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Meillä on taipumus unohtaa ne suunnitelmat ja päämäärät, joita Jumalalla on ihmiskuntaa varten.
Ehkä olemme liikaa kiinni maailman tavassa houkutuksineen ja kiusauksineen. Sen ei koskaan
pitänyt olla tällaista. Muistakaa, että Jumalan alkuperäinen käsky Aadamille ja Eevalle oli varsin
laaja, kuten 1.Moos. 1:28-30 kertoo:

Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja
täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi... "Katso, minä annan teille kaikkinaiset
siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä...” Ja tapahtui niin.

Nähdessään kaiken, mitä oli tehnyt, Jumala totesi sen sangen hyväksi. Me olimme olennainen osa
sitä, minkä olisi pitänyt olla planeetan muuttaminen, että siitä tulisi Eedenin puutarhan kaltainen.

Se ei onnistunut kovin hyvin, mutta Jumala ei lannistunut. Ihmisen lankeemuksen ja kaikkien
elävien olentojen tuhoutumisen jälkeen Herra antoi Nooalle jakeissa 1.Moos. 9:1-3 samat ohjeet:

Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja
lisääntykää ja täyttäkää maa... Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin
minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken.”

Jälleen kerran ihminen mokasi, mutta Jumalalla oli parempi suunnitelma. Hän lähettäisi Poikansa
Jeesuksen lunastamaan maailman, jotta asiat saataisiin kuntoon ja alkuperäinen projekti taas
raiteilleen. Tarvitsimme näet jumalallista apua, että voisimme tehdä sen, mitä Jumala tarkoitti. Tätä
silmällä pitäen Hepr. 2:6-9 antaa meille kiehtovan tiedon:

Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: "Mikä on ihminen, että sinä häntä
muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen? Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä
halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit ja sinä panit hänet
hallitsemaan kättesi tekoja; asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki
hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä
näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty
enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen...

Jeesus on Jumala, Kolminaisuuden toinen Persoona. Maan päällä tapahtuneessa
inkarnaatiossaan Hänet alennettiin hetkeksi enkeleitä alemmaksi. Heprealaiskirjeessä kerrotaan
edelleen, että Jeesus koki saman kuin tavallinen ihmiskunta, eli maistoi kuolemaa. Eikä vain sitä,
vaan hän kärsi aivan kuten kuka tahansa tavallinen ihminen. Hänen kärsimyksellään ja
kuolemallaan oli kuitenkin suuri tarkoitus: että me löytäisimme pelastuksen hänessä ja yksin
hänessä.

Sen pelastuksen kautta, jonka saamme Kristuksessa sen vuoksi, mitä hän teki ristillä
vuodattamalla verensä puolestamme, meidät myös pyhitetään, toisin sanoen vihitään, erotetaan,
tehdään pyhiksi Hänen nimessään.

Katso nyt tätä: Pyhityksessämme tapahtuu kaksi hämmästyttävää asiaa, jotka Hepr. 2:11-12
julistaa:

...Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi
veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä";

Yksi: Jeesus kutsuu meitä veljikseen. Hän ei ole ainoastaan Jumalamme, kuninkaamme,
ylipappimme, pelastajamme ja Herramme, vaan tämän muutosprosessin kautta meistä tulee myös
Kristuksen Jeesuksen veljiä. Me olemme perhe.

Kaksi: Tämä on jotakin, jota monet eivät huomaa. On tulossa päivä, jolloin Jeesus esittelee meidät
muille hengellisessä maailmassa oleville perheensä jäsenille. Eikä ainoastaan esittele, vaan
ylistää, eli Hän laulaa kiitostamme!

Seurakunta, johon edellä olevassa jakeessa viitataan, on taivaallisen joukon kokous Jumalan
valtaistuinsalissa. Sitä kutsutaan jumalalliseksi neuvostoksi. Sinne kokoontuvat kaikki Jumalan
pojat, bene Elohim. Siihen kuuluvat kaikki taivaallisen maailman uskolliset mahtavat jumalalliset
ruhtinaat, serafit, kerubit ja voimakkaat enkelit, kuten Mikael ja Gabriel. Näiden keskelle me, jotka
olemme pelastuneet, pyhitetyt ja kirkastetut, tulemme ja Jeesus esittelee meidät Hänen veljinään.

Mitä tämä tarkoittaa? Jeesus kerskaa meistä ylpeänä niille, jotka ovat Hänen hengellisiä veljiään
taivaallisissa. Koska meillä on tässä vaiheessa kirkastetut ruumiimme ja olemme myös Jeesuksen
veljiä (ja sisaria), niin se, mitä tässä välitetään, on perheen jälleennäkeminen.

Sillä hetkellä, kun meidät, jotka olemme Kristuksen rakastettu morsian, temmataan pois, me
saamme nämä kirkastetut ruumiit. Joskus seuraavien seitsemän vuoden aikana tämä esittely
jumalallisessa neuvostossa tapahtuu. Ahdistuksen lopussa me seuraamme Jeesuksen perässä
takaisin maan päälle ja sen jälkeen hän hallitsee tuhannen vuotta. Me hallitsemme ja tuomitsemme
Hänen kanssaan Hänen valvonnassaan.

Tuomio on tulossa niille hengellisille olennoille, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan. Me osallistumme
tuohon tuomion päivään. Jatkossa työskentelemme käsi kädessä uusien taivaallisten veljiemme
kanssa, jotka ovat kannustaneet meitä läpi maanpäällisten kamppailujemme saatuamme tämän
loistavan ikuisuuden Jeesuksen tähden.

Onko mikään ihme, että tämän kirjeen kirjoittaja kysyy jakeessa Hepr. 2:3:

… kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta? …

Ja tämä on vasta alkua sille kirkkaudelle, jonka koemme pian tulevana aikana. Eikö kannattaisi
sinnitellä koettelemuksiemme ja ahdistustemme läpi saadaksemme tämän suuren pelastuksen ja
kaiken sen jälkeen tulevan?

The Lord has put it on my heart to always read completely through His Word at least once each
year. From that practice, it resulted in my producing the Awaken Bible Study Notes, a 4-volume
set correlating with each quarter’s readings. This is the link to Amazon for Volume 1 covering
January – March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1 – Luke 7):

Awaken Bible Study Notes series Volume 1

Following that year’s efforts, God gave me the “assignment” of writing a daily essay on what I had
read. That produced the 4-volume Awaken Bible Commentary and Reflections series. Here is
the link on Amazon to Volume 1, which covers January – March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1
– Luke 7):

Awaken Bible Commentary and Reflections series Volume 1

If these daily writings have been a blessing to you, I hope that you’ll acquire these books for further
study. My intent in all I write is to bring God the glory and to make His people think. Both
the Study Notes and the Commentary and Reflections delve into the prophetic and supernatural
nature of God’s Word, a combination you simply won’t find elsewhere. They attempt to show the
parallels to our times with the peril from the past when God’s people turn away from Him and His
commands. Scripture is very much a blueprint for today.
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