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JOHDANTO
*
MIKÄ ON KATEKISMUS?

P

aavali sanoo ”opettaakseni muitakin tahdon seurakunnassa puhua mieluummin viisi sanaa ymmärrykselläni,
kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä” (1 Kor. 14:19; vrt.
myös Gal. 6:6 ja Apt. 18:25). Katekismus tulee kreikankielisestä sanasta katecheo ja tarkoittaa opettaa tai ohjata. Sen
tarkoitus on opettaa kristillistä uskoa järjestelmällisesti.
Yleensä katekismukset, kuten tämäkin, on tehty kysymysja vastausmuodossa.

MIKSI KRISTILLISEN OPIN YMMÄRTÄMINEN
ON TÄRKEÄÄ JA EIKÖ KATEKISMUKSEN
KÄYTTÖ NOUSE “YKSIN RAAMATTU”PERIAATETTA VASTAAN?
”Olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin
muodolle, jonka johtoon te olette annetut.”
(Room. 6:17)
Ei välttämättä. Vaikka me vapaakristilliset saatamme
pitää sanaa katekismus kuivana oppiin liittyvänä asiana, joka tappaa Hengen, sen hyödyt ovat kuitenkin valtavat. Jotta
voi pelata shakkia tai jääkiekkoa, on ensin opeteltava pelin
termit ja säännöt. Näin pelistä tulee järkevää, tyydytystä
tuottavaa, mielekästä, mielenkiintoista ja ennen kaikkea siten oppii pelaamaan peliä, kuten sitä on tarkoitettu. Samalla
tavalla katekismus auttaa vastaamaan elämän peruskysymyksiin selvästi sekä määrittämään useita tärkeitä termejä
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kristillisessä uskossa, elämänkatsomuksessa ja elämässä. Se
antaa selkärangan elämälle.
Kaikkien katekismusten, niin tämänkin, opetukset tulee aina arvioida Raamatun Sanan valossa. Tämä katekismus ei millään lailla korvaa tai kyseenalaista Raamattua perimmäisenä auktoriteettina uskossa ja elämässä. Päinvastoin, se luo raameja Raamatun oikealle ymmärtämiselle.
Selkeä kristillisen opin opetus on edellytys terveelle
seurakunnalle (Apt. 2:42; 20:27; 2 Tim. 1:13; 2. Tess. 2:15)
ja sen tähden sitä vaaditaan paimenilta (Tiit. 1:9). Sen lisäksi, jokainen aikakausi tulee helposti sokeaksi oman aikansa
painotuksille ja unohtaa pidemmän ja laajemman kristillisen seurakunnan historian. Historialliset katekismukset auttavat antamaan perspektiiviä ja tervettä jatkuvuutta.
MIKÄ ON TÄMÄN KATEKISMUKSEN HISTORIA?

T

ämä Baptistikatekismus on kirjoitettu 1693 selkiinnyttämään ja yksinkertaistamaan vuosina 1677/1689 Lontoossa, Isossa-Britanniassa, ilmestynyttä uskontunnustusta
Second London Baptist Confession of Faith. Englannin Kirkon taholta alkanut painostus sai aikaan baptistien ja presbyteerien kasvavan yhteyden. Tämä uskontunnustus on saanut alkunsa protestanttisten baptistien keskuudessa, jotka
olivat saman mielisiä presbyteerien kanssa Kristuksen
Evankeliumista, mutta halusivat sisällyttää uskovien kasteen oppiinsa. Sen tähden se seuraakin Westministerin ja
Heidelbergin katekismuksia pelastusopiltaan, mutta on baptistinen seurakunta- ja kasteopetukseltaan. Tästä uskontunnustuksesta tuli yksi baptistihistorian tärkeimmistä. Siitä
otettiin useita uusintapainoksia pienine muutoksineen ja se
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toimi myös pohjana reformoidulle baptismille Yhdysvalloissa, jonka ensimmäisiä uskontunnustuksia oli Philadelhia
Baptist Confession (1742).
Tämä katekismus on siis tiivistys laajemmasta uskontunnustuksesta. Katekismuksen ovat kirjoittaneet pastorit
Benjamin Keach ja William Collins englantilaisen Baptistiyhdyskunnan toimeen antamana ja hyväksymänä.

Baptismin historia on lähtöisin uskonpuhdistusajan
Anabaptisteista, joiden rantautuminen Hollannista Englantiin sai aikaan useita separatistisia ryhmiä. Näiden Englantiin muodostuneiden seurakuntien pelastuskäsitys oli hyvin
pitkälle reformoitu (vaikka heidän keskuudessaan oli myös
”arminiolaisia” baptisteja), ja heidän ryhmäidentiteettinsä
muodostui erottuvaksi ja itsenäiseksi kaikenlaisesta maallisesta vallasta.
Toisin kuin joskus kuulee sanottavan, baptisteilla on
ollut uskontunnustuksia hyvinkin aikaisessa vaiheessa. Ensimmäisten Anabaptistien artiklat keskittyivät siihen, kuinka kristityn tulee elää (Discipline of the Church, How a
Christian ought to live, 1527), mutta ne ottavat myös kantaa joihinkin opinkohtiin (Short Confession of Faith in X X
articles by John Smyth, 1610). Varsinkin Englannin baptistit kirjoittivat jo aikaisessa vaiheessa uskontunnustuksiaan
selkiyttämään Kristuksen Evankeliumin julistusta ja opetusta (1644). Nämä uskontunnustukset eivät kuitenkaan toimineet auktoriteetteina kristittyjen tai seurakuntien elämässä,
vaan selkiyttivät baptistien paikkaa suhteessa valtionkirkkoon, toisiin protestanttisiin ryhmiin sekä myös toisiinsa.
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KUINKA TÄTÄ KATEKISMUSTA
VOIDAAN KÄYTTÄÄ?

V

aikka tämä suomennos on tietääkseni ensimmäinen
julkaistu suomalainen Baptistikatekismus, tämän
käännöksen perimmäinen tehtävä ei ole paikata aukkoa historiantutkimuksessa.
Rohkaisen kaikkia kristittyjä ja perheitä käyttämään
tätä katekismusta perhehartauksien apuna. Kokoa perheesi
yhteen säännöllisesti, käy 1-3 kysymystä läpi ja auta lapsiasi käsittelemään kysymykset ja vastaukset Raamatunjakeiden sekä pohdiskelun avulla. Älä vältä vaikeita kysymyksiä, joita katekismus käsittelee tai lapset kysyvät. Katekismuksen vastaukset eivät ole kokonaisvaltaisia, vaan antavat
lyhyen aloituspuheenvuoron. On hyvä käyttää Raamatunjakeita tukena vastaamaan, ilmaisemaan ja keskustelemaan
aiheesta. Opetuksen jälkeen laula yhdessä virsi tai laulu ja
rukoile omin sanoin sen totuuden kautta, jonka opitte yhdessä. Ota pienimmätkin mukaan hartauteen. Jo lukemaan
oppineet lapset voivat toimia lukijoina.

Jumala on määrännyt, että Hän tekee työtä Sanansa
kautta. Luota tähän Jumalan lupaukseen ja tuo perheesi Sanan kuuloon. Luota ja ihmettele, kuinka Jumala tekee työtään omaksi kunniakseen ja omien lastensa vapaudeksi ja
iloksi Hänen omalla tavallaan.
MILLÄ PERUSTEELLA
KOMMENTIT ON LAADITTU?

I

tse katekismuksen lisäksi olen sisällyttänyt lisäkommentteja vastauksien avuksi. Kommentit on tarkoitettu selkiinnyttämään vastauksia sekä auttamaan käytännön esi-8-

merkkien antamiseksi lapsille. Koska sain inspiraation tämän katekismuksen suomentamiseen ja kommenttien lisäämiseen lukiessani John Piperin samantyylistä kirjaa, olenkin osassa kommenteista käyttänyt avuksi hänen kommenttejaan, jotka on merkitty siteerausmerkein.
Katekismuksen loppuun olen liittänyt Isä Meidän rukouksen, Apostolisen Uskontunnustuksen, Kymmenen
Käskyä ja kaksi yhteistä synnintunnustusta. Rohkaisen
kaikkia perheenjäseniä muistamaan yhdessä nämä tärkeät
kristillisen uskon kohdat.
Espoossa, 1. Helmikuuta, 2014.
Kristuksen kunniaksi
ja Hänen seurakuntansa rakennukseksi,
Mikko Sivonen
P.s. Markus Kirla, Tuomo Luoto, Janne Saarela ja Hannu
Sehm ovat auttaneet suomennoksen oikoluvussa. He ovat
antaneet hyviä ja rakentavia ehdotuksia vanhan englannin
suomenkieliseen käännökseen. Silti vastuu käännöksestä ja
mahdollisista käännösvirheistä on minun. Lisäksi olen erittäin kiitollinen Markus Kirlalle, joka on auttanut kirjan taitto- ja painoprosessissa. Jouko Suomela on tehnyt oivat kannet. Raamatunkohdissa on käytetty vuoden 1933/38 Kirkkoraamattua.
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BAPTISTIKATEKISMUS
JUMALA & HÄNEN SANANSA
*
1. KYSYMYS: Kuka on kaikkein ensimmäinen ja paras kaikista olevista?
VASTAUS: Jumala on ensimmäinen ja paras kaikista olevista.
RAAMATTU: "Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen
lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä
olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa."
Jes. 44:6
KTS. MYÖS: 1 Sam. 2:2; Ps. 8:1; 96:4; 97:9.

2. KYSYMYS: Mikä on ihmisen perimmäinen tarkoitus?
VASTAUS: Ihmisen perimmäinen tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia Hänestä iankaikkisesti.
RAAMATTU: "Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä
hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi." 1 Kor. 10:31.

KTS. MYÖS: Ps. 16:11; 37:4; 73:25-26; Jes. 43:7.
KOMMENTTI: Kirkastaa / kunnioittaa ei tarkoita sitä, että Jumalasta jotenkin tulisi arvokkaampi tällä tavalla. Se tarkoittaa, että meidän tarkoituksemme tai päämäärämme on heijastaa Hänen kirkkauttaan ja kunniaansa.
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Kerro lapsille kuinka ihmiset etsivät nautintoa kaikissa tekemisissään elämässä. Se mistä nautimme, korottaa ja
kirkastaa aina objektia. Ts. kun sanon: ”tämä jäätelö on niin
makeaa”, ylistän jäätelöä siitä ilosta, mitä se tuo minulle.
Jumalassa on meidän suurin nautintomme. Ei ole olemassa
ristiriitaa suurimman ilomme ja Jumalan suurimman kunnian välillä. Tämä on valtava ilouutinen jokaiselle ihmiselle.

Vastaus voitaisiin myös muotoilla: ”Ihmisen perimmäinen
tarkoitus on kirkastaa Jumalaa nauttimalla Hänestä iankaikkisesti”.
3. KYSYMYS: Kuinka tiedämme, että on olemassa yksi Jumala?

VASTAUS: Ihminen luomistyönä luonnostaan ja Jumalan teot luomakunnassa kertovat, että Jumala on olemassa. Mutta
vain hänen Sanansa ja Henkensä kykenevät vaikuttavasti
paljastamaan Hänet meidän pelastukseksemme.
RAAMATTU: "Koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät
kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa."
2 Tim. 3:15.
KTS. MYÖS: Ps. 19:1-2; Matt. 11:27; Room. 1:18-20; 1 Kor.
1:21-24; 2:9, 10.
KOMMENTTI: Jumala on ilmoittanut itsensä kahdella tavalla:
Ensin on luonnollinen / yleinen ilmoitus, joka tulee luomakunnasta havaittavista asioista ja ihmisen omastatunnosta.
Kaikki ihmiset luonnostaan omistavat tämän ilmoituksen.
Auta lastasi ihmettelemään luomakunnan monimuotoisuutta
tarkastelemalla vaikka puun lehteä, leppäkerttua, kauran jyvää tai tähtien määrää.
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Toinen on erityinen ilmoitus, joka on pelastava ja tulee aina Jumalan Sanan kautta ja Hänen armon vaikutuksesta. Tämän seurauksena ihminen huomaa Jumalan arvon,
oman syntisyytensä sekä Jumalan pelastavan armon ja hyvyyden Kristuksessa. Jokainen ihminen on vastuussa omasta elämästään luonnollisen ilmoituksen kautta. Mutta luonnollinen ilmoitus ei ikinä kykene pelastamaan ihmistä. Erityinen ilmoitus on niillä, jotka Jumalan Hengen vaikutuksesta on vapautettu luonnollisesta sokeudesta Jumalaa kohtaan. Opeta lapsille selvästi tämä, koska muuten he saattavat luulla pelastuvansa yleisen ilmoituksen perusteella.
4. KYSYMYS: Mikä on Jumalan Sana?

VASTAUS: Vanhan ja Uuden Testamentin kirjoitukset, jotka
on annettu Jumalan inspiroimina, ovat Jumalan Sana, ainut
virheetön sääntö uskossa ja elämässä.
RAAMATTU: "Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan
Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi,
nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa."

2 Tim. 3:16, 17.
KTS. MYÖS: Jes. 8:20; Ps. 19:7-8; Matt. 5:17- 18; 2 Piet.
1:21; 1 Kor. 2:13.
KOMMENTTI: Raamatun Kirjoituksiin voi luottaa. Ne eivät
ikinä vie meitä väärälle polulle. Voit selvittää Vanhan ja
Uuden Testamentin eron esimerkiksi erottamalla ajan ennen
ja jälkeen Kristusta. Inspiraatio tarkoittaa, että Raamattu on
Jumalan henkeyttämä ja Hänen Henkensä on ohjannut ihmisiä kirjoittamaan heidän omalla kielellään. Raamattu on
100% Jumalan ja 100% ihmisen kirjoittama ja näin kokonansa totta.
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5. KYSYMYS: Kuinka tiedämme, että Raamattu on Jumalan
Sana?
VASTAUS: Raamattu itse todistaa olevansa Jumalan Sana
seuraavilla tavoilla: sen ”taivaallisella” opilla, kaikkien
osien yhtenäisyydellä, ja sen voimasta muuttaa syntisiä ja
rakentaa pyhiä ihmisiä. Mutta vain Jumalan Henki voi tehdä meidät kykeneviksi alistumaan Raamatulle Jumalan Sanana.
RAAMATTU: "Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi
ihmeitä." Ps.119:18
KTS. MYÖS: Ps. 19:7-9; 119:129; Joh. 16:13,14; Apt. 10:43;
26:22; 18:28; Room. 15:4; 1 Kor. 2:6-7,13-16; 2 Kor. 3:1417; 4:4, 6; Hebr. 4:12; 1 Joh. 2:20-27.
KOMMENTTI: Opeta lapsille, miksi me voimme luottaa Raamattuun. Uusi Testamentti perustuu silminnäkijätodistuksiin Kristuksesta, Hänen opetuksistaan, kuolemastaan ja
ylösnousemuksestaan ja on tiiviisti kiinni historiassa.
Vanha Testamentti on Jumalan kansan kertomus Jumalan uskollisuudesta viedä luomansa maailma ja ihmiset
vapautukseen synnistä, saatanasta ja kuolemasta. Kristuksen ylösnousemus on tästä todistus ja ensihedelmä.
6. KYSYMYS: Voivatko kaikki ihmiset käyttää Kirjoituksia?
VASTAUS: Kaikkia ihmisiä ei vain sallita, vaan käsketään ja
rohkaistaan lukemaan, kuulemaan ja ymmärtämään Kirjoituksia.
RAAMATTU: "Berean juutalaiset olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat Sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin."
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Apt. 17:11
KTS. MYÖS: Luuk. 16:29; Joh. 5:39; Apt. 8:28-30.
7. KYSYMYS: Mitä Kirjoitukset etupäässä opettavat?
VASTAUS: Kirjoitukset etupäässä opettavat, mitä ihmisen
tulee uskoa Jumalasta ja mitä Jumala ihmiseltä edellyttää.

RAAMATTU: "Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että
Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä Hänen nimessänsä." Joh. 20:31
KTS. MYÖS: Srn. 12:13; Apt. 24:14; 1 Kor. 10:11; 2 Tim
3:16, 17.

8. KYSYMYS: Kuka on Jumala?
VASTAUS: Jumala on Henki, ääretön, iankaikkinen ja muuttumaton Hänen olemuksessaan, viisaudessaan, voimassaan,
pyhyydessään, oikeudenmukaisuudessaan, hyvyydessään ja
totuudessaan.

RAAMATTU: "Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen." 1 Tim. 1:17
KTS. MYÖS: 2. Moos. 34:6, 7; 4. Moos. 23:19; Ps. 89:14;
90:2; 147:5; Joh. 4:24; Jaak. 1:17; Ilm. 4:8.
KOMMENTTI: ”Mitä ääretön tarkoittaa? Ei ole olemassa rajoja, kuinka suuri Hän on. Mitä iankaikkinen tarkoittaa?
Hänellä ei ole alkua tai loppua.” Keskustele siitä kuinka Jumala vastaa rukoukseen ja kuitenkaan Hän ei ikinä muutu.
Hänen luonteensa ei koskaan muutu ja Hänen tekonsa ovat
suunniteltuja jo ennen aikoja.
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9. KYSYMYS: Onko olemassa enemmän, kuin yksi Jumala?
VASTAUS: On olemassa vain yksi elävä ja todellinen Jumala.
RAAMATTU: "Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme,
Herra on yksi." 5. Moos. 6:4
KTS. MYÖS: Jer. 10:10; Ps. 96:4-5.

KOMMENTTI: On olemassa epäjumalia, jotka eivät kuitenkaan ole eläviä. Se mikä on tärkeintä ihmiselle, näyttää ihmisen ”jumalan”. Opeta lapsia erottamaan Jumala ja Hänen
lahjansa. Hänen lahjansa ovat hyviä, mutta ne voivat tulla
epäjumaliksi ihmisille.
10. KYSYMYS: Kuinka monta persoonaa on Jumalassa?
VASTAUS: Jumalassa on kolme persoonaa: Isä, Poika, ja Pyhä Henki. Ja nämä ovat yksi Jumala, yhtä olemukseltaan,
samanarvoisia voimassa ja kirkkaudessa.
RAAMATTU: "Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien
teidän kanssanne." 2 Kor. 13:14
KTS. MYÖS: Matt. 28:19; Joh 1:1; 10:30; 14:9; 20:28; Apt.
5:3,4; 1 Kor. 2:11; 8:6; Kol. 2:9; Hebr. 1:3, 8.
11. KYSYMYS: Mitkä ovat Jumalan tarkoitukset?

VASTAUS: Jumalan päämäärät ovat Hänen iankaikkisia tarkoituksiaan, Hänen tahtonsa mukaan, Hänen omaksi kunniakseen, jotka Hän on itse edeltä määrännyt tapahtumaan.
RAAMATTU: "Sillä Hänestä ja Hänen kauttansa ja Häneen
on kaikki; Hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen." Room.
- 15 -

11:36
KTS. MYÖS: Ef. 1:11; Dan. 4:35; Jes. 46:10; Ps. 115:3; Aamos 3:6.
KOMMENTTI: Opeta lapsille Jumalan suvereenin ja moraalisen tahdon ero. Jumalan suvereeni tahto tapahtuu aina. Mikään asia maailmassa ei tapahdu Hänen tahtonsa ulkopuolella. Toisaalta, Hänen moraalista tahtoaan rikotaan jatkuvasti.
Esimerkiksi auta selvittämään lapsellesi tämä koulussa tapahtuvan kiusauksen kautta. Toisen ihmisen kiusaaminen on vastoin Jumalan moraalista tahtoa ja sen tähden se
on syntiä. Kuitenkin kaikki asiat tapahtuvat Jumalan kaitselmuksen alla kasvattamaan meitä anteeksiantamuksessa,
armossa ja totuudessa.

LUOMINEN & KAITSELMUS
*
12. KYSYMYS: Kuinka Jumala toteuttaa Hänen suunnitelmansa?
VASTAUS: Jumala toteuttaa suunnitelmansa luomistyössään
ja kaitselmuksessaan.
RAAMATTU: "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne
ovat olemassa ja ovat luodut". Ilm. 4:11.
KTS. MYÖS: 1. Moos. 1:1; Matt 5:45; 6:26; Apt. 14:17: San.
16:9, 33; 19:21; 20:24; 21:1, 31.
13. KYSYMYS: Mikä on luomistyö?
- 16 -

VASTAUS: Jumala teki kaikki asiat tyhjästä - Hänen Sanansa
voimassa. Koko luomistyö oli hyvä.
RAAMATTU: "Alussa loi Jumala taivaan ja maan." 1 Moos 1:1,
31.
KTS. MYÖS: 2 Moos 20:11; Room. 4:17; Hebr. 11:3.
KOMMENTTI: Ennen luomistyötä Jumala oli pyhässä kolminaisuudessa yhteydessä itsensä kanssa. ”Sen tähden Hänen luomistyö on aina erilainen kuin meidän: me aloitamme aina Hänen luomistyöstänsä.”
Auta lapsia ihmettelemään ja hämmästelemään luomakunnan monimuotoisuutta ja kauneutta. Vie lapsesi luontoon
katselemaan vaahteranlehtiä, (vaikka videopelien pelaamisen
sijasta). Pyydä lapsia tekemään mustikka. He huomaavat, etteivät kykene siihen. Auta heitä näkemään, että he pystyvät tekemään mustikkapiirakan Jumalan luomista mustikoista. Tai
kuinka ihminen voi leipoa leivän Jumalan luomasta viljasta.
14. KYSYMYS: Kuinka Jumala teki ihmisen?

VASTAUS: Jumala teki ihmisen, miehen ja naisen, omaksi kuvakseen, tiedossa, vanhurskaudessa (oikeudenmukaisuudessa),
pyhyydessä sekä pitämään huolta muusta luomakunnasta.
RAAMATTU: "Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi Hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: ’Olkaa
hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut
ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet’". 1 Moos. 1:27-28.
KTS. MYÖS: Ef. 4:24; Kol. 3:10.
KOMMENTTI: ”Tämä ei tarkoita, että ihminen tietäisi kaiken,
- 17 -

mitä Jumala tietää tai että ihminen olisi vanhurskauden ja
pyhyyden lähde. Ihmiset kykenevät kuitenkin omistamaan
ja heijastamaan Jumalan tietoa, vanhurskautta ja pyhyyttä.
Tämä tapahtuu luottamisen ja rakkauden suhteessa Jumalaan sekä toisiin ihmisiin tavalla, joka on ainutlaatuinen
muihin luotuihin verrattuna”. Kerro esimerkkejä lapselle
siitä erosta, joka ihmisen ja eläimen välillä on.

Jumalan kuvaksi luominen tarkoittaa myös funktionaalista tehtävää, joka on kolmisäikeinen. Ensiksi, ihmiset
ovat luodut suhteessa Jumalaan edustamaan Häntä ja elämään kuuliaisina Hänelle. Toiseksi, ihmiset ovat luotuja
suhteessa toisiin ihmisiin rikastuttamaan ja rakastamaan lähimmäistä. Kolmanneksi, ihminen luotuna on velvollinen
pitämään luomakunnasta huolta ja varjelemaan sitä. Koska
tämä on Jumalan luomistarkoitus ihmisille, kerro ja kuvaile
lapselle, että tämä on hyvä elämä.
Mies ja nainen ovat tasa-arvoisia Jumalan kuvia, joilla on kuitenkin sekä luomisen että vapautuksen perusteella
toisistaan erilaiset ja toisiaan täydentävät roolit.
15. KYSYMYS: Mitkä ovat Jumalan kaitselmuksen työt?
VASTAUS: Jumalan kaitselmuksen työt ovat pyhiä, viisaita
ja voimakkaita, joiden kautta Hän pitää yllä ja säätää kaikkien luotujensa toimet.
RAAMATTU: "...ja joka, ollen Hänen kirkkautensa säteily ja
Hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa." Hebr 1:3.
KTS. MYÖS: Neh. 9:6; Ps. 103:19; Matt. 10:29-30; Kol. 1:17
KOMMENTTI: Puhu lapsesi kanssa ”onnesta". Onko sellaista
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olemassa maailmassa, jota Jumala ei kaitsisi? Painota sitä,
että kaikki asiat, nekin jotka aluksi vaikuttavat huonoilta,
vääriltä ja epäoikeudenmukaisilta, perimmiltään ovat Jumalan kaitselmuksen alla ja päätyvät Hänen salaisen tarkoituksensa kautta Jumalan kunniaksi ja Hänen lastensa hyödyksi
(5 Moos. 29:29, Snl. 16:33).

16. KYSYMYS: Minkä erityisen kaitselmuksen teon Jumala
teki ihmistä kohtaan luodessaan hänet?
VASTAUS: Kun Jumala loi ihmisen, Hän teki liiton hänen
kanssaan, että hän eläisi ja nauttisi kaikista luomistyön
eduista, ja että hän tulisi kuolemaan, jos hän hylkäisi kuuliaisuuden, joka tulisi uskosta. Jumala käski häntä olla syömättä Hyvän ja Pahan tiedon Puusta näin hyljäten lapsenkaltaisen riippuvuutensa Jumalasta kaikissa asioissa.
RAAMATTU: "Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet
Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja
Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista
muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". 1 Moos. 2:15-17
KTS. MYÖS: Room. 5:12; Gal. 3:12.
KOMMENTTI: ”Hyvän ja pahan tieto on kyky tehdä päätöksiä suvereenisti ja itsenäisesti ilman alistuneisuutta ulkopuolelle.”
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SYNTI & SEN SEURAUKSET
*
17. KYSYMYS: Jatkoivatko ensimmäiset vanhempamme
iloisessa kuuliaisuudessa, johon heidät oli luotu?
VASTAUS: Eivät, vaan haluten olla kuten Jumala ensimmäiset vanhempamme hylkäsivät uskon kuuliaisuuden, söivät
hedelmän, tekivät syntiä Jumalaa vastaan ja lankesivat pois
viattomuudesta, johon heidät luotiin.
RAAMATTU: "Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta
synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat
syntiä tehneet." Room. 5:12

KTS. MYÖS: 1 Moos. 3:1-7; Srn. 7:29.
18. KYSYMYS: Mitä on synti?
VASTAUS: Synti on rikkomus Jumalan ilmoittamaa tahtoa
vastaan. Jumalan ilmoittama tahto opettaa, että meidän tulee toimia täydellisessä pyhyydessä uskosta, joka lähtee sydämestä Jumalan kunniaksi.
RAAMATTU: "He, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole
Häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan
ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön
sydämensä on pimentynyt." Room.1:21
KTS. MYÖS: Matt 5:48; Room. 5:13; 1 Kor. 10:31; 1 Piet.
1:16; 1 Joh 3:4; 14:23.
KOMMENTTI: Synti on asenne, halu tai teko joka rikkoo Jumalan moraalisäännöksiä vastaan. Synnin olemukseen kuuluu, että se kunnioittaa ja palvoo enemmän luotua kuin
Luojaa. Synnin olemukseen kuuluu myös ylpeys omasta su- 20 -

vereenisuudesta, itsenäisyydestä ja paremmuudesta suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin.
Kerro esimerkkejä synneistä omasta elämästäsi lapsellesi tai aviopuolisollesi. Missä asioissa sinulla on taipumus ajatella itsesi parempana kuin toiset?
19. KYSYMYS: Mikä oli synti, jonka seurauksena ensimmäiset vanhempamme lankesivat siitä tilasta, johon heidät oli
luotu?
VASTAUS: Synti, jonka seurauksena ensimmäiset vanhemmat lankesivat tilasta, johon heidät oli luotu, oli kielletyn
hedelmän syöminen.
RAAMATTU: "Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä
ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös
miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi."
1 Moos. 3:6, 12, 13.
KOMMENTTI: Ensimmäisen synnin takana on ihmisen halu
olla suvereenin Jumalan kaltainen ja hallita omaa elämäänsä ilman alistumista hyvän Luojansa alle. Kysy esimerkkejä
lapsilta, kuinka tämä ilmenee elämässä.
20. KYSYMYS: Lankesiko koko ihmiskunta Adamin ensimmäisessä synnissä?

VASTAUS: Koko ihmiskunta, Aadamin jälkeläisinä sukupolvesta toiseen, teki syntiä hänessä ja lankesi hänen kanssaan
tämän ensimmäisessä synnissä.
RAAMATTU: "Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta
synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuole- 21 -

ma on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat
syntiä tehneet." Room. 5:12
KTS. MYÖS: 1 Kor. 15:21-22; Room. 5: 18-19.
KOMMENTTI: Aadamissa jokainen ihminen lankesi ja sen
seurauksena on kokonaisvaltaisesti ja totaalisesti moraalisesti korruptoitunut suhteessa Jumalaan. Jokainen ihminen
on luonnostaan Jumalan vihan alla siittämisestään alkaen
(Ef. 2:3; Joh.3:36). Sen tähden jokainen ihminen tarvitsee
uuden syntymän ja uuden sydämen, eikä pelkkää
”ratkaisua” Kristuksen puoleen.
21. KYSYMYS: Mihin tilaan ihmiskunta lankesi?
VASTAUS: Lankeemus toi koko ihmiskunnan synnin ja kurjuuden tilaan.
RAAMATTU: "Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään
tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki
ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja
ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia
niinkuin muutkin." Ef. 2:1-3
KTS. MYÖS: Jes. 53:6; 64:6; Ps. 51:5; Joh. 3:6-7; Room.
5:18-19; 7:18; 1 Kor. 2:14.
22. KYSYMYS: Mikä on sen tilan syntisyys, johon koko ihmiskunta lankesi?
VASTAUS: Sen tilan syntisyys, johon koko ihmiskunta lankesi, on Aadamin ensimmäisen synnin syyllisyys, alkuperäisen vanhurskauden puute, koko luonnon korruptoitunei- 22 -

suus (mitä yleisesti kutsutaan perisynniksi), ja kaikki ne todelliset synnit, jotka tulevat tämän luonteen seurauksena.
RAAMATTU: " Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös
yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi."
Room.5:19
KTS. MYÖS: Jes. 53:6; Ps. 51:5; Matt. 15:19; Room. 3:10;
Ef. 2:1.
23. KYSYMYS: Mihin kurjuuteen ihmiskunta lankesi Aadamin ensimmäisen synnin mukana?
VASTAUS: Lankeemuksessa koko ihmiskunta kadotti yhteyden Jumalaan ja joutui Hänen vihansa ja kirouksen alle. Ihmiskunta tehtiin vastuulliseksi tämän elämän kurjuudesta,
itse kuolemasta ja helvetin kivuista iankaikkisesti.
RAAMATTU: "Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." Room. 6:23

KTS. MYÖS: 1 Moos. 3:8, 24; Ps. 9:17; Matt. 25:41-46; Gal.
3:10; Ef. 2:3.
KOMMENTTI: Painota lapselle, että jokainen ihminen on
henkilökohtaisesti vastuussa omasta synnistään ja kirouksesta Jumalan edessä. Kerro esimerkkejä, kuinka meillä on
taipumus syytellä muita omista virheistämme.
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JUMALAN ARMO KRISTUKSESSA
*
24. KYSYMYS: Jättikö Jumala koko ihmiskunnan kadotukseen synnin ja kurjuuden tilassa?
VASTAUS: Jumala, Hänen pelkästä hyvästä tahdostaan, iankaikkisuudessa, valitsi ihmisiä iankaikkiseen elämään, teki
armon liiton vapauttaakseen heidät synnin ja kurjuuden tilasta ja tuodakseen heidät vapautuksen tilaan Vapahtajan
avulla.
RAAMATTU: "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin
kuin Hän ennen maailman perustamista oli Hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat Hänen edessään,
rakkaudessa." Ef. 1:3-4
KTS. MYÖS: Jer. 31:33; Apt. 13:48; Room. 5:21; 8:29-30;
9:11-12; 11:5-7; 2 Tess. 2:13.
KOMMENTTI: Armon liitto on Jumalan tekemä liitto Aabrahamin kanssa, jossa Hän takaa ja vakuuttaa tämän liiton
täyttymyksen. Koska Jumala teki siitä aloitteen ja lupasi
täyttää sen, se ei voi epäonnistua. Sen tähden armon liitto
on täynnä suloista toivoa.
Armon liitto on voimassa kaikille, jotka uskovat
Evankeliumin. Uskominen on Jumalan suvereenin armon
työ Hänen armollisen valintansa mukaan.
Armon liitto antaa toivoa kertoa Evankeliumi kaikenlaisille ihmisille ja kaikille kansoille, koska Jumalan liitto ei
tule epäonnistumaan, vaan se täyttää sen tehtävän, joka sille
on annettu. Kukaan ihminen ei ole Jumalan armon ulottu- 24 -

mattomissa, vaan armon liitto takaa, että Jumala kykenee
muuttamaan kaikkein epätodennäköisimmän ihmisen vihollisesta ystäväkseen.
Armon liitto on lähetystyön toivo ja motiivi, koska se
takaa ihmisten kaikista kansoista pelastuvan. Auta lapsiasi
kasvamaan ymmärryksessä liittyen koko maailman kansoihin (esim. www.wycliffe.fi tai www.joshuaproject.net).
25. KYSYMYS: Kuka on Jumalan valittujen Vapahtaja?
VASTAUS: Jumalan valittujen ainut Vapahtaja on Herra Jeesus Kristus. Hän on iankaikkinen Jumalan Poika, joka tuli
ihmiseksi. Kristus on ja tulee aina olemaan sekä Jumala että
ihminen, kahdessa eri luonnossa ja yhdessä persoonassa
iankaikkisesti.
RAAMATTU: " Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu."
Gal. 3:13
KTS.
3:16.

MYÖS:

Joh 1:14; Room. 9:5; Kol. 2:9; 1 Tim. 2:5;

26. KYSYMYS: Kuinka Kristus, joka on Jumalan Poika, tuli
ihmiseksi?
VASTAUS: Kristus, Jumalan Poika, tuli ihmiseksi ottamalla
itselleen konkreettisen ruumiin ja sielun. Hänet siitettiin Pyhän Hengen voimasta neitsyt Marian kohdussa ja syntyi
Mariasta kuitenkin ilman syntiä.
RAAMATTU: "Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme Hänen kirkkauttansa, senkaltaista
kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja Hän oli
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täynnä armoa ja totuutta." Joh. 1:14
KTS. MYÖS: Matt. 26:38; Luuk.1:31, 35; 2:52; Joh.12:27;
Kol. 2:9; Hebr. 2:14; 4:14; 7:26.
KOMMENTTI: Kysy lapsiltasi, kuinka voi olla mahdollista,
että näkymättömästä Jumalasta voi tulla ihminen? Ihmetelkää yhdessä inkarnaation ihmettä ja Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan. Kerro, kuinka Jeesus tuli palvelemaan ihmistä.
27. KYSYMYS: Mitä virkoja / tehtäviä Kristus suorittaa meidän puolesta Vapahtajanamme?
VASTAUS: Kristus, Vapahtajamme, suorittaa profeetan, papin ja kuninkaan virkoja, sekä nöyryytyksen että kirkkauden tilassa.
RAAMATTU: Ps. 2:6; Apt.3:22; Hebr. 5:6.
28. Kysymys: Kuinka Kristus suorittaa profeetan viran /
tehtävän puolestamme?

VASTAUS: Kristus suorittaa profeetan viran puolestamme
paljastamalla meille Sanallaan ja Hengellään Jumalan tahdon pelastukseen.
RAAMATTU: "Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun
kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu."
Apt.3:22
KTS. MYÖS: Joh. 1:18; 14:26; 15:15.
29. KYSYMYS: Kuinka Kristus suorittaa papin viran / tehtävän puolestamme?
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VASTAUS: Kristus suorittaa papin viran antamalla itsensä
kertakaikkiseksi uhriksi tyydyttämään Jumalan oikeudenmukaisuuden. Hän tuo meidät takaisin Jumalan luo ja rukoilee jatkuvasti meidän puolestamme Jumalan edessä.
RAAMATTU: "...niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan". Hebr.5:6
KTS. MYÖS: Room. 8:34; Ef. 5:2; Hebr. 2: 17; 7:25; 9:28;1
Piet. 2:24.
KOMMENTTI: Aadamin tehtävä ”viljellä ja varjella maata” (1 Moos. 2:15) oli papillinen tehtävä. Aadam, kuten
myöhemmin Israel, epäonnistui tässä tehtävässä. Kristus
viimeisenä Aadamina ja todellisena Israelina täytti tämän
tehtävän täydellisesti. Kun joudut ojentamaan lastasi, päätä
tilanne aina Evankeliumin julistukseen: Jeesus on ollut kuuliainen meidän puolestamme ja sen tähden me tarvitsemme
Häntä.
30. KYSYMYS: Kuinka Kristus suorittaa kuninkaan viran /
tehtävän puolestamme?
VASTAUS: Kristus suorittaa kuninkaan viran laittamalla
meidät alamaisiksi Hänelle, hallitsemalla, puolustamalla ja
estämällä sekä voittamalla kaikki vihollisensa.
RAAMATTU: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni". Ps.2:6
KTS. MYÖS: Ps. 110:1-2; Matt. 2:6; Luuk. 1:32-33; 1 Kor.
15:25.16.
KOMMENTTI: Aadamin tehtävä oli hallita kuninkaana Jumalan luomakuntaa Jumalan valtuuttamana suurlähettiläänä.
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Hän epäonnistui tässä tehtävässä kapinointinsa tähden. Viimeinen Aadam, Kristus, täytti myös tämän tehtävän kapinoitsijoiden puolesta.
31. KYSYMYS: Mitä tarkoitamme Kristuksen nöyryytyksellä?
VASTAUS: Kristuksen nöyryytyksellä tarkoitamme, että Hän
syntyi alhaisiin oloihin ja Hänet tehtiin lain alaiseksi. Hän
koki tämän elämän kaikki vaikeudet ja kärsimykset. Sen lisäksi Hän otti vastaan Jumalan vihan ja Hänet kirottiin ristinkuolemalla. Hänet haudattiin ja Hän maistoi kuolemaa
hetkellisesti.
RAAMATTU: "Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti." Fil.2:8
KTS. MYÖS: Jes. 53:3; Matt. 12:40; 27:46; Mark. 15:45-6;
Luuk. 2:7; 22:44; Gal. 4:4.
KOMMENTTI: Kerro lapsillesi likaisimmasta työstä, jota voit
kuvitella (Esim. likaisen vessan pesu). Kuka haluaisi tehdä
tällaisen työn? Iankaikkinen Jumala tuli ihmiseksi Kristuksessa, ja teki kaikkein likaisimman työn Hänen omiensa
puolesta.
Kristus on ainut ihminen, joka on ollut kuuliainen Jumalan moraalilaille, Kymmenelle Käskylle (aktiivinen kuuliaisuus), ja näin Hän on täydellinen uhri kärsimään syntisten ihmisten rangaistuksen ja kirouksen Jumalan edessä
(passiivinen kuuliaisuus). Painota lapsellesi, että ei ainoastaan Kristuksen kuolema, mutta myös Hänen täydellinen
elämänsä ovat elintärkeitä.
32. KYSYMYS: Mitä tarkoitamme Kristuksen korotuksella?
VASTAUS: Kristuksen korotuksella tarkoitamme, että Hän
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nousi kuolleista kolmantena päivänä, meni ylös taivaaseen
ja istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Kristus tulee tuomitsemaan maailman viimeisenä päivänä.
RAAMATTU: "Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että Hänet
haudattiin ja että Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä,
kirjoitusten mukaan." 1 Kor. 15:3-4
KTS. MYÖS: Mark. 16:19; Apt. 1:11; 17:31.
KOMMENTTI: Haasta lastasi miettimään Kristuksen ylösnousemusta. On tärkeää antaa jokaisen ihmisen painiskella
ylösnousemuksen historiallisuuden kanssa. Painota Kristuksen historiallista ja fyysistä ylösnousemusta.

PELASTUS
*
33. KYSYMYS: Kuinka meidät tehdään osallisiksi Kristuksen ostamasta vapautuksesta?
VASTAUS: Pyhä Henki vaikuttaa tekemällä meidät osallisiksi Kristuksen ostamasta vapautuksesta.
RAAMATTU: "Jeesus vastasi: 'Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi
päästä sisälle Jumalan valtakuntaan'." Joh. 3:5, 6

KTS. MYÖS: Tiit. 3:5, 6.
34. KYSYMYS: Kuinka Henki soveltaa Kristuksen ostaman
vapautuksen meille?
VASTAUS: Henki soveltaa Kristuksen ostaman pelastuksen
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meille, tuottamalla uskoa meissä ja näin yhdistämällä meidät Kristukseen vaikuttavan kutsun kautta.
RAAMATTU: " Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja." Ef. 2:8
KTS. MYÖS: Joh. 3:8; 6:64ss; Apt. 16:14; 18:27; Fil. 1:29; 1
Joh. 5:1.
35. KYSYMYS: Mikä on vaikuttava kutsu?
VASTAUS: Vaikuttava kutsu on Jumalan Hengen työ, kun
Hän vakuuttaa meidät synnistämme ja kurjuudestamme ja
avaa mielemme Kristuksen tuntemisella ja uudistaa meidän
tahtomme. Näin Hän vakuuttaa ja tekee meidät kykeneviksi
omistamaan Kristuksen, joka on tarjottu meille vapaasti
Evankeliumissa.
RAAMATTU: "Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet
viimeisenä päivänä." Joh. 6:44, 45
KTS. MYÖS: Hes. 36:26; Joh.16:8-11; Apt. 2:37; 26:18;
Room. 8:30; 1 Kor. 1:24; 12:3; 2 Tim. 1:9.
36. KYSYMYS: Mitä hyötyjä on jo tässä elämässä niille, jotka ovat vaikuttavasti kutsutut?
VASTAUS: Ne, jotka on kutsuttu vaikuttavasti, saavat tässä
elämässä ottaa vastaan vanhurskauttamisen, adoption Jumalan lapseksi, pyhityksen ja monia muita hyötyjä, jotka sisältyvät tai virtaavat tästä uudesta elämästä.
RAAMATTU: " Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa
Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja
vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi." 1 Kor.
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1:30
KTS. MYÖS: Room. 8:30-32; 1.Kor.6:11; Gal. 3:26; Ef. 1:5.
KOMMENTTI: Meidän tulee erottaa vaikuttava kutsu yleisestä kutsusta. Jumala käskee meitä kertomaan Evankeliumin
hyvä sanoma kaikille luoduille, mutta kaikki jotka kuulevat
Evankeliumin, eivät valitettavasti tule uskomaan. Mutta
kaikki, jotka ovat Jumalan vaikuttamina kutsutut, tulevat
luottamaan Kristukseen. ”Tämä kutsu luo, mitä se käskee.”
Kerro lapsellesi Jumalan voimasta, joka on kykenevä vaikuttamaan muutoksen kovimmassakin sydämessä. Rukoilkaa jonkun ystävän puolesta, että Jumala muuttaisi hänen
sydämensä.

37. KYSYMYS: Mitä tarkoittaa vanhurskauttaminen?
VASTAUS: Vanhurskauttaminen on Jumalan vapaan armon
teko, jossa Hän antaa anteeksi meidän syntimme, ja hyväksyy meidät täysin vanhurskaaksi Hänen näkökulmastaan.
Kristuksen vanhurskaus luetaan meidän hyväksemme. Vanhurskauttaminen otetaan vastaan yksin uskolla.
RAAMATTU: "Kaikki saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen
armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa." Room. 3:24.
KTS. MYÖS: Room.5:19; 2 Kor. 5:21; Gal. 2:16; Ef. 1:7; Fil.
3:9.

KOMMENTTI: Pue kaksi perheenjäsentä takkeihin ja kerro
esimerkissä, että toinen henkilöistä on Kristus ja toinen olet
sinä. Toinen ihminen esittää Kristusta, joka on aina ollut
kuuliainen isälle ja ottanut päälleen Isänsä vihan. Hänet on
puettu täydelliseen vanhurskauteen. Toinen ihminen esittää
jokaista syntistä, sinuakin, joka olet täynnä kapinallisuutta
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Jumalaa kohtaan ja kateutta lähimmäistä kohtaan. Pyydä
heitä sitten vaihtamaan takkeja. Näin Kristus ottaa syntisten
rikkeet ja rangaistuksen ja syntinen puetaan Kristuksen vanhurskauteen.
38. KYSYMYS: Mitä tarkoittaa adoptio?
VASTAUS: Adoptio on Jumalan vapaan armon teko, missä
meidät otetaan Jumalan lasten joukkoon ja meille annetaan
Hänen lastensa etuoikeudet.
RAAMATTU: " Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan,
Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä." Joh. 1:12

KTS. MYÖS: Room. 8:16, 17;1 Joh. 3:1.
KOMMENTTI: Kerro lapsellesi, kuinka Jumala tekee ihmisestä, joka on luonnostaan Jumalan vihollinen, Hänen lapsensa Kristuksen työn ansiosta.
39. KYSYMYS: Mitä tarkoittaa pyhitys?

VASTAUS: Pyhitys on Jumalan armon vapaa lahja, jonka
kautta meidän koko persoona uudistuu Jumalan kuvan kaltaiseksi. Pyhitys antaa meille myös kyvyn kasvavassa määrin kuolla synnille ja elää vanhurskaudelle.
RAAMATTU: "Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään
Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen
tähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen
Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen." 2 Tess. 2:13
KTS. MYÖS: Room. 6:11; Ef. 4:23, 24.
KOMMENTTI: On erittäin tärkeää erottaa vanhurskauttaminen ja pyhittyminen toisistaan. Pyhityksen perustus on van- 32 -

hurskauttaminen; ei toisin päin. Pyhitys on siis prosessi ja
muutos Kristuksen kaltaisuuteen, enemmän sellaiseksi ihmiseksi, joksi meidät luotiin. Pyhityksessä ihminen vapautuu itsekeskeisestä kapinoitsijasta hiljalleen Jumalan alle
alistuvaksi ja lähimmäistä rikastuttavaksi ja rakastavaksi ihmiseksi.

40. KYSYMYS: Mitä hyötyjä tässä elämässä saamme vanhurskauttamisesta, adoptiosta ja pyhityksestä?
VASTAUS: Hyödyt, joita saamme tässä elämässä ja jotka
virtaavat vanhurskauttamisesta, adoptiosta ja pyhityksestä,
ovat Jumalan rakkauden vakuutus, omantunnon rauha, yhteys Kristukseen, ilo Pyhässä Hengessä, armossa kasvaminen, rukouksen etuoikeus ja kestävyys loppuun saakka.
RAAMATTU: "Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on
iankaikkinen elämä." 1 Joh. 5:13
KTS. MYÖS: Snl. 4:18; Joh. 15:7; Room. 5:1-5; 14:17; 1
Kor. 1:9;1 Piet. 1:5.
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YLÖSNOUSEMUS
*
41. KYSYMYS: Mitä hyötyjä uskovat saavat Kristuksessa
kuollessaan?
VASTAUS: Kuolemassa uskovien sielut tehdään täydellisiksi
pyhyydessä ja he menevät välittömästi kirkkauteen. Heidän
ruumiinsa lepäävät rauhassa haudoissa ylösnousemukseen
asti.
RAAMATTU: " Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä:
halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä
se olisi monin verroin parempi." Fil. 1:23
KTS. MYÖS: Hebr. 12:23; 2 Kor. 5:8; Luuk. 23:43; 1 Tess.
4:14; Jes. 57:2; Job 19:26.
KOMMENTTI: Käykää yhdessä perheenä vierailemassa jonkun vanhan ihmisen luona ja rohkaiskaa häntä Kristuksen
ylösnousemuksen valossa.
42. KYSYMYS: Mitä hyötyjä uskovat saavat Kristukselta
ylösnousemuksessa?
VASTAUS: Ylösnousemuksessa uskovat nostetaan kirkkauteen; heidät tullaan julkisesti huomioimaan ja päästämään
vapaaksi viimeisellä tuomiolla. Heidät tehdään täydellisesti
siunatuiksi ja he ovat täydessä Jumalan ilossa ja tyytyväisyydessä koko iankaikkisuuden.
RAAMATTU: "Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme Hänen kaltaisikseen, kun Hän ilmestyy, sillä me
saamme nähdä Hänet sellaisena, kuin Hän on." 1 Joh. 3:2
KTS.

MYÖS:

Matt. 10:32; 1 Kor. 15:42, 43; Fil. 3:20, 21; 1
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Tess. 4:17.
KOMMENTTI: Kerro lapsellesi, kuinka Jumala on luvannut
palauttaa koko luomakunnan ennalleen Kristuksen toisen
tulemisen jälkeen. Uudistettu luomakunta ja ihmisten ylösnousemusruumiit tulevat heijastamaan sitä elämää, jonka
Jumala loi. Keskustele lapsen kanssa taivaasta täydellisenä
ja harmonisena ja konkreettisena paikkana, jossa Jumala
hallitsee Kristuksessa ja kaikki kristityt ovat kokonaisuudessaan vapautetut synnin iljettävyydestä. On hyvä tehdä
tavaksi mietiskellä taivasta.
43. KYSYMYS: Mitä tulee tapahtumaan pahoille kuolemassa?

VASTAUS: Pahojen sielut heitetään kuolemassa helvetin
kärsimyksiin. Heidän ruumiinsa pysyvät haudoissa ylösnousemuspäivään saakka ja tuomion suurta päivää varten.
RAAMATTU: "...ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet,
elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen." Joh. 5:29
KTS. MYÖS: Dan. 12:2; Luuk. 16:22-4; Ilm. 20:11- 15.
44. KYSYMYS: Mitä tullaan tekemään pahoille tuomiopäivänä?
VASTAUS: Tuomiopäivänä pahojen ruumiit, jotka nostetaan
haudoista, yhdessä heidän sielujensa kanssa, tullaan tuomitsemaan kauhistuttaviin kärsimyksiin yhdessä paholaisen ja
hänen enkeleidensä kanssa.
RAAMATTU: Dan. 12:2; Matt. 25:41; Joh. 5:28, 29; 2 Tess.
1:9; Ilm. 20:14-15.
- 35 -

LAKI & SEN TEHTÄVÄT
*
45. KYSYMYS: Mitä Jumala odottaa ihmiseltä?
VASTAUS: Jumala odottaa ihmiseltä kuuliaisuutta, joka tulee uskosta.

RAAMATTU: Room. 1:5; 16:26; 15:18; Gal. 5:6; 1 Tess. 1:3;
2 Tess. 2:11.
46. KYSYMYS: Mitä Jumala aluksi ilmoitti ihmiselle kuuliaisuuden säädökseksi?
VASTAUS: Ensimmäinen säädös, jonka Jumala ihmiselle ilmoitti kuuliaisuutta varten, oli moraalinen laki.
RAAMATTU: Room. 2:14; 15; 5:13, 14.
47. KYSYMYS: Missä on uskon kuuliaisuus annettu tiivistettynä?

VASTAUS: Kymmenen Käskyä on yhteenveto uskon kuuliaisuudesta.
RAAMATTU: 2. Moos. 34:28; 5. Moos. 10:4; Room. 9:32;
Hebr. 3:18-19; 4:2.
48. KYSYMYS: Miten Kymmenen Käskyä voidaan tiivistää?
VASTAUS: Kymmenen Käskyä voidaan tiivistää seuraavasti:
Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko
sielustasi, koko voimastasi ja koko mielestäsi; ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
RAAMATTU: Matt. 22:36-40; Mark. 12:28-33.
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49. KYSYMYS: Mitkä ovat Kymmenen Käskyn alkusanat?
VASTAUS: Kymmenen Käskyn alkusanat ovat: ”Minä olen
Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta,
orjuuden pesästä.”
RAAMATTU: 2 Moos. 20:2.

50. KYSYMYS: Mitä Kymmenen Käskyn alkusanat opettavat meille?
VASTAUS: Kymmenen Käskyn alkusanat opettavat meille,
että Jumala on Herra, armollinen Vapahtaja, jonka käskyt
ovat meidän parhaaksi. Hän ei ole tarkoittanut, että olisimme riippuvaisia itsestämme pitäessämme niitä, vaan että
luotamme Hänen armoonsa ja voimaansa.
RAAMATTU: 5 Moos. 10:13, 16; 30:6.
KOMMENTTI: Jumalan moraalilain, Kymmenen Käskyn,
tehtävä on kolmijakoinen. Ensimmäiseksi (1), ne kertovat
millaisessa suhteessa Jumala on luonut meidät itseensä ja
suhteessa toisiin ihmisiin. Toiseksi (2), ne johdattavat meidät Kristuksen luokse, koska huomaamme epäonnistuvamme niiden noudattamisessa. Kolmanneksi (3), ne toimivat
normina kristittyjen kasvussa. Kymmenellä Käskyllä ei ole
ikinä voimaa pelastaa ihmistä, vaan ne kertovat ainoastaan
ohjeen elää.

51. KYSYMYS: Mikä on ensimmäinen käsky?
VASTAUS: Ensimmäinen käsky on: ”Ä lä pidä muita jumalia
minun rinnallani”
RAAMATTU: 2 Moos. 20:3.
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52. KYSYMYS: Mitä ensimmäinen käsky vaatii?
VASTAUS: Ensimmäinen käsky vaatii meitä tuntemaan ja
ymmärtämään Jumalan olevan ainut todellinen Jumala sekä
palvomaan ja kirkastamaan Häntä sen tähden.
RAAMATTU: 5. Moos. 26:17; Joos. 24:15; 1 Aika. 28:9; Ps.
29:2; Matt. 4:10.
53. KYSYMYS: Mitä ensimmäinen käsky kieltää?
VASTAUS: Ensimmäinen käsky kieltää meitä olemasta palvomatta ja kirkastamatta todellista Jumalaa Jumalana; se
myös kieltää meitä antamasta ylistystä ja kunniaa kenellekään muulle.

RAAMATTU: Joos. 24:27; Ps. 14:1; Room. 1:20-21, 25.
54. KYSYMYS: Mitä erikoisesti tarkoitetaan sanoilla,
”Minun rinnallani”, ensimmäisessä käskyssä?
VASTAUS: Sanoilla ”minun rinnallani” ensimmäisessä käskyssä opetetaan, että Jumala, joka näkee kaikki asiat, huomaa ja on tyytymätön siihen syntiin, että pidetään muita jumalia.
RAAMATTU: 5. Moos. 30:17, 18; Ps. 44:20-21; 90:8.
55. KYSYMYS: Mikä on toinen käsky?

VASTAUS: Toinen käsky on: “Ä lä 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
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neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen
laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.”
RAAMATTU: 2 Moos. 20:4-6.
56. KYSYMYS: Mitä toinen käsky vaatii?

VASTAUS: Toinen käsky vaatii, että otamme vastaan, huomioimme ja pidämme puhtaana ja kokonaisuudessaan kaikki palvontaan liittyvät asiat, jotka Jumala on Sanassaan
määrännyt.
RAAMATTU: 5. Moos. 12:32; 32:46; Matt. 28:20.

57. KYSYMYS: Mitä toinen käsky kieltää?
VASTAUS: Toinen käsky kieltää palvomasta Jumalaa kuvien
kautta tai millään sellaisella tavalla, joka vie sydämemme
pois Hänen kirkkaudesta eikä Hänen kirkkauttaan kohti.
RAAMATTU: Room. 1:22, 23; 5. Moos. 4:15, 16; Kol. 2:18;
3:17; 1 Kor. 10:31.23
58. KYSYMYS: Mitkä ovat syyt, jotka on lisätty toiseen käskyyn?
VASTAUS: Jumalan pyhä kateus Hänen omaan nimeensä ja
Hänen kiivautensa, joka Hänellä on itsensä palvontaa kohtaan, ovat syyt, jotka on lisätty toiseen käskyyn.
RAAMATTU: 2. Moos. 20:4-6; 34:14; 1 Kor. 10:22.
59. KYSYMYS: Mikä on kolmas käsky?
VASTAUS: Kolmas käsky on: “Ä lä turhaan lausu Herran, si- 39 -

nun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä,
joka Hänen nimensä turhaan lausuu.”
RAAMATTU: 2. Moos. 20:7.
60. KYSYMYS: Mitä kolmas käsky vaatii?
VASTAUS: Kolmas käsky vaatii Jumalan nimen pyhää ja
kunnioittavaa käyttöä koskien kaikkia Hänen nimiään, ominaisuuksiaan, tekojaan ja sanojaan.
RAAMATTU: Ps. 29:2; 111:9; 138:2; 5. Moos. 32:1-4; 28:58
-59; Matt. 6:9; Saarn. 5:1; Job 36:24; Ilm. 4:8; 15:3, 4.
61. KYSYMYS: Mitä kolmas käsky kieltää?

VASTAUS: Kolmas käsky kieltää kaiken kiroilun ja sellaisen
väärinkäytön, jonka Jumala on tehnyt tiettäväksi.
RAAMATTU: 2 Moos. 20:7; 3 Moos. 20:3; 19:12; Jes. 52:5;
Mal. 1:6, 7; Matt. 5:34-37.
KOMMENTTI: Tämä käsky myös vaatii meitä pitämään kaikki lupauksemme. Jokainen lupaus on tehty Jumalan edessä.
Keskustele lapsesi kanssa lupausten tärkeydestä. Kerro
myös epäonnistumisistasi lapsille.
62. KYSYMYS: Miksi seuraus on lisätty kolmanteen käskyyn?

VASTAUS: Syy kolmannen käskyn rikkomisesta koituvan
seurauksen lisäykseen on, että vaikka tämän käskyn rikkojat saattavat karata ihmisten rangaistukselta, Herra meidän
Jumalamme ei päästä heitä Hänen oikeudenmukaisesta tuomiostaan.
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RAAMATTU: 2. Moos. 20:7; 5. Moos. 28:58, 59; Mal. 2:2.
63. KYSYMYS: Mikä on neljäs käsky?
VASTAUS: Neljäs käsky on: “Muista pyhittää lepopäivä.
Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta
seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, Sapatti; silloin
älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai
juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.
Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren
ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän
lepäsi; sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.”
RAAMATTU: 2. Moos. 20:8-11.
64. KYSYMYS: Mitä neljäs käsky vaatii?
VASTAUS: Neljäs käsky vaatii pidettävän pyhänä Jumalalle
sellaiset ajat, kuin Hän on Sanassaan määrännyt, eritoten
yhden päivän seitsemästä olevan pyhä Sapatti Hänelle.

RAAMATTU: 3. Moos. 19:30; 5. Moos. 5:12.
65. KYSYMYS: Minkä päivän seitsemästä Jumala on määrännyt olemaan viikoittainen Sapatti?
VASTAUS: Maailman luomisesta Kristuksen ylösnousemukseen Jumala määräsi seitsemännen päivän olevan viikoittainen Sapatti. Kristuksen ylösnousemuksesta aina maailman
loppuun asti viikon ensimmäinen päivä on kristitty Sapatti.
RAAMATTU: 1. Moos. 2:3; Joh. 20:19; Apt. 20:7; 1 Kor.
16:1, 2; Ilm. 1:10.
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66. KYSYMYS: Kuinka Sapatti tulee pyhittää?
VASTAUS: Yksi päivä seitsemästä tulee pyhittää yhteiseen
Jumalanpalvelukseen ja muunlaisiin hengellisiin tehtäviin,
jotka auttavat sielua lepäämään Jumalassa ja elämään Hänen nimelleen. Sen tulisi tuottaa fyysistä virvoitusta ja auttaa muina viikonpäivinä palvelemaan Kristusta.
RAAMATTU: 3. Moos. 23:3; Jes. 58:13, 14; Matt. 12:1-14;
Mark. 2:27; Room. 14:5-6.
67. KYSYMYS: Mitä neljäs käsky kieltää?
VASTAUS: Neljäs käsky kieltää olla kunnioittamatta Herran
Päivää tekemisillä tai ajatuksilla, jotka vievät sielun pois
hengellisestä virvoittumisesta tai estävät ruumiin energian
uudistumisen tai vievät mielen pois Sapatin levosta Herrassa.
RAAMATTU: Neh. 13:15, 17; Jer. 17:21; Hes. 22:26; 23:38;
Mark. 2:23-28; Apt. 20:7; Room. 14:5-6.

68. KYSYMYS: Mitkä ovat syyt, jotka on liitetty neljänteen
käskyyn?
VASTAUS: Syyt, jotka on lisätty neljänteen käskyyn ovat:
Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja lepäsi seitsemännen päivän sekä siunasi Sapatin.
RAAMATTU: 1. Moos. 2:2, 32; Moos. 20:9-11; 31:16, 17.
69. KYSYMYS: Mikä on viides käsky?
VASTAUS: Viides käsky on: “Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että
kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi,
sinulle antaa.”
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RAAMATTU: 2. Moos. 20:12.
KOMMENTTI: Kerro lapsellesi siitä hienosta Jumalan viisaudesta, jolla Hän on antanut lapselle vanhemmat. Jumalan hyvä
suunnitelma on, että lapset täyttävät tämän käskyn olemalla
kuuliaisia vanhemmilleen ja aikuiset täyttävät tämän käskyn
pitämällä huolen ikääntyvistä vanhemmistaan.

70. KYSYMYS: Mitä viides käsky vaatii?
VASTAUS: Viides käsky vaatii meitä kunnioittamaan ja olemaan kuuliaisia ja toimimaan niissä tehtävissä, jotka on määrätty erilaisissa auktoriteetin tai alaisen rooleissa.
RAAMATTU: 3. Moos. 19:32; Room. 12:10; 13:1; Ef. 5:21-22;
6:1, 5, 9; Kol. 3:19-22;1 Piet. 2:17; 1.Tess. 5:12; Hebr. 13:7,
17.
KOMMENTTI: Kerro lapsillesi, että kaikilla ihmisillä on auktoriteetteja elämässä. Työnantajat, opettajat, poliisit jne. Nämä
ovat osa Jumalan hyvää suunnitelmaa. Kuvaile omaa suhdettasi auktoriteetteihin.
71. KYSYMYS: Mitä viides käsky kieltää?
VASTAUS: Viides käsky kieltää olla huomioimatta, loukkaamatta, antamatta kunniaa tai velvollisuutta, mikä kuuluu jokaiselle heidän erilaisissa asemissa ja ihmissuhteissa.
RAAMATTU: Snl. 30:17; Room. 13:7, 8.
72. KYSYMYS: Mikä on viidennen käskyn lisäyksen syy?
VASTAUS: Syy, joka on lisätty viidenteen käskyyn on pitkän ja
hedelmällisen elämän lupaus kaikille, jotka pitävät tämän käskyn, (kunhan se palvelee Jumalan kirkkautta ja niiden iloa, jot- 43 -

ka pitävät tämän käskyn).
RAAMATTU: 2. Moos. 20:20; Ef. 6:2, 3.
73. KYSYMYS: Mikä on kuudes käsky?
VASTAUS: Kuudes käsky on: “Ä lä tapa”
RAAMATTU: 2. Moos. 20:13.
74. KYSYMYS: Mitä kuudes käsky vaatii?
VASTAUS: Kuudes käsky vaatii meitä kaikkia laillisia tapoja
noudattaen säilyttämään oman sekä toisten elämän.
Raamattu: Ps. 82:3, 4; Snl. 24:11, 12; Apt. 16:28; Ef. 5:29,
30.
75. KYSYMYS: Mitä kuudes käsky kieltää?
VASTAUS: Kuudes käsky kieltää meitä ottamasta oman tai
naapurimme hengen epäoikeudenmukaisesti. Se kieltää
myös kaikki asenteet ja teot, jotka vievät tähän suuntaan.

RAAMATTU: 1 Moos. 4:10, 11; 9:6; Matt. 5:21-26.
76. KYSYMYS: Mikä on seitsemäs käsky?
VASTAUS: Seitsemäs käsky on: ”Ä lä tee huorin.”
RAAMATTU: 2 Moos. 20:14.

KOMMENTTI: Kerro lapsellesi Jumalan luomasta avioliittosuhteesta miehen ja naisen välillä. Jumala on viisaudessaan
ja hyvyydessään luonut uskollisen ihmissuhteen miehen ja
naisen välille, jossa voi harjoittaa nautinnollista intimiteettiä keskenään. Riippuen lastesi iästä, älä kainostele puhua
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avoimesti seksin hienosta lahjasta ja kuinka se kuuluu avioliittoon. Rukoile ääneen lastesi tulevien puolisoiden puolesta.
77. KYSYMYS: Mitä seitsemäs käsky vaatii?
VASTAUS: Seitsemäs käsky vaatii meitä säilyttämään oman
ja naapurimme puhtauden sydämessä, puheessa, ja käyttäytymisessä.
RAAMATTU: Matt. 5:28; 1 Kor. 6:18; 7:2; 2 Tim. 2:22; 1
Piet. 3:2.
78. KYSYMYS: Mitä seitsemäs käsky kieltää?

VASTAUS: Seitsemäs käsky kieltää kaikki epäpuhtaat ajatukset, sanat ja toiminnot.
RAAMATTU: Job 31:1; Matt. 5:28-32; Room.13:13; Ef. 5:3,
4; Kol. 4:6.
79. KYSYMYS: Mikä on kahdeksas käsky?
VASTAUS: Kahdeksas käsky on: ”Ä lä varasta.”
RAAMATTU: 2 Moos. 20:15.
80. KYSYMYS: Mitä kahdeksas käsky vaatii?
VASTAUS: Kahdeksas käsky vaatii meitä etsimään laillisia
ja hyviä tapoja tehdä työtä, jotta meidän tarpeemme tulevat
täytetyiksi, ja että voimme hankkia niille, jotka eivät voi
hankkia itselleen.
RAAMATTU: Ef. 4:28; Snl. 27:23; 3. Moos. 25:35; 5 Moos.
15:10; 22:1-4.
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81. KYSYMYS: Mitä kahdeksas käsky kieltää?
VASTAUS: Kahdeksas käsky kieltää meiltä kaiken, mikä
epäoikeudenmukaisesti evää tai vähentää toisen ihmisen
omaisuutta tai tavaroita.
RAAMATTU: Mal. 3:8; Room. 13:7; Ef. 4:28.
KOMMENTTI: Tunnusta lapsellesi jokin tekemäsi varkaus, ja
kysy lapseltasi onko hän ikinä varastanut mitään.
82. KYSYMYS: Mikä on yhdeksäs käsky?
VASTAUS: Yhdeksäs käsky on: ”Ä lä sano väärää todistusta
lähimmäisestäsi.”
RAAMATTU: 2 Moos. 20:16.
83. KYSYMYS: Mitä yhdeksäs käsky vaatii?
VASTAUS: Yhdeksäs käsky vaatii meitä pitämään kiinni totuudesta ja edistämään sitä ihmisten välillä. Meidän tulee
myös auttaa säilyttämään naapurimme ja oma hyvä nimi ja
maine.
RAAMATTU: Snl. 14:5, 25:29; Saarn. 7:1; Sak. 8:16; Apt.
25:10; 3 Joh. 12.
84. KYSYMYS: Mitä yhdeksäs käsky kieltää?
VASTAUS: Yhdeksäs käsky kieltää kaiken, mikä ei kunnioita totuutta, tai vahingoittaa omaa tai naapurimme nimeä.
RAAMATTU: Ps. 15:3; Ef. 4:25; 2 Kor. 8:20, 21.
KOMMENTTI: Kerro lapsellesi esimerkkejä, kuinka tätä käskyä voi pitää ja rikkoa. Kerro omista virheistäsi juoruilun
suhteen ja omasta tarpeestasi Kristuksen työlle.
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85. KYSYMYS: Mikä on kymmenes käsky?
VASTAUS: Kymmenes käsky on: ”Ä lä himoitse lähimmäisesi taloa, vaimoa, älä hänen palvelijaa, hänen härkäänsä,
hänen aasiansa tai mitään, mikä on hänen.”
RAAMATTU: 2 Moos. 20:17.

86. KYSYMYS: Mitä kymmenes käsky vaatii?
VASTAUS: Kymmenes käsky vaatii tyytyväisyyttä omassa
asemassamme, oikeaa ja rakkaudellisen hengen asennetta
lähimmäistämme kohtaan ja kaikkea kohtaan, mikä on hänen.
RAAMATTU: 3. Moos. 19:18; Room. 12:15; 1 Kor. 13:4-7; 1
Tim. 6:6; Hebr. 13:5.
87. KYSYMYS: Mitä kymmenes käsky kieltää?
VASTAUS: Tunnustakaa toisillenne asioita, joista olette olleet kateellisia. Kymmenes käsky kieltää meitä valittamasta
siinä tilassa, jossa olemme. Se myös kieltää meitä olemasta
kateellisia tai ahnehtimasta sitä hyvää, mitä lähimmäisellämme on. Emme myöskään saa tuntea voimakkaita halun
tunteita mitään sellaista kohtaan, mikä on hänen.
RAAMATTU: 1 Kor. 10:10; Gal. 5:26; Kol. 3:5; Jaak. 5:9.
KOMMENTTI: Vietä hetki antaaksesi kiitosta kaikesta hyvästä, jonka Jumala on suonut. Kadehtimisen vastakohta on
kiitollisuus siitä hyvästä, mitä sekä itse että muut saavat kokea.
88. KYSYMYS: Onko kukaan ihminen kykenevä täydellisesti
pitämään Jumalan käskyt?
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VASTAUS: Kukaan ihminen ei syntiinlankeemuksen jälkeen
ole kykenevä tässä elämässä pitämään täydellisesti Jumalan
lakia, vaan päivittäin me jäämme sekä sisäisestä että ulkoisesta täydellisyydestä.
RAAMATTU: "Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me
eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä." 1 Joh. 1:8
KTS. MYÖS: 1 Moos. 6:5; 8:21; Srn. 7:20; Room. 3:23;
7:15; Fil. 3:12; Jaak. 3:2, 8.
89. KYSYMYS: Mikä on Lain tehtävä syntiinlankeemuksen
jälkeen?
VASTAUS: Lain tehtävä syntiinlankeemuksen jälkeen on
paljastaa Jumalan täydellinen vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus, niin että Hänen omansa tuntevat uskon tien, joka
johtaa elämään, ja että jumalattomat tulevat synnintuntoon
ja tuodaan Kristuksen luokse pelastukseen.
RAAMATTU: "Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja
Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme." Gal.
3:22, 24
KTS. MYÖS: Ps. 19:7-11; Luuk. 10:25-28; Room. 3:20, 31;
7:7; 8:13; 9:32; 12:2; Tiit. 2:12-14; 1 Tim. 1:8.
90. KYSYMYS: Ovatko kaikki Lain rikkomukset yhtä pahoja?

VASTAUS: Jotkut synnit itsessään ovat pahempia tai raskauttavampia Jumalan ja ihmisten edessä, kuin toiset.
RAAMATTU: "Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei
ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle
elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi.
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On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi
rukoiltava." 1 Joh. 5:16
KTS. MYÖS: Hes. 8:13; Joh. 19:11.
91. KYSYMYS: Mitä jokainen synti ansaitsee?
VASTAUS: Jokainen synti ansaitsee Jumalan vihan ja kirouksen sekä tässä että tulevassa elämässä.
RAAMATTU: "Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin,
ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: ’Kirottu olkoon
jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain
kirjassa, niin että hän sen tekee"’. Gal. 3:10
KTS. MYÖS: Ps.11:6; Snl. 3:33; Ef. 5:6; Ilm. 21:8.

USKO KRISTUKSEEN & PARANNUS
*
92. KYSYMYS: Mitä Jumala vaatii meiltä paetaksemme Hänen vihaansa ja kirousta, jonka syntimme on aiheuttanut?

VASTAUS: Paetaksemme Jumalan vihaa ja kirousta, jonka
syntimme on meille aiheuttanut, Jumala vaatii meiltä uskoa
Jeesukseen Kristukseen ja parannusta elämässä. Tämän lisäksi Hän käskee niiden ulkoisten ja yleisten tapojen käyttöä, jotka Kristus on kommunikoinut meille vapautuksen
eduiksi.
RAAMATTU: "Olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen." Apt.
20:21
KTS. MYÖS: Apt.16:30-31; 17:30.
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93. KYSYMYS: Mitä on usko Jeesukseen Kristukseen?
VASTAUS: Usko Jeesukseen Kristukseen on pelastavaa armoa, jonka avulla me otamme Hänet vastaan luottaen yksin
Häneen pelastuaksemme, ja uskomme Häneen syntien anteeksisaamiseksi. Kristus ohjaa meitä iankaikkiseen iloon
Hänen jumalallisen voiman ja sovittavan kuoleman perusteella.
RAAMATTU: " ...ja minun havaittaisiin olevan Hänessä ja
omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee,
vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella." Fil. 3:9
KTS. MYÖS: Matt. 14:31; Joh.1:12; 6:35; Gal. 2:15-16, 20;
Hebr. 10:39.
94. KYSYMYS: Mitä on parannuksen teko, joka tuo elämän?
VASTAUS: Parannus elämään on pelastava armo, jossa syntinen, ymmärtäen Jumalan armon Kristuksessa, todellisessa
synnintunnossa, surulla ja vihalla syntiä kohtaan kääntyy
synnistä Jumalan puoleen ja uuteen kuuliaisuuteen.
RAAMATTU: "Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman." 2.
Kor. 7:10, 11
KTS.
6:18.

MYÖS:

Jer. 31:18, 19; Joel 2:13; Apt. 2:37; Room.

KOMMENTTI: ”Kun näemme Jumalan pyhyyden ja armon
Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, me kadumme syntejämme. Me suremme syntejämme. Mitä enemmän
surua, sitä enemmän nautintoa ja mielihyvää.” -John Piper
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”Parannus on syvää surua omasta synnistä, jonka Jumala vaatii tarpeellisena pelastukseen. Kuitenkin tämä itsessään tarkoittaa myös iloa. Parannus synnistä on suru, joka nousee Jumalan erinomaisuuden ja armon näkemisestä…. On mahdotonta nähdä jotain itselleen erinomaista ja
olla tarttumatta siihen ilolla. On myöskin mahdotonta olla
ensin vaikuttumatta Jumalan armosta ja rakkaudesta ja Hänen halustaan olla armollinen meille ja rakastaa meitä, ja
sitten jäädä vaikuttumatta tämän ajatuksen mielihyvästä; tämä on se todellinen vaikutus, joka synnyttää aidon parannuksen. Miten paradoksaaliselta tämä näyttääkin, on kuitenkin totta, että parannus on makea suru; mitä enemmän tätä
surua, sitä enemmän nautintoa ja mielihyvää.”- Jonathan
Edwards

SEURAKUNTA & ARMONVÄLINEET
*
95. KYSYMYS: Mitkä ovat ne ulkoiset ja yleiset armonvälineet, joiden kautta Kristus kommunikoi meille vapautuksen
edut?
VASTAUS: Ulkoiset ja yleiset armonvälineet, joiden kautta
Kristus kommunikoi meille vapautuksen edut, ovat Hänen
toimituksensa, erityisesti Sana, kaste ja Herran ehtoollinen
sekä rukous; kaikki nämä vaikuttavat valittujen hyväksi pelastukseen.

RAAMATTU: "Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta." Room. 10:17
KTS. MYÖS: Jaak. 1:18; 1 Kor. 3:5; Apt. 14:1; 2:41, 42.
96. KYSYMYS: Kuinka Sana vaikuttaa pelastumisen?
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VASTAUS: Jumalan Henki tekee Sanan lukemisen, erityisesti Sanan saarnaamisen, vaikuttavaksi tavaksi vakuuttaa ja
käännyttää syntisiä sekä rakentaa heitä pyhyydessä ja tukea
uskon kautta pelastukseen.
RAAMATTU: "Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset Sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte
pelastukseen." 1 Piet. 2:1, 2
KTS. MYÖS: Ps. 19:7; 119:11, 18; Room. 1:16; 1 Tess. 1:6.
97. KYSYMYS: Kuinka Sanaa tulee lukea ja kuunnella, jotta
se vaikuttaisi pelastukseksi?
VASTAUS: Jotta Sana tulisi vaikuttamaan pelastukseksi,
meidän tulee olla läsnä, valmistautua siihen ja rukoilla, ottaa se vastaan uskossa ja rakkaudessa, ja antaa sen painua
sydämiin sekä harjoittaa sitä elämässämme.
RAAMATTU: "...kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka
joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan
rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua." 2 Tess. 2:10

KTS. MYÖS: Ps. 119:11; Snl. 8:34; 1 Tim. 4:13; 1 Piet. 2:1,
2; Hebr. 2:1, 3; 4:2; Jaak. 1:21, 25.
98. KYSYMYS: Kuinka kaste ja Herran ehtoollinen tulevat
vaikuttaviksi tavoiksi pelastukseen?
VASTAUS: Kaste ja Herran ehtoollinen tulevat vaikuttaviksi
tavoiksi pelastukseen, ei minkään niissä itsessään olevan
asian tähden, tai sen tähden kuka ne jakaa, vaan ainoastaan
Kristuksen siunauksen ja Hengen vaikutuksen kautta niille,
jotka uskossa vastaanottavat ne.
RAAMATTU: "Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidät- 52 -

kin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta." 1 Piet. 3:21
KTS. MYÖS: 1 Kor. 3:6, 7; 12:13.
99. KYSYMYS: Kuinka kaste ja Herran ehtoollinen eroavat
toisista Jumalan toimituksista?
VASTAUS: Kaste ja Herran ehtoollinen eroavat toisista toimituksista siinä, että ne ovat Kristuksen erityisesti määräämiä. Ne osoittavat ja soveltavat Uuden Liiton näkyvät ja ulkoiset merkit uskoviin.
RAAMATTU: "Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja
syökää; tämä on minun ruumiini". Ja Hän otti maljan, kiitti
ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki, sillä tämä on
minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan
syntien anteeksiantamiseksi." Matt. 26:26-28
KTS. MYÖS: Matt.28:19; Apt. 22:16; Room. 6:4.

KOMMENTTI: Jumala käyttää kaikenlaisia asioita välittämään hyvyyttään meille. Äiti, postinkantaja, leipuri, opettaja jne. toimivat Jumalan välikäsinä. Auta lastasi ymmärtämään, kuinka Jumala toimii hyvin paljon ihmisten kautta.
Näin lapsesi voi oppia arvostamaan erilaisia ammatteja.
Kaste ja ehtoollinen ovat erityisiä Jumalan tapoja
näyttää, muistuttaa ja välittää Kristuksen työtä syntisten
puolesta sekä uuden elämän toivoa.
100. KYSYMYS: Mikä on kaste?
VASTAUS: Kaste on pyhä toimitus, joka tehdään upotuskas- 53 -

teena Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaste on merkkinä siitä, että meidät on liitetty Kristukseen, jaamme armonliiton hyödyt, ja meillä on yhteys Herraan.
RAAMATTU: "...ollen haudattuina Hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös Hänen kanssaan olette herätetyt uskon
kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti Hänet kuolleista." Kol. 2:12
KTS. MYÖS: Matt. 28:19; Room. 6:3-5; Gal. 3:27.
101. KYSYMYS: Kenelle kaste voidaan antaa?
VASTAUS: Kaste voidaan antaa kaikille niille, jotka tunnustavat kääntymyksen Jumalaa kohtaan, uskoa ja kuuliaisuutta Herraamme Jeesusta Kristusta kohtaan. Kastetta ei pidä
antaa kenellekään muulle.
RAAMATTU: "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja
ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen
syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen
lahjan’." Apt. 2:38

KTS. MYÖS: Matt. 3:6; Mark. 16:16; Apt.8:12, 36; 10:47,
48.
102. KYSYMYS: Tuleeko tunnustavien uskovien pikkulapset
myös kastaa?
VASTAUS: Uskovien pikkulapsia ei tule kastaa; koska Pyhät
Kirjoitukset eivät käske, eikä niistä löydy esimerkkiä siitä,
eikä niistä voida päätellä, että näin tulisi menetellä. Kaste
on uskon ilmentymä ja tunnustus.
RAAMATTU: "Jotka nyt ottivat Hänen sanansa vastaan, ne
kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetu- 54 -

hatta sielua." Apt.2:41
KTS. MYÖS: Gal. 3:26, 27; Kol. 2:12; 1 Piet. 3:21.
103. KYSYMYS: Kuinka kaste tulee toimittaa?
VASTAUS: Kaste tulee toimittaa upottamalla tai kaatamalla
koko henkilö veteen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

RAAMATTU: "Kun Jeesus oli kastettu, nousi Hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja Hän näki Jumalan
Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan
Hänen päällensä." Matt.3:16
KTS. MYÖS: Joh. 3:23; Apt. 8:38, 39.
104. KYSYMYS: Mikä on kastettujen vastuu?
VASTAUS: Jokaisen oikein kastetun tehtävä on liittyä johonkin Jeesuksen Kristuksen paikallisseurakuntaan, jotta he
voivat elää kaikissa Herran käskyissä ja toiminnassa nuhteitta.

RAAMATTU: "Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon
päivän lähestyvän." Hebr. 10:25
KTS. MYÖS: Apt. 2:46, 47; 9:26; Room. 16:5; 1 Piet. 2:5.

105. KYSYMYS: Mikä on näkyvä seurakunta?
VASTAUS: Näkyvä seurakunta on tunnustavien uskovien organisoitu yhteisö, kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa,
missä Evankeliumia oikein saarnataan, ja missä kastetta ja
Herran ehtoollista harjoitetaan uskovien keskuudessa.
- 55 -

RAAMATTU: " Ja Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset
profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja
opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen
työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen." Ef. 4:11, 12.
KTS. MYÖS: Apt. 2:42; 7:38; 20:7.
KOMMENTTI: Kerro lapsellesi seurakunnan siunauksesta sinulle ja muille. Kerro kuinka Jumala on säätänyt, että meidät pelastetaan osaksi jotakin suurempaa. Me tarvitsemme
toisia ihmisiä kasvaaksemme ja muut tarvitsevat meitä. Tämä on suuri etuoikeus.
106. KYSYMYS: Mikä on näkymätön seurakunta?
VASTAUS: Näkymätön seurakunta on kaikkien valittujen
joukko, joita on ikinä ollut ja tulee olemaan koottuna Kristuksen, seurakunnan pään, alle.
RAAMATTU: "Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät
ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen." Joh. 10:16
KTS. MYÖS: Joh.11:52; Ef. 1:10; 1:22, 23.
107. KYSYMYS: Mikä on Herran ehtoollinen?
VASTAUS: Herran ehtoollinen on seurakunnan pyhä toimitus. Syömällä leipää ja juomalla maljasta Kristuksen kehotuksen mukaan, me julistamme Hänen kuolemaansa. Ne jotka syövät ja juovat oikealla tavalla, ottavat osaa Kristuksen
ruumiiseen ja vereen, ei fyysiseen, mutta hengelliseen. Kun
he toimivat uskossa heitä ruokitaan niillä hyödyillä, jotka
Kristus osti ja he kasvavat armossa.
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RAAMATTU: "Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö
se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?"
1.Kor.10:16
KTS. MYÖS: 1 Kor. 11:23-26.
108. KYSYMYS: Kuka voi ottaa osaa Herran ehtoolliseen
sen arvoisella tavalla?
VASTAUS: Vaaditaan, että niiden, jotka ottavat osaa Herran
ehtoolliseen sen arvoisella tavalla, tulee tutkia itseänsä heidän tiedossaan, että ymmärtävät kyseessä olevan Herran
ruumis; heidän uskossaan, jota he ruokkivat; ja heidän parannuksen tekoaan, rakkauttaan ja uutta kuuliaisuuttaan, etteivät tulisi arvottomalla tavalla ja söisi ja joisi itselleen tuomioksi.
RAAMATTU: "Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja
juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa." 1.Kor.11:27-31
KTS. MYÖS: 1 Kor. 5:8; 2 Kor. 13:5.

RUKOUS
*
109. KYSYMYS: Mitä on rukous?
VASTAUS: Rukous on meidän halujemme antamista Jumalalle asioista, jotka ovat Hänen tahtonsa mukaisia, Kristuksen nimessä, syntimme tunnustaen sekä kiitoksella huomioiden Hänen armonsa.
RAAMATTU: "Sinä kuulet nöyrien halajamisen, Herra, sinä
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vahvistat heidän sydämensä, sinä teroitat korvasi, auttaaksesi orvon ja sorretun oikeuteensa." Ps. 10:17
KTS.
1:9.

MYÖS:

Ps.145:19; Joh. 14:13, 14; Fil. 4:61 Joh. 5:14;

110. KYSYMYS: Mitä ohjeita Jumala on antanut avuksemme
rukoilemiseen?
VASTAUS: Koko Jumalan Sana vie meidät rukoukseen. Sitä
erityistä ohjetta rukoukseen, jonka Kristus itse opetti opetuslapsilleen, kutsutaan tavallisesti Herran rukoukseksi.
RAAMATTU: Matt. 6:9-13; 2 Tim. 3:16, 17.

111. KYSYMYS: Mitä Herran rukouksen alku opettaa meille?
VASTAUS: Herran rukouksen alku, ”Isä meidän, joka olet
taivaissa”, opettaa meitä lähestymään Jumalaa pyhässä kunnioituksessa ja varmuudessa, kuten lapset isäänsä, joka on
kykenevä ja valmis auttamaan meitä. Meidän tulee rukoilla
yhdessä sekä toisten puolesta.
RAAMATTU: Matt. 6:9; Luuk. 11:13; Apt. 12:5; Room.
8:15; 1 Tim. 2:1-3.
112. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen ensimmäisessä pyynnössä?

VASTAUS: Ensimmäisessä pyynnössä, joka kuuluu,
”Pyhitetty olkoon Sinun nimesi”, me rukoilemme Jumalaa
tekemään meidät ja toiset kykeneviksi kunnioittamaan Häntä kaikessa elämässämme ja että Hän voisi kääntää kaikki
asiat omaksi kunniakseen.
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RAAMATTU: Ps. 67:1-3; Matt. 6:9; Room. 11:36; 1 Kor.
10:31; Ilm. 4:11.
113. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen
toisessa pyynnössä?
VASTAUS: Toisessa pyynnössä, joka kuuluu, ”Tulkoon valtakuntasi", rukoilemme saatanan valtakunnan tuhoutumista
ja armon valtakunnan eteenpäin menemistä. Rukoilemme
myös, että sekä meidät että muut tuotaisiin siihen sisälle,
että pysyisimme siinä ja että armon valtakunta tulisi todeksi
nopeasti.
RAAMATTU: Ps. 68:1-18; Matt. 6:10; 9:37-38; Room. 10:1;
2 Tess. 3:1; Ilm. 22:20, 37.
114. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen
kolmannessa pyynnössä?
VASTAUS: Kolmannessa pyynnössä, joka kuuluu,
”Tapahtukoon Sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin
taivaassa", rukoilemme Jumalaa armossaan tekemään meidät kykeneviksi ja halukkaiksi tuntemaan Hänen tahtonsa,
olemaan kuuliaisia ja alistumaan sille kaikissa asioissa, aivan kuten enkelit taivaissa.
RAAMATTU: Ps. 103:20, 21; 25:4, 5; 119:26; Matt. 6:10.

115. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen
neljännessä pyynnössä?
VASTAUS: Neljännessä pyynnössä, joka sanoo, ”Anna meille jokapäiväinen leipämme", me rukoilemme, että Jumalan
vapaa lahja voitaisiin ottaa vastaan tämän elämän hyvinä
asioina riittävässä määrin ja nauttia Hänen siunauksestaan
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niissä.
RAAMATTU: Snl. 30:8, 9; Matt. 6:11; 1 Tim. 6:6-8; 4:4, 5.
KOMMENTTI: Auta lapsiasi ihmettelemään Jumalan anteliaisuutta ihmisiä kohtaan oppimalla huomaamaan, kuinka Hän
antaa ruuan, ystäviä ja muita lahjoja. Käy marjassa tai sienessä lapsesi kanssa ja näytä heille Jumalan anteliaisuus.
116. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen
viidennessä pyynnössä?
VASTAUS: Viidennessä pyynnössä, joka kuuluu, ”...ja anna
meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme", rukoilemme Jumalaa
Kristuksen tähden antamaan vapautuksen kaikista synneistämme. Meitä rohkaistaan pyytämään tätä, koska Hänen armossaan meidät tehdään kykeneviksi antamaan anteeksi
toisille sydämistämme.
RAAMATTU: Ps. 51:1, 3, 7; Matt. 6:12; 18:35; Mark 11:25.
KOMMENTTI: Pyydä lastasi kertomaan tapaus, jossa häntä
kohdeltiin väärin. Yleensä tähän saa jokaiselta ihmiseltä nopean vastauksen. Auta lastasi sitten huomaamaan, kuinka
paljon hän on saanut anteeksi, kysymällä onko hän ikinä
kohdellut ketään muuta tällä tavalla. Kysy myös, millä perusteella hän voi antaa anteeksi muille.

117. KYSYMYS: Mitä me rukoilemme Herran rukouksen
kuudennessa pyynnössä?
VASTAUS: Kuudennessa pyynnössä, joka kuuluu, ”Äläkä
saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta”, me
rukoilemme Jumalaa joko estämään meitä tulemasta kiusaukseen tehdä syntiä, tai tukea ja vapauttaa meidät, kun
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olemme kiusauksessa.
RAAMATTU: Ps. 19:13; Matt. 6:13; 26:41; Joh. 17:15; 1
Kor. 10:13.
118. KYSYMYS: Mitä Herran rukouksen loppu opettaa meille?

VASTAUS: Herran rukouksen loppu, joka kuuluu, ”Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti, Aamen", opettaa meitä ottamaan rohkaisumme rukouksessa
ainoastaan Jumalalta, ja rukouksissamme ylistämään Häntä,
näin tuoden valtakunnan, voiman ja kunnian Hänelle. Pyyntömme todistuksena ja varmuutena, että se kuullaan, me sanomme: "Aamen!".
RAAMATTU: 1 Aik. 29:11-13; Dan. 9:18, 19; Matt. 6:13; 1
Kor. 14:16; Fil. 4:6; Ilm. 22:20.
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ISÄ MEIDÄN -RUKOUS
[ Matt. 6:9-13 ]

I

sä meidän, joka olet taivaissa!

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä, niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän velkamme anteeksi,
niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Aamen.
***
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APOSTOLINEN
USKONTUNNUSTUS

M

inä uskon Jumalaan, Isään,

Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin,

kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.
Aamen.
***
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KYMMENEN KÄSKYÄ
[ 2. Moos. 20:1-17 ]
I. Minä olen Herra, sinun J umalasi, joka vein sinut pois
Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia

minun rinnallani.
II. 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.

III. Älä turhaan lausu Her ran, sinun J umalasi, nimeä,
sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä
turhaan lausuu.
IV. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja
toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran,
sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita,
älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka
sinun porteissasi on.
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Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja

kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
V. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä
maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

VI. Älä tapa.
VII. Älä tee huorin.
VIII. Älä varasta.
IX. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
X. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.
***
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YHTEINEN
SYNNINTUNNUSTUS I

S

uuri ja armollinen Jumala!
Sinä olet rakastanut meitä pettämättömällä

ja itsesi antavalla armolla,
mutta me emme ole aina rakastaneet Sinua.
Sinä jatkuvasti kutsut meitä, mutta emme aina kuuntele.
Sinä pyydät meitä rakastamaan, mutta usein olemme
kävelleet pois, kun naapurimme tarvitsee apuamme.
Olemme usein ahneita, ylpeitä ja välinpitämättömiä.
Usein olemme kateellisia niitä kohtaan,
joilla menee paremmin ja ylenkatsomme niitä,
joilla menee huonommin.
Usein kapinoimme auktoriteettiamme vastaan.

Usein elämäämme sävyttää enemmän valittaminen
kuin kiitollisuus.
Armon Jumala,
koska sinä tulet luoksemme ensin armossa,
me teemme parannusta hengessä ja totuudessa.

Tunnustamme syntimme,
ja kiitollisina otamme vastaan anteeksiantamuksen
Jeesuksen Kristuksen, meidän Vapahtajamme, kautta.
Kiitos että Kristuksen synnittömyys
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kattaa meidän syntisyytemme,

Hänen nöyryytensä meidän ylpeytemme,
Hänen totuutensa meidän valheemme,
Hänen kuuliaisuutensa meidän tottelemattomuutemme,
Hänen rakkautensa meidän itsekkyytemme,
ja Hänen uskollisuutensa meidän uskottomuutemme.
Aamen.

YHTEINEN
SYNNINTUNNUSTUS II

H

erra Jeesus,
olemme tehneet syntiä

lukemattomia kertoja lähimmäistämme kohtaan;
olemme syyllisiä ylpeyteen ja epäuskoon.
Syntimme saavat aikaan syytöksen Sinun edessäsi.
Mutta me kiitämme,
etteivät syntimme ole enää Sinua vastaan,
sillä ne ovat maksetut Kristuksessa.
Vapauta meidät jokaisesta syntisestä tavasta,
jokaisesta entisestä syntimme nautinnosta,
kaikesta joka pimentää armosi kirkkauden meissä,
kaikesta joka estää meitä nauttimasta Sinusta.
Aamen.
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HERRAA HYVÄÄ KIITTÄKÄÄ
virsi 332
*
Sävel: Heinrich Albert (1640)
Sanat: Säk. 1, 6-8 Jesper Swedberg (1694)
Sanat: Säk. 2-5 lisännyt Mikko Sivonen (2010)

1. Herraa hyvää kiittäkää,
iloiten ylistäkää,
luodut kaikki laulakaa
Luojan suurta kunniaa!
2. Kuollut olin synneissäin,
Vihan alla Jumalan,
Turmeltunut kokonaan
Etsin omaa mainettain
3. Pyhä Henki herätti,
Kuolleista mut elohon.
Avasi Hän silmäni
Näkemään työn Kristuksen
4. Jeesus vihan lepytti,
Syntini Hän sovitti
Hän on Vanhurskauteni,
Viisauteni, Iloni
5. Nyt saan elää vapaana,
Yksin Herran armosta,
Kasvaa Hänen ilossaan,
Julistaen tekojaan
- 68 -

6. Pyhät, suuret, korkeat
työnsä on ja oikeat,
suuri herrautensa
maassa on ja taivaassa.
7. Kiitos Jumalallemme
soikoon sydämestämme
virsin, lauluin, psalttarein,
harpuin, huiluin, kantelein.
8. Kaikki, joissa Henki on,
kiittämään jo tulkohon
Herraa hyvää riemulla,
Halleluja halulla!
***
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