääksemme Häntä. Vaikka ikuisuus tulee olemaan täynnä nautintoja meille ja Jumala ansaitsee 
enemmän kunniaa kuin voimme nyt ymmärtää, tarkoituksemme on tehdä ikuisuudesta parempi myös 
muille. 

Jeesus on tehnyt paikan meille jokaiselle (vrt. Joh. 14:2), sillä Jumala luo meidät yksilöllisesti (Psalmi 
33:15) täydentämään meidät (Psalmi 138:8). Hän vie päätökseen aloittamansa työn jokaisessa meissä, 
jotka olemme halukkaita (Filippiläisille 1:6). 

Miljardit meistä ovat kaikki erilaisia ja heillä on erilaisia tapoja antaa. Perimmäinen tehtävämme on 
tehdä ikuisuudesta parempi – tämä tarkoittaa, että kyllä, SINULLE on ainutlaatuinen tapa antaa. Ellet 
lopulta kieltäydy tukemasta Jumalan valtakuntaa, sinulla on oma osasi iankaikkisuuden parantamisessa 
jokaiselle ainakin 40 miljardista muusta ja sitten vielä useammasta (vrt. 1. Kor. 12:26; Job 14:15; Gal. 6: 
10)! 

Raamattu opettaa, että meidän tulee "arvostaa muita paremmin kuin itseämme" (Filippiläisille 2:3). Siksi 
ajattele, että melkein jokainen kohtaamasi ihminen auttaa jonakin päivänä tekemään iankaikkisuudesta 
paremman sinulle (ja sinä heille). Kaikki, jotka olet arvioinut väärin, joihin olet suhtautunut 
ennakkoluuloisesti, joilla on ollut vääriä ajatuksia, kenties katkaistu liikenteestä, joita on kohdeltu 
huonosti, sekä ne, joille olet ollut ystävällisiä, saatat joutua työskentelemään. Yrittäkää siis "olkaa 
ystävällisiä toisillenne, helläsydämisiä, anteeksiantavaisia toisillenne, niin kuin Jumala Kristuksessa antoi 
teille anteeksi" (Ef. 4:32). "Niin paljon kuin teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa" (Room. 
12:18). 

Koska ikuisuus kestää äärettömän kauan, ajattele, että voit itse asiassa tuntea 40 miljardia (luultavasti 
enemmän) ihmistä paljon paremmin kuin nyt tunnet itsesi! 

Saatat itse asiassa joutua työskentelemään joidenkin puolesta, joista et uskonut, että Jumala voisi 
koskaan käyttää (vrt. Matteus 21:28-32) – sillä "monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset 
ensimmäisiksi" (Mark. 10:31). 

Ajattele lisäksi, että Raamattu opettaa, että kaikilla ihmisillä – myös niillä, joista et ehkä juuri välitä – on 
mahdollisuus täyttyä Jumalan kaikella täyteydellä: 

14 Sentähden minä kumarran polveni meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isälle, 15 josta koko 
sukukunta taivaassa ja maan päällä on nimetty, 16 että hän antaisi teille kirkkautensa rikkauden 
mukaan vahvistua voimalla. Henkensä kautta sisäisessä ihmisessä, 17 että Kristus asuisi teidän 
sydämissänne uskon kautta. että te, jotka ovat juurtuneet ja perustuneet rakkauteen, 18 

kykenisitte ymmärtämään kaikkien pyhien kanssa, mikä on leveys ja pituus ja syvyys ja korkeus - 
19 tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka ylittää tiedon; jotta sinä täyttyisit kaikella Jumalan 
täyteydellä . (Ef. 3:14-19). 

Meidän tulee oppia ja oppia lisää (2. Piet. 3:18). 



Lisää tietoa ennustettiin lopun ajaksi (Daniel 12:4) , mukaan lukien kadonneiden asioiden 
ennallistaminen (Matt. 17:11). 

Näyttää siltä, että tieto siitä, miksi Jumala teki kaiken, mitä Hän teki, on palautettava täydellisemmin. 

Kuinka Jumala tekee sen? 

9 Kenelle hän opettaa tietoa? Ja kenet hän saa ymmärtämään viestin? Ne, jotka on juuri 
vieroitettu maidosta? Ne, jotka on vain piirretty rinnoista? 10 Sillä käskyn tulee olla käskyn päälle, 
käskyn käskyn päälle, rivi rivin päälle, rivi rivin päälle, täällä vähän, siellä vähän." (Jesaja 28:9-10) 

10 Mutta Jumala on ilmoittanut ne meille Henkensä kautta. Sillä Henki tutkii kaiken, kyllä, 
Jumalan syvyydet. (1 Korinttolaisille 2:10) 

Joten katsomalla erilaisia pyhiä kirjoituksia voimme oppia oppia. Ja jos meitä johtaa Jumalan Henki, 
voimme ymmärtää vielä enemmän. 

Ja miten yksittäisten kristittyjen tulisi reagoida, kun he kohtaavat uuden teologisen tiedon? 

Rukoile Jumalalta ymmärrystä, kuten Job mainitsi, on yksi askel ottaa: 

24 Opeta minua, niin minä pidän kieleni; Saa minut ymmärtämään, missä olen erehtynyt. (Job 
6:24) 

Uudessa testamentissa berealaiset antoivat jalon esimerkin: 

10 Silloin veljet lähettivät Paavalin ja Silaan heti yöllä Bereaan. Saapuessaan he menivät 
juutalaisten synagogaan. 11 Nämä olivat oikeudenmukaisempia kuin tessalonilaiset, sillä he 
ottivat sanan vastaan kaikella valmiudella ja tutkivat Raamattua päivittäin saadakseen selville, 
olivatko nämä asiat niin. (Apostolien teot 17:10-11) 

Osa tämän kirjan tarkoitusta on ollut antaa pyhiä kirjoituksia, jotta kaikki halukkaat voivat nähdä sen 
olevan niin. Osa tarkoituksestani kirjoittaessani oli jakaa Jumalan totuus kaikille, joilla saattaa olla 
avoimet korvat. 

Jumalalla on suunnitelma sinua varten. Jumala rakastaa sinua ja haluaa sinun rakastavan muita. Sinun 
tulee elää Hänen rakastavan elämäntapansa mukaan. Lisääntyvä todellinen rakkaus: sitä voidaan pitää 
elämän tarkoituksena. 

Rukoile ollaksesi Jumalan puolella (vrt. Joosua 5:13-14). "Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi 
olla meitä vastaan?" Roomalaisille 8:31). 

Raamattu opettaa, että koko luomakunta, mukaan lukien ihmiset, tehtiin ”erittäin hyväksi” (1. Moos. 
1:31) ja että Hän loi ja siunasi seitsemännen päivän (1. Moos. 2:2-3). 

Raamattu opettaa, että vaikka Jumala loi ihmiset rehellisiksi, he ovat etsineet monia vääriä tapoja 
(Saarnaaja 7:29) . 



Ymmärtäkää jälleen, että Raamattu opettaa: 

8 Asian loppu on parempi kuin sen alku; Hengellisesti kärsivällinen on parempi kuin hengeltään 
ylpeä. (Saarnaaja 7:8) 

Qalltajj wali sumapunïnwa, tukuyajj jukʼamp sumapunïniwa. 

Diosajj jaqenakarojj jupanak pachpa wawanïpjjañapatakiw luräna, familiapankirïpjjañapatakiw 
lurarakïna (Malaquías 2:15). 

Jupajj jachʼa kankañapamp yanaptʼasiñasatakiw lurawayistu ( Romanos 8:17 ) ukat alajjpachan 
apnaqañapataki ( Hebreos 2:5-17 ). Jesusajj akham sasaw yatichäna: “Katoqañat sipansa churañajj 
jukʼamp kusiskañawa” sasa ( Hech. 20:35 ). 

Diosajj munasiñ churañatakiw jaqenakar lurawayi (cf. 1 Juan 4:7-12) ukat alajjpachan jukʼamp 
munasiñajj utjañapataki ( Mateo 22:37-39 liytʼañataki). Ukaw jakañajj sañ muni. 

¿Kunas Diosan amtapajj jan amuytʼkayäpacha? ¿Kunatsa Diosajj kunsa lurpachäna? 

Diosajj kuntï lurkäna uk lurawayi, ukhamat wiñayatak jukʼamp sumäñapataki (cf. Hebreos 6:9, 11:16; 
Filipenses 1:23). 

Ukatwa Jupajj alajjpachar lurawayi ukat ukatwa chacha warminakar lurawayi. Jupax chiqpachapuniw aka 
pacharux mä herencia/herencia ukhama Jesusataki ukhamarak taqi jaqinakatakiw lurawayi. 

Wiñay jakañ churapki uka jaqenakajja, wiñay jakañwa jukʼamp sumäpjjani. 

Diosan amtapax taqi khitinakatix aka pachan jawsatapar ist’apkani ukanakaruw uñt’ayi 
(¿uñxatt’arakismawa inaki internetan Folleto ¿Diosax jawstamti?), ukat jutir pachanx yaqhanakas 
utjarakiwa (uñxatarakismawa OFERTA Universal de Salvación, Apokatastasis: ¿Diosax chhaqhatanakarux 
qhispiyaspati mä... kuna maranakas jutani?Patak patak qillqatanakaw Diosan qhispiyasiñ amtap 
uñachtʼayi). 

Cristiano janicha, ¿Kunatsa Diosajj jumar luratamjja? 

Aka jakäwin amtamax carácter uñstayañawa ukhamat potencial ukar jach’anchayañataki ukhamarak 
jilxatayañataki kunjams juk’amp sum wiñayatak juk’amp askinak lurasma. 

¡Diosax jumaruw lurawayi, ukhamat jan uñtʼat yatiñanakamampi (Mateo 25:14-23; Lucas 19:11-19) 
munasiñ churañataki, ukhamat wiñay jakañax jukʼamp sumäñapataki! 

Ukatwa Diosajj kuntï lurkäna uk luräna. Ukatwa Diosajj jumar lurawayi. 

 

 



Diosan Iglesiapax sarantaskakiwa 
Diosan Iglesiapax AMÉRICA MARKANXA ukan oficinapax aka chiqanw jikxatasi: 1036 W. Jach’a Avenida, Grover 

Quta, California, 93433 AMÉRICA MARKANXA. Jiwasax taqi uraqpachan yanapt’irinakanïtanwa, ukat taqi jaqinakan 

jakat continentenakan (taqi continentenakan, Antártida uksan jan ukax). 

Diosan Iglesiapax sarantaskakiwa Web ukan yatiyawipa 
 

CCOG.ORG Diosan Iglesiapax qillqaakiwa jach’a sitio web, ukax 100 arunakan qillqatanakar uñt’ayatawa. 
CCOG.ASIA Asia tuqin uñt’at sitio web, walja Asia tuqin arunakampi. 
CCOG.IN India markar uñt’at sitio web, yaqhip indio arunakampi. 
CCOG.EU Europa markar uñt’at sitio web, walja europeo arunakampi. 
CCOG.NZ Sitio web ukax Nueva Zelanda markar uñt’ayatawa. 
CCOGAFRICA.ORG Sitio web ukax África tuqir uñtatawa. 
CCOGCANADA.CA Sitio web ukax Canadá tuqir uñt’ayatawa. 
CDLIDD.ES Akax taqpach español arut mä sitio web ukawa. 
CG7.ORG Ukax 7 uru sábado uru phuqhirinakaruw uñtatawa. 
PNIND.PH Filipinas markar uñt’at sitio web, mä qawqha tagalo ukanakampi. 
 

Radio ukat YouTube Video Canal ukanakaw utji 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Biblian yatiyäwinakap profecía internetan radio.  
Bible News Prophecy canal. YouTube, BitChute, Brighteon, & Vimeo ukanakan yatichäwinakapa.  
CCOGAfrica canal. YouTube ukat BitChute ukax África uksat video yatiyawinak uñt'ayi. 
CCOG Animations YouTube BitChute ukanx animado yatiyawinakaw utji. 
ContinuingCOG & COGTube. YouTube ukat BitChute ukanakan yatichäwinakapa. 
 

Yatiyäwinak ukat Sarnaqäwinak Sitios Web ukanaka  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Iglesian sarnaqäwipat sitio web. 

COGWRITER.COM Noticias, historia ukat profecía ukanakat sitio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Back cover) 

Bibliajj walja jan amuytʼkay yatichäwinakwa qhanañchi 

Bibliajj kuna jan amuytʼkayatï akapachan qalltatpach imantatäkäna uka toqetwa parli ( Romanos 16:25-
27 ), ukampis profecía qellqatanakanwa qhanañchasi, mä arunjja, “cheqa aru” ( 2 Timoteo 2:15; 
Santiago 1:18 ).  

Bibliajj walja imantat yatichäwinakatwa parli, sañäni, Diosan reinopat imantat yatiyäwi ( Marcos 4:11 ), 
khuyapayasiñat jan amuytʼkañ yatiyäwi ( Efesios 3:1-5 ), iyawsäwi toqet jan amuytʼkañ yatiyäwi ( 1 
Timoteo 3:9 ). jaqichasïwinakatxa (Efesios 5:28-33), jan walinak lurañat parlki (2 Tesalonicenses 2:7), 
jiwatat jaktañ tuqit jan amuytʼkaya (1 Corintios 15:51-54), Criston jan amuytʼkaya (Efesios 3:4). Awkin 
misteriopa ( Colosenses 2:2), Diosan misteriopa ( Colosenses 2:2; Apocalipsis 10:7 ) ukat Jachʼa Babilonia 
sat misterio ( Apocalipsis 17:5 ). 

Uka librojj, .Diosan amtapat misterio: ¿Kunatsa Diosajj kunsa lurpachäna? ¿Kunatsa Diosajj jumar 

lurawaytamjja?, qillqata tuqiw qhanañchi, walja misterionaka ukat jiskt’awinakar jaysañatakiw yanapt’i, 

sañäni: 

¿‘Visión Beatífica’ ukax Diosan qhipa amtapati? 

¿Diosajj jaqenakarojj cheqaparjam lurpachänti? 

¿Kunatsa tʼaqhisiñax utji? 

¿Diosajj JUMAtakejj mä amtanïpachati? 

¿Jan cristianonakäpki ukanakatakejj Diosajj mä amtanïpachati? 

¿Kunsa munasiñajj Diosan amtapampejj mayachtʼasi? 

¿Diosan amtapax taqi khitinakatix Jupar jaysapkani ukanakatakix munasiñ churapxañapatakix 

mä sapa thakhimpi, wiñay jakañax jupanakataki ukhamarak taqinitakis juk’amp askïñapataki? 

Jïsa, ¡kunatsa Diosajj kuns lurawayi ukat kunatsa Diosajj jumar lurawayi uk yatjjarakismawa! 


	Genesiksen kirja
	Näkymiä roomalaiskatolisesta kirkosta ja Jehovan todistajista
	Entä roomalaiskatoliset?
	Tehdä hyvää
	Varhaiskirkon kirjoittajat hyvän tekemisestä ja jumalistamisesta
	6.  Ukanx mä Plan de Largo Plazo ukaw utji

