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Johdanto
Oletko sinä Jeesuksen opetuslapsi? Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Miten Jeesuksen
opetuslapsen tulisi elää? Kuka Jeesus on? Perustuuko sinun käsityksesi Raamattuun, vai
jonkun tulkitsijan oppeihin?

Tähän aiheeseen liittyen on paljon kysymyksiä, mutta vähän tuntuu löytyvän Raamatulla
perusteltuja vastauksia. Koska Jeesuksen opetuslapseus on määritelty Raamatussa, olisi
hyvä, jos sen kanta tulisi selvemmin esiin.

Ongelmana helposti on kuitenkin se, että vastaukset värittyvät liikaa kertojan suussa,
vaikka tarkoituksena olisikin mahdollisimman puhdas oppi suoraan Raamatusta. Tällä
sivustolla on myös nähtävissä kirjoittajan omaa näkemystä. Älä anna sen liikaa hämärtää
sitä, mitä Raamattu sanoo niistä aiheista, joita tähän on koottu.

Tätä ei ole kirjoitettu siksi, että kirjoittaja saisi seuraajia ja rahallista tukea. Tarkoituksena
on olllut, että jokainen voisi helpommin Raamatun perusteella löytää vastauksen siihen,
onko Jeesuksen opetuslapsi, tai haluaako olla hänen opetuslapsi. Toiveena on myös, että
tämä auttaisi myös muita ymmärtämään paremmin kristinuskoon liittyviä asioita.

Ajatuksena on ollut, että kaikki tässä tekstissä olevat näkemykset olisivat Raamatun
kanssa yhtenevät. Jokaisen on kuitenkin syytä itse miettiä, mikä on totuus ja onko tämän
tekstin näkemykset Raamatun mukaiset. Tässä on kuitenkin vain pieni osa siitä, mitä
Raamatussa on ja siksi on suositeltavaa lukea itse myös koko Raamattu.

Toivottavasti tämä auttaa sinua löytämään vastauksen otsikon kysymykseen ja tai
mahdollisiin muihin kysymyksiin, jotka liittyvät Jeesuksen opetuslapseuteen.

mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 5:21

Roope Berg
(Tämä on lyhennetty ja paranneltu versio kirjasta ”Oletko Jeesuksen opetuslapsi?”).
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Kuka Jeesus on?
Onko Jeesus Jumala? Monet näyttävät ajattelevan, että Jeesus on Jumala. Mutta onko se
totta, kertooko Raamattu tosiaan niin? Ja mitä muuta Jeesuksen sanotaan olevan? Siitä
seuraavissa kohdissa lisää.

On vain yksi tosi Jumala

Kun mietitään kuka Jeesus on, on hyvä huomata aluksi, että Raamatun ilmoituksen
mukaan on vain yksi tosi Jumala. Niin opettaa myös Jeesus.

Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra
on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta
sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'.
Mark. 12:29-30

Sama asia todetaan myös useassa kohdassa läpi Vanhan ja Uuden Testamentin.
Raamattu on siis tämän asian suhteen yhtenäinen. Tässä muutama esimerkki vielä lisäksi.

Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä
kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?
Joh. 5:44

Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja
hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
Joh. 17:3

Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole
yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja
jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja
herroja, niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me
olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen
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kauttansa.
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 8:4-6

yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te
kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä,
joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.
Kirje efesolaisille 4:4-6

Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus
Jeesus
Ensimmäinen kirje Timoteukselle 2:5

Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.
Jaakobin kirje 2:19

Edellisten kohtien perusteella pitäisi olla selvää, että on vain yksi tosi Jumala. Mitä se
sitten tarkoittaa, onko Jeesus se yksi tosi Jumala? Siitä lisää seuraavissa osissa.

Jumala on suurempi kuin Jeesus

Kuten edellä kävi ilmi, Raamatun mukaan on vain yksi tosi Jumala, ei esim. kolmea
Jumalaa. Onko siis Jeesus se yksi Jumala? Jeesus itse sanoo, Jumalan olevan suurempi
kuin hän. Siksi Raamatun perusteella näyttää, ettei Jeesus itse ole Jumala.

Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos
te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua
suurempi.
Joh. 14:28

Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää
heitä minun Isäni kädestä.
Joh. 10:29

Jeesus sanoo myös, että hänen tekonsa ja valta on Jumalalta, ei hänestä itsestään. Siksi
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on loogista sanoa, ettei Jeesus itse ole Jumala.

Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille
puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.
Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa
itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on
tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä
menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä
kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.
Joh. 14:10-14

Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut
minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. Ja minä tiedän, että hänen
käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin,
kuin Isä on minulle sanonut."
Joh. 12:49-50

Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut
lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi
Jumalasta, vai puhunko minä omiani.
Joh. 7:16-17

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja
minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä
asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette,
ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
Joh. 14:23-24

Jos Jeesus itse sanoo Jumalan olevan suurempi kuin hän, miten kukaan voi sanoa
Jeesusta Jumalaksi? Seuraavissa kohdissa on käyty läpi niitä syitä.
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Jumala ja Jeesus ovat yhtä

Jeesus sanoo olevan yhtä Jumalan kanssa. Se usein tulkitaan tarkoittamaan, Jeesus on
Jumala. Edellisten Raamatunkohtien perusteella se ei kuitenkaan voi olla totta, ilman
ristiriitaa. Mitä siis tarkoittaa kun Jeesus sanoo:

Minä ja Isä olemme yhtä.
Joh. 10:30

Tuo usein ymmärretään niin, että Jeesus on Jumala. Jotta tämän voi ymmärtää oikein,
pitää tietää, mitä Jeesus tarkoittaa yhtä olemisella. Yhtä olemista Jeesus selventää
seuraavissa kohdissa.

Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi.
Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä
niinkuin mekin.
Joh. 17:11

että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin
meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
Joh. 17:21

Jos me olemme yhtä Jumalan kanssa, kuten Jeesus on yhtä Jumalan kanssa, olemmeko
Jumalia? Mielestäni Jeesus ei ainakaan niin tarkoita. Ja mielestäni on selvää, etteivät
Jeesuksen opetuslapset ole Jumalia, vaan yhtä yhden Jumalan kanssa. Mitä se sitten
tarkoittaa? Sitä, että tekomme, sanamme ja ajatuksemme ovat yhtä. Että rakastamme
kuten Jeesus rakasti.

Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi
itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä
Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.
Joh. 5:19

Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että
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minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen
mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun
kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on
otollista."
Joh. 8:28-29

Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?

Jeesuksen Jumaluus perustellaan myös sillä, että hän antoi syntejä anteeksi. Mutta onko
Raamatun mukaan niin, voiko vain Jumala antaa anteeksi?

Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: "Kuka tämä on,
joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?" Mutta
kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: "Mitä te ajattelette
sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi
annetut', vai sanoa: 'Nouse ja käy'? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta
maan päällä antaa syntejä anteeksi," – hän sanoi halvatulle - "minä sanon sinulle: nouse,
ota vuoteesi ja mene kotiisi." Ja kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli
maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa.
Luuk. 5:21-25

Jeesus pystyi antamaan anteeksi, koska Jumala on antanut hänelle siihen vallan. Kaikki
Jeesuksen valta on Jumalalta ja Jeesus tekee minkä Jumala on hänet käskenyt tekemään.

Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja
minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni.
Joh. 10:18

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja
totuutta.
Joh. 1:14

Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on
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alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun
kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on
alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 15:27-28

Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta
Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken
lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta
tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja
hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
Joh. 17:1-3

Jeesuksella oleva Jumalan kirkkaus on Jumalalta, ei hänestä itsestään. Ja Jeesuksella on
valta antaa syntejä koska Jumala on antanut hänelle sen vallan. Ja saman vallan Jeesus
antaa Jumalan luvalla opetuslapsilleen. Edellisessä kohdassa tulee myös hyvin ilmi
jälleen, On vain yksi Jumala ja Jeesus Kristus, jonka se yksi Jumala on lähettänyt. Koska
valta on Jumalalta, on anteeksiantokin silloin myös Jumalalta, koska Jumalan antamalla
oikeutuksella niin tehdään.

Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte,
niille ne ovat pidätetyt.
Joh. 20:23

Jos siis syntien anteeksiantaminen tekee Jumalaksi, ovatko Jeesuksen opetuslapset
Jumalia? Raamatun perusteella ei, koska on vain yksi Jumala. On myös hyvä huomata,
Jeesuksella oli jo ennen kuolemaa valta antaa anteeksi, ristinkuolemaa ei siis vaadittu
anteeksiannon vuoksi. Ristinkuolema oli vain seuraus siitä, että Jeesus tuli maanpäälle
saarnaamaan syntien anteeksiannosta.

Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?

Raamatun mukaan Tuomas sanoo, ”minun Herrani ja minun Jumalani”. Tarkoittaako tuo
”minun Jumalani”, ei välttämättä, koska siinä on erikseen sanottu herrani ja Jumalani.
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Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
Joh. 20:28

Koska muiden kohtien perusteella ei oikein voi sanoa Jeesuksen olevan myös Jumala tai
itse Jumala, mitä tuo kohta sitten tarkoittaa? Jeesuksen puheiden perusteella Jumala on
hänessä ja se tulee ilmi hänen teoissaan ja sanoissaan. Siksi, kun näkee Jeesuksen,
näkee myös Jumalan, joka on Jeesuksessa.

että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin
meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
Joh. 17:21

Tämä selittää myös Jeesuksen sanat ristillä.

Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama
sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
Mat. 27:46

Jumala oli Jeesuksessa, mutta poistui kuoleman hetkellä.

Oliko Jeesus hyvä?

Jeesus sanoo Jumalan ainoastaan olevan hyvä. Koska Jeesus näyttää olleen hyvä, oliko
hän siksi itse Jumala?

Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala
yksin.
Luuk. 18:19

Jeesuksen omien sanojen perusteella hänen tekonsa ovat Jumalasta. Koska se hyvyys
joka Jeesuksessa on, on Jumalasta, ei hän itse ole hyvä, vaan kuten sanoo, ainoastaan
Jumala on hyvä.

Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi
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itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä
Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.
Joh. 5:19

Jumalan Poika

Raamatun mukaan Jeesus on Jumalan ainutsyntyinen Poika. Mitä se tarkoittaa? Onko
Jeesus siksi myös itse Jumala? Jos se tarkoittaisi Jeesuksen olevan myös Jumala,
kumoaisi se aiempia Raamatun kohtia. Mistä siis on kyse? Raamattu selittää myös tämän
asian, jos sille antaa mahdollisuuden.

Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala
antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen
kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."
Luuk. 1:31-33

Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima
varjoaa sinut; sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
Luuk. 1:35

Raamatun mukaan Jeesus on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta, siksi Jeesusta pitää
kutsua Jumalan Pojaksi. Mutta tarkoittaako Jumalan Poika myös Jumalaa? Tämän
ymmärtämiseksi on hyvä tietää mitä Raamattu aiemmin sanoo Jumalan pojista.

Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette
jumalia'? Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta
tyhjiin - niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä
pilkkaat Jumalaa', sen tähden että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'? Jos minä en
tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette
uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän
olevan minussa ja minun olevan Isässä."
Joh. 10:34-38
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Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:
Psalmit 82:1

Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette,
niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa." Nouse, Jumala,
tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.
Psalmit 82:6-7

Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin
saatana heidän joukossansa.
Job 1:6

Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan
pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat.
Genesis 6:1-2

Ajatus Jumalan pojista ei ole siis uusi, se löytyy jo Vanhasta Testamentista. Jumalan
poikia on kutsuttu myös jumaliksi. Ja vaikuttaisi siltä, että Jumalan pojilla on tarkoitettu
enkeleitä. Tästä johtuen olisi ymmärrettävää, jos Jeesusta sanoisi myös jumalaksi, onhan
hän kuitenkin korkea-arvoinen Herra. Raamatun mukaan Jumala on kuitenkin hänen
yläpuolella ja Jeesus on ”vain” Jumalan Poika.

Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on
paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä,
josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta
kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 8:5-6

Lisäksi on hyvä tietää, Raamatun mukaan Jeesus on Jumalan ainutsyntyinen Poika.
Ainokaisella on tarkoitettu alkukielessä ainutsyntyistä. Tämä tarkoittaa, Jeesus on ainoa
Jumalan Poika, joka on syntynyt lihaksi.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
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Joh. 3:16

Mutta pitääkö paikkansa, että Jumala on synnyttänyt Jeesuksen? Seuraavan kohdan
perusteella Jeesus luotiin ennen kaikkea ja on luomistöiden esikoinen. Näiden kohtien
perusteella Jeesus on Jumalan Poika, joka luotiin alussa ja joka on syntynyt lihaksi.

Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan
kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja
mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia,
hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia,
ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
Kirje kolossalaisille 1:14-16

Tähän liittyen on myös hyvä huomata, kaikki Jeesuksen opetuslapset tulevat myös
Jumalan lapsiksi. Ovatko Jeesuksen opetuslapset siis myös Jumalia? Jos Jeesus Jumalan
Poikana on myös Jumala, eikö silloin myös Jumalan lapset ole Jumalia? Näin ei voi olla,
koska Raamatun mukaan on vain yksi Jumala.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille,
jotka uskovat hänen nimeensä,
Joh. 1:12

Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö;
mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja
teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".
Joh. 20:17

Jeesus oli jo aikojen alussa

Jeesusta sanotaan Jumalaksi myös siksi, että Johanneksen Evankeliumin perusteella
Jeesus oli jo alussa. Raamatun perusteella näyttää, että Jumala on Jeesuksen kautta
luonut kaiken.

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan
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tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään,
mikä syntynyt on.
Joh. 1:1-3

Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan
kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja
mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia,
hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia,
ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
Kirje kolossalaisille 1:14-16

Jos ottaa huomioon sen, mitä Vanhassa Testamentissa sanotaan Jumalan pojista ja
lisäksi sen, mitä Jeesuksesta sanotaan, näyttäisi, että Jeesus on ollut ensimmäinen
luomistyö ja Enkeliruhtinas, joka on syntynyt ihmiseksi. Raamatun mukaan Jeesus on joka
tapauksessa ollut ensimmäinen luomistyö.

Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?

Vanhassa Testamentissa Jumala sanoo nimekseen ”minä olen se, joka minä olen” tai
lyhyesti ”minä olen”. Joidenkin mielestä Jeesus käyttää itsestään tuota samaa nimitystä ja
siten osoittaa olevansa Jumala.

Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano
israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".
Exodus 3:14

Mutta kutsuuko Jeesus itseään Jumalan nimellä? Vai onko asia kenties tulkittu vain niin?
Asian voi tarkistaa mm. niin, että sijoittaa kaikkiin ”minä olen” kohtiin ”Jumala” ja katsoo
toimiiko lause järkevästi.

Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä
te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Jeesusta, Nasaretilaista". Jeesus sanoi heille: "Minä se
olen". Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. Kun hän siis sanoi
heille: "Minä se olen", peräytyivät he ja kaatuivat maahan. Niin hän taas kysyi heiltä: "Ketä
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te etsitte?" He sanoivat: "Jeesusta, Nasaretilaista". Jeesus vastasi: "Minähän sanoin teille,
että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden mennä"; että se sana
kävisi
Joh. 18:4-9

Yllä olevassa tekstissä käytetään ”Minä se ole” tilalla englanninkielisessä versiossa ”I am”
”minä olen” sanaa. Kun Jeesukselle sanotaan, että etsimme Jeesus Nasaretilaista, miksi
hän vastaisi ”Jumala”? Luulisi hänen sanovan, ”minä olen Jumala”, jos hän haluaa sanoa
olevansa Jumala. (”minä olen minä olen”, ”I am I am”). Sama pätee myös seuraavaan
kohtaan.

Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen
minä ollut".
Joh. 8:58

Jostain syystä suomalaisissa käännöksissä on käytetty järkevämpää kieltä kuin englannin
kielessä. Yllä olevassa on englanninkielisessä versiossa käytetty sanaa ”I am”, ”minä ole”.
Jälleen, jos siihen laitetaan, ”Jumala”, merkitys muuttuu aika oudoksi. Lause kuuluisi,
”ennen kuin Aabraham syntyi, Jumala”. Mitä mieltä olet, vaikuttaako järkevältä?
Vaikuttaako siltä, että Jeesus todella sanoisi olevansa Jumala? Vaikea nähdä mitään
järkevää tapaa tulkita niin.

Messias

Raamatun mukaan Jeesus on myös Messias, Kristus, Voideltu, Israelin kuningas. Tämä
tulee ilmi monessa kohdassa Raamattua.

Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se
on käännettynä: Kristus.
Joh. 1:41

Niin hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä
olet Jumalan Kristus".
Luuk.9:20
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mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja
että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.
Joh. 20:31

Vapahtaja

Raamattu on myös aika selkeä tämän asian suhteen, Jeesus on vapahtaja.

teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
Luuk. 2:11

Epäselvää voi kuitenkin olla, mitä vapahtaja tarkoittaa? Mistä Jeesus vapauttaa? Näihin
kysymyksiin vastaa seuraavat kohdat.

Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on
synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät
vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.
Joh. 8:34-36

Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan
Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
Apostolien teot 5:31

Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien
anteeksiantamus ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi
kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
Apostolien teot 13:38-39

Välimies, puolustaja

Raamatun perusteella Jeesuksen rooli on myös kuin puolustusasianajajan.

Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus
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Jeesus
Ensimmäinen kirje Timoteukselle 2:5

Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä
tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.
Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:1

Jeesuksen rooli Raamatun perusteella on toimia välittäjänä Jumalan ja ihmisen välillä.
Häneen on syytä panna toivonsa ja luottaa, että hän puolustaa meitä Jumalan edessä.
Pyhän hengen sanotaan myös olevan puolustaja.

Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän
kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei
näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja
on teissä oleva.
Joh. 14:16-17

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille
kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
Joh. 14:26

Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka
lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.
Joh. 15:26

Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se,
mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja
tulevaiset hän teille julistaa.
Joh. 16:13

Mutta kuka on syyttäjä? Kristuksen vastustaja? Siihen vastaa seuraava kohta.

Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko
maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.
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Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän
Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka
yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.
Ilm. 12:9-10

Ylipappi

Jeesusta kutsutaan myös ylipapiksi, jonka rooli muistuttaa hiukan puolustajaa, josta
aiemmin oli puhe.

Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja
uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.
Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.
Kirje heprealaisille 2:17-18

Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika,
niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka
ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla
kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen
eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.
Kirje heprealaisille 4:14-16

Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi,
joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen
pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra
eikä ihminen.
Kirje heprealaisille 8:1-2

Onko Jeesus kolmas persoona?

Aiempien kohtien perusteella ei oikein vaikuta, että Jeesus olisi Jumalan kolmas persoona.
Raamattu ei myöskään ainakaan suoraan sano Jumalalla olevan useita persoonia. Sen
sijaan Raamatussa sanotaan Jumalan olevan sama kaikissa missä vaikuttaa.
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Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat ovat moninaiset,
mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki
kaikissa vaikuttaa, on sama.
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 12:4-6
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Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Harvoin, kuulee kenenkään sanovan, ”olen Jeesuksen opetuslapsi”. Mistä tämä johtuu?
Eikö heitä enää ole? Onko tilanne jo niin huono kuin Jeesus epäilee olevan, kun hän tulee
uudelleen?

Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee,
löytäneekö hän uskoa maan päältä?
Luuk. 18:8

Jeesuksen opetuslapsia alettiin jossain vaiheessa kutsua kristityiksi. Onko kristitty sanalla
enää samaa merkitystä? Jos henkilö kutsuu itseään kristityksi, kokeeko hän myös
olevansa Jeesuksen opetuslapsi, vai onko sanan merkitys muuttunut tunnistamattomaksi?

Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka
saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.
Apostolien teot 11:26

Kun tarkastelee maailmaa, näyttää siltä, että kristitty merkitsee jotain muuta. Sana kuvaa
enemmänkin henkilöä, joka kuuluu johonkin kirkko nimiseen laitokseen. Vaikea nähdä
yhteyttä siihen, mitä Jeesuksen opetuslapsi on. Tästä herää myös kysymys, mikä kirkko
on ja onko sillä mitään tekemistä Jeesuksen opetuslapsen kanssa? Onko kirkko joku
uskontovirasto, joka hoitelee tiettyjä tapahtumia? Tarkoittaako kirkko nykyisin myös
seurakuntaa, tai jopa Jumalan seurakuntaa?

Seuraavissa kohdissa on käyty läpi sitä, kuka Raamatun mukaan on Jeesuksen
opetuslapsi. Tähän on pyritty tuomaan myös kohtia Raamatusta, jotka kertovat, miten
Jeesuksen opetuslapseksi tullaan. Jeesuksen opetuksen tulisi tässä asiassa olla se
tärkein määrittelijä, onhan kyse kuitenkin Jeesuksen opetuslapsista.

Kaste

Raamatun mukaan Jeesuksen opetuslapseksi tehdään kastamalla ja opettamalla
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pitämään sen, minkä Jeesus käski pitää.

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
Mat.28:19-20

Monia ihmisiä kastetaan kyllä, kuten Jeesus opetti, mutta pitävätkö he myös sen, mitä
Jeesus opetti pitämään? Tietävätkö he edes mitä heidän tulisi pitää?

Kasteeseen liittyy paljon kiistoja siitä miten se tulisi suorittaa ja millä sanoilla. Tulisiko olla
aikuinen ja tulisiko kastaa pelkästään Jeesuksen Kristuksen nimeen, kuten Apostolien
teoissa.

Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä
heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.
Apostolien teot 19:5-6

Raamatun perusteella vaikuttaa siltä, että tärkeämpää on ajatus Jeesuksen
opetuslapseksi tulemisesta ja siitä, että pitää sen mitä Jeesus käski pitämään.
Raamatussa ei ole määritelty ikärajoja kasteelle, eikä pelkällä kasteella pelastu.

Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Mark. 16:16

Jos siis henkilö on kastettu lapsena, muttei usko sitä, mitä Jeesus opetti, kasteesta ei ole
juuri hyötyä. Jos uskoo sen, mitä Jeesus sanoi, pitää myös kiinni niistä sanoista.

Pyhän Hengen kaste

Vaikuttaa siltä, että useimmat tuntevat kasteen, mutta harvat näyttävät tuntevan Pyhän
Hengen kasteen, josta Raamattu myös puhuu. Raamatun perusteella asiasta eivät
tienneet monet Paavalin aikaan, joten ei ihme, jos asia ei ole tuttu nykyäänkään.
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Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he
sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan". Ja hän
sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella".
Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan
häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". Sen kuultuaan he ottivat
kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli
heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.
Apostolien teot 19:2-6

Pyhä Henki liittyy normaaliin kasteeseen ja sen voi saada kaste hetkellä. Lisäksi
Raamatun mukaan Jumalan lapset voivat pyytää Pyhää Henkeä Jumalalta.

Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa
ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!
Luuk. 11:13

Raamatun mukaan Pyhä Henki on luvattu Jeesuksen opetuslapsille, opettamaan asioita.

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille
kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
Joh. 14:26

Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko
siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä sanoisitte; sillä Pyhä Henki opettaa
teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava."
Luuk. 12:11-12

Mutta mistä tietää onko saanut Pyhän Hengen, mitkä ovat sen merkkejä? Koska
Raamatun perusteella Pyhä Henki on myös opettaja, Pyhän Hengen olemassa olon voi
havaita optuksesta tai ymmärryksestä. Jos siis muistaa ja ymmärtää Jeesuksen opetusta,
mikä on Jumalan tahto ja oikein, voi se olla osoitus Pyhästä Hengestä. Seuraavassa
kohdassa on lueteltu merkkejä, joista tuntee Pyhän Hengen.

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys,
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uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
Kirje galatalaisille 5:22

Jeesuksen sanassa

Jeesus kertoo myös, että hänen sanassaan pysyminen osoittaa onko henkilö todella
hänen opetuslapsi.

Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun
sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja
totuus on tekevä teidät vapaiksi".
Joh. 8:31-32

Jos tarkoituksesi on olla Jeesuksen opetuslapsi, pidä ennen kaikkea kiinni Jeesuksesta,
hänen sanoistaan. Älä anna Paavalin, minun tai kenenkään muun ihmisen mennä
Jeesuksen sanojen ohi.

Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä
Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu?
Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin
nimeen?
Ensimmäinen kirje korinttolaisille 1:12-13

Syy, miksi asia on niin tärkeä Raamatun perusteella on se, että niissä sanoissa on elämä.
Niiden sanojen kautta ihminen voi tulla vanhurskaaksi, kuuliaiseksi Jumalalle.

Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille
puhunut, ovat henki ja ovat elämä.
Joh. 6:63

Ja kuten Raamattu sanaa, ne sanat Jeesus välitti Jumalalta.

Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut
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minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.
Joh. 12:49

Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne
vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut
lähettänyt.
Joh. 17:8

Tästä johtuen, jos olet tai haluat olla Jeesuksen opetuslapsi (kristitty), tutki mitä Jeesus
sanoi ja ole kuuliainen niille sanoille.

Keskinäinen rakkaus

Jeesuksen opetuksen mukaan yksi hänen opetuslasten tuntomerkki tulisi olla keskinäinen
rakkaus. Tämän Jeesus antoi uutena käskynä.

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä
rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun
opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."
Joh. 13:34-35

Näyttääkö tuo toteutuvan niiden keskuudessa, jotka itseään sanovat kristityiksi
(=Jeesuksen opetuslapsiksi)? Valitettavasti tuo näyttää usein unohtuvan, eikä rakkautta
ole juuri näkyvissä ainakaan kristittyjen omissa kiistoissa. Mutta tämä on tainnut olla koko
kristinuskon historian ajan ongelma.

Teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Eikö teidän joukossanne sitten ole yhtäkään
viisasta, joka voisi ratkaista veljien välin? Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa, vieläpä
uskottomain edessä! Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette
ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne?
Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 6:5-8
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Uudesti syntynyt Jumalan lapsi

Jeesus opettaa, että ihmisen tulee syntyä uudesti ylhäältä. Tämä on mahdollista Jumalan
sanojen kautta ja sen seurauksena ihminen syntyy Jumalan lapseksi. Ilman uudesti
syntymää, ihminen ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny
uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle:
"Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja
syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä
ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on
liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän
täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
Joh. 3:3-7

Tämä saattaa kuulostaa oudolta ja vaikesti ymmärrettävältä. Siksi sitä ei myöskään
varmaan suuremmin opeteta. Jeesus on kuitenkin niin opettanut ja siksi hänen
opetuslasten ei tulisi sitä hylätä, edes silloin kun ei kunnolla ymmärrä asiaa. Seuraavat
kohdat voivat kuitenkin auttamaa vähän asian ymmärtämistä.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille,
jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä
miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Joh. 1:12-13

Kun ottaa vastaan Jeesuksen, ottaa vastaan hänen välittämät sanat. Ja niiden sanojen
kautta ihmiselle on tarjolla elämä.

mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka
minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen
elämään".
Joh. 4:14
Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille
puhunut, ovat henki ja ovat elämä.
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Joh. 6:63

Pohjimmiltaan tässä uudestisyntymä asiassa on kyse siitä liitosta, jonka Jumala sanoi
tekevänsä ihmisten kanssa. Liitosta, joka on esitelty jo Jeremian kirjassa.

Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen,
sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin
minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta
kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä
suurimpaan, tuntevat minut.
Kirje heprealaisille 8:10-12 (Jeremia 31:31-34)

Tuo liitto on muodostettu Jeesuksen kautta ja Jeesuksen välittämien sanojen kautta
ihmisessä voi tapahtua tuo muutos. Ja sen muutoksen seurauksena ihminen haluaa toimia
Jumalan tahdon mukaan.
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Kuka pelastuu?
Monille näyttää olevan epäselvää, miltä Jeesuksen opetuksen perusteella ihminen voi
pelastua. Mikä on tuomio ja mistä se johtuu? Riittääkö pelkkä usko, vai tarvitaanko tekoja?
Kuka joutuu helvettiin ja mikä se oikeastaan on? Kenelle ikuinen elämä on? Seuraavissa
kohdissa on pyritty kertomaan siitä, mitä Raamattu sanoo näistä ja mitä se tarkoittaa.

Anteeksianto

Jeesus tuli julistamaan anteeksiantoa kaikille ihmisille. Jokainen, joka on tehnyt vääryyttä
ja erossa Jumalasta, saa Jeesuksen kautta anteeksi rikkomuksensa. Riittää kun vaan otat
vastaan Jeesuksen sanat ja luotat niihin. Siten voit pelastua tuomiolta, joka sinulle olisi
tekojesi puolesta varattu. Pelastumisessa on siis kyse tekojen ja sanojen perusteella
tulevan tuomion välttämisestä, armahduksesta. Se anteeksianto on täysin ilmainen, riittää,
että hyväksyy sen ja ottaa vastaan.

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on
minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on
siirtynyt kuolemasta elämään.
Joh. 5:24

Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien
anteeksiantamus ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi
kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
Apostolien teot 13:38-39

Jeesuksen kautta on meille julistettu anteeksianto. Mutta riittääkö pelkkä anteeksianto?
Seuraako siitä suoraan ikuinen elämä? Jeesus opetti tekemään myös parannusta, koska
ei anteeksianto hyödytä, jos pysyy vääryydessä. Raamatun perusteella anteeksianto tuo
uuden alun, mutta sen lisäksi ihmisessä pitäisi tapahtua muutos vanhurskaaksi.
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Parannus

Uskomalla sen, mitä Jeesus sanoi, voit siis saada anteeksi ja välttää tuomion, mutta siinä
ei ole vielä kaikki. Ihmisessä täytyy tapahtua muutos parempaan. Eihän puhdistuminen
mitään hyödytä, jos sen jälkeen likaa itsensä uudelleen. Siksi täytyy tapahtua parannus ja
luopua vääryydestä.

Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.
Luuk. 13:3

Jos ihminen pyytää anteeksi, osoittaa se katumusta ja jos ihminen katuu, haluaa ihminen
myös tehdä parannuksen ja luopua vääryydestä. Se osoittaa, että ihmisessä on tapahtunut
mielenmuutos parempaan ja sitä voidaan pitää myös uudesti syntymisenä sanan kautta.
Se mielenmuutos osoittaa ihmisen myös vanhurskaaksi.

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny
uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle:
"Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja
syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä
ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on
liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän
täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
Joh. 3:3-7

Uudesti syntyminen ja vanhurskaaksi tulo on välttämätöntä, koska Raamatun mukaan
ikuinen elämä on vanhurskaille.

Vanhurskaat

Raamatun opetuksen mukaan ikuinen elämä on vanhurskaille ja synnissä eläville on
varattu kuolema.

Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen
elämään.
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Mat. 25:46

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Room. 6:23

Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin
kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.
Mat. 5:20

Ihmisen on siis oltava tai tultava vanhurskaaksi, jotta voi päästä ikuiseen elämään.

Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän
tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi
sinut tuomitaan syylliseksi." Mat. 12:36-37

Sanat ja teot kertovat ihmisen sisimmän tilasta. Hyvästä puusta tulee hyvää hedelmää ja
pahasta pahaa hedelmää (Mat. 7:16-20). Jos siis sisimpäsi on kunnossa, se näkyy
teoissasi ja sanoissasi. Jos taas sisimpäsi ei ole puhdas, tekosi tai sanasi eivät ole
puhtaita. Tästä johtuen tekojen ja sanojen perusteella voidaan nähdä onko henkilö
vanhurskas.

Mutta miten vanhurskaus näkyy? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Yksi hyvä esimerkki
vanhurskaudesta on seuraavassa kohdassa.

"Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.
Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin
muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani.
Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' Mutta
publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi
rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'. Minä sanon teille: tämä meni
kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan,
mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."
Luuk. 18:10-14
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Publikaani tunnusti oman syyllisyyden ja siten osoitti kuuliaisuuden/uskollisuuden Jumalan
sanalle. Fariseusten ongelma oli se, että ulkoisesti toimivat hienon näköisesti, mutta sisällä
ei tapahtunut muutosta parempaan.

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin
ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!
Mat. 23:25

Tähän liittyy myös Raamatun ajatus uudesti syntymisestä, joka tarkoittaa, että ihmisen
sisällä täytyy tapahtua luopuminen vääryydestä. Jeesuksen sanojen perusteella ihmisen
täytyy puhdistua sisältä, sen jälkeen ulkopuolikin on puhdas. Siinä tulee esiin
vanhurskaus. Ei ole hyödyllistä, jos ulkoisesti noudattaa lakia, jos mielessään kuitenkin
haluaa ja tekee vääryyttä, eikä ole kuuliainen Jumalan sanalle.

Seuraavan kohdan perusteella vanhurskautta voisi sanoa Jumalalle kuuliaiseksi
mielentilaksi.

Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet
lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle
toimittaaksensa valmistetun kansan."
Luuk. 1:17

Kuuliaisuus tarkoittaa sitä, että ottaa vastaan Jumalan sanan ja on sille uskollinen, kuten
Aabraham aikoinaan.

Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että
olit minun äänelleni kuuliainen.
Genesis 22:18

Raamatun mukaan Jeesus puhui sen, mitä Jumala oli hänet määrännyt puhumaan. Siksi,
jos kuulet Jeesuksen sanat ja olet niille uskollinen/kuuliainen, lasketaan se
vanhurskaudeksi, uskonvanhurskaudeksi.
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Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei
ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.
Joh. 3:36

Samasta oli kyse jo Vanhassa Testamentissa. Sielläkin uskollisuus/kuuliaisuus on se, joka
ratkaisee, kuten seuraavasta voi huomata.

Jos sinä olet kuuliainen kaikessa, mitä minä käsken sinun tehdä, ja vaellat minun tietäni ja
teet sitä, mikä on oikein minun silmissäni, ja noudatat minun säädöksiäni ja käskyjäni,
niinkuin minun palvelijani Daavid teki, niin minä olen sinun kanssasi ja rakennan sinulle
pysyväisen huoneen, niinkuin minä Daavidille rakensin, ja annan Israelin sinulle.
Ensimmäinen kuningasten kirja 11:38

Uskollisuus on se, miksi vanhurskas saa elää. Vanhurskas pitää kiinni Jumalan sanasta ja
on uskollinen sille ja sitä Jumala haluaa.

Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora; mutta vanhurskas on elävä uskostansa.
Habakuk 2:4

Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska
"vanhurskas on elävä uskosta".
Kirje galatalaisille 3:11

mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni
mielisty häneen".
Kirje heprealaisille 10:38

Ja kuten seuraava kohta osoittaa, uskomalla ihminen voi tulla vanhurskaaksi. Lain
noudattaminen ei itsessään tee ketään vanhurskaaksi, koska vaikka tekisi täsmälleen lain
mukaan, ei silti välttämättä ole uskollinen Jumalaa kohtaan. Eikä pelkkä lain
noudattaminen tee uskolliseksi.

Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien
anteeksiantamus ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi
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kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
Apostolien teot 13:38-39

Synti

Vanhurskauden vastakohta on syntisyys, Jumalan hylkääminen ja epäuskollisuus.

Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:
synnin, koska he eivät usko minuun;
Joh. 16:8-9

Jos ei usko Jeesukseen, ei ole kuuliainen Jumalalle, koska Jeesus ilmoittaa sen, mitä
Jumalalta kuulee.

Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut
minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. Ja minä tiedän, että hänen
käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin,
kuin Isä on minulle sanonut."
Joh. 12:49-50

Ja Jeesuksen puhuminen sanojen perusteella ne sanat hylätään, jos rakastetaan
enemmän niitä pahoja tekoja, eikä haluta luopua vääryydestä. Ja pahuudesta kiinni
pitäminen tulee olemaan tuomion syy, ei se uskooko Jumalan olevan olemassa.

Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä
enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa
tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka
totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat
Jumalassa tehdyt."
Joh. 3:19-21

Mitä tarkoittaa usko?

Usein tunnutaan ajattelevan, että ikuiseen elämään riittää kun uskoo Jumalan olemassa
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oloon. Raamatun perusteella vaikuttaa, ettei pelkästä olemassaoloon uskomisesta ole
hyötyä, tekeväthän riivaajatkin niin.

Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.
Jaakobin kirje 2:19

Riivaajat eivät todennäköisesti ole uskollisia Jumalalle. Siksi voisi ajatella, että
pelastavassa uskossa on kyse enemmästä kuin vain olemassaolon uskomisesta.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se,
joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
Mat. 7:21

Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?
Luuk. 6:46

Uskon kautta voi saada anteeksi, mutta ilmiselvästi pelkästään Jumalan olemassaolon
uskominen ei riitä taivasten valtakuntaan pääsemiseen. Mutta mitä sitten tarkoittaa, kun
Raamatussa sanotaan, "vanhurskas on elävä uskosta"?

Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska
"vanhurskas on elävä uskosta".
Kirje galatalaisille 3:11

Raamatussa on puhe kahdenlaisesta uskosta. Siitä, että uskoo jonkin olevan ja siitä, että
on uskollinen. Jos ihminen on uskollinen, hänellä on uskoa. Monissa Raamatun kohdissa
olisi ehkä selkeämpää käyttää nykyään sanaa "uskollisuutta", "uskon" tilalla. Englanniksi
tämä sama on ehkä selkeämpi, koska siellä on erikseen sanat "faith" ja "belief". Niissä on
selkeä ero ja "faith" sanan voi helposti johtaa sanasta "faithful", joka tarkoittaa uskollista tai
lojaalia. Sen sijaan "belief" sana merkitsee uskomusta, jonkin asian totena pitämistä. Ei
siis riitä vain se, että uskoo olemassaoloon, pitäisi olla myös kuuliainen ja Jumalalle
uskollinen, se on vanhurskautta. Myös seuraava kohta osoittaa, että tarvitaan
kuuliaisuutta, joka on merkitykseltään samankaltainen kuin uskollisuus.
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Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei
ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.
Joh. 3:36

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on
minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on
siirtynyt kuolemasta elämään.
Joh. 5:24

Monet ajattelevat myös niin, että epäusko on syy kadotustuomioon. Syynä ovat mm.
seuraavat kohdat.

Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Mark. 16:16

Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole
uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
Joh. 3:18

Olisi kuitenkin hyvä ymmärtää, ei tuomion syy ole epäusko, vaan ne omat väärät teot,
joiden vuoksi olisi syytä ottaa vastaan armahdus ja tehdä parannus.

Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä
enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa
tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka
totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat
Jumalassa tehdyt."
Joh. 3:19-21

Raamatun perusteella epäusko ei ole tuomion syy. Syy on se, että haluaa pysyä
"pimeydessä", haluaa pitää kiinni pahoista teoista, eikä halua tulla Jumalan yhteyteen.
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Onko teoilla merkitystä?

Monesti näyttää olevan epäselvää, onko teoilla merkitystä. Pitäisikö ihmisen tehdä tiettyjä
tekoja, jotta voisi pelastua, tai saada ikuisen elämän? Seuraava kohta vastaa tähän.

Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en
minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka katsoo minut
ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen
puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.
Joh. 12:47-48

Tuon kohdan perusteella ei siis ole ratkaisevaa ikuisen elämän kannalta toimiiko 100%
sen mukaan, mitä Jeesus opetti. Mutta Jeesushan sanoi, ettei kumonnut lakia?

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut
kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa
katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on
tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä
tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta
joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten
valtakunnassa.
Mat. 5:17-19

Se mikä lain mukaan oli ennen väärin, on myös yhä väärin. On kuitenkin hyvä huomata,
lain noudattaminen ei suoraan ole syy tuomioon ja Jumalan valtakuntaan voi päästä,
vaikkei toimisi täysin kaikkien lain määräysten mukaan.

Mikä helvetti on?

Helvetistä on myös paljon erilaisia käsityksiä. Yleinen käsitys näyttää olevan se, että
helvetti on paikka, missä Saatana kurittaa ihmisiä ikuisesti. Ja sinne joutuvat elävät
ikuisesti kärsien. Mutta onko niin Raamatun mukaan?

Ilmestyskirjan perusteella helvetti ei ainakaan ole perkeleen valtakunta, jossa hän
16.11.2011

35

hallitsee. Se on tuomio hänelle ja kaikille väärintekijöille.

Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä
profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
Ilm. 20:10

Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen
Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat
pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on
oleva itku ja hammasten kiristys.
Mat. 13:40-42

Minkälainen paikka helvetti sitten on? Mitä siellä tehdään? Onko se paikka, jossa osa elää
ikuisesti kärsien? Raamatun perusteella helvetti on ikuisesti palava tulijärvi ja toinen
kuolema.

Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena
menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin,
sammumattomaan tuleen.
Mark. 9:43

Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin;
ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä
kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja
Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin
tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen
kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen
järveen.
Johanneksen ilmestys 20:12-15

Raamatun perusteella vaikuttaa siis siltä, että helvetti on kuolema, joka koskettaa myös
sielua, eikä vain ruumista. Ja kuten Raamattu sanoo, synnin palkka on kuolema. Jokainen
joka ei ole kuuliainen Jumalalle on synnissä ja matkalla kohti kuolemaa, ellei käänny.
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Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä
en ole tästä maailmasta. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä
ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."
Joh. 8:23-24

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Room. 6:23

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on
minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on
siirtynyt kuolemasta elämään.
Joh. 5:24
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Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Onko Jeesuksen opetuslapsen toimittava Mooseksen lain mukaan? Tai pitääkö Jeesuksen
opetuslapsen noudattaa joitain muita sääntöjä? Vaaditaanko joitain tekoja? Ei
varsinaisesti, koska Jeesuksen sanojen mukaan hän ei tuomitse, jos ei tottele Jeesusta.
Tuomio tulee siitä, jos ei vastaan ota Jeesuksen sanoja. Vanhurskaat saavat ainoastaan
ikuisen elämän. Ja käytännössä vanhurskaus on kuin mielentila, jossa henkilö kuulee
Jumalaa, tai henkilöä, joka puhuu Jumalan sanoja, kuten Jeesus.

Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en
minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka katsoo minut
ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen
puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.
Joh. 12:47-48

Raamatussa sanotaan, jopa niin, että kaikki on luvallista kristityille. Mutta on syytä
huomata, kaikki ei ole hyväksi, eikä siksi ole välttämättä järkevää tehdä ihan mitä vaan.

Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, mutta
minä en saa antaa minkään itseäni vallita.
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 6:12

"Kaikki on luvallista", mutta ei kaikki ole hyödyksi; "kaikki on luvallista", mutta ei kaikki
rakenna.
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 10:23

Tarkoittaako tämä sitten sitä, että Jeesuksen opetuslapset (=kristityt), voivat toimia miten
vaan? Periaatteessa kyllä, mutta kaikki ei ole silti hyvää ja jos rakastaa Jeesusta, pitää
sen, mitä hän käski. Ja Jeesuksen sanojen perusteella, Jeesus puhui sen, mitä Jumala oli
käskenyt puhumaan. Raamatun perusteella ei ole mitään pakkoa toimia tietyllä tavalla.
Mutta jos olet uudestisyntynyt ja vanhurskas, haluat tehdä sen mikä on oikein, koska
rakastat Jumalaa. Ja Jumalaa rakastat silloin siksi, että hän on rakastanut ensin.
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Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.
Joh. 14:15

Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät
ole raskaat;
Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:3

Rakkaus Jumalaan ohjaa hyviin tekoihin. Ja henkilö, joka rakastaa Jumalaa yrittää olla
tekemättä vääryyksiä ja vastoin Jumalan tahtoa. Tästä johtuen lain suurin käsky on
rakastaa Jumalaa.

Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja
kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen,
tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.
Mat. 22:37-39

Vaikka Jeesus ei omien sanojen mukaan tuomitse niitä, jotka eivät tee hänen sanojen
mukaan, olisi niiden mukaan toimiminen kuitenkin hyvä asia.

Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan – minä
osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta
rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti
virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.
Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi
huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen
kukistuminen oli suuri."
Luuk. 6:47-49

Jos haluaa olla Jeesuksen opetuslapsi ja toimia Jeesuksen opetuksen mukaan,
seuraavissa kohdissa on vähän tarkemmin siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Mooseksen laki?

Monille näyttää olevan epäselvää se, pitäisikö kristityn noudattaa Mooseksen lakia ja mitä
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se käytännössä tarkoittaa. Jeesus itse sanoo, ettei tullut kumoamaan lakia.

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut
kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa
katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on
tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä
tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta
joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten
valtakunnassa.
Mat. 5:17-19

Laki kertoo sen, mikä on oikein ja väärin, eikä Jumala ole siitä muuttanut mieltä. Se mikä
ennen oli väärin, on myös yhä väärin. Jos rakastaa Jumalaa, ei halua tehdä niitä asioita,
jotka ovat väärin. On siis hyvä edelleen opettaa mitä laki sanoo. Ja on hyvä, jos toimii
myös sen mukaan. Mutta kuten tuosta kohdasta voi huomata, taivasten valtakuntaan voi
silti päästä, vaikkei olisi toiminut täysin lain mukaan. Lakia ei kannata noudattaa sen
vuoksi, että siitä ansaitsisi pelastuksen, koska sen noudattamisesta ei ole luvattu taivasten
valtakuntaa. Vanhurskaus on se, mistä seuraa ikuinen elämä, eikä vanhurskaus tule siitä,
että noudattaa lakia. vanhurskaus on sitä, että on uskollinen ja kuuliainen Jumalalle.

Tässä kohtaa on hyvä myös huomata mikä laissa on tärkeintä, oikeus, laupeus ja
uskollisuus.

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset
mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä:
oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen
jättää.
Mat. 23:23

Ja lisäksi laki on täytetty kahdessa seuraavassa käskyssä.

Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja
kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen,
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tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.
Mat. 22:37-39

Uhraaminen

Siihen vanhaan liittoon, johon Mooseksen laki liittyy, kuului myös uhraaminen. Pitäisikö
Jeesuksen opetuslapsien jatkaa sitä uhrauskäytäntöä?

Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria'. Sillä en minä
ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."
Mat. 9:13

Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria', niin te ette
tuomitsisi syyttömiä.
Mat. 12:7

Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;
mutta he ovat ihmisten tavalla rikkoneet liiton: siinä he ovat olleet minulle uskottomat.
Hoosea 6:6-7

Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta
ruumiin sinä minulle valmistit; polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä
sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - tekemään sinun tahtosi,
Jumala'." Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et
tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten:
"Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi".
Kirje heprealaisille 10:5-9

Edellisten kohtien perusteella uhraaminen ei ole sitä mitä Jumala haluaa. Mutta miksi niin?

Uhraamisen ideana oli alun perin sovittaa synnit. Jos henkilö oli tehnyt jossain kohdassa
väärin, syntiuhrilla oli mahdollista tulla puhtaaksi. Uhraamisesta tuli kuitenkin vain tapa,
jolla ostetaan hyvä omatunto. Ihminen ei oikeasti luopunut eikä halunnut luopua
vääryydestä. Uhraamiskäytäntö sai ihmiset näyttämään ulkoisesti puhtaalta, mutta sisällä
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oli yhä ne vääryydet, joiden vuoksi oli kokoajan uhrattava. Tästä johtuen Jumala ei niihin
mieltynyt, koska ne eivät saaneet todellista muutosta ihmisen sisällä aikaan. Siksi Jeesus
opetti puhdistamaan maljan ensin sisältä, jotta se olisi ulkoisesti myös puhdas.

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin
ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus,
puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!
Mat. 23:25-26

Jumala lähetti Jeesuksen siksi, että hän ilmoittaisi uuden liiton ihmisten kanssa. Uudessa
liitossa anteeksianto on julistettu Jeesuksen kautta ja Jeesuksen avulla ihminen voi tulla
myös sisäisesti puhtaaksi, jonka jälkeen ei enää tarvita syntiuhreja. Kun ihminen on
Jeesuksen kautta tullut puhtaaksi, ei syntiuhreja tarvita ja siksi uhraustapa on voitu
lopettaa. Ja tästä johtuen Jeesuksen opetuslapsen ei tarvitse uhrata enää. Ja tämä on sen
uuden liiton idea, josta Raamattu kertoo.

"Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra:
"Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"; ja: "heidän
syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista". Mutta missä nämä ovat anteeksi
annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
Kirje heprealaisille 10:16-18 ja Jeremia 31:33-34

Syntien anteeksianto on Jeesuksen kautta, armosta, eikä se vaadi tekoja.

Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi
hänen nimensä kautta."
Apostolien teot 10:43

Syntiä ei pidä tehdä, mutta jos erehtyy ja toimii väärin, ei tilanne ole täysin toivoton.
Ainakaan jos et hylkää Jeesuksen sanoja

Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä
tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän
on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman
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syntien. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:1-2

Lisäksi on hyvä huomata, että Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen on enemmän kuin
kaikki uhrit.

Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra
on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta
sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'. Toinen on tämä: 'Rakasta
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä." Niin
kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja
ettei ketään muuta ole, paitsi hän. Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta
ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niinkuin itseänsä, se
on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit."
Mark. 12:29-33

Orjien pito

Vanhan Testamentin mukaan ihmisillä on ainakin ollut oikeus pitää orjia. Onko sama
oikeus myös Jeesuksen opetuslapsilla?

Jeesus ei suoraan kiellä orjien pitoa, joten ehkä voisi ajatella oikeuden siihen olevan yhä
voimassa. Jeesus kuitenkin opetti tekemään toisille niin kuin itselle haluaa tehtävän. Siksi,
jos et itse halua olla orja, älä myöskään itse pidä toista orjana.

Sen tähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille;
sillä tämä on laki ja profeetat.
Mat. 7:12

Lisäksi on hyvä huomata, Jeesuksen opetuslapsien ei pitäisi pitää itseään muita
korkeammassa asemassa. Jos kaikki olemme veljiä ja siskoja, miten voisimme pitää toista
orjana? Ennemmin Jeesuksen opetuslasten tulisi olla toistensa palvelijoita.

Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette
kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne,
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hän, joka on taivaissa. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän
mestarinne, Kristus. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka
itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Mat. 23:8-12

Tuomitseminen

Mooseksen laissa on esitetty moneen rikkomukseen rangaistukseksi kuolema tai
kivitystuomio. Jeesuksen opetuslapsen ei kuitenkaan pidä tuomita, vaikka joku ansaitsisi
tuomion.

"Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät
tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.
Mat. 7:1-2

Jeesus kehottaa antamaan anteeksi, vaikka joku tekisi useita kertoja väärin. Anteeksianto
voi olla monesti kova vaatimus, mutta siihen Jeesus kehottaa.

Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän
katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua
vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna
hänelle anteeksi."
Luuk. 17:3-4

Jumalanpalvelus

Miten Jumalaa pitäisi palvella? Pitääkö Jeesuksen opetuslasten käydä kirkossa?

Raamattu ei sano, että ihmisten tulisi käydä kirkossa ja toimittaa kirkonmenoja. Raamatun
perusteella Jumala ei myöskään oleta palvontaa.

Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan
Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella,
ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.
Apostolien teot 17:24-25
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Jumalaa ei tarvitse palvella, mutta Jumalalle voi tehdä palveluksen. Ja paras palvelus on
kerrottu seuraavassa kohdassa.

Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja
ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.
Jaakobin kirje 1:27

Ruokailu

Mooseksen laissa on sanottu erilaisia ruokailuohjeita. Ja samalla tavalla kuin muut käskyt
siinä laissa, niitäkin olisi hyvä noudattaa. Raamatussa on kuitenkin erikseen annettu lupa
syödä esim. sianlihaa, vaikka olisi parempi olla tekemättä niin. Asia on sallittu, koska se
mitä ihminen syö, ei itsessään saastuta ihmisen sisintä.

Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se
saastuttaa ihmisen."
Mat. 15:11

Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu? Mutta mikä
käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät
pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset,
jumalanpilkkaamiset.
Mat. 15:17-19

Oikeutta syödä ruokia, joita Mooseksen lain mukaan ei saanut syödä, voi verrata
oikeuteen tehdä avioero. Avioero on myös väärin, mutta ihmisillä on silti oikeus tehdä niin.

He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?" Hän
sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne,
mutta alusta ei niin ollut.9. Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin
huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."
Mat. 19:7-9
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Raamatun perusteella taivasten valtakuntaan voi päästä, vaikkei noudata Mooseksen lakia
tarkalleen. Jeesuksen sanojen mukaan laista ei kuitenkaan pidä poistaa mitään ja olisi
parempi toimia kuten se opettaa.

Pappeus

Naispappeus on asia, joka herättää paljon keskustelua. Jokaisen olisikin hyvä tietää, mitä
Raamattu sanoo asiasta. Jeesus ei opeteta ketään ryhtymään papiksi. Joten naisen, eikä
miehen ole syytä alkaa papiksi. Seuraavan kohdan perusteella näyttää, että Jeesus
vastusti sitä, mitä nykypapit ovat.

He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten
hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa. Ja kaikki tekonsa he
tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa
leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia
istuimia synagoogissa, ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset
kutsuvat heitä nimellä 'rabbi'. Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on
teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan
päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. Älkääkä antako kutsua itseänne
mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon
teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se
ylennetään.
Mat. 23:4-12

Jeesuksen opetuslapset ovat uskon sisaruksia, eikä pidä hakea itselle korkeampaa
asemaa.

Toinen käsky

Koska modernissa Katekismuksessa on hypätty toisen käskyn yli, tässä erikseen siitä.
Jumalasta ei saa tehdä kuvia. Eikä mitään muutakaan jumalankuvaa pidä tehdä. Kuvat
Jeesuksesta, silloin kun ajatellaan Jeesuksen olevan Jumala, ovat vastoin Raamatun
opetusta. Väärin ovat myös kaikki uskonnolliset kuvat, joita palvotaan kumartelemalla.
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Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa,
älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä
kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala,
joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua
vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun
käskyni.
Toinen Mooseksen kirja 20:4-6

Uusi käsky

Jeesus antoi myös yhden uuden käskyn. Uuden käskyn mukaan meidän tulisi rakastaa
toisiamme, niin kuin hän rakasti. Tätä ei ikävä kyllä useinkaan näy niiden keskuudessa,
jotka pitävät itseään kristittyinä (=Jeesuksen opetuslapsina).

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä
rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun
opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."
Joh. 13:34-35

Ja tässä on vielä muutama sana rakastamisesta. Rakkauden olisi hyvä näkyä tekoina,
eikä olla vain puhetta.

Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.
1 Joh. 3:18
Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei
pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele
kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki
se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
1 kor. 13:4-7
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Jumala
Raamatun mukaan Jumala on yksi ja ainoa.

Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra
on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta
sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'.
Mark. 12:29-30

Sen lisäksi, että Jumala on yksi ainoa, hän on myös henki.

Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.
Joh. 4:24

Jumala on myös suurempi kuin ihminen ja suurempi kuin Jeesus.

Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos
te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua
suurempi.
Joh. 14:28

Lisäksi voidaan sanoa ainakin kaksi syytä, miksi Jumala on hyvä ja rakastava.
Ensimmäinen syy on se, että Jumala on antanut elämän hyville ja pahoille. Toinen syy on
se, että hän tarjoaa armahdusta kaikille.

Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä
vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa
niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
Mat. 5:44-45

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei
Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että
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maailma hänen kauttansa pelastuisi.
Joh. 3:16-17
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Raamattu
Miksi uskoa?

Moni saattaa kysyä, onko Raamatulle todisteita? Miksi uskoisin mitä Raamattu sanoo? Voi
olla, ettei olemassa ole yhtään todistetta, jota ei voisi kiistää. Luultavasti kaiken voi kiistää,
jos ei halua uskoa. Ymmärrän jos et usko mitä Raamattu kertoo, jos et ole nähnyt sen
olevan totta.

Mutta ajattelen myös, ettei ole tarpeellista tietää enempää kuin se, minkä Raamattu
kertoo, tässä asiassa. Tieto siitä, mitä Jumala haluaa meidän olevan riittää. Jumala haluaa
meidän olevan vanhurskaita. Jos et halua olla vanhurskas, silloin kun et varmasti tiedä
onko Jumalaa, ei ole juuri merkitystä, vaikka tietäisit paremmin Jumalan olevan. Jos tieto
ei tee sinusta vanhurskasta, se ei ole kovinkaan hyödyllistä, ikuisen elämän näkökulmasta.

Tästä johtuen riittää kun tietää mitä Jumala odottaa ja tietää, että se mitä hän sanoo, on
hyvä. Sen tiedon avulla voit päättää, hyväksytkö asian vai et. Kysymys on valinnasta
hyvän ja pahan välillä. Ja sen valinnan kannalta ei ole merkitystä tietääkö olemassaolosta
varmasti. Paras syy uskoa Raamattua on, että sen ilmoitus on hyvä ja johtaa hyviin
asioihin.

Ei ole tarpeellista uskoa Jumalan olemassaoloon. Se ei tee automaattisesti uskolliseksi
Jumalalle. Ja kuuliaisuutta meiltä odotetaan, koska se on hyvä ja johtaa hyvin elämiseen.
Tästä johtuen suosittelen tutkimaan Raamattua ja päättämään haluaako elää sen mukaan.

Onko Raamattu ristiriitainen?

Moni ajattelee Raamatun olevan ristiriitainen. Mutta minun kokemukseni mukaan se
riippuu aina lukijan tulkinnasta ja oletuksista. Siksi ajattelen, ettei Raamattu ole
objektiivisesti ajateltuna ristiriitainen, mutta subjektiivisesti katsottuna se voi joskus olla
ristiriitainen.
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