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Videon transkriptio:
Useimmat meistä kristityistä tietävät, että kun Jumala loi Aadamin, Hän teki hänestä luonnollisen
ihmisen maan tomusta. Raamattu kertoo meille, että Jeesus Kristus on toinen Aadam hengellisestä
maailmasta: taivaallinen ihminen. Paavali hahmottelee tätä kohdassa 1.Kor. 15:45-49:
Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä
Aadamista tuli eläväksitekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen,
vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä.
Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkäkaltainen
maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on,
senkaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä
on myös oleva taivaallisen kuva.
Kun käärme vietteli Eevan, mikä johti siihen, että hän ja Aadam söivät hyvän ja pahan tiedon
puusta, niin opputulos oli hirvittävä heille ja tietysti kaikille heitä seuranneille sukupolville. Heidän
synnistään tuli meidän syntimme ja se esti ensimmäisen parin kokemasta ikuista elämää
Eedenissä. Estääkseen heidän ikuisen olemassaolonsa Jumala karkotti heidät paratiisista, että he
eivät myöhemmin söisi elämän puusta. Jumala ei voinut antaa heidän - koko ihmiskunnan
ensimmäisten - saada kuolemattomuutta syntisessä tilassaan.
Synti on erottanut meidät Jumalasta ja altistanut meidät Saatanan juonille. Lihassa olemme hänen
maanpäällisen valtansa alaisia. Kohdassa 2.Kor. 4:3-4 näemme, miten tämä toimii:
Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen
joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei
heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on
Jumalan kuva.

Kuoleman tuova synnin verho kirjaimellisesti sokeuttaa epäuskoiset Jumalan totuudelta. Olet
todennäköisesti keskustellut perheen tai ystävien kanssa, jotka eivät ole Kristuksen seuraajia.
Tuossa keskustelussa olet epäilemättä kokenut turhautumista heidän nihkeydestään Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin suhteen. Tiedät myös, että ponnistuksesi riittävät vain tiettyyn pisteeseen
heidän saattamisessaan pelastavaan armoon. Olet Jumalan sanansaattaja, joka välittää Hänen
totuuttaan, mutta kaikki maailman logiikka ja järkeily, jonka saatat tuoda keskusteluun, on
hyödytöntä, ellei Pyhä Henki saa heitä vakuuttuneiksi heidän synnistään ja Vapahtajan
tarpeestaan.
Hyvän ja pahan tiedon puu oli varsin tehokas pahan välittäjä, sillä hyvä katosi ajan suohon.
Yksi niistä ihmeistä, joita Jeesus teki tullessaan, oli tämän tilanteen kääntäminen päinvastaiseksi.
Ajattele jaetta Ps. 34:8, jossa sanotaan:
Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa!
Ajattele myös kohtaa Joh. 6:53-57:
Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan
lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo
minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä
minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja
juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niinkuin Isä, joka elää, on minut
lähettänyt ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani.
Kun käännymme uskossa Jeesuksen puoleen, Isäjumala antaa meille syntimme anteeksi. Meidät
vanhurskautetaan; meistä tulee kirjaimellisesti aivan kuin emme olisi koskaan tehneet syntiä. Ja
mitä pelastuksemme tuo mukanaan? Ikuisen elämän.
Kun Jeesus tuli, hän paransi Jumalan ja ihmisen välirikon. Kristus on se, jonka kautta voimme
jälleen kerran kokea hyvän - emmekä vain pahan - hyvän ja pahan tiedon puusta.
Kun syömme Häntä, emme enää ole tuomitut hukkumaan. Itseasiassa, koska hän nousi kuolleista
ylösnousemuksen ensihedelmänä ja pukeutui kirkastettuun ruumiiseensa, meillä on myös sama
toivo ja lupaus. Me nousemme ylös seurakunnan Tempauksessa ennen Ahdistusta ja muutumme
silmänräpäyksessä kirkastuneeseen ikuiseen olotilaan.
Miten ihmeellinen tulevaisuus meillä onkaan senvuoksi, mitä Jeesus teki hyväksemme!
Johtuen Kristuksen uhrista ja verensä vuodattamisesta ristillä meidän tähtemme ja kaikesta siihen
sisältyvästä, yksi totuus on erityisen tärkeä: Jeesus ON Elämän puu. Kaikki, jotka saavat hänestä
osansa, eivät koskaan näe kuolemaa ja ovat Herran kanssa ikuisesti.
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