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...niinkuin kirjoitettu on: ”Hän antoi leipää 

taivaasta heille syötäväksi.”

2.Moos. 16:4, Joh. 6:31

”Minä olen elämän leipä; joka tulee minun 

luokseni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo 

minuun, se ei koskaan janoa.”

Jeshua HaMashiach, Joh. 6:35
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”Ja seitsemännessä kuussa kuu-
kauden kymmenentenä päivänä 
anna pasuunan raikuen soida; so-
vituspäivänä antakaa pasuunan 
soida koko maassanne.
Ja pyhittäkää viideskymmenes 
vuosi ja julistakaa vapautus maas-
sa kaikille sen asukkaille. Se olkoon 
teille riemuvuosi (yovel); jokainen 
teistä saa palata silloin perintö-
maallensa ja sukunsa luo.”
( 3. Moos. 25:9-10)

50. vuotta sanotaan hepreaksi 
yoveliksi eli riemuvuodeksi, oi-
naansarven soiton vuodeksi. Rie-
muvuosi sai nimensä juhlavuoden 
alkamista julistavan shofarin ni-
mestä. 

Yovelin ääni julistaa uuden aika-
kauden alkaneen, aikakauden jol-
loin Jumala suosii Israelia. 

Yovel-sanan voi hepreaksi lukea 
kahdella tavalla: jovel, joka tar-
koittaa oinasta tai oinaansarvea 
kuten shofar-torvi, tai verbin pas-
siivimuotona juval, ”viedään”, ku-
ten Jesaja 53:ssa ”niin kuin karitsa, 
joka teuraaksi viedään… minun 
kansani rikkomuksen tähden koh-
tasi rangaistus häntä.”
Kuin lammas, jolla on halu seurata 
paimenta nöyrästi ja tulla viedyksi, 
juval.

Shofarin kolme nimeä viitoittaa 
pelastustietämme: Keren, joka on 
kutsusta ilmoittava sarven nimi, ja 
joka nousi savuna ilmaan Iisakin 
sijasta, uhratun oinaan mukana 
(1.Moos 22:13). Siinain vuorella 
Israel kuuli tuon sarven, shofa-
rin, äänen ensi kertaa sen kutsu-
essa kansaa muutokseen. Kansa 
oppi tuntemaan tuon äänen Her-

ran itse puhaltaessa shofariin (2. 
Moos. 19:16). Siitä lähtien Israelia 
käskettiin puhaltamaan shofariin 
(3. Moos. 25:9), kunnes Herra jäl-
leen itse puhaltaa shofariin, yove-
liin (Sak. 9:14). Silloin Hän julistaa 
vapautuksen, riemuvuoden, kai-
kille kansoille, kaikille niille jotka 
kuulevat Hänen ääntään. 
Yeshua Messias, Jeesus Kristus,  
aloitti toimintansa julistaen syna-
gogassa Jesaja 61:1-2 ilosanomaa 
köyhille, vangituille vapautusta, 
sorrettujen päästämistä vapau-
teen, Herran otollista vuotta julis-
taen.
Julistaen Riemuvuotta, joka on 
Messias itse. Vain Hänessä saam-
me takaisin perintömme, jonka 
menetimme Eedenin puutarhassa.
Hänessä on yovelin olemus.
(http://torah-art.net)
Markus Nurmesniemi
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Otsikon kiivautta täynnä oleva huudahdus on 
tuttu meille kaikille. Rav Sha´ulin, Apostoli 
Paavalin suuttumusta ja samaan aikaan huol-
ta täynnä oleva lause on soinut läpi jokaisen 
sukupolven uskovan mielen 2000 vuoden ai-
kana.
Tuossa lauseessa tiivistyy paljon. Vaikka se on 
osoitettu entisaikojen galatalaisille, jotka ovat 
vaarassa hairahtua pois siitä perustuksesta, 
jonka Paavali kävi heille sanoillaan laskemas-
sa, sopii huudahdus jokaisen sukupolven 
uskovalle. Jokaista sukupolvea koetellaan. 
Jokaista sukupolvea uhkaa eksytys ja väärään 
suuntaan kääntyminen. Poloiset galatalaiset 
ovat meille jälkipolville jatkuvana esimerkkinä 
näistä vaaroista.

Aika on huijauksen, eksytyksen paras liitto-
lainen. Ajan myötä kallion päälle kerääntyvä 
maaperä, humus, savi ja multa muokkaavat 
maastoa ja saavat alkuperäisen maiseman 
muuttumaan tunnistamattomaksi. Paavali va-
roitti tästä alkuperäisen kieroon vääntämises-
tä. Paavali ilmoitti, että hänen jälkeensä tulee 
julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja jot-
ka vääristelevät totuutta (Ap.t. 20:29-30).
Näitä kallion päälle kertyneitä maakerroksia 
Yovel-lehti on osaltaan siivoamassa pois. Kal-
lion on saatava seistä kirkkaana ja selkeänä 
maamerkkinä, ilman sammalpeitettä.

Jos ajatellaan Pyhiä Kirjoituksia ja niiden ja-
kamista ”vanhaan” ja ”uuteen” testament-
tiin, tullaan kristillisen ajattelun ja jaottelun 
äärelle. Kun Jumala näkee ilmoituksensa ko-
konaisena ja alusta loppuun saakka kaikenkat-
tavana, tulee ihminen ja lokeroi Kirjoitusten 
sanoman omiin tarkoitusperiinsä sopiviin lo-
keroihin. Uusi Testamentti on nimenä täysin 
eurooppalainen, Kirjoituksista erillinen termi 
jolla ei ole raamatullista yhteyttä. Alkupe-
rätekstistä voimme lukea että alkuperäinen 
liitto, jonka kristikunta jaottelee ”Vanhaksi 
Testamentiksi”, on Jeshuan ristintyön myötä 
edelleen se sama ja voimassaoleva. Tarkempi 
termi tässä on ”uudistettu liitto”, ei ”uusi liit-
to”, mikä tuo esiin paremmin Jumalan tarkoit-
taman jatkuvuuden. 
Uuden Testamentin sijaan kyseisen kaano-
nin kirjoituksia voisi kutsua vaikkapa nimellä 
Apostoliset Kirjoitukset. Kirjat Matteuksesta 

Ilmestyskirjaan kun sisältävät apostolien tai 
heidän suojissaan olleiden tallenteet uudis-
tetun liiton tapahtumista ja teemoista. Vanha 
Testamentti voisi olla juuri niin kuin se hep-
reaksi on nimetty, Pyhät Kirjoitukset tai hep-
realainen kirjainlyhenne kyseisen kaanonin 
kirjoituksista eli TaNaKh (lyhennelmä sanoista 
Torah/5 Moos.kirjaa, Nevi´im/Profeetat ja Ke-
tuvim/kirjoitukset-historialliset ja runolliset 
teokset).
Mutta, voi meitä mielettömiä galatalaisia…

Tunnettu ja pitkän linjan heprealaisten juur-
ten opettaja Eddie Chumney paneutuu tässä 
numerossa Galatalaiskirjeen ytimeen. Kirjettä 
on vuosisatoja luettu läpi läntisen kristikun-
nan silmälasien. Nämä silmälasit ovat saaneet 
aikaan täysin uudenlaisen opinsuunnan ja 
ajattelumallin koskien lakia ja armoa. Sama 
koskee tietysti muitakin Paavalin kirjeitä, mut-
ta tämän kristillisen opin ytimessä ovat juuri 
Galatalaiskirjeen ja Roomalaiskirjeen tulkin-
nat.
Tulkinnat ovat tietysti luonnollista seurausta 
siitä kun varhaiset kirkkoisät katkaisivat niin 
opilliset, kulttuurilliset kuin henkilökohtaiset 
siteensä heprealaisiin veljiinsä. Aika on hui-
jauksen paras liittolainen, ja aika on totisesti 
tehnyt työtään tässä asiassa.
Raamatunopettaja Chumneyn perusteellista 
artikkelia osaltaan ovat tukemassa myös Tri 
Clifford Dentonin perusteellinen tutkielma 
lain ja armon tasapainosta, sekä Keijo Linde-
manin kattava paketti koskien Herran juhlia, 
jotka nekin ovat ajan saatossa korvautuneet 
täysin kristillisillä perinteillä.
Kristikunnan juhlilla tosin on juurensa paka-
nallisissa juhlissa (mm. joulu, pääsiäisen ajoi-
tus ishtar-juhlaan raamatullisen ajoituksen 
sijaan, juhannus, pyhäinmiesten päivä jne.), 
mutta kuten Paavali meitä varoitti, hänen 
jälkeensä ovat julmat sudet liikkeellä. Allekir-
joittanut paneutuu tästä näkökulmasta pon-
nistaen myös aiheen ytimessä olevaan Hep-
realaiskirjeeseen.
Ennalleenasettamisen alue on valtava, ja 
Yovel-lehti etenee näissä asioissa numero 
kerrallaan.  Tätä työtä ovat onneksi jo vuosi-
kymmeniä tehneet Lindemanin, Chumneyn ja 
Dentonin kaltaiset henkilöt, ja nyt Yovel saa 
osaltaan olla myös mukana tässä työssä.

Ennalleenasettamisen työ on meidän kaikkien 
työsarkaa. Jokainen voi kysyä Herralta, mikä 
itse kunkin osuus siinä voisi olla. Niin on moni 
tehnyt ennen meitä, ja Henki johtaa meitä 
tässä ajassa eläviä nyt sitä kyselemään.
Itse olen ilokseni saanut olla lehdenteon lisäk-
si käyttämässä myös teatterikokemustani tällä 
saralla. 
Apostoli Paavali -näytelmässä tarkastellaan 
yhden historiamme kiistellyimmän ihmisen 
elämää ja opetusta elämänmakuisella tavalla, 
huumoriakaan unohtamatta, heprealaisesta 
näkökulmasta lähestyttynä.
Näytelmä pohjautuu yhdysvaltalaisen raama-
tun ja hepreankielen opettajan sekä muusikko 
ja ammattiesiintyjä Brad Scottin monologi-
näytelmään Paul the Apostle. Scottin luvalla 
sain sovittaa, ohjata ja näytellä näytelmän 
suomeksi. Suomeksi tekstin käänsi tämänkin 
lehden kääntäjänä toimiva Pirjo Pulli.
Tapoja siis löytyy, ja kukin sillä tavalla minkä 
Herra antaa. Siunausta syksyysi! 

Markus Nurmesniemi
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Kirjoittanut: Eddie Chumney
(Useasta Eddie Chumneyn teks-
tistä  artikkeliksi toimittanut: 
Markus Nurmesniemi)

Alkajaisiksi

Kaikkialta Toorasta löytyy kuvauk-
sia kuuliaisuuden tuottamista siu-
nauksista ja tottelemattomuutta 
seuranneista kirouksista. Yleisesti 
ottaen Galatalaiskirjeen jae 3:13 
sanoo, että Messias on vapaut-
tanut meidät kaikista kirouksista. 
Se viittaa eritoten jakeessa 10 
mainittuun kiroukseen: ”Kirottu 
on jokainen, joka ei pysy kaikes-
sa, mitä lain kirjaan on kirjoitettu 
eikä tee sen mukaan” (5Moos 
27:26). 

Toisin sanoen, jos on olemassa 
Tooran/lain antama ohje tai ope-
tus, jota en pysty vielä noudatta-
maan tai josta en ole vielä tietoi-
nen, tai jos vaelsin aikaisemmin 
Jumalan teitä, mutta olen sittem-
min luopunut Hänestä, tai jos en 
ole koskaan seurannut Jumalaa, 
silloin olen kirouksen alainen ja 
tarvitsen vapautusta.

Jeshua otti päälleen meidän syn-
timme rangaistukset. Hän lunasti 
meidät vapaiksi kirouksista, jotka 

ovat seurausta tottelemattomuu-
desta. Mutta Hän ei ottanut pois 
siunauksia, jotka ovat seurausta 
meidän kuuliaisuudestamme. 
Jeshua on lunastanut meidät va-
paiksi Tooran/lain kirouksesta, 
mutta ei sen siunauksesta.

Monille, jotka uskovat että 
Jeshua/Jeesus on Messias, Ga-
latalaiskirjeen tarkoituksen ym-
märtäminen onkin yksi suurimpia 
esteitä Messiaaseen kätketyn 
heprealaisen perinnön vastaan-
ottamiselle. Monille Messias 
Jeshuaan uskoville Galatalaiskirje 
on RAAMATTU.  Toisin sanoen, se 
mitä he LUULEVAT Paavalin sano-
van Galatalaiskirjeessä on heille 
tärkeämpää kuin se, mitä on kir-
joitettu Toorassa ja Profeetoissa 
(=VT:ssä), tärkeämpää kuin mitä 
Messias sanoi evankeliumeissa 
ja tärkeämpää kuin mitä Paavali 
sanoo todistuksessaan Apostoli-
en teoissa: että hän itse noudatti 
Tooraa/piti lain (Apt 21-26).

Aikaisemmin olemme nähneet, 
miten Kuolleenmeren kääröistä 
poimittu fraasi ” lain teot” viittasi 
”suulliseen lakiin” ja IHMISEN tul-
kintoihin siitä, miten Tooraa tulee 
noudattaa.  Kuolleenmeren kää-
röistä saadun ymmärryksen pe-

rusteella tämä fraasi ”Lain teot” 
ei tarkoittanut  KIRJOITETUN Too-
ran noudattamista.

Galatalaiskirjeessä, 3:8-13, on kir-
joitettu:
8) Koska Raamattu näki edeltä-
päin, että Jumala vanhurskauttaa 
(tai pelastaa) pakanat USKOSTA, 
se julisti edeltäpäin Abrahamille 
Hyvän Sanoman/EVANKELIUMIN 
: sinussa tulevat siunatuiksi kaikki 
kansat.
9) Näin ne jotka pitäytyvät US-
KOON siunataan yhdessä uskovan 
Abrahamin kanssa.
10) Ne taas, jotka pitäytyvät lain 
tekoihin, ovat kirouksen alaisia. 
Onhan kirjoitettu: Kirottu on jo-
kainen, joka ei pysy kaikessa, mitä 
lain kirjaan on kirjoitettu, eikä tee 
sen mukaan.
11) On selvää, ettei kukaan tule 
vanhurskaaksi/ei pelastu Jumalan 
edessä lain avulla, sillä vanhurs-
kas elää uskosta. (Hab 2:4, Room 
1:17, Hepr 10:38)
12) Mutta laki käskyineen ei pe-
rustu uskoon, vaan ”jokainen joka 
niitä noudattaa, elää niistä” (3Ms 
18:5,Hes 20:11,13,21).
13) Kristus lunasti meidät vapaik-
si lain kirouksesta, kun hän tuli ki-
roukseksi meidän puolestamme, 
sillä on kirjoitettu: Kirottu on jo-
kainen, joka on puuhun ripustet-
tu (5Moos 21:23).

Kun luemme tätä tekstiä, on tär-
keää lukea se asiayhteydessään 
eli kontekstissaan. Toiseksi mei-
dän tulee lukea teksti heprealai-
sen mielen ja ymmärryksen mu-
kaisesti.

Mistä näissä Raamatun jakeissa 
on kysymys? 

Niissä puhutaan siitä, MITEN ih-
minen tulee vanhurskaaksi eli 
pelastuu Jumalan edessä. Paavali 
lainaa JUUTALAISIA Pyhiä Kirjoi-
tuksia tuodakseen esiin tarkoi-
tuksensa.

Gal.3:8:ssa Paavali lainaa 1. Moo-
ses 12:3.
Gal. 3:10 Paavali lainaa 5. Moo-
ses 27:26.
Gal. 3:11 Paavali lainaa Habakuk 
2:4.
Gal. 3:12 Paavali lainaa 3.Moo-
ses 18:5.
Gal. 3:13 Paavali lainaa 5.Moo-
ses 21:23.

Huomatkaamme heti aluksi, että 
Paavali EI perusta mitään uut-
ta oppia. Hän käyttää juutalai-
sia Kirjoituksia ja enimmäkseen 
Mooseksen kirjoja todistaakseen 
kantansa. Apostoli Paavali (rav 
Shaul) ottaa siis Toorasta todis-
teet perustellessaan kantaansa. 
Apostoli Paavali ei suinkaan tee 
tyhjäksi Tooraa Messiaan työn 
kautta, vaan hän osoittaa, miten 
Toora opettaa, että ihminen van-
hurskautetaan Jumalan edessä 
Jumalan uskon (ja armon/myötä-
tunnon) kautta, ei tekojen kautta.

Paavalin oppi ei siis ole uusi, vaan 
se perustuu Tooraan ja keskittyy 
juutalaisiin Kirjoituksiin.

Jumala vanhurskautti Abrahamin 
uskosta, mutta Abraham myös 
PITI Jumalan Tooran käskyt: ”kos-
ka Abraham kuunteli minun ään-
täni ja noudatti säätämiäni käsky-
jä, lakeja ja opetuksia” (1 Mooses 
26:5). 

Jaakob käyttää Abrahamia esi-
merkkinä osoittaakseen, että 
Jumala vahurskautti hänet us-
kosta, mutta että hänen uskonsa 
tuli täydelliseksi hänen tekojensa 
kautta, koska Abraham toimi us-
konsa mukaan, sillä usko ilman 
tekoja on kuollut (Jaakob 1:20-
23).

Galatalaiskirjeen luvussa kolme 
käsiteltävä kysymys on, MITEN 
ihminen pelastuu Jumalan edes-
sä? Paavali vastaa tähän kysy-

Kuva: Eddie Chumney tutussa opettajan asussaan.
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mykseen lainaamalla juutalaisia 
Kirjoituksia, joihin Toora kuuluu, 
ja toteamalla, että Jumala PELAS-
TAA ihmisen uskon kautta, ei ih-
misen omiin tekoihin perustuen, 
vaan Messiaan työn perusteella.

Kristityt joutuvat usein hämmen-
nyksiin, ja he samastavat lain 
(Tooran) pelastukseen. Tämän 
kysymyksen pitäisi tulla selväksi, 
kun tutkimme kahta heprealaista 
sanaa; lakia (Toora) ja Jeesusta 
(Yeshua).

Yeshua= Jeshua= Jeesus 
merkitsee ”pelastus”  (Matt1:21)
Laki=Toora merkitsee ”ohje, ope-
tus”

Kun ajattelen pelastusta, ajatte-
len Jeshuaa.
Kun ajattelen opetusta, ohjetta 
(miten Jumala tahtoo minun elä-
vän uskoani todeksi sen jälkeen 
kun olen tullut Jeshuan pelasta-
maksi), silloin kyse on Toorasta.

Heprean sana TORAH (Strong, 
8451) tulee heprean sanasta YA-
RAH (Str.3384), joka merkitsee 
”opettaa, osoittaa sormella”.  Isä 
(taivaallinen Isä) antaa lapsilleen 
(niille, jotka Messias on pelasta-
nut) OPETUSTA siitä, miten elää 
Isää miellyttävää elämää.

Toora ei pelasta meitä, mutta 
Jumala antoi sen meille OPETTA-
MAAN meitä, miten meidän tulee 
elää SEN JÄLKEEN KUN olemme 
pelastuneet. Jeshua oli/on lihak-
si tullut elävä Toora/ Jumalan 
Sana. Kun Hän eli maan päällä, 
hän OPETTI seuraajiaan elämään 
maan päällä tavalla, joka miellyt-
täisi taivaallista Isäämme.

Messiaan mieleenpainuvimpia 
opetustuokioita on Vuorisaar-
naksi kutsuttu jakso. Matteus 
5:16:ssa on kirjoitettu: ”Loista-
koon valonne (Ps 119:33.97,111 
...Herra, opeta minulle YARAH… 
lakiesi tie DERECH= elämäntapa, 
toimintatapa...kuinka rakastan-
kaan Tooraasi=opetustasi,.. sana-
si (Toora) on LAMPPU … ja VALO 
polullani) (Snl 6:23 ...käsky on 
LAMPPU, opetus=Toora on VALO) 
ihmisten edessä (pitäessänne Ju-
malan käskyt), että he näkisivät 
HYVÄT TEKONNE ja ylistäisivät 

Isäänne, joka on taivaissa.”

Jeshua siis sanoi, että Jumalan 
käskyjen (Tooran) pitäminen on 
VALO ja HYVÄT TYÖT (tässä ei pu-
huta pelastumisesta).
Jeshua jatkaa Matteus 5:17:ssä: 
”ÄLKÄÄ LUULKO että olen tullut 
TOORAA kumoamaan (= juuta-
lainen sanonta, jonka tarkoittaa 
tulkita ja soveltaa väärin Tooran 
tarkoitusta) vaan täyttämään 
(juutal. sanonta, joka tarkoittaa 
tulkita ja soveltaa Tooraa oikein 
elämässään)...”

Johannes 14:15:ssa Jeshua sanoi: 
Jos te rakastatte minua, te pidätte 
minun käskyni.
Ilmestyskirja 22:12  Minä tulen 
pian, ja PALKKANI on mukanani 
antaakseni kullekin hänen TEKO-
JENSA MUKAAN.. 
Ja jae 14 käännettynä Eddien 
tekstistä: SIUNATTUJA ovat ne 
jotka TEKEVÄT hänen käskynsä 
mukaan (=vaeltaa rakkaudessa ja 
pitää Toora) että heillä olisi oikeus 
elämän puuhun ja että he voisivat 
käydä sisään kaupungin porteista.

Ensimmäiseksi pitää siis lukea 
teksti asiayhteydessään. Galata-
laiskirjeen luvun 3 asiayhteys on 
MITEN ihminen pelastuu. Vastaus 
on, että pelastus ei tule uskosta 
siihen, että noudattamalla Tooraa 
pelastuu, vaan että pelastus tulee 
Messiaan työn, Messiaan ristin-
kuoleman, kautta.

Kun tulkitsemme tätä tekstiä 
heprealaisesta ajattelutavasta 
käsin, lain KIROUS oli se että EI 
NOUDATETA Tooraa. Messias 
lunasti meidät Tooran noudat-
tamatta jättämisestä johtuvasta 
(noudattaminen pelastuksen vä-
lineenä) kirouksesta.

Suurin Jumalan käskyistä on an-
nettu 5 Mooses 6:3-7:ssä:
Kuule siis, Israel, ja noudata niitä 
tarkoin, että menestyisit ja lisään-
tyisit runsaasti siinä maassa, joka 
vuotaa maitoa ja hunajaa, niin 
kuin HERRA sinun isiesi Jumala 
on sinulle puhunut. Kuule, Israel, 
HERRA meidän Jumalamme, HER-
RA yksi.
דחא הוהי וניהלא הוהי לארשי עמש
(Shma Jisrael Adonai eloheinu 
Adonai ehhad)

Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, 
koko sydämestäsi, koko sielustasi 
ja kaikella voimallasi. Nämä sanat, 
jotka minä tänä päivänä sinulle 
annan, olkoot sinun sydämelläsi 
(Toora sydämeen kirjoitettuna). 
Teroita, OPETA , niitä lapsillesi..

Mitä suurin käsky sisältää?

Jeshua sanoi, että nämä 5 Mooses 
6:4-5:n sanat ovat SUURIN käsky 
(Matt 22:36-38, Mark 12:28-30).  
Jeshua siis sanoi, että SUURIN 
käsky on rakastaa Jumalaa ja me 
osoitamme rakkautemme Juma-
laan pitämällä Hänen käskynsä (5 
Moos 6:3-7, Joh 14:15).

5 Mooses 28:1-14:ssä on Juma-
lan käskyjen noudattamisesta 
osaksemme tuleva SIUNAUS. 5 
Mooses 28:1-2:ssa on kirjoitet-
tu: ”Jos sinä todella kuuntelet 
(shma) Herran (JHVH) sinun Ju-
malasi ääntä, niin että NOUDATAT 
tarkoin kaikkia hänen käskyjään, 
jotka minä tänä päivänä sinulle 
annan….kaikki nämä siunaukset 
tulevat osaksesi ja saavuttavat 
sinut.

5 Mooses 28:15-68 luettelee Ju-
malan käskyjen rikkomisesta tule-
vat KIROUKSET. 
Jae 28:15: Mutta jos et kuunte-
le Herran, sinun Jumalasi, ääntä 
etkä noudata kaikkia hänen käs-
kyjään ja säädöksiään… niin kaikki 
nämä KIROUKSET tulevat osakse-
si ja saavuttavat sinut.

5 Mooses 30:15-19:ssä Jumala 
sanoo uudemman kerran, että 
SIUNAUKSET tulevat hänen kan-
sansa osaksi, jos he PITÄVÄT Hä-
nen käskynsä, ja KIROUKSET, jos 
he EIVÄT PIDÄ Hänen käskyjään, 
niin kuin on kirjoitettu:  Katso, 
minä panen tänä päivänä sinun 
eteesi elämän ja hyvän, kuole-
man ja pahan, kun minä käsken 
sinun rakastaa Herraa, sinun 
Jumalaasi (suurin käsky...Matt 
22:36-38, mark 12:28-30) vaeltaa 
hänen teitään (Derech, elämän-
tapa tai toimintatapa) ja noudat-
taa hänen käskyjään, lakejaan ja 
säädöksiään, että saisit elää ja 
lisääntyisit ja Herra, sinun Juma-
lasi siunaisi sinua siinä maassa 
jota menet ottamaan omaksesi. 
Mutta jos sydämesi kääntyy pois 

eikä ole kuuliainen (shma)… niin 
minä ilmoitan teille tämä päivä-
nä… minä otan taivaan ja maan 
tänä päivänä todistajiksi teitä vas-
taan, että minä olen pannut sinun 
eteesi ELÄMÄN (noudattaa Too-
raa ja Jumalan käskyjä) ja KUO-
LEMAN (rikkoa Toora ja Jumalan 
käskyt), SIUNAUKSEN (noudatta-
misesta) ja KIROUKSEN (rikkomi-
sesta); VALITSE siis ELÄMÄ (pidä 
toora ja Jumalan käskyt) että sinä 
ja jälkeläisesi saisitte elää.

Huomaamme siis, että KIROUS 
tuli Jumalan käskyjen rikkomi-
sesta. Jumalan käskyjen noudat-
taminen toi SIUNAUKSEN. Mutta 
Jumalan käskyjen NOUDATTAMI-
NEN  EI PELASTA ihmistä Jumalan 
edessä. Toora OSOITTAA meitä ja 
asettaa Jumalan standardin, vaa-
timustason, näyttääkseen meille, 
että tarvitsemme Messiasta, ja 
samalla se paljastaa ja OPETTAA 
meille, miten voimme elää taval-
la, joka miellyttää Jumalaa.

Toora on Elämän Puu

Paratiisissa oli kaksi puuta. Toista 
kutsuttiin Elämän puuksi (1 Ms 
2:9). Sananlaskut 3:ssa näemme, 
että Tooraa kutsutaan Elämän 
puuksi. Snl 3:1,17,18 : ssa on 
kirjoitettu: ”Poikani, älä unohda 
minun opetustani= Tooraani, sy-
dämesi säilyttäköön (pitäköön) 
minun käskyni… (17) sen tiet ovat 
suloisia teitä ja kaikki sen polut 
rauhaisia. (18) Se on  ELÄMÄN 
PUU niille, jotka siihen tarttuvat; 
onnellisia ne jotka pitävät siitä 
kiinni.

Joku voi kysyä, mutta eikö Sanan-
laskut 3 koske myös viisautta? 5 
Mooses 4:1,5-6:ssa on kirjoitet-
tu: Ja nyt Israel, kuule (shma) ne 
lait ja säädökset, jotka minä teille 
OPETAN. NOUDATTAKAA NIITÄ, 
että ELÄISITTE… (5) minä olen 
opettanut teille lait ja säädökset 
niin kuin Herra, minun Jumalani, 
käski minua...(6) Noudattakaa nii-
tä ja tehkää niiden mukaan, sillä 
se on osoitus teidän VIISAUDES-
TANNE (Tooran/Jumalan käskyjen 
noudattaminen) ja ymmärrykses-
tänne muiden kansojen silmissä, 
kun he kuulevat kaikki nämä lait 
ja sanovat: totisesti tämä suuri 
kansa on viisas ja ymmärtäväinen 
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kansa.

Ilmestyskirja 22:12,14:ssä Jeshua 
sanoo, että niillä, jotka pitävät 
Hänen käskynsä, olisi oikeus elä-
män puuhun.

Ilmestyskirja 22.1-2:ssa on elä-
män veden puhdas virta, joka 
lähtee Jumalan valtaistuimelta, 
ja virran molemmin puolin on 
ELÄMÄN PUU, joka kantaa kah-
dettoista hedelmät antaen he-
delmänsä joka kuukausi ja puun 
lehdet ovat kansojen tervehtymi-
seksi.

Tiesittekö, että Toora-käärön SI-
VUJA kutsutaan LEHDIKSI (niin 
kuin puun lehdet)? Jeremia 
36:21,23: Silloin kuningas lähetti 
Jehudin hakemaan KIRJAKÄÄ-
RÖÄ… ja Jehudi luki sen kunin-
kaan..kuunnellessa ..aina kun 
Jehudi oli lukenut kolme tai neljä 
LEHTEÄ (suomessa palstaa)..

Eli ”ELÄMÄN PUUN LEHDET”  
on viittaus Toorakäärön sivui-
hin. Ilmestyskirja 22:2 on lai-
naus Psalmista 1:2-3, jossa 
kuvataan ihmistä, joka PITÄÄ Ju-
malan Tooran niin kuin on kirjoi-
tettu: ...vaan on mieltynyt Herran 
TOORAAN=OPETUKSEEN ja tutkii 
HÄNEN TOORAANSA päivin ja 
öin. Hän on kuin VESIPUROJEN 
ääreen istutettu puu, joka antaa 
hedelmänsä ajalleen ja jonka 
LEHTI ei lakastu. Kaikki mitä hän 
tekee, menestyy.

Yhteenvetona Galatalaiskirjeen 
3:13 sisällöstä toteamme, että 
meidän täytyy ymmärtää, että 
Paavali EI rakenna uutta oppia, 
vaan hän lainaa juutalaisia Pyhiä 
Kirjoituksia vahvistaakseen sen 
tosiasian, että ihminen vanhurs-
kautuu (pelastuu) uskosta eikä 
luottamalla omaan, Tooran/Ju-
malan käskyjen noudattamisesta 
tulevaan vanhurskauteen.

Mutta kun ymmärrämme Kir-
joitukset ja tutkimme niitä hep-
realaisen ajattelutavan mukaan, 
edellä mainittu totuus ei kiellä 
Tooran osuutta Jeshuaan uskovan 
elämässä, koska Jumalan sana 
toistaa yhä uudestaan ja Jeshua 
itse toteaa, että SUURIN SIUNA-
US, jonka Jumala antaa kansal-

leen (pelastuksen lisäksi), anne-
taan niille, jotka pitävät Jumalan 
Tooran.

Galatalaiskirje 3:13 alkaa: ”Kris-
tus on lunastanut meidät vapaiksi 
Lain/Tooran kirouksesta...”
Voisiko sen sanoa selvemmin? 
Toora on kirous ja Kristus on lu-
nastanut meidät vapaiksi siitä? 
Sanotaanko siinä niin? Missään 
muualla Raamatussa Tooraa ei 
kutsuta kiroukseksi. Päinvastoin, 
ensimmäinen Psalmi alkaa: ”Au-
tuas se mies, joka ei vaella juma-
lattomien neuvon mukaan...vaan 
on mieltynyt JHVH:n Tooraan (To-
rat Adonai) ja tutkii Hänen Too-
raansa (Torato) päivin ja öin.”

Ja Paavali jopa kirjoittaessaan 
siitä, miten synti on käyttänyt Ju-
malan Tooraa pettääkseen meitä, 
toteaa kuitenkin: ”Laki =TOORA 
on kuitenkin pyhä ja Tooran käs-
ky on pyhä, vanhurskas ja hyvä” 
(Room 7:12).

Herran Toora ei voi olla sekä 
pyhä että kirous. Mikä oikein on 
Gal.3:13:n sanoma?
Katsokaamme jaetta 19: Mitä 
varten sitten on laki? Se lisättiin 
jälkeenpäin rikkomusten vuoksi, 
kunnes tulisi se siemen,jolle lupa-
us oli annettu. Laki saatettiin voi-
maan enkelien kautta välimiehen 
kädellä.

Tätä jaetta on perinteisesti tulkit-
tu niin, että ”laki”  annettiin Sii-
nain vuorella olemaan Messiaan 
tulemiseen asti. Messiaan kuol-
tua ristillä ”laki” menettää mer-
kityksensä. Näinkö Paavali todella 
yrittää selittää Gal3:19:ssä?

Lisättiinkö laki
rikkomusten vuoksi?

Ymmärtääksemme onko järkevää 
tulkita näiden sanojen tarkoitta-
van sitä, että laki lisättiin rikko-
musten vuoksi, meidän on olta-
va selvillä useammasta seikasta. 
Onko lakiin mahdollista lisätä jo-
tain rikkomusten vuoksi?

MIKÄ ON RIKKOMUS?
1 Joh 3:4 (KJV): se joka tekee syn-
tiä, rikkoo myös lakia vastaan/ 
(suomeksi: harjoittaa laittomuut-
ta.

Siis SYNTI= LAIN RIKKOMINEN/
LAITTOMUUS
JOS siis laki lisättiin LAIN RIKKO-
MISEN tähden, silloin ei ole ollut 
mahdollista tehdä syntiä. Ei voi 
rikkoa lakia vastaan eli tehdä syn-
tiä, jos lakia ei ollut olemassa en-
nen Siinain vuorta, koska synti on 
lain rikkomista. 

Toora on ikuinen

Ps 119:160 Sinun sanasi on ko-
konaan totuus ja kaikki sinun 
vanhurskaat päätöksesi pysyvät 
ikuisesti.
Jesaja 40:8 Ruoho kuivuu, kukka-
nen lakastuu, mutta sinun sanasi 
pysyy ikuisesti.

TOORA= JHVH:N SANA
Perinteisen kristinuskon piirissä 
monet ajattelevat, että Toora on 
eri asia kuin JHVH:n Sana. Raama-
tun mukaan Toora ja JHVH:n Sana 
ovat synonyymejä.
Psalmi 119:105 Sinun sanasi on 
jalkojeni lamppu ja valo minun 
polullani.
Sananl 6:23 Käsky on lamppu, 
opetus/laki/toora on valo…

SANA = LAMPPU  ps119
KÄSKY = LAMPPU snl 6
SANA = VALO, ps 119
LAKI = VALO, snl 6

Jesaja 2:3 : Monet kansat läh-
tevät liikkeelle sanoen: ´Tulkaa, 
nouskaamme Herran vuorelle, 
Jaakobin Jumalan huoneeseen, 
että hän opettaisi meille teitään 
ja että me vaeltaisimme hänen 
polkujaan. Sillä Siionista lähtee 
opetus/laki/Toora, Jerusalemista 
Herran sana.
Siion= Jerusalem
Toora= Jumalan Sana

Abraham piti JHVH:n Tooran: 1 
Ms 26:5 Koska Abraham kuun-
teli minun ääntäni ja noudat-
ti säätämiäni käskyjä, lakeja ja 
opetuksia=lakiani (torotai).

MESSIAS LUNASTI MEIDÄT VA-
PAIKSI LAIN KIROUKSESTA (gal 
3:13)
Jos Messias lunasti meidät va-
paiksi lain kirouksesta, mikä sit-
ten on lain kirous? Lain kirous on 
rangaistus siitä, että ei noudata 
Tooraa. 

5 Moos 27:26 Kirottu olkoon se 
joka ei noudata tämän lain sanoja 
eikä tee niiden mukaan.
KIROTTU= EI NOUDATA TOORAA

TOORAN NOUDATTAMATTA JÄT-
TÄMINEN TUO KUOLEMAN
Entä jos me emme noudata Too-
raa? Ansaitsemme kuoleman.
Room 6:23 Synnin palkka on kuo-
lema..
Synnin palkka= lain rikkominen 
on kuolema (1 joh3:4).

MESSIAS KUOLI PUUHUN RIPUS-
TETTUNA  ANTAAKSEEN MEILLE 
ANTEEKSI SYNTIMME
Messias kuoli ristillä kantaakseen 
Tooran noudattamatta jättämi-
sestä määrätyn rangaistuksen.
Koska Messias kuoli ristillä kan-
taakseen meidän syntimme ran-
gaistuksen, pitäisikö meidän yhä 
jatkaa synnin tekemistä (olla nou-
dattamatta Tooraa)?
Room 6:1 Mitä siis sanomme? 
Onko meidän pysyttävä synnissä 
jotta armo tulisi suureksi?
Room 6:2 Ei tietenkään! Kuinka 
me, jotka olemme kuolleet syn-
nille, vielä eläisimme siinä?

Lain teot versus
uskossa kuuleminen

Gal 3:5 Antaako hän siis teille 
Hengen ja tekeekö hän voimate-
koja teidän keskuudessanne lain 
tekojen vai uskossa kuulemisen 
kautta?

ABRAHAM VANHURSKAUTETTIIN 
USKOSTA
Gal3:6 Niinhän Abrahamkin us-
koi Jumalaa, ja se luettiin hänelle 
vanhurskaudeksi.
Gal 3:7 Tietäkää siis, että ne jotka 
pitäytyvät uskoon, ovat Abraha-
min lapsia.
ABRAHAMIN HENGELLISET LAP-
SET = VANHURSKAUTETTUJA US-
KOSTA
ABRAHAMIN FYYSISET LAPSET= 
LAIN TEOT

Room 9:6 Ei Jumalan sana kuiten-
kaan ole rauennut tyhjiin. Eivät-
hän kaikki israelilaiset (fyysiset) 
kuulu tosi Israeliin (hengellinen).
Room 9:7 eivätkä kaikki ole lupa-
uksen lapsia sen tähden, että ovat 
Abrahamin siementä(fyysisesti), 
vaan Ìisakista (hengellinen lupa-
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us) sinä saat nimellesi jälkeläiset´. 
ABRAHAMIN HENGELLISET LAP-
SET= VANHURSKAUTETUT US-
KOSTA
Gal 3:8 Koska Raamattu näki 
edeltäpäin että Jumala vanhurs-
kauttaa pakanat uskosta, se edel-
täpäin julisti Abrahamille hyvän 
sanoman/evankeliumin: sinussa 
tulevat siunatuiksi kaikki kansat.
Gal 3:9 Niinpä ne, jotka pitäytyvät 
uskoon, siunataan yhdessä usko-
van Abrahamin kanssa.

ENNEN USKON TULOA???
Gal 3:23 Ennen uskon tuloa meitä 
vartioitiin lain alaisuuteen suljet-
tuina, kunnes usko ilmestyisi.
Kristityt tulkitsevat tämän jakeen 
tarkoittavan sitä, että laki tuli en-
sin ja usko tuli sitten kun laki oli 
annettu. Sanooko Paavali todella 
näin?

Jos usko tuli vasta sen jälkeen kun 
laki annettiin, niin kuinka Abra-
ham voitiin vanhurskauttaa uskon 
kautta, jos usko ei ollut vielä tul-
lut?
1 Mooses 15:6 Ja hän uskoi Her-
raan ja Hän luki sen hänelle van-
hurskaudeksi.
Gal 3:6 Niinhän Abrahamkin uskoi 
Herraan ja se luettiin hänelle van-
hurskaudeksi.
Gal 3:7 Tietäkää siis, että ne jotka 
pitäytyvät uskoon, ovat Abraha-
min lapsia.
USKO EI SIIS TULLUT LAIN ANNON 
JÄLKEEN, KOSKA ABRAHAM VAN-
HURSKAUTETTIIN USKOSTA

MAAILMA  LUOTIIN USKON 
KAUTTA
Hepr 11:3 Uskon kautta me ym-
märrämme että maailmat on 
tehty Jumalan sanalla, niin että 
se, mikä nähdään, ei ole syntynyt 
näkyvästä.

ABEL VAELSI USKOSSA
Hepr 11:4 Uskossa uhrasi Abel 
Jumalalle paremman uhrin kuin 
Kain. Uskon kautta hän sai todis-
tuksen, että hän oli vanhurskas, 
kun Jumala antoi todistuksen 
hänen uhrilahjoistaan. Uskonsa 
kautta hän puhuu vielä kuoltu-
aankin.

NOOA VAELSI USKOSSA
Hepr 11:7 Uskon kautta rakensi 
Nooa pyhässä pelossa arkin per-
hekuntansa pelastukseksi, kun 

hän oli saanut ilmoituksen siitä 
mikä ei vielä näkynyt. Uskon kaut-
ta hän tuomitsi maailman ja tuli 
sen vanhurskauden perilliseksi, 
joka tulee uskosta.

MOOSES VAELSI USKOSSA
Hepr 11:24 Uskon kautta Moo-
ses kieltäytyi suureksi tultuaan 
kantamasta faraon tyttären pojan 
nimeä.

ENNEN USKON TULOA???
Gal 3:23 Ennen uskon tuloa meitä 
vartioitiin lain alaisuuteen suljet-
tuina…
Sanooko Paavali todellakin, että 
usko tuli vasta lain antamisen 
jälkeen? Kun kuitenkin maailma 
luotiin uskon kautta, Abel vaelsi 
uskossa, Abraham vaelsi uskossa, 
Nooa ja Mooses vaelsivat uskos-
sa?  ASIAYHTYS….. ASIAYHTEYS…

LAIN TEOT VERSUS USKOSSA 
KUULEMINEN
Gal 3:5 Antaako hän siis teille 
Hengen ja tekeekö hän voimate-
koja teidän keskuudessanne lain 
tekojen vai uskossa kuulemisen 
kautta?

ABRAHAM VANHURSKAUTETTIIN 
USKOSTA
Gal 3:6 Abraham uskoi Jumalaan 
ja se luettiin hänelle vanhurskau-
deksi
Gal 3:7 jotka pitäytyvät uskoon, 
ovat Abrahamin lapsia
ABRAHAMIN HENGELLISET LAP-
SET = VANHURSKAITA USKON 
KAUTTA
ABRAHAMIN FYYSISET LAPSET = 
LAIN TEOT
ABRAHAMIN HENGELLISET LAP-
SET = LUPAUKSEN LAPSIA

LAIN TEOT (ihmisen tulkinta laista 
eli suullinen laki) = LAIN KIROUS
Gal 3:10 Ne taas jotka pitäytyvät 
lain tekoihin ovat kirouksen alai-
sia. Onhan kirjoitettu: kirottu on 
jokainen joka ei pysy kaikessa, 
mitä lain kirjaan on kirjoitettu, 
eikä tee sen mukaan.

EIKÖ LAKI PERUSTU USKOLLE?
Gal 3:12 Mutta laki käskyineen ei 
perustu uskoon, vaan ´joka niitä 
noudattaa, elää niistä´. 
TARKOITTIKO PAAVALI TODELLA, 
ETTÄ LAKI EI  PERUSTU USKOON?
Taas   ASIAYHTEYS!!!!     Lain teot= 
eivät perustu uskoon

Gal 3:12 Mutta laki käskyineen 
ei perustu uskoon, vaan jokainen 
joka niitä noudattaa, elää niistä.

USKO = USKOA SANA/JHVH:N 
TOORA
Gal 3:6 Niinhän Abraham uskoi 
Jumalaa, ja se luettiin hänelle 
vanhurskaudeksi.

LUPAUS ANNETTIIN TOORASSA
1 Mooses 17:7 Minä pidän voi-
massa liittoni välillämme, minun 
ja sinun sekä sinun jälkeläistesi 
välillä, polvesta polveen, ikuisen 
liiton, niin että minä olen sinun ja 
sinun jälkeläistesi Jumala.
Gal 3:16 lupaukset siis lausuttiin 
Abrahamille ja hänen siemenel-
leen. Hän ei sano ´siemenille´ 
ikään kuin monesta, vaan niin 
kuin yhdestä ´ja siemenellesi´, 
joka on Kristus.

SIINAIN VUORI EI VOI MITÄTÖIDÄ 
TOORASSA ABRAHAMILLE AN-
NETTUA LUPAUSTA
Gal 3:17 Tarkoitan tätä: Jumalan 
ennen vahvistamaa testamenttia 
ei 430 vuotta myöhemmin tullut 
laki kumoa, niin että se tekisi lu-
pauksen mitättömäksi.

LUPAUS = VANHURSKAUS USKOS-
TA MESSIAAN KAUTTA
Gal 3:7   ne jotka pitäytyvät us-
koon, ovat Abrahamin lapsia
Gal 3:8   Koska Raamattu näki 
edeltäpäin että Jumala vanhurs-
kauttaa pakanat uskosta, se edel-
täpäin julisti Abrahamille evanke-
liumin: sinussa tulevat siunatuiksi 
kaikki kansat.

PERINTÖ=LUPAUS= VANHURSKA-
US USKOSTA MESSIAAN KAUTTA
Gal 3:18 Jos nimittäin perintö 
tulisi lain perusteella, se ei enää 
perustuisikaan lupaukseen. Abra-
hamille Jumala on sen kuitenkin 
lahjoittanut lupauksen kautta.

LUPAUS ANNETTIIN TOORASSA 
ABRAHAMILLE JA MESSIAALLE, 
ETTÄ ABRAHAMIN SIEMEN VAN-
HURSKAUTETTAISIIN USKOSTA 
AIVAN NIIN KUIN ABRAHAM VAN-
HURSKAUTETTIIN USKOSTA

Gal 3:7 Tietäkää siis, että ne jotka 
pitäytyvät uskoon ovat Abraha-
min lapsia.
Gal 3:8 Koska Raamattu näki 
edeltäpäin, että Jumala vanhurs-

kauttaa pakanat uskosta, se edel-
täpäin julisti Abrahamille hyvän 
sanoman: sinussa tulevat siuna-
tuiksi kaikki kansat.
Gal 3:18 Jos nimittäin perintö 
tulisi lain perusteella, se ei enää 
perustuisikaan lupaukseen. Abra-
hamille  Jumala on sen kuitenkin 
lahjoittanut lupauksen kautta.
Gal 3:19 Mitä varten sitten on 
laki? Se lisättiin jälkeenpäin rik-
komusten vuoksi, kunnes tulisi se 
siemen, jolle lupaus oli annettu…

Mitä siis lisättiin?

Niin kuin olen jo todennut aikai-
semmin LAKIA EI LISÄTTY RIKKO-
MUSTEN VUOKSI, koska on oltava 
laki, jotta sitä voisi rikkoa eli jotta 
voisi tehdä syntiä (synti on rikko-
mus lakia vastaan).
Mikä on se RIKKOMUS, joka OLI 
SYYNÄ  siihen että LISÄTTIIN jo-
tain, jota ei ollut olemassa Abra-
hamin aikana?

MIKÄ SE RIKKOMUS ON?
Se oli kultaisen vasikan synti.

MITÄ LISÄTTIIN KULTAISEN VASI-
KAN SYNNIN SEURAUKSENA?
Leeviläinen pappeus.

2 Mooses 32:19 Kun Mooses lä-
hestyi leiriä, hän näki vasikan ja 
tanssin. Silloin hänen vihansa syt-
tyi ja hän heitti taulut käsistään ja 
särki ne vuoren juurella.
2 Mooses 32:26 Mooses seisoi 
leirin portilla ja huusi: ´Joka on 
Herran puolella, tulkoon minun 
luokseni!´ Silloin kaikki leeviläiset 
kokoontuivat hänen luokseen.
ASIAYHTEYS !!!   ASIAYHTEYS !!!

MITÄ TARKOITUSTA VARTEN ON 
OLEMASSA LAKI?
Gal 3:19 Mitä varten sitten on 
laki?
Laki = leeviläinen pappeus
Gal 3:19 Mitä varten sitten on 
laki? Se lisättiin jälkeenpäin rikko-
musten vuoksi…
Leeviläinen pappeus lisättiin kul-
taisen vasikan synnin tähden.

LEEVILÄINEN PAPPEUS OLI KAS-
VATTAJAMME MESSIAASEEN
Gal 3:24 Näin laista on tullut meil-
le kasvattaja/valvoja Kristukseen, 
että me tulisimme vanhurskaiksi 
uskosta.
Laki= Leeviläinen pappeus, joka 



7

lisättiin kultaisen vasikan synnin 
tähden
MESSIAS ON PAPPI MELKISEDE-
KIN JÄRJESTYKSEN MUKAAN
Hepr 7:11 Jos siis täydellisyys olisi 
saavutettu leeviläisen pappeuden 
kautta, johon laki sitoi kansan, 
miksi sitten oli vielä tarpeen, että 
nousisi toinen pappi Melkise-
dekin jäjrjestyksen mukaan eikä 
häntä nimitetty Aaronin järjestyk-
sen mukaan?
Hepr 7:12 Pappeuden vaihtuessa 
vaihtuu välttämättä myös laki.
Hepr 7:14 Onhan tunnettua, että 
meidän Herramme on noussut 
Juudasta,jonka heimon papeista 
Mooses ei ole puhunut mitään.
Hepr 7:17 Hänestä näet todiste-
taan: sinä ole pappi iankaikkisesti 
Melkisedekin järjestyksen mu-
kaan.
Hepr 7.22 Näin on myös se liitto 
(KJV testamentti) parempi, jonka 
takaajaksi Jeesus on tullut.

Uusi liitto on sydämiimme
kirjoitettu Toora

Hebr 8:10 Tämä on se liitto, jonka 
minä teen Israelin heimon kans-
sa niiden päivien jälkeen, sanoo 
Herra; minä panen lakini heidän 
mieleensä ja kirjoitan ne heidän 
sydämeensä, Niin minä olen hei-
dän Jumalansa ja he ovat minun 
kansani.

MEILLE ANNETTIIN PYHÄ HENKI 
AUTTAMAAN MEITÄ NOUDATTA-
MAAN TOORAA
Hes 36:27 Minä annan henkeni 
teidän sisimpäänne ja vaikutan 
sen, että te vaellatte minun laki-
eni mukaan, noudatatte minun 
säädöksiäni ja toimitte niiden 
mukaan.

Yhteenveto

LAIN TEOT VERSUS USKOSSA 
KUULEMINEN
Galatalaiskirjeen luvussa 3 Paa-
vali vertaa ´lain tekojen´ (=IHMIS-
TEN TULKINTA TOORASTA= suul-
linen laki) kautta saavutettavaa 
vanhurskautta vanhurskauttami-
seen uskosta.

ABRAHAM VANHURSKAUTETTIIN 
USKOSTA
Gal 3:6 Niinhän Abrahamkin us-

koi Jumalaa, ja se luettiin hänelle 
vanhurskaudeksi.
ABRAHAMIN HENGELLISET LAP-
SET= VANHURSKAUTETTUJA US-
KOSTA
Gal 3:7 Tietäkää siis, että ne jotka 
pitäytyvät uskoon ovat Abraha-
min lapsia.

LAIN TEOT=LAIN KIROUS= EI US-
KOSTA
Gal 3:10 Ne taas jotka pitäytyvät 
lain tekoihin ovat kirouksen alai-
sia. Onhan kirjoitettu: ´Kirottu on 
jokainen, joka ei pysy kaikessa, 
mitä lain kirjaan on kirjoitettu 
eikä tee sen mukaan.´

LUPAUS ANNETTIIN TOORASSA 
ABRAHAMILLE JA MESSIAALLE, 
ETTÄ ABRAHAMIN SIEMEN VAN-
HURSKAUTETTAISIIN USKOSTA 
AIVAN NIIN KUIN ABRAHAM VAN-
HURSKAUTETTIIN USKOSTA

Gal 3:7 …ne jotka pitäytyvät us-
koon ovat Abrahamin lapsia.
SIINAIN VUORI EI VOI MITÄTÖIDÄ 
TOORASSA OLEVAA LUPAUSTA, 
JOKA ANNETTIIN ABRAHAMIL-
LE JA MESSIAALLE, ETTÄ ABRA-
HAMIN HENGELLINEN SIEMEN 
VANHURSKAUTETAAN USKOSTA 
AIVAN NIIN KUIN ABRAHAM VAN-
HURSKAUTETTIIN USKOSTA.
Gal 3:17 Jumalan ennen vahvis-
tamaa testamenttia ei 430 vuotta 
myöhemmin tullut laki kumoa, 
niin että se tekisi lupauksen mi-
tättömäksi.

LEEVILÄINEN PAPPEUS LISÄTTIIN 
KULTAISEN VASIKAN SYNNIN TÄH-
DEN
Gal 3:19 Mitä varten sitten on 
laki? Se lisättiin jälkeenpäin rik-
komusten vuoksi, kunnes tulisi se 
siemen, jolle lupaus oli annettu.
2 Mooses 32:19 Kun Mooses lä-
hestyi leiriä,hän näki vasikan ja 
tanssin. Silloin hänen vihansa syt-
tyi ja hän heitti taulut käsistään ja 
särki ne vuoren juurella.
2 Mooses 32:26 Mooses seisoi 
leirin portilla ja huusi: ´Joka on 
Herran puolella, tulkoon minun 
luokseni.´ Silloin kaikki leeviläiset 
kokoontuivat hänen luokseen.

LEEVILÄINEN PAPPEUS OLI KAS-
VAT TA JAMME/VARTIJAMME 
MESSIAASEEN

Gal 3:24 Näin laista on tullut meil-
le kasvattaja/vartija Kristukseen, 
että me tulisimme vanhurskaiksi 
uskosta.
Laki = leeviläinen pappeus, joka 
lisättiin kultaisen vasikan rikko-
muksen vuoksi.

MESSIAS ON PAPPI MELKISEDE-
KIN JÄRJESTYKSEN MUKAAN
Hepr 7.11 Jos siis täydellisyys olisi 
saavutettu leeviläisen pappeuden 
kautta johon laki sitoi kansan, 
miksi sitten oli vielä tarpeen, että 
nousisi toinen pappi Melkisede-
kin järjestyksen mukaan eikä hän-
tä nimitetty Aaronin järjestyksen 
mukaan?
Hepr 7:12 Pappeuden vaihtues-
sa…
Hepr 7:14 Onhan tunnettua, että 
meidän Herramme on noussut 
Juudasta, jonka heimon papeista 
Mooses ei ole puhunut mitään.
Hepr 7.17 Hänestä näet todiste-
taan: Sinä olet pappi iankaikki-
sesti Melkisedekin järjestyksen 
mukaan.
Hepr 7.22 Näin on myös se liitto 
parempi jonka takaajaksi Jeesus 
on tullut.

UUSI LIITTO ON TOORA KIRJOI-
TETTUNA MEIDÄN SYDÄMIIMME
Hepr 8:10 Tämä on se liitto, jonka 
minä teen Israelin heimon kans-
sa niiden päivien jälkeen, sanoo 
Herra. Minä panen lakini heidän 
mieleensä ja kirjoitan ne heidän 
sydämeensä. Niin minä olen hei-
dän Jumalansa ja he ovat minun 
kansani.

PYHÄ HENKI ANNETTIIN MEILLE 
AVUKSI JOTTA VOISIMME NOU-
DATTAA TOORAA

Hes. 36: 27  Minä annan henkeni 
teidän sisimpäänne ja vaikutan 
sen, että te vaellatte lakieni mu-
kaan, noudatatte säädöksiäni ja 
teette niiden mukaan.

Pitäisikö Messiaaseen uskovien 
noudattaa Tooraa?

Opettiko Paavali Gal3:ssa että kun 
Messias on tullut, meidän ei enää 
tule noudattaa JHVH:n Sanaa/ 
Tooraa?  Ei. 
Paavali opetti Gal 3:ssa TOO-
RASTA, että Abraham vanhurs-

kautettiin uskosta aivan niinkuin 
Messiaaseen uskovat vanhurs-
kautetaan uskosta, ja että leevi-
läinen pappeus lisättiin kultaisen 
vasikan synnin vuoksi olemaan 
meidän kasvattajamme johdatta-
massa meitä Messiaan luo, niin 
että emme enää turvautuisi ja 
uskoisi ”lain tekoihin” (IHMISEN 
TULKINTAAN Toorasta=suullinen 
laki).

Lain alla/lain alainen?

Gal 4:21 Sanokaa minulle te, jot-
ka tahdotte olla lain alaisia: ette-
kö kuule, mitä laki sanoo?
Niin kuin on tärkeää lukea KAIK-
KIA RAAMATUN KIRJOITUKSIA 
ASIAYHTEYDESSÄÄN, on erittäin 
tärkeää lukea Galatalaiskirjettä 
asiayhteydessään. Useat kristityt 
johtajat ja Messiaan ruumiin jä-
senet uskovat, että Galatalaiskir-
je ON RISTIRIIDASSA sen kanssa, 
mitä Mooses kirjoitti ja mitä Mes-
sias sanoi.  He yrittävät sovitella 
tätä näennäistä ristiriitaa ”etene-
vän ilmoituksen”  opilla. Pohjim-
miltaan ”etenevä/progressiivinen 
ilmoitus” opettaa, että joku kohta 
Raamatussa voi korvata tai mitä-
töidä sen, mitä on kirjoitettu tai 
sanottu toisessa kohdassa.

Galatalaiskirjeen ymmärtämiseen 
liittyvän ongelman ydin on OLET-
TAMINEN, että se puhuu Moo-
seksen kirjoituksia ja Messiaan 
opetuksia vastaan. Kun teini-iässä 
olin kerran Metodistikirkon juma-
lanpalveluksessa, pastori totesi, 
että se mitä Paavali kirjoittaa, on 
ristiriidassa Messiaan opetuksen 
kanssa. Sitten hän sanoi, että 
meidän tulisi uskoa ennemmin 
Paavalia kuin Messiasta, koska 
Paavali oli saanut ”suuremman 
ilmestyksen”  ”evankeliumin sa-
laisuudesta”.
Oliko tämä metodistipastori oi-
keassa näkemyksineen? Pastorin 
ongelma juontui siitä, että hän 
yritti ymmärtää Paavalin kirjoi-
tuksia KIRKON OPIN kautta, joka 
oli jo juurtunut hänen mieleensä, 
eikä antanut JHVH:n Sanan tulkita 
itse itseään.

ONKO JHVH:N TOTTELEMINEN 
ORJUUTTA?
Kun julkaisin viimeisimmän 



8
opetukseni Galatalaiskirjeestä, 
muuan pastori kirjoitti minulle ja 
sanoi, että Paavali sanoo Galata-
laiskirjeessä, että Tooran noudat-
taminen suisti meidät orjuuteen. 
Samainen pastori kirjoitti myös 
uskoneensa ja opettaneensa koko 
Raamattua Genesiksestä Ilmes-
tyskirjaan yli 30 vuoden ajan.

Minua HÄMMÄSTYTTÄÄ, että 
perinteinen kristinoppi on ohjel-
moinut meidät niin vankasti tar-
kastelemaan Raamattua (etenkin 
galatalaiskirjettä) Tooranvastai-
sesta näkökulmasta, että minua 
kummastuttaa, miten emme 
AJATTELE mitä oikeastaan SA-
NOMME, emmekä SANO mitä 
USKOMME.
Uskommeko todellakin, että 
JHVH:n sanan noudattaminen or-
juuttaa meidät?

Toora on JHVH:n Sana

Sanotaanko Raamatussa, että 
jos me noudatamme JHVH:N SA-
NAA/TOORAA, me joudumme or-
juuteen? Eikö Raamatussa sano-
ta, että jos me TEEMME SYNTIÄ, 
me joudumme orjuuteen?

MITÄ SYNTI ON?
1 Joh 3:4 Jokainen joka tekee syn-
tiä, harjoittaa laittomuutta, sillä 
synti on laittomuutta. Engl KJV: 
jokainen joka tekee syntiä, rikkoo 
myös lakia vastaan, sillä synti on 
lain rikkomista.
SYNTI= LAITTOMUUS=LAIN/TOO-
RAN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMI-
NEN/RIKKOMINEN
SYNTI (TOORAN NOUDATTAMAT-
TA JÄTTÄMINEN) = JOHTAA OR-
JUUTEEN

Raamattu opettaa, että synti joh-
dattaa meidät orjuuteen. Mut-
ta perinteisesti kristityt johtajat 
ovat sanoneet, että jos me NOU-
DATAMME JHVH:n Sanaa/Tooraa 
(mikä on sitä ettemme tee syntiä, 
1Joh3:4) joudumme orjuuteen.

JHVH:N TOTTELEMINEN TUO VA-
PAUDEN
Raamattu opettaa, että JHVH:n 
totteleminen (mikä tarkoittaa 
HÄNEN Sanansa eli tooransa nou-
dattamista) tuo meille vapauden 
ja tekee meistä vapaita.

VAPAUDEN LAKI

Jaakob viittaa Tooraan vapaute-
na, joka tulee siitä, että noudat-
taa Tooraa.
Jaak.1:25 Mutta se joka on katso-
nut täydelliseen lakiin, vapauden 
lakiin, ja pysyy siinä eikä ole muis-
tamaton kuulija vaan todellinen 
tekijä, hän on oleva autuas teke-
misessään.

TOTUUS TEKEE MEISTÄ VAPAITA
Joh 8:31 Sitten Jeesus sanoi niille 
juutalaisille, jotka uskoivat hä-
neen: Jos te pysytte minun sa-
nassani, te todella olette minun 
opetuslapsiani.
Joh 8.32 ja tulette tuntemaan 
totuuden, ja totuus tekee teistä 
vapaita.

TOORA ON TOTUUS
Psalmi 119:142 Sinun vanhurs-
kautesi on ikuinen vanhurskaus 
ja sinun opetuksesi (hepr. ´tora-
techa [Toorasi] emet) on totuus.
Mal. 2:6 Oikea opetus (hepr. To-
rat emet ) oli hänen suussaan, 
eikä vääryyttä tavattu hänen 
huuliltaan. Rauhaisasti ja vakaasti 
hän vaelsi kanssani ja monet hän 
käänsi pois synnistä.

JAAKOB ORJUUTEEN KOSKA EI 
NOUDATTANUT TOORAA
Raamatussa meille kerrotaan, 
että Jaakobin huone joutui orjuu-
teen (vankeuteen, vankikuoppiin) 
koska se ei noudattanut Tooraa.
Jesaja 42:22 Mutta tämä on ryös-
tetty ja rosvottu kansa. Kaikki on 
suljettu vankikuoppiin ja vankiloi-
den uumeniin. He ovat joutuneet 
saaliiksi, eikä ole kuka pelastaisi, 
ryöstetyiksi, eikä ole ketään kuka 
sanoisi: Anna takaisin.
Jesaja 42:24  Kuka antoi Jaakobin 
ryöstettäväksi ja Israelin rosvojen 
valtaan? Eikö Herra, jota vastaan 
me olemme tehneet syntiä? He 
eivät tahtoneet vaeltaa hänen 
teitään eivätkä totelleet hänen 
lakiaan (Tooraansa).

LUOTATKO JHVH:hon VAI LUOTAT-
KO IHMISEN LUOMIIN PERINTEI-
SIIN?
Matt 15:9 Turhaan se palvelee 
minua opettaen oppeja, jotka 
ovat ihmisten käskyjä.
Jeremia 17:5 Näin sanoo Herra: 
Kirottu se mies joka turvaa ihmi-
siin, luottaa lihan käsivarteen ja 
jonka sydän luopuu Herrasta.
Jeremia 17:7 Siunattu se mies, 

joka luottaa Herraan ja jonka tur-
vana Herra on.
LAIN ALAINEN?
Gal 4:21 Sanokaa minulle, te, jot-
ka tahdotte olla lain alaisia: ette-
kö kuule,mitä laki sanoo?
OPETUS, OPPI, JOKA OPETTAA IH-
MISTEN KÄSKYJÄ = LAIN ALAINEN
SYNTI = TOORAN NOUDATTA-
MATTA JÄTTÄMINEN
VAPAUS = JHVH:N SANAN/TOO-
RAN NOUDATTAMINEN

Iisak ja Ismael ihmisen luonnon 
esikuvina

ABRAHAMILLA OLI KAKSI POIKAA
Gal 4:22 Onhan kirjoitettu, että 
Abrahamilla oli kaksi poikaa, toi-
nen orjattaresta ja toinen vapaas-
ta naisesta.
Orjattaren poika oli Ismael, Va-
paan naisen poika oli Iisak.
Gal 4:23 Orjattaren poika oli syn-
tynyt lihan mukaan, vapaan sen 
sijaan lupauksen voimasta.
Ismael ja Iisak edustavat ihmises-
sä olevaa kahta luontoa. Ismael 
edustaa lihaa/ syntistä luontoa, 
Iisak edustaa JHVH:n hengessä 
vaeltamista.
Gal 4:24 Tämä on vertauskuval-
lista. Nämä naiset kuvaavat kahta 
liittoa. Toinen on Siinainvuorelta 
ja synnyttää orjuuteen ja se on 
Haagar
Gal 4:25 Haagar on näet Siinain-
vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä 
Jerusalemia, joka elää lapsineen 
orjuudessa.
Maallisen Jerusalemin lapset ovat 
lihan/syntiluonnon lapsia (eivät 
noudata Tooraa)
Ismael = liha/syntiluonto = orjuus 
=maallinen Jerusalem = Siinain-
vuori = allegoria (vertauskuva)
Gal 4:26 Mutta ylhäällä oleva Je-
rusalem on vapaa ja se on meidän 
äitimme.
Gal 4:28 Veljet, te olette lupauk-
sen lapsia niin kuin Iisak oli.

Iisak = JHVH:n henki = lupauksen 
lapset = vaeltavat Tooran mukaan 
= taivaallinen Jerusalem
Gal 4:29 Ja niin kuin lihan mukaan 
syntynyt silloin vainosi Hengen 
mukaan syntynyttä, niin on nyt-
kin.
Ismael = syntynyt lihan mukaan = 
syntiluonto = ei noudata Tooraa = 
orjuus
Iisak = syntynyt Hengen mukaan 
= Pyhä Henki asuu sisimmässä = 

noudattaa Tooraa = vapaus

Syntiluonto (joka ei tottele Too-
raa) vainoaa Hengestä syntyneitä 
(jotka noudattavat Tooraa). Ne 
jotka tahtovat hylätä Tooran sa-
novat niille, jotka tahtovat nou-
dattaa Tooraa: ”Miksi haluatte 
noudattaa Tooraa (miksi ette tee 
syntiä), ettekö tahdo olla vapaita 
(hylätä Tooran)? Messias vapautti 
meidät noudattamasta lakia (tot-
telemasta JHVH:n sanaa)!”

Näin sitä mikä on hyvää (Tooran 
noudattaminen) sanotaan pahak-
si.
Pahaa (Tooran hylkäämistä) sano-
taan hyväksi (vapaudeksi).
Jesaja 5:20 Voi niitä jotka sanovat 
pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi, 
niitä jotka kääntävät pimeyden 
valkeudeksi ja valkeuden pimey-
deksi, jotka tekevät karvaan ma-
keaksi ja makean karvaaksi.

VALO = TOORAN NOUDATTAMI-
NEN
PIMEYS = TOORAN HYLKÄÄMI-
NEN

Snl 6:23 Sillä käsky on lamppu 
ja OPETUS/LAKI ON VALO (hepr 
TORA OR ), ja ojentava nuhde on 
elämän tie.
Jesaja 8:20 Pysykää laissa ( TORA) 
ja todistuksessa. Elleivät he näin 
sano, ei kansalle aamunkoittoa 
tule.

Ajakaa pois orjatar

Gal 4:30 Mutta mitä Raamattu 
sanookaan! Aja pois orjatar ja 
hänen poikansa, sillä orjattaren 
poika ei saa periä vapaan vaimon 
pojan kanssa.
Miten orjanainen (liha) ajetaan 
ulos? Ristiinnaulitsemme lihan 
hengessä vaeltamalla.
Room 13:14 Pukekaa sen sijaan 
yllenne Herra Jeesus Kristus äl-
kääkä pitäkö lihastanne niin huol-
ta että himot heräävät.
Gal 5:24 Ne jotka ovat Kristuksen 
Jeesuksen omia ovat ristiinnau-
linneet lihansa himoineen ja ha-
luineen.
Room 8:4 jotta lain vanhurskau-
den vaatimus täytettäisiin meis-
sä, jotka emme vaella lihan vaan 
Hengen mukaan.
Ismael =liha/syntiluonto = hylkää 
Tooran = lihan himot
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Iisak = vaeltaa hengessä = nou-
dattaa Tooraa = tooran/lain van-
hurskaus

VAPAAN NAISEN LAPSET
Gal 4:31 Siispä veljet emme ole 
orjattaren lapsia vaan vapaan.
Jos olemme vapaan naisen lapsia 
(Iisak), olemme syntyneet hen-
gen mukaan. Hengestä syntyneet 
noudattavat Tooraa.

HENGEN MUKAAN SYNTYNYT = 
NOUDATTAA TOORAA
1 Pietari 1:23 Tehän olette uudes-
tisyntyneet, ette katoavasta sie-
menestä vaan katoamattomasta, 
Jumalan elävän ja pysyvän sanan 
kautta

MEILLE ON ANNETTU SISIM-
PÄÄMME PYHÄ HENKI JOTTA 
VOIMME TOTELLA TOORAA HEN-
GESSÄ

Hesekiel 36:26 Minä annan teille 
uuden sydämen ja uuden hengen 
minä annan sisimpäänne. Minä 
otan kivisydämen pois teidän si-
sältänne ja annan teille lihasydä-
men.
Hesekiel 36:27 Minä annan Hen-
keni teidän sisimpäänne ja vaiku-
tan sen, että te vaellatte minun 
lakieni mukaan, noudatatte mi-
nun säädöksiäni ja toimitte niiden 
mukaan.
Room 7:22 Sisäisen ihmiseni puo-
lesta hyväksyn iloiten Jumalan 
lain.
Hepr 12:22 Te sitä vastoin olette 
tulleet Siionin vuoren ja elävän 
Jumalan kaupungin, taivaallisen 
Jerusalemin, kymmenientuhansi-

en enkelien ja juhlajoukon luo.
Ismael = liha/syntiluonto = Sii-
nainvuori = Toora/laki kirjoitettu-
na kivisydämeen (joka on hylän-
nyt Tooran)
Iisak = vaeltaa hengessä = Siionin-
vuori  = taivaallinen Jerusalem = 
Toora kirjoitettu lihasydämeen ( 
joka noudattaa Tooraa).

GALATALAISKIRJEEN YMMÄRTÄ-
MINEN: TÄMÄ ON VERTAUSKU-
VALLISTA…

Gal 4:24 Tämä on vertauskuval-
lista…
Koska perinteinen kristinoppi 
yrittää tulkita Galatalaiskirjettä 
oman valtionkirkon oppinsa (eli 
ihmisten perinnäistapojen) mu-
kaan, se on käsittänyt väärin ver-
tauskuvallisuuden, josta Paavali 
puhuu luvussa 4.

Paavali selittää itse asiassa eroa 
kahden henkilön välillä, joista 
toinen luottaa ihmistekoisiin pe-
rinnäissääntöihin (kirkon opit ja 
suullinen laki) eikä noudata Too-
raa, ja toinen luottaa Messias 
Jeshuaan ja noudattaa Tooraa.
Ihmisten laatimat perinteet/suul-
linen laki vie orjuuteen.
Jeshuaan luottaminen ja Tooran 
noudattaminen vie meidät va-
pauteen.

Gal 5:1-4:  Vapauteen Kristus 
vapautti meidät. Pysykää siis lu-
jina älkääkä antako uudestaan 
sitoa itseänne orjuuden ikee-
seen. Minä Paavali sanon teille: 
jos ympärileikkautatte itsenne, 
Kristuksesa ei ole teille mitään 

hyötyä. Vakuutan vielä jokaiselle 
ihmiselle, joka ympärileikkauttaa 
itsensä, että hän on velvollinen 
täyttämään koko lain. Te olette 
joutuneet eroon Kristuksesta, te 
jotka yritätte lain avulla tulla van-
hurskaiksi. Te olette langenneet 
pois armosta.

Traditioita vai lepo JHVH:ssa?

Meidän korvissamme, jotka 
emme tunne Paavalin/ Sha´ulin 
ajan uskonnollista kulttuuria, 
tämä voi kuulostaa varoitukselta 
kaikkea Tooran noudattamista 
vastaan, ja varsinkin ympärileik-
kausta vastaan.  Jos meidät ym-
pärileikataan, otamme samalla 
päällemme velan, jota ei pysty 
maksamaan. Jos joku tahtoo to-
della tehdä kaiken mitä Toora 
sanoo, se on varma merkki siitä, 
että tämä henkilö on joutunut or-
juuteen, langennut pois armosta; 
hänestä on tullut vieras ja muu-
kalainen Hänen silmissään, joka 
rakastaa meitä.

Mutta kun ymmärrämme, että fa-
riseukset käyttivät ympärileikka-
usta viimeisenä niittinä käännyt-
täessään pakanoita farisealaiseen 
juutalaisuuteen, ja että se oli jul-
kinen sitoumus, jossa sitouduttiin 
noudattamaan koko Tooraa, asia 
alkaa kirkastua.  Ja kun ymmär-
rämme, että se mitä fariseukset 
tarkoittivat Tooralla, ei tarkoitta-
nut vain viittä Mooseksen kirjaa 
vaan myös sen mitä Jeshua ni-
mitti ”ihmisten perinnäissään-
nöiksi” (jotka myöhemmin koot-
tiin Talmudiksi), asia kirkastuu 

kirkastumistaan. Sha´ul/Paavali 
ei varoittanut raamatullisesta 
ympärileikkausopetuksesta eikä 
mistään muustakaan Mooseksen 
kautta meille tulleesta. Päinvas-
toin hän sanoi: älkää vaihtako elä-
mää muuttavan Messias-suhteen 
lahjaa omiin ”lain tekoihinne”: 
pelkkään sääntöjen noudattami-
seen (etenkin pakosta – omasta 
tai toisten vaatimasta).

Katsokaapa jakeen 4:1 sanaa 
´uudestaan´. Galatalaiset olivat 
enimmäkseen ei-juutalaisia. Eivät 
he olleet noudattaneet Tooraa 
ennen uskoontuloaan. Joten Too-
ra ei voinut olla se orjuuden side, 
johon he olivat taas sotkeutumas-
sa (ja vastaavasti ”päivät, kuu-
kaudet, juhla-ajat ja vuodet” Gal 
4:9-10:ssä eivät ole raamatullisia 
juhlia).  Mitä tuo orjuus siis oli? 
Ehkä he olivat taas luovuttamassa 
vastuun omasta hengellisyydes-
tään. Ehkä he olivat vaarassa vaih-
taa pakanatapansa fariseusten 
tapoihin. Eli vaihtamassa yhden 
lepyttämiseen/ansaitsemiseen 
perustuvan palvonnan toiseen 
sen sijaan että olisivat etsineet 
levon JHVH:n rakkaudesta.
Lopuksi, jae 4 ei sano, että ongel-
ma olisi siinä, että tahtoo tehdä 
sen, mitä Raamattuun on kirjoi-
tettu, vaan että ongelma on siinä, 
että ihminen pyrkii vanhurskautu-
maan tekemällä noita asioita. 

Koska ne on kirjoitettu meidän 
sydämiimme, teemme Toorassa 
opetetut asiat siitä syystä että ne 
tuottavat meille iloa, emme pe-
lastuaksemme.
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Heprealaiskirje tarkastelussa
Syrjäytettiinkö Toora vai ei?

**********

Kirjoittanut:
Markus Nurmesniemi

Kristikunnan keskuudessa on 
vuosisatoja elänyt vahvana ka-
vennettu ja polarisoitu opetus 
koskien lain ja armon välistä suh-
detta. Heprealaisilta juuriltaan 
irrotettu varhaisten kirkkoisien 
opetus usein hämärsi ja muutti 
ne Pyhiä Kirjoituksia koskevat kä-
sitteet, jotka voidaan täydellises-
ti ymmärtää vain ja ainoastaan 
alkuperäisessä kontekstissaan. 
Tämä yhteys löytyy heprealaises-
ta kulttuurista, kielestä ja histori-
asta, sekä tavasta ajatella ja elää 
Pyhiä Kirjoituksia todeksi.
 
Kristikunnan vuosisatojen aika-
na paalutettu oppi elää tiukassa 
myös Heprealaiskirjeen kohdalla. 
Kristikunnan yleisimmin omak-
suttu opetusmalli on, että kirje 
osoittaa varhaiskristityille varoi-
tuksen: älkää sortuko takaisin 
Mooseksen lain alle. Koko Toora 
mitätöidään siis jälleen. Tämä tul-
kintalinja on tietysti linjassa sen 
kanssa, miten kristikunnassa tul-
kitaan vaikkapa roomalais- ja ga-
latalaiskirjeitä: evankeliumin teh-
tävänä oli syrjäyttää laki, Toora. 
Kristikunnan mukaan Heprealais-
kirjeessä toistetaan moneen ker-
taan Paavalin kirjeissään esittämä 
näkemys, jonka mukaan armo 
oli syrjäyttänyt lain. Tämä on siis 
kristikunnan tulkinta siitä mitä 
Paavali esitti, ei Paavalin itsensä 
tulkinta. Jos Paavalilta kysyttäi-
siin, hän kertoisi kirjoittaneensa 
siitä millä tavalla Tooraa tulee 
noudattaa nyt, kun Jeshua on tul-
lut ja olemme uskosta pelastettu-
ja armon kautta.
Mutta kun kristikunnan oppia on 
vuosisatoja juntattu kuulijakun-
nan tajuntaan, on syntynyt ajat-
telumalli ja olettamus, jonka pe-
rustalle kaikki muu Raamatussa 
oleva sitten on rakennettu. Näin 
on käynyt kristikunnassa hyvin 

suurelta osin. 

Heprealaiskirjettä on kristikun-
nassa luettu ymmärtämättä sen 
oikeaa asiayhteyttä. Siksi kirjettä 
onkin monesti tituleerattu ”Uu-
den Testamentin raskaimmaksi 
kirjaksi”. On ollut jopa tahoja, 
jotka ovat tahtoneet poistaa sen 
koko Raamatusta. 
Jotta päästäisiin selvyyteen siitä 
mikä kirjeen todellinen sanoma 
on, on palattava takaisin alkuun. 
Sinne, mistä ravinto saadaan suo-
raan ja tuoreena.  On palattava 
takaisin uskon heprealaisille juu-
rille ja ensimmäiselle vuosisadal-
le, jolloin kirje kirjoitettiin.

Kuka kirjoitti kirjeen?

Joissain englanninkielisissä kään-
nöksissä kirje heprealaisille sisäl-
tää alkulauseen ”Apostoli Paavali 
heprealaisille”.  Vaikka tätä lau-
setta ei esiinny kaikissa Raama-
tun versioissa, ja joskin lause on 
lisätty kirjeeseen jälkikäteen, on 
olemassa vahvoja viitteitä kirjeen 
kirjoittajasta.  Esimerkiksi, joissain 
englanninkielisissä käännöksissä 
heprealaiskirjeen kohdassa 10:34 
on ensimmäisenä lauseena ”Teil-
lä oli myötätuntoa minua kohtaan 
ollessani kahleissa ja ilolla olette 
pitäneet hyvänänne omaisuuten-
ne ryöstön…”, kun taas suomen-
nos (1933/38) kuuluu ”Sillä van-
kien kanssa te olette kärsineet ja 
ilolla pitäneet hyvänänne omai-
suutenne ryöstön…”. Kyseessä on 
siis täysin eriluonteinen käännös, 
mutta KJV englanninnos kaventaa 
ehdokkaiden määrää heprealais-
kirjeen kirjoittajaksi.  Lisäksi 13. 
luvun jakeessa 23 kirjoittaja kir-
joittaa ”Tietäkää, että veljemme 
Timoteus on päästetty vapaaksi, 
ja jos hän pian tulee, saan minä 
hänen kanssaan nähdä teidät.”
Raamatusta tiedämme miten lä-
heinen suhde Paavalilla ja Timo-
teuksella oli, ja kirjoittaja tässä 

ilmaisee läheisen suhteensa Ti-
moteukseen: jos Timoteus tulee 
luoksenne, on se ikään kuin sama 
kuin minä (heprealaiskirjeen kir-
joittaja) hänen kauttaan saan 
nähdä teidät ja iloita teistä.

Ensimmäisen ja toisen Timoteuk-
selle osoitettujen kirjeiden alusta 
voimme lukea kuinka Paavali kir-
joittaa ”Timoteukselle, oikealle 
pojallensa uskossa” ja ”rakkaalle 
pojalleni Timoteukselle”. Tie-
dämme myös että Timoteus oli 
Paavalin luona tämän ollessa 
Roomassa vangittuna. Lisäksi 
heprealaiskirjeen kirjoittaja päät-
tää kirjoituksensa tervehdyksien 
lähettämiseen ”teille niiltä, jotka 
ovat Italiasta.”
Uuden Testamentin kirjoittajis-
ta vain Paavalilla on syvällinen 
ja täydellinen tuntemus koskien 
temppelipalvelusta ja Herran juh-
lia. Paavali oli pitkälle koulutettu 
fariseus ja Sanhedrinin (suuri 
neuvosto, juutalaisten ylin tuo-
mioistuin) jäsen, itse päärabbi 
Gamalielin opissa aikanaan ollut 
tähtioppilas. Paavali osasi ulkoa 
Tooran eli viisi Mooseksen kirjaa 
jo ennen 20. ikävuottaan, ellei 
jo peräti ennen 12. ikävuottaan. 
Hän eli ja hengitti vuosikausia 
Tooraa ja sen opetusta, kun muut 
UT:n kirjoittajat olivat pääasiassa 
tavallisia työläisiä ja kalastajia.

Miksi ja kenelle kirje
kirjoitettiin?

Heprealaiskirjettä tarkastellessa 
on erittäin tärkeää asettaa se ta-
kaisin asiayhteyteensä; kenelle 
se oli kirjoitettu, mikä oli kirjeen 
ydinsanoma ja missä kulttuurilli-
sessa, historiallisessa ja aikakau-
dellisessa yhteydessä se kirjoitet-
tiin.
Ajatellaanpa vastaavasti Paava-
lin Korinttolaiskirjeitä.  Ne olivat 
aikanaan kirjoitettu vastauksena 
korinttolaisten Paavalille lähe-

tettyyn kyselykirjeeseen, joissa 
nämä esittivät eri ongelmia ja 
kysymyksiä koskien uskoa ja oike-
aa tapaa vaeltaa uskossa. Mutta 
koska korinttolaisten kysymysten 
kirjettä ei enää ole olemassa, 
missaavat tämän päivän lukijat 
asiayhteydet lähes kokonaan.  
Kirjeistä rakennetaan teologiaa ja 
oppeja, joilla ei ole mitään teke-
mistä niiden asioiden kanssa, joi-
ta korinttilaiset halusivat käsitel-
lä: Tooraa, juutalaisuutta, Israelia 
sekä profeettojen kirjoituksia. 
Paavali perusti kaiken kirjoituk-
sensa näille teemoille, Jeshuan 
läpi suodatettuna.
Sama asia koskee myös Hep-
realaiskirjettä.  Koska Paavali 
oppineena fariseuksena käytti 
korkealentoista hermeneutiikkaa 
kirjoitustensa rakennusaineena, 
oli joidenkin vaikea käsittää hä-
nen monisäikeisiä ja sisällöltään 
rikkaiden kirjoitusten syvyyksiä. 
Etenkin läntisen kristikunnan kes-
kuudessa asian seuraukset ovat 
tänä päivänä selkeästi nähtävissä.

Pietari tiivistää osuvasti Paavalin 
syvällisyyden ja vaikeaselkoisuu-
den, joka jättää tottumattomalle 
lukijalle paljon tilaa kieroon vään-
tämiselle:
”Sentähden, rakkaani, pyrkikää 
tätä odottaessanne siihen, että 
teidät havaittaisiin tahrattomiksi 
ja nuhteettomiksi, rauhassa, Hä-
nen edessänsä; ja lukekaa mei-
dän Herramme pitkämielisyys 
pelastukseksi, josta myös meidän 
rakas veljemme Paavali hänelle 
annetun viisauden mukaan teil-
le on kirjoittanut; niin kuin hän 
tekee kaikissa kirjeissään, kun 
hän puhuu näistä asioista, vaikka 
niissä tosin on yhtä ja toista vai-
keatajuista, jota tietämättömät 
ja vakaantumattomat vääntävät 
kieroon niin kuin muitakin kirjoi-
tuksia, omaksi kadotuksekseen.” 
(2. Piet. 3:14-16)  
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Koska kirje on osoitettu Jeshuaan 
uskoville juutalaisille eli ”nasare-
tilaisille”, on selvää että kirje on 
alun perin kirjoitettu hepreaksi, 
vaikka nykymaailmalla on käsis-
sä enää kreikkalainen käännös 
siitä. Puhuihan Jeshuakin hep-
reaksi Paavalille Damaskoksen 
tiellä (jopa kreikkalainen teksti 
kertoo Hänen puhuneen hepre-
aksi), käyttäen hänen heprealais-
ta nimeään Shaul (Ap.t. 9:3-5). 
On luonnollista että Paavali itse 
kirjoitti/kirjoitutti hepreaksi hep-
realaisille tovereilleen.

Jotta ymmärtäisimme syvemmin 
heprealaiskirjeen sanomaa ja 
ydintä, on tärkeää tuntea Tooraa 
paremmin, sen ohjeita koski-
en temppelipalvelusta, pappien 
palvelutyötä ja Herran juhlia (3. 
Moos. 23). Herran juhlat ovat 
monessakin mielessä profeetalli-
sia kuvia siitä hyvästä täyttymyk-
sestä, joka on tulossa. Jos nyky-
päivän lukija ei ymmärrä juhlia ja 
temppelipalveluksen nyansseja 
samalla tavoin kuin se ryhmä, 
jolle kirje ensimmäisellä vuosi-
sadalla osoitettiin, hukkaa lukija 
suuren osan heprealaiskirjeen 
sanomasta.  Kirjoitettiinhan kirje 
juutalaisille, jotka kasvoivat siinä 
kulttuurissa, joka rakentui temp-
pelipalveluksen ja vuosittaisen 
juhlakierron ympärille. 

Nykypäivän kristityn kannattaa 
kirjettä lukiessaan karsia kristi-
kunnan tulkinnat ja opetukset 
kirjeestä mielestään, vaikka se ei 
helpolta ensin tuntuisikaan. Mut-
ta yhtäkaikki, heprealaiskirje on 
lihaisaa ravintoa, vahvaa ruokaa 
uskovalle, ei maitoa lapselle. Jät-
täkäämme sen tähden Messiaan 
opin alkeet ja edetkäämme täysi-
ikäisyyteen.

Kirjeen ytimenä psalmi 110 

Heprealaiskirjeen kolmannessa 
jakeessa kirjoittaja kertoo Juma-
lan Pojan, toimitettuaan puh-
distuksen synneistä, istuneen 
Majesteetin oikealle puolelle 
korkeuksissa. Samasta kertoo jo 
Kuningas Daavid joka oli saanut 
tämän näyssään Herralta psal-
missa 110: ”Herra sanoi minun 
Herralleni: Istu minun oikealle 
puolelleni, kunnes minä panen 
sinun vihollisesi sinun jalkojesi as-

tinlaudaksi...”
Daavid oli myös profeetta, Kaikki-
valtiaan puhemies. Daavidin toi-
mesta Liitonarkki tuotiin Daavidin 
kaupunkiin, ja Daavidin toimesta 
temppelipalveluksen perusta luo-
tiin jo ennen kuin hänen poika 
Salomon rakensi temppelin. Daa-
vidin toimesta psalmit toimivat 
osana temppelipalvelusta, ja hän 
määritteli mitä psalmeja laulettiin 
missäkin vaiheessa palvelusta. Ja 
Daavid oli se, joka sai ilmestyksen 
Messiaasta ja Hänen tulemukses-
taan. Temppelipalvelus eri muo-
toineen osoittaa tulevaan Messi-
aaseen. 

”Herra sanoi minun Herralleni.” 
(Hepreasta käännettynä: ”JHVH 
sanoi minun JHVH:lleni”).
Sakarja 14:16 kertoo meille, että 
suuren loppusodan jälkeen kaik-
ki jäljelle jääneet kansat niistä, 
jotka hyökkäsivät Jerusalemia 
vastaan, kulkevat vuosi vuodelta 
ylös Jerusalemiin kumartamaan 
kuningasta, JHVH Sebaotia (Jah-
veh Tsevaot), ja viettämään leh-
timajanluhlaa.  JHVH Sebaot on 
Jumalan kirkkauden ilmentymä, 
Hänen Poika eli Jeshua, Herrojen 
Herra ja sotajoukkojen Herra.

Psalmi 110 jatkaa: ”Herra on 
vannonut eikä sitä kadu: Sinä 
olet pappi iankaikkisesti, Mel-
kisedekin (melek=kuningas, 
zadik=vanhurskaus)  järjestyk-
sen mukaan”.  Tämä on teema, 
jonka ympärille Heprealaiskirje 
kietoutuu. Psalmi 110 on muis-
tutin, joka pulpahtaa vähän väliä 
Heprealaiskirjeessä esille. Mutta 
psalmin sanoilla on vieläkin van-
hemmat perunsa, nimittäin aina 
1. Mooseksen kirjaan saakka, 
jossa Melkisedek meni pakana-
kuninkaat voittanutta Abrahamia 
vastaan ja siunasi tämän (1.Moos. 
14:18-20). Yhteys osoittaa, mikä 
Jumalan suunnitelma pappeutta 
koskien on ollut alusta saakka, ja 
tähän Heprealaiskirjekin osoittaa.

Melkisedek toi tullessaan mu-
kanaan leipää ja viiniä ja siunasi 
Abrahamin (hepr. ”(kansojen) 
paljouden isä”) , silloin vielä Ab-
ram (hepr. ”korotettu isä”) nimel-
tään.  Melkisedekin leivässä ja 
viinissä oli esikuvallinen harjoi-
tus, ehtoollisen kuva Messiaasta 
ja tämän tulevasta lunastustyös-

tä. Jeshua itse kertoi Abrahamin 
riemuinneen siitä että oli näkevä 
Jeshuan päivän (Joh. 8:56).

Leeviläinen pappeus eläinten 
uhraamisineen lisättiin Tooraan 
ihmisten rikkomusten (kultaisen 
vasikan palvonta, 2. Moos. 32. 
luku) vuoksi. Leeviläinen pappeus 
ja uhrijärjestelmä toimi sijaisena, 
kunnes lopullinen sovitus tulisi.
Siinain liitto sinetöitiin verellä (2. 
Moos 24: 6-8), ja koska ihmiset 
rikkoivat liiton, rangaistus oli kuo-
lema. Vain veri voi sovittaa rik-
komuksen, mutta tuleva sovitus 
odotti jo horisontissa, Messiaas-
sa. Uhrieläinten veri ei voisi tätä 
sovitusta saada aikaan, mutta uh-
rieläinten veri tulisi olemaan jat-
kuva muistutus siitä syntivelasta, 
joka myöhemmin tulisi Jeshuan 
ristintyöllä ja verellä sovitetuksi.

Uudistettu liitto, ei uusi

Pappeus lisättiin siksi, jotta kaikki 
olisi suljettu uhrisäädösten piiriin 
kunnes ilmestyisi se, joka tekisi 
vapaaksi, eli Messias. Ensimmäi-
nen liitto ei millään tavoin ollut 
huono tai viallinen, vaan vika oli 
ihmisissä. Ihmiset eivät liittoa 
pystyneet pitämään. Ihmiset te-
kivät ensimmäisestä liitosta riit-
tämättömän. Leeviläinen pappe-
us lisättiin muistutukseksi tästä. 
Koko pappeushan on vajavainen, 
lihallisen ja rajallisen elämän 
puitteissa toimiva niin kuin ihmi-
setkin. Muistetaan, että kyseessä 
on koko ajan jumalallinen kuva, 
harjoitus, varjo, olemus siitä hy-
västä mikä Messiaassa oli tuleva.

Samalla pitää muistaa, että uusi 
liitto, mistä Jeremiaskin profetoi, 
ja jota Heprealaiskirjeen kohdas-
sa 8:8-12 siteerataan, on heprean 
alkukielellä tarkemmin käännet-
tynä uudistettu liitto. Kyseessä 
ei siis ole mikään uusi ja tuliterä, 
kokonaan eri liitto. Sillä ei ole 
mitään väliä mitä kreikannokset 
tai suomennokset sanovat, vain 
alkuperäkielen sanamuodot ja 
asiayhteydet merkitsevät. Tämä 
tietysti pätee kaikkialla raamatus-
sa ilmoitettuun.

Varjokuva uudistetulle liitolle (ja 
koko raamatun ilmoitukseen) 
on nähtävissä, kun Mooses pa-
laa Hoorebin vuorelle rikottuaan 

JHVH:n tekemät lain taulut kan-
san kultaisen vasikan synnin ta-
kia (2. Moos 32: 16,19). Toisella 
kertaa JHVH määrää Mooseksen 
itse leikkaamaan taulut, joihin 
JHVH kirjoittaa lait uudestaan (2. 
Moos. 34:1). Lait ovat samat kuin 
ensimmäiselläkin kertaa, mutta 
tällä kertaa ne kirjoitetaan ihmi-
sen veistämiin tauluihin, ihmisen 
kiveen.
Kyseessä on alkuperäinen liit-
to joka uudistetaan, jota ikään 
kuin modifioidaan ja säädetään 
sopivaksi. Ja se tehdään tälläkin 
kertaa Israelin heimon ja Juudan 
heimon kanssa. Pakanakanso-
jen uskovat, kristikunta, tulee 
siten tähän liittoon oksastettuina 
(Room. 11). Kirkko/kristikunta ei 
ole korvannut Israelia missään 
välissä, eikä tule sitä koskaan kor-
vaamaankaan.

Uudistetun liiton juuret löytyvät 
Siinain vuorelta, jossa liitto alun 
perin tehtiin Tooran annon yhtey-
dessä. Samalla Israelille annettiin 
valtuudet toimia pappisvalta-
kuntana kaikille kansoille, mikäli 
Israel pitäisi liiton käskyineen (2. 
Moos. 19: 4-6). Kaikki juontaa 1. 
Mooseksen 10. luvusta. Siellä ker-
rotaan Nooan poikien sukuluet-
teloista, joista kaikki maailman 
kansat (maa jakaantui) erkanivat 
vedenpaisumuksen jälkeen.  11. 
luvussa kerrotaan Baabelin tor-
nista, jonka rakentamisen nähty-
ään Herra hajotti ihmiset kaikki-
alle maailmaan antaen kullekin 
kansalle oman kielen. JHVH esti 
Nimrodin aikeet luoda oma, yh-
tenäinen maailmanjärjestys (vrt. 
New World Order, uusi maail-
manjärjestys), ja siten esti myös 
babylonialaisen aurinkojumalan 
maailmanlaajuisen palvonnan.  
Luemme myöhemmin, että kaik-
ki tämä (maan jakautuminen, 
Baabelin tornin rakentaminen ja 
kieliryhmien jakautuminen) ta-
pahtui alle 780 vuodessa Nooan 
ja vedenpaisumuksen jälkeen. 

5. Moos. 32:8-9 voimme myös 
lukea ”Kun Korkein jakoi kansoille 
perinnöt, kun Hän erotteli ihmi-
set, Hän määräsi kansojen rajat 
israelilaisten luvun mukaan. Sillä 
JHVH:n kansa on Hänen osuuten-
sa, Jaakob on Hänen perintöosan-
sa.”  Tästä pystymme laskemaan, 
että israelilaiset eivät kuitenkaan 
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tulisi syntymään vielä moneen 
sataan vuoteen ennen tätä lupa-
usta.  Israelin Pyhän suunnitelma 
kuitenkin oli, että israelilaiset 
kuninkaina ja pappeina palaut-
taisivat hajautetut kansat takaisin 
ainoan ja oikean Jumalan yhtey-
teen.
Tämä taistelu jatkuu yhä tänä 
päivänä, mutta ensin Israel pitää 
saada takaisin raiteilleen. Usko-
villa on työtä tehtävänä, jotta Is-
rael saataisiin pois omatekoisista 
säännöistään ja traditioista, suul-
lisesta Toorasta, Kabbalasta ynnä 
muusta lusteesta takaisin Juma-
lan Sanan pariin. Elävän Tooran 
eli Jeshuan seuraajiksi, jotta Israel 
täyttäisi sille annetun tehtävänsä.

Ylipappeuden perimys Jeshuassa

Heprealaiskirjeestä puolestaan 
käy ilmi, että Melkisedekin jär-
jestys on pappeuden järjestys 
joka edeltää ja ylittää leeviläisen 
pappeuden.  Voimme lukea Hep-
realaiskirjeen 7. luvun jakeista 
9-10 että Leevikin, kymmenysten 
vastaanottaja, maksoi itse kym-
menykset Aabrahamin kautta 
(isän kupeissa ollessaan) Mel-
kisedekille. Hänelle joka on isät-
tömänä ja äidittömänä, vailla su-
kuluetteloa, ilman päivien alkua 
ja elämän loppua ja on Jumalan 
Poikaan verrattavissa, ja hän py-
syy pappina ikuisesti (Hepr. 7:3). 
Jumala itse vannoi Poikansa ole-
van pappi iankaikkisesti, kun taas 
leeviläisten pappeus astui voi-
maan ilman heistä vannottua va-
laa (Hepr. 7: 20-24).

Melkisedekin järjestystä tarkem-
min tutkittuna voidaan myös tul-
kita, ettei Melkisedek itse ollut 
vailla isää ja äitiä, vaan ylipappeu-
den järjestys itsessään oli vailla 
isää ja äitiä. Ylipappeus periytyi 
maailman perustamisesta ilman 
sukulinjojen perimysjärjestystä. 
Ylipappeuden kantaminen alkoi 
Adamista, tuolloin vanhin elävä 
vanhurskas (ennen syntiinlankee-
musta). Ylipappeus on periytynyt 
eteenpäin vanhimmalle elossa 
olevalle vanhurskaalle aina Jaako-
biin saakka. Jaakob sai 12 poikaa, 
jolloin tapahtui jakaannus. Ku-
ningassukulinjan (melek) ollessa 
Juuda (Daavid -> Jeshua), van-
hurskauden linjan (zadik) ollessa 

Joosef jälkeläisineen.
Joosef, kuten tiedämme, on val-
tava esikuva Jeshuasta: veljiensä 
hylkäämä, Egyptiin ja kuolemaan 
myyty nuorukainen laskeutuu sy-
vimpään pimeyteen, mutta nou-
see ylös aina Egyptin hallitsijak-
si. Samoin Israelin kansa hylkäsi 
Jeshuan aina ristinkuolemaan, 
mutta Jeshua nousi ylös taivaalli-
siin kaiken hallitsijaksi.
Ennen kuolemaansa Jaakob siu-
nasi poikansa ja Joosefin kaksi 
poikaa Efraimin ja Manassen. 
Samalla hän ennusti heidän ja 
heidän jälkeläistensä tulevaisuu-
den (1. Moos. 48-49). Juudasta 
polveutuisi Messias. Ja Joosef 
oli Jumalan erityisesti siunaama, 
Messiaan esikuva.
 
Heprealaiskirjeen alussa (1. luvun 
jakeet 8-12) kirjoittaja siteeraa 
psalmia 45, joka on ylistyslaulu 
kuninkaan häissä. Samoin sitee-
rataan psalmeja 8, 102 ja 34, sekä 
Jesajan tekstejä, joissa puhutaan 
tulevasta muutoksesta: ”Sinä, 
Herra, olet alussa perustanut 
maan, ja taivaat ovat sinun kättesi 
tekoja. Ne kaikki katoavat, mutta 
sinä pysyt… Kuin viitan sinä käärit 
ne kokoon, kuin vaatteen, ja ne 
muuttuvat”.
Kirjoittaja tekee kaiken aikaa link-
kejä juutalaisten Pyhiin Kirjoituk-
siin, Tanachin eli Vanhan Testa-
mentin puolelle. 
Kaikkiaan kyse oli muutokses-
ta koskien temppelipalvelusta, 
pappeutta ja sen muotoja. Hep-
realaiskirjeen sanoma oli erittäin 
tärkeä, ja se koski kaikkia ensim-
mäisen vuosisadan israelilaisia 
Jeshuaan uskovia.  Kun Heprea-
laiskirje keskittyy käsittelemään 
tätä aihetta, menevät pakanaus-
kovat eli kansojen uskovat (hep-
reaksi goyim) tulkinnoillaan usein 
metsään, koska heillä ei ole ym-
märrystä temppelipalveluksesta 
tai ilmestysmajassa tapahtuvasta 
palveluksesta.

Suuren sovituspäivän lunastus

Tämä muutos oli profetoitu jo 
etukäteen.  Kaikki tämä liittyy 
etenkin Yom Kippurin, Suuren 
sovituspäivän, palvelukseen (3. 
Moos., luvut 16 ja 23). Juutalai-
suudessa tämä päivä tunnetaan 
vuoden pyhimpänä päivänä, ja 

Jerusalemin temppelien aikakau-
tena temppeleissä suoritettiin 
uhraus koko Israelin kansan puo-
lesta. Se oli myös vuoden ainoa 
päivä, jolloin ylipappi sai astua 
kaikkeinpyhinpään suorittamaan 
syntien sovitusta. Ennen temp-
pelien aikaa uhraus suoritettiin 
ilmestysmajassa. Jom Kippur on 
kuva kansallisesta lunastuksesta, 
kun taas pääsiäinen, Pesah, on 
kuva henkilökohtaisesta lunas-
tuksesta.

Tooran mukaan Aaronin papiston 
ylipapin piti uhrata mullikka, ot-
taa verta ja mennä pyhään paik-
kaan. Sieltä ylipappi otti mukaan 
alttarisuitsuketta, siirtyen kaik-
keinpyhinpään, peittäen suitsuk-
keilla Liitonarkin edustan jotta ei 
sokeutuisi läsnä olevasta Juma-
lan kirkkaudesta. Ylipappi kastoi 
oikean etusormensa mullikan 
vereen pirskottaen sitä Arkin itäi-
seen (oikeaan) päähän seitsemän 
kertaa (3. Moos. 16:13-14). Tämä 
toimenpide oli sekä ylipapin että 
Aaronin papiston syntien sovitta-
miseksi. 

Ulkona odotti kaksi valittua vuoh-
ta, urospuolisia ja ensimmäistä 
vuottaan eläviä. Rabbien mukaan 
niiden tuli olla kaksoset, siispä 
identtisiä toisilleen. Ideana oli, 
että kun katsot yhtä, näet siinä 
samalla toisen.  Seuraavaksi pa-
pin tuli heittää arpaa: toinen näis-
tä vuohista tuli omistaa Jumalal-
le, JHVH:lle, ja toinen Asaselille 
(nimi viittaa henkiolentoon, jonka 
uskottiin asuvan autiomaassa, 
mutta Asaselin merkitys on eri-
tyisesti ”syntipukki”, ”vuohi joka 
kantaa synnit pois”, mikä lienee 
tässä yhteydessä oikea merkitys, 
3. Moos. 16:8-10).

Tämän jälkeen ylipappi laittoi kä-
tensä molempien vuohien ylle 
tunnustaen ihmisten synnit näi-
den ylle.
Ylipappi uhrasi JHVH:lle omiste-
tun vuohen leikkaamalla tämän 
kurkun auki ottamalla astiaan tal-
teen siitä vuodatetun veren.  Hän 
palasi pyhään paikkaan, toimien 
samalla lailla kuin ensimmäisellä 
kerralla, aina veren pirskottami-
sen myötä (3. Moos. 16:15).
Papeilla ei välttämättä ollut ym-
märrystä miksi näin toimitaan, 

mutta kukaan ei uskaltanut toi-
mia toisin. Heillä oli tieto siitä että 
kyseessä on jumalallinen harjoi-
tus, ehkä jopa tieto siitä että se 
oli kuva tulevasta.

Ajatellaan hetki edellä mainittua 
tilannetta seuraavien esimerkkien 
kautta: muistamme kuinka erä-
maassa JHVH neuvoi Moosesta 
lyömään kiveä, jotta ulos pursuisi 
elävän veden virrat (2. Moos. 17: 
1-6). Toisella kerralla Jumala neu-
voi Moosesta puhumaan kivelle 
(heprealaisen käännöksen mu-
kaan puhumaan kivestä), mutta 
sen sijaan Mooses vihoissaan iski 
kiveä jälleen (4. Moos. 20: 7-12).
Tämä sai aikaan sen, että vaikka 
Jumala armossaan antoi vesien 
jälleen virrata, Hän ei antanut 
Mooseksen kaikesta huolimatta 
koskaan astua Luvattuun Maa-
han.  Tämä kivi, kallio, oli tietysti 
esikuva eli varjokuva itse Messi-
aasta Jeshuasta, jota lyötiin ker-
ran (ristiinnaulitseminen) ja jos-
ta oli määrä julistaa seuraavaksi 
(evankeliumi).  Mooses rikkoi ju-
malallisen harjoituksen, kuvan tu-
levasta omalla rikkomuksellaan, 
ja sai oman rangaistuksensa siitä.

Liitonarkin merkitys
lunastushistoriassa

Liitonarkki edusti ilmestysma-
jassa ja myöhemmin Salomonin 
temppelissä ollessaan taivaassa 
olevaa Kaikkivaltiaan valtaistuin-
ta. Se oli kaikkein pyhin alttari 
mitä maan päältä löytyi. Liito-
narkkia ei enää ollut temppelissä 
toisen temppelin aikakaudella. Se 
on kadonnut, mutta se nähdään 
Ilmestyskirjan 11. luvun 19. ja-
keen mukaan taivaallisessa temp-
pelissä, kun seitsemäs pasuuna 
on soinut ja Herran pyhät on ke-
rätty yhteen. 

Apokryfikirjoihin kuuluvien 
Makkabealaiskirjojen mukaan 
profeetta Jeremia siirrätti Arkin 
turvaan Salomonin temppelistä 
(ensimmäinen temppeli v. 962 
eKr. – 586 eKr.) babylonialaisten 
piirittäessä Jerusalemia.
2. Makkabealaiskirja 2:4-8:n 
kertoo: ”Jeremia löysi luola-asu-
muksen; hän kantoi teltan, arkin 
ja suitsutusalttarin sinne, sitten 
tukki sisäänkäynnin. Eräät hänen 
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kumppaneistaan tulivat merkit-
semään tietä sinne, mutta eivät 
löytäneet sitä. Kun Jeremia kuuli 
tästä, hän nuhteli heitä. ”Paikan 
tulee pysyä tuntemattomana”, 
hän sanoi, ”kunnes Jumala lo-
pulta kokoaa kansansa yhteen ja 
osoittaa armoa heitä kohtaan jäl-
leen. Silloin Herra tuo nämä asiat 
jälleen valoon…” (allekirjoitta-
neen käännös englannista).
 
Makkabealaiskirjat poistettiin 
vuonna 1825 ensimmäisestä, 
vuoden 1611 King James –raama-
tusta. Ne, tai ainakin yksi niistä, 
kuului alun perin raamatun kaa-
noniin. Vaikka kirjat eivät välttä-
mättä ole Jumalan inspiroimia 
teoksia, on niillä historiallista ja 
kulttuurista arvoa tuolta ajalta. 
Erään teorian mukaan Makkabea-
laiskirjat poistettiin raamatusta, 
jotta ”väärät tahot” tai suuri ylei-
sö ei saisi niistä innoitusta etsiä 
Liitonarkin kätköpaikkaa.

Babylonian ensimmäisen kar-
koituksen (n. vuosina 586-539 
e.Kr.) aikana juutalaisten mukana 
temppelistä vietiin ja luetteloitiin 
tarkasti kaikki esineet pienintä 
astiaa ja lusikkaa myöten. Samoin 
juutalaisten palatessa temppelin 
uudelleenrakennustyöhön nämä 
tarkasti luetellut esineet kulkivat 
takaisin Jerusalemiin. Mutta Liito-
narkki, näkyleipien pöytä, meno-
ra ja suitsutusalttari puuttuivat. 
Voidaan kysyä, onko niiden katoa-
misella mitään väliä, vai onko juu-
ri näiden esineiden katoamisella 
oleellista merkitystä. Kysymyksen 
tekee vieläkin mielenkiintoisem-
maksi, kun muistellaan mitä filis-
tealaisille tapahtui heidän varas-
tettuaan Liitonarkin.  Heitähän 
kuoli useita tuon teon myötä. 
Entä mitä israelilaisille tapahtui, 
kun he toivat Arkin takaisin här-
kävaunuissa, ja halusivat katsoa 
mitä sen sisällä oli. Heillekin kävi 
huonosti.

Vaikea on siis kuvitella, että kaik-
keinpyhimmässä säilytettyä py-
hää Liiton Arkkia olisi yhtäkkiä 
tehty mitättömäksi ja epäoleelli-
seksi ”esineeksi”.
 
Aikaisemmin ylipappi oli pirskot-
tanut syntiuhrin verta seitsemän 
kertaa Arkin itäiseen päätyyn. 

Toisen temppelin aikakaudella 
(516 eKr. – n. 70 jKr.) se ei ollut 
enää mahdollista. Arkille piti 
saada ”sijainen”, joten valittiin 
vuohi. Tällöin pappi laski kätensä 
tämän ”syntipukin” päälle ja laski 
kansan synnit eläimen niskaan. 
Pukki saateltiin ulos kaupungis-
ta erämaahan kalliojyrkänteeltä 
alas tiputettavaksi. Koska matka 
oli useamman sapatinmatkan 
pituinen, suoritettiin saatto vies-
tinä, jotta saattaja ei kävelisi liian 
pitkää matkaa kerralla. Samaan 
aikaan Jerusalemin temppelin 
pääovelle toimitettiin syntipukin 
kaulassa roikkunut verenpunai-
nen nauha. Rabbeilta säilyneen 
tiedon mukaan pukin pudottua 
kalliolta muuttui pääovella roik-
kuva nauha lumivalkeaksi. Näin 
Jumala ilmoitti kansalle syntien 
sovituksesta. Tämä sama toistui 
vuosi vuoden perään.

Jotain kuitenkin tapahtui. Rabbi-
en kirjoitusten mukaan (Talmud, 
Tractate Yoma 39b) toisen temp-
pelin viimeisen 40 vuoden aikana 
tätä ei enää koskaan tapahtunut 
(temppeli tuhottiin n. vuonna 
70). Syntipukin nauha ei enää 
muuttunut punaisesta valkoisek-
si.  Tätä Jom Kippurin uhrausta 
oli kerääntynyt joka vuosi katso-
maan tuhansia, kymmeniä tu-
hansia ellei peräti satoja tuhansia 
ihmisiä kaikkialta Jerusalemiin. 
Kaikki tiesivät tuosta nauhasta ja 
uhrauksesta, ja siitä mitä se mer-
kitsi heille; kuinka Jumala armahti 
kansaansa synneistään.

Mutta kun Jeshuan ristintyö oli 
täytetty lakkasi nauha valkaistu-
masta. Toiset ymmärsivät yhte-
yden, mutta niille, joille yhteys 
jäi hämärän peittoon oli nauhan 
pysyminen punaisena valtava jär-
kytys. 
Voi vain kuvitella kaikkea sitä kuo-
huntaa, kun se tapahtui ensim-
mäisen kerran; lehtimajanjuhla 
teki tuloaan, ihmiset valmistau-
tuivat lähtemään Jerusalemiin, 
ja kansa kuohui. Nauha on jäänyt 
punaiseksi. Vain Jeshuaan usko-
vat juutalaiset ymmärsivät ja jat-
koivat elämäänsä shalom-rauha 
sydämessään.
Kirjanoppineet, fariseukset ja 
saddukeukset sen sijaan tutkivat 
kuumeisesti mikä meni vikaan. 

Mikä oli muuttunut?
Niin, mikä oli muuttunut?
Lopulta rabbit päätyivät siihen, 
että rukoukset, hyvät teot ja lah-
joitukset orvoille ja leskille kor-
vaavat temppelipalveluksen ja 
tuovat sovituksen. Tämä on voi-
massa Israelissa yhä tänä päivä-
nä. Sinänsä jaloja ajatuksia, mut-
ta rabbit eivät näe sitä muutosta, 
minkä Jeshua ristintyöllään ja 
ylösnousemuksellaan sai aikaan. 
Vain Pyhä Henki ja usko Jeshuaan 
saa ymmärtämään tämän muu-
toksen.

Kun ajatellaan Heprealaiskirjeen 
sanomaa, on tässä mielessä tär-
keää tuntea edellä mainittu rab-
bien kertoma koskien syntipukkia 
ja verenpunaista nauhaa. Näin 
rabbit tietämättään ja varmasti 
tahtomattaan antavat erinomai-
sen lisävalaistuksen Heprealais-
kirjeen ymmärtämiseen. Myös 
varhaisiin kirkkoisiin lukeutuva 
Tertullianus (n. 155-230) mainitsi 
asiasta varhaisimmissa kirjoituk-
sissaan, ja vaikka hänen tekstin-
sä ovat tuhoutuneet, ovat muut 
varhaishistorioitsijat ja –teologit 
lainanneet hänen tekstejään.
 
Jeshuan pyhyys ja auktoriteetti

Jeshua tuli ihmiseksi neitseellisen 
syntymän kautta. Siemen oli Py-
hästä Hengestä. Veri oli pyhästä 
lähteestä, Isältä Jumalalta, kos-
ka veressä on elämä (3. Moos. 
17:11), ja Aatamin, ihmisen veri 
oli saastunut jo syntiinlankee-
muksesta lähtien. Jeshuan liha 
oli naiselta, Jeshuan neitsytäidiltä 
Miriamilta. Siemen tulee isältä, 
ja siemenen mukana tulee veri.  
Jokaisen ihmisen veri määrittyy 
aina isän puolelta. Äidin keho toi-
mii sikiön ja lapsen kasvattajana, 
mutta sikiön veri tulee jo sieme-
nessä isältä. Aivan alkuvaiheessa 
sikiö ottaa toki ravinteita äidin 
verestä, mutta siemeneen varas-
toitu data, info miehen verestä 
muodostaa sikiöstä kehittyvän 
lapsen oman veren.

Tämä on tietysti maallinen kuva 
taivaista, ja näin ylipappimme 
Jeshua pystyi täydellisesti vastus-
tamaan kiusauksia ihmisenä (ol-
len samalla täysin Jumala) ja täyt-
tämään Tooran. Ja nimenomaan 

täyttämään, ei tuhoamaan: ”Äl-
kää luulko että minä olen tullut 
lakia tai profeettoja kumoamaan, 
vaan täyttämään.  Sillä totisesti 
minä sanon teille: kunnes taivas 
ja maa katoavat, ei laista (Tooras-
ta) katoa pieninkään kirjain, ei ai-
noakaan piirto, ennen kuin kaikki 
on tapahtunut.” (Matt. 5: 17-18).

Heprealaiskirjeen 1. luvun 4. jae 
kertoo kuinka Jeshuasta tuli enke-
leitä niin paljon korkeampi ”kuin 
hänen perimänsä nimi on jalompi 
kuin heidän”.
Heprealaisessa kulttuurikonteks-
tissa tarkasteltuna tämä tekstin 
kohta valaisee erinomaisesti sitä 
auktoriteettia, mikä Jeshuan ni-
messä on. Muinaisessa Israelissa 
ja koko Lähi-Idässä nimen peri-
mä ja ansaittu maine määritteli 
kantajansa auktoriteetin ja vai-
kutusvallan. Toimiminen korkean 
auktoriteetin omaavan nimen 
alaisuudessa ja vaikutusvallan 
piirissä avasi portteja ja mahdolli-
suuksia nimen alla toimivalle.
”Jeshua” merkitsee suomeksi 
pelastusta, vapahdusta ja lunas-
tusta, ja koska nimi on annettu 
taivaallisella valtuutuksella, tässä 
nimessä rukoileminen ja toimimi-
nen tarkoittaa valtuutusta, joka 
ylittää kaikki vallat ja voimat. 

Vain pappeuden laki ja
temppelisäädökset muuttuivat

Leeviläinen pappeus tuli Jeshuan 
ylösnousemuksen myötä muu-
tetuksi. Jeshuasta me saimme 
iankaikkisen ylipapin, joka lunas-
ti meidät synneistämme kerta-
kaikkisesti, ja ihmisenä ollessaan 
oli kiusattu kuten ihmiset ovat, 
mutta synnittömänä ja puhtaa-
na säilyen. Jeshua täytti lain, ja 
Melkisedekin järjestyksen mu-
kaan pappeuden lakiin tuli muu-
tos. Muutos ei koske siten koko 
Tooraa, ainoastaan pappeutta, 
temppelipalvelua (Hepr. 7:12). 
On vakava virhe väittää muutok-
sen koskien koko lakia, Tooraa. 
Eihän meillä liene edelleenkään 
lupaa tehdä huorin, tappaa (joka 
alkuperäisestä hepreasta on tar-
kemmin käännettynä ”murhata”) 
tai antaa väärää todistusta lähim-
mäisestä jne., vaikka olemmekin 
Jeshuassa vapautetut? Eihän?
Hepreankielisessä Toorassa on 
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eräs valtava symmetrinen sano-
ma, jota ei mistään maailman 
käännöksistä löydä. Sanoma on 
Jumalan omakätinen sinetti, to-
distus Tooran pysyväisyydestä.
Genesiksessä (1. Mooseksen kir-
ja) ja Exoduksessa (2. Mooseksen 
kirja) joka 50. kirjain (numero 50 
edustaa mm. ilon ja pelastuksen 
aikaa ja riemuvuotta) yhdessä 
muodostaa sanan TORAH yhä 
uudestaan ja uudestaan: T,O,R,A 
ja H. Sama ilmenee Numerissa 
(4. Mooseksen kirja) ja Deute-
ronomyssa (5. Mooseksen kirja), 
mutta takaperin: H,A,R,O ja T. 
Näin nämä kyseiset kirjat yhdessä 
ikään kuin osoittavat Tooran kes-
kimmäiseen kirjaan eli Leviticuk-
seen (3. Mooseksen kirja).
Leviticuksessa taasen joka 7. kir-
jain (numero 7 edustaa Jumalan 
täydellisyyttä) yhteen luettuna 
muodostuu Jumalan nimi, JHVH, 
yhä uudelleen: J,H,V ja H (hepre-
aksi Yod, Hey, Waf ja Hey: YHWH 
eli JHVH).
Vain Kaikkivaltias Luoja voi saada 
jotain tällaista aikaan. Se on Ju-
malan itsensä antama signeera-
us, sinetti siitä että Hän on Pyhien 
Kirjoitusten takana. Ja Hänen Sa-
nansa ei katoa. Hänen Tooransa 
ei katoa. 

Heprealaiskirje osoitettiin elintär-
keäksi ohjeeksi pappeuden muu-
toksesta. Kirje osoitettiin niille 
ensimmäisen vuosisadan ”nasa-
retilaisille” jotka epäuskossaan 
horjuessaan olivat palanneet 
mukaan ensimmäisen liiton uh-
ritoimituksiin. Näin he sivuuttivat 
Jeshuan veren uhrin kaikkivoipai-
suuden, ristiinnauliten uudestaan 
Jumalan Pojan, häpäisten häntä 
julkisesti (Hepr. 6:6). 
Syy siihen miksi näin kävi löytyy 
mm. Apostolien tekojen sivuilta. 
Vuosituhantinen perinne ja us-
konnollinen rakenne Israelissa oli 
ja on niin vahva, että uskossaan 
ensiaskeleita ottavat saattoivat 
kokea kovaa painetta ja painos-
tusta palata isien käytäntöihin 
mitä uskonnollisiin asioihin tuli. 
Lisäksi voimme Apostolien teko-
jen sivuilta lukea, kuinka uskovien 
joukkoon asteli valheveljiä, jotka 
houkuttelivat nasaretilaisia, ”sen 
tien kulkijoita”, takaisin Tooran 
perinnäissääntöjen noudatta-
misen piiriin koittaen tehdä itse 

Toorasta (ennen kaikkea suulli-
sesta Toorasta) pelastuksen läh-
teen jälleen.
Samalla hämmennettiin kan-
soista tulleita ”käännynnäisiä”, 
juutalaisuuteen kääntyneitä ja 
jotka sen jälkeen olivat ottaneet 
Jeshuan vastaan pelastajanaan. 
Pakanuudesta suoraan uskoviksi 
tulleet puolestaan saivat kaikes-
ta tästä kielteisesti värittyneen 
asenteen Tooraa ja heprealaisia 
kohtaan.

Tuon ajan keskeinen väittelyn 
aihe oli johtaako Tooran noudat-
taminen itsessään pelastukseen, 
vai noudattaako Tooraa kuuliai-
suudesta sen jälkeen, kun oli tul-
lut uskosta Jeshuaan armon kaut-
ta pelastetuksi. Vai riittikö pelkkä 
usko Jeshuaan? Tähän samaan 
väittelyyn on palattu nykypäivän 
uskovien keskuudessa (vrt. länsi-
mainen kristikunta ja messiaani-
set).
  
Uskon esikuvat rohkaisijoina

Heprealaiskirjeessä selitetyn 
pappeuden muutoksen myötä 
uudestisyntyneet, kuninkaallinen 
papisto (1. Piet. 2:9), uhraa kiitos-
ta, rukousta, ylistystä ja palvon-
taa Hänelle.  Siihen kuuluu myös 
katumuksen ja parannuksen teke-
minen. Eläinuhreja ei enää tarvi-
ta, ne Jeshua teki kerta kaikkiaan 
tarpeettomiksi.
Uhratkaamme siis hänen kaut-
taan alati Jumalalle kiitosuhria, 
niiden huulten hedelmää, jotka 
tunnustavat hänen nimeään.  Ja 
älkäämme unohtako tehdä hy-
vää ja jakaa omastamme, sillä 
sellaisiin uhreihin Jumala mieltyy 
(Hepr. 13: 15-16).

Heprealaiskirjeen 11. luku kertoo 
lähes kokonaan väkevistä uskon 
esikuvista, joiden avulla kirjeen 
kirjoittaja rohkaisee uhritoimituk-
siin kallellaan olevia pysymään 
uskossa Jeshuaan, täydellisen ve-
riuhrin suorittajaan. Heti perään 
hän kehoittaa: ”Sen tähden, kun 
meillä on näin suuri pilvi todista-
jia ympärillämme, pankaamme 
mekin pois kaikki, mikä meitä 
painaa, ja synti, joka niin helpos-
ti meidät kietoo, ja juoskaamme 
kestävinä edessämme olevassa 
kilvoituksessa, silmät luotuina us-

kon alkajaan ja täyttäjään, Jeshu-
aan” (Hepr. 12:1-2). 
Muutama jae myöhemmin kir-
joittaja tekee vielä kerran varoi-
tukseksi vertauskuvan Eesaun ja 
uhritoimituksiin palaavien hep-
realaisten välille: ”ja pitäkää huoli 
siitä, ettei kukaan jää osattomaksi 
Jumalan armosta, … ja ettei ku-
kaan olisi haureellinen tahi epä-
pyhä niin kuin Eesau, joka yhdes-
tä ateriasta myi esikoisuutensa.” 
(Hepr. 12: 15-16). ”Sillä te ette ole 
käyneet sen vuoren tykö jota voi-
daan käsin koskea ja joka tulessa 
palaa… vaan te olette käyneet 
Siionin vuoren tykö ja elävän Ju-
malan kaupungin, taivaallisen Je-
rusalemin tykö… ja uuden (uudis-
tetun) liiton välimiehen, Jeshuan, 
tykö, ja vihmontaveren tykö joka 
puhuu parempaa kuin Aabelin 
veri.” (Hepr. 12: 18,22,24).
 
Leeviläinen pappeus oli vajaavais-
ta ja osoitti meille vain sen, että 
oli olemassa ikään kuin velkatase, 
joka piti maksaa kertakaikkisesti 
pois. Leeviläinen pappeus koko-
naisuudessaan oli jumalallinen 
harjoitus, varjokuva siitä hyvästä 
tulevasta, mikä Messiaassa oli 
tuleva.

Tämä pitää muistaa, kun kuu-
lemme kristikunnan paheksuvan 
leeviläistä pappeutta lihallisena 
toimintona, lain alla suoritettuna 
rituaalimenona. Se oli kuitenkin 
JHVH:lta saatu toimintatapa, Too-
ran avulla välitetty. Leeviläisen 
pappeuden tarkoituksena oli oh-
jata ymmärtämään taivaallisten 
asioiden merkitykset.
Toora on JHVH:lta saatu, israe-
lilaiset noudattivat sitä, pyrkien 
tekemään kaiken JHVH:n tahdon 
mukaan.  Aikaa myöten israeli-
laiset kehittivät kuitenkin omia 
lisäsääntöjä palvelukseen, ja tur-
melivat palvelusmuotoa.
Sana sanoo, että verho peittää 
juutalaisten sydämet, kunnes 
määrätty aika päättyy (mm. 
Room. 11:8, 25-27). Raamatun 
sana kaikessaan, ensimmäisestä 
kirjaimestaan viimeiseen osoit-
taa, verhottuna ja suoraan, Juma-
lan Poikaan, Messiaaseen Jeshu-
aan.

Häneen joka on Elävä Toora, Hä-
neen joka eläessään näytti kuinka 

Tooran mukaan eletään Sanan 
mukaisella tavalla. Elämäntavalla 
joka kumpuaa Tooran keskeises-
tä sanomasta: ”Rakasta Herraa, 
sinun Jumalaasi, kaikesta sydä-
mestäsi ja kaikesta sielustasi ja 
kaikesta mielestäsi, ja rakasta lä-
himmäistäsi niin kuin itseäsi.”
Näissä kahdessa käskyssä riippu-
vat koko laki ja profeetat. 

”Jolla on minun käskyni ja joka 
ne pitää, hän on se, joka minua 
rakastaa; mutta joka minua rakas-
taa, häntä minun Isäni rakastaa, 
ja minä rakastan häntä ja ilmoitan 
itseni hänelle.” (Joh. 14:21)

Jälkisanat:
Liitonarkki ja Jeshuan veri

”Seitsemänkymmentä viikkoa on 
säädetty sinun kansallesi ja py-
hälle kaupungillesi. Sitten loppuu 
lain rikkominen, synnistä tehdään 
loppu ja pahat teot sovitetaan. 
Iankaikkinen vanhurskaus saate-
taan voimaan, näky ja profeetta 
vahvistetaan sinetillä ja kaikkein-
pyhin voidellaan.” (Daniel 9:24)

Kun Jeshua kuoli ristillä, luem-
me evankeliumeista kuinka maa 
järkkyi. Edesmenneen arkeologi 
Ron Wyattin tutkimusten mukaan 
Jeshuan ristin juurelle avautui 
syvä railo maahan, josta Messi-
aan veri vuodattui suoraan Liito-
narkin armoistuimelle. Sen länsi-
päätyyn (vasen pääty) tarkemmin 
ottaen. Näin uudistettu liitto sai 
sinettinsä. Kuinka se oli mahdol-
lista?

Kuten aikaisemmin todettiin, 
profeetta Jeremia siirrätti Arkin 
turvaan Salomonin temppelistä 
babylonialaisten piirittäessä Jeru-
salemia vuonna 586 eKr. Luulta-
vasti Salomon oli rakennuttanut 
salaisen luolaston lähimaastoon.
Ron Wyattin löydön mukaan Ju-
mala olisi siten järjestänyt niin, 
että 600 vuotta myöhemmin 
Jeshuan ristintyö saatettiin täy-
dellisyyteen: Messiaan pyhä veri 
saattoi vuotaa syntyneestä railos-
ta suoraan Liitonarkin päälle. Too-
ran valossa tämä olisi täydellinen 
veriuhrin loppuun saattaminen: 
sovituksen veri ei saanut vuotaa 
maahan vaan Liitonarkin päälle. 
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Tämän varjokuva, harjoitus oli 
nähtävissä jokavuotisessa uh-
raamisessa aina Jom Kippurina: 
pappi vuodatti uhrieläimen veren 
maan sijasta astiaan. Astia ja siinä 
ollut veri toimitettiin kaikkeinpy-
himpään, jossa verta pirskotettiin 
Arkin itäpäähän (3. Moos 16:14). 
Tässä yhteydessä on myös mie-
lenkiintoista pohtia, mitä 1. Sa-
muelin kirja 4:4 sanoo Liitonarkis-
ta, kun muistamme että Jeshua 
on itse JHVH Sebaot: ”Niin kansa 
lähetti miehiä Siiloon tuomaan 
sieltä JHVH Sebaotin liitonarkkia, 
Hänen, joka istuu kerubien kes-
kellä.” 

Vuonna 1999 kuollut Wyatt kertoi 
oman tiedonsanansa perusteella 
paikallistaneensa Temppeliaartei-
den nykyisen kätköpaikan Moori-
an vuorelta, Jerusalemin muurin 
ulkopuolelta Puutarhahaudan 
alueelta. Wyatt kertoi itselleen 
ja mukanaan olleelle ystävälleen 
yllätykseksi lausahtaneensa siel-
lä vuonna 1978: ”Tuolla on Jere-
mian Luola ja siellä Liitonarkki.”. 
Hautapuutarhan vieressä on 
paikka nimeltään ”Pääkallopaik-
ka”, joka on hepreaksi Golgotha 
eli Golgata, ja vaikka sekä ristiin-
naulitsemisen ja hautaamisen 
paikoista on kiistelty, nämä todis-
teet osoittavat Wyattin mukaan 
paikan oikeaksi.

Jo vuonna 1842 saksalainen op-
pinut O. Thenius oli esittänyt sa-
man arvelun Golgatasta.
Lisäksi Sanassa sanotaan että 
”lähellä paikkaa, missä Jeshua 
ristiinnaulittiin, oli puutarha ja 
puutarhassa uusi hautakammio, 
johon ei ollut vielä pantu ketään.” 
(Joh. 19:41).

Israelin museoviranomaisten mu-
kaan ”alueella suoritettiin vuonna 
1883 kaivauksia brittikenraali C. 
Gordonin toimesta, jolloin ken-
raali tunnisti alueen Golgothaksi. 
1980-luvulla Ron Wyatt suoritti 
alueella kaivauksia löytäen maan-
alaisia kammioita. R. Wyatt suo-
ritti 80-luvulla kaivauksia, joiden 
myötä paljastui useita maanalai-
sia onkaloita.” 
(lähde: www.hadashot-esi.
o r g . i l / r e p o r t _ d e t a i l _ e n g .
aspx?id=327&mag_id=111)

Kenraali Gordon kirjoitti muistel-
mat koskien kaivauksiaan Gol-
gatalla: ”Epäilen että Arkki on 
Jeremiaan luolassa. Juutalaisen 
perimätiedon mukaan Arkki olisi 
Kalliomoskeijan alla, mutta minä 
uskon että se on oikean alttarin, 
”Kallon”, alla, missä traditio ker-
too Jeremiaan kirjoittaneen va-
litusvirret. Liiton Arkki on siellä.”

Ron Wyatt puolestaan kertoi 

päässeensä tammikuun 6. päivä-
nä 1982 kallion läpi porautuen 
ahtaaseen luolakammioon, joka 
on noin 6 metriä Jeshuan mah-
dollisen teloituspaikan alapuo-
lella. Teloituspaikalta hän kertoi 
löytäneensä maanjäristyksessä 
syntyneen railon joka johti kam-
mioon, jossa näki Liitonarkun 
sekä muita Salomonin Temppelin 
kalleimmista aarteista kuten me-
noran, majan kullatut akaasiapui-
set laudat sekä Goljatin suuren 
miekan (1. Sam. 21:9). 

Wyatt kertoi, että Liitonarkku oli 
kosteudelta suojanneessa kivi-
kirstussa, jonka kansi on kuiten-
kin haljennut niin, että Jeshuan 
veri saattoi vuotaa sinne railon 
läpi.
Liitonarkkia ei enää luultavas-
ti   tulla ehjänä saamaan kallion 
uumenista ulos. Wyattin tekemät 
kaivaukset ovat sortuneet monin 
paikoin, eikä onkaloiden tukemi-
sesta huolimatta niissä ole pystyt-
ty nyt etenemään. 
Israelin hallitukselle tämä sopii 
hyvin, sillä Liitonarkki on erittäin 
tulenarka aihe niin poliittisesti 
kuin uskonnollisesti äärimmilleen 
jännittyneessä maassa. Etenkin 
Jerusalemissa tilanne on äärim-
mäisen herkkä. 

Oliko Kainin ja Aabelin tapaus en-

nakko, varjokuva maan avautumi-
sesta Jeshuan verelle Golgatalla: 
” Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu 
pois tältä vainiolta, joka avasi 
suunsa ottamaan veljesi veren 
sinun kädestäsi” (1. Moos. 4:11) 
ja sitä seuranneesta juutalaisten 
maastakarkoituksesta vuonna 70 
jKr?
Kuten tiedämme Jeshuan toden-
neen,  ”Minusta Mooses on kir-
joittanut.” (Joh.5:46)

Ron Wyattista ja Liitonarkista 
löytyy paljon dokumentteja ja 
materiaalia netistä. Aineistoa voi 
tutkia myös hänen nimeään kan-
tavan museon nettisivuilta www.
wyattmuseum.com.

Jokainen voi tietysti Hengessä 
tutkia ja arvioida näitä seikkoja. 
Kaikki kannattaa ja tulee koetella 
Herran edessä.
Yksi on kuitenkin varmaa: Mes-
sias ilmestyi tulevan hyvän yli-
pappina, suuremman ja täydel-
lisemmän majan kautta, jota ei 
ole käsin tehty ja joka ei ole tätä 
luomakuntaa. Hän meni oman 
verensä kautta kertakaikkisesti 
kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 
iankaikkisen lunastuksen (Hepr. 
9: 11-12).

Kaikki ratkeaa Hänen tulemisensa 
myötä.

Kuva: Jeshuan Puutarhahauta, Golgataksi ristityn paikan vieressä Jerusalemissa. Kuvan henkilöt eivät liity artikkeliin.
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Laki ja armo
Kysymmekö oikean kysymyksen?

**********

Kirjoittanut: 
Tri Clifford Denton

Mooseksen lakia ja Jumalan ar-
moa verrataan usein toisiinsa 
ikään kuin ne olisivat vastakohtia. 
On totta, että Uutta Testament-
tia lukiessaan voi saada sellaisen 
käsityksen. Johannes esimerkik-
si kirjoittaa: ”Sillä laki annettiin 
Mooseksen kautta; armo ja to-
tuus Jeesuksen Kristuksen kautta” 
(Joh 1:17). Paavali kirjoittaa: ”Sillä 
hän [Jeesus] itse on meidän rau-
hamme...kun hän omassa lihas-
saan teki tehottomaksi käskyjen 
lain säädöksineen” (Ef 2:14,15). 
Paavali kirjoittaa myös: ”Kristus 
on lain loppu (telos=päämäärä, 
täyttymys, toim.huom.) vanhurs-
kaudeksi jokaiselle, joka uskoo” 
(Room 10:4). Paavali näyttää kan-
nattavan sitä ajatusta, että laki 
tulisi panna kokonaan syrjään 
tänä armotalouden kautena, kun 
hän kirjoittaa: ”Synti ei ole enää 
teidän hallitsijanne, koska te 
ette ole lain vaan armon alaisia” 
(Room 6:14).

Galatalaiskirje voi tuntua esittä-
vän niin paljon syitä lakia vastaan, 
että Jeesukseen Kristukseen us-
kovien pitäisi karkottaa se tyystin 
mielestään. Silti Paavali, Galata-
laiskirjeen kirjoittaja, huudahtaa 
toisessa kirjeessä: ”Laki on kui-
tenkin pyhä ja lain käsky pyhä, 
vanhurskas ja hyvä” (Room 7:12), 
ja Jaakob, toinen apostoli, korot-
taa lain ylimmäksi todetessaan: 
”Mutta se, joka on katsonut täy-
delliseen lakiin, vapauden lakiin, 
ja pysyy siinä eikä ole muistama-
ton kuulija vaan todellinen tekijä, 
hän on oleva autuas tekemises-
sään” (Jaak 1:25).

Ovatko Paavalin puheet ristiriitai-
sia? Ovatko Jaakob ja Paavali niin 
kaukana toisistaan, että heidän 
katsotaan opettavan eri asioita? 
Onko Paavalilla vapauden sano-

ma pakanoille, kun taas Jaakob 
keskittyy juutalaisiin, jotka nou-
dattavat yhä lakia? Eroavatko us-
kovat juutalaiset tässä suhteessa 
uskovista pakanoista? Miten tä-
hän sopivat Daavidin kirjoittamat, 
Jumalan lain ihastelua pursuavat 
psalmit? ”Kuinka rakastankaan 
sinun lakiasi! Kaiken päivää sitä 
mietiskelen” (Ps 119:97, jossa 
suomenkiel. raamattu kääntää 
heprean lakia, opetusta ja oh-
jeita merkitsevän sanan Toora 
tässä opetukseksi). Eikö Uuden 
Testamentin lukijan tarvitse muu-
ta kuin vilkaista ohimennen sitä, 
millä tuntuu olevan vain vähän 
merkitystä nykypäivänä, kun hän 
lukee näitä psalmeja? Entä Kol-
mas Mooseksen kirja? Onko se 
vain muinaista historiaa vai onko 
se yhä ajankohtaista tekstiä?

Seurakunta laittomuuden tilassa

Jos Uusi Testamentti kertoo ar-
mossa elämisestä jotain, joka 
johtaa vapauteen, niin miksi sit-
ten niin moni asia on yhä pieles-
sä seurakunnan keskuudessa? 
Millainen sanoma seurakunnalla 
oikeastaan on annettavana maail-
malle, joka on vajoamassa yhä sy-
vemmälle laittomuuteen? Minkä 
mittapuiden mukaan kansakunta 
kunnioittaa Jumalaa, ja mikä tuo 
Hänen siunauksensa kansakun-
nalle? Miten kasvatamme lapsia 
tänä kaiken sallivana aikana? 
Milloin ja missä meidän täytyy 
soveltaa Mooseksen lain eli ope-
tuksen periaatteita? Jos meidän 
elämämme periaatteet eivät pe-
rustu tälle laille, mitä periaatteita 
meidän tulisi noudattaa?
Edelleen, olemmeko ymmärtä-
neet tänä erittäin tärkeänä his-
torian hetkenä, jolloin juutalaiset 
ovat palaamassa Israelin maahan, 
miten laki ja armo liittyvät toisiin-
sa pelastussuunnitelmassa ja Ju-
malan kautta ihmiskunnan histo-
rian toteuttamissa päämäärissä? 

Miten meidän tulisi suhtautua 
lakiin tai mitä osia Vanhan Testa-
mentin opetuksista tulisi korostaa 
ja miksi?

Meidän on oltava tarkkoja, että 
kysymme oikeita kysymyksiä 
laista ja armosta. Jos pidämme 
lakia armon vastakohtana, ikään 
kuin armon vastaanottaminen 
edellyttäisi, että laki/opetus täy-
tyy hylätä kokonaan, tai jos me 
opetamme, että Jumalan lain 
(joka annettiin Mooseksen kaut-
ta) mietiskelyyn sisältyy ajatus, 
että Jumalan armoa ei etsitä tai 
tunnusteta, silloin on kysytty vää-
ränlainen kysymys, tai Uuden Tes-
tamentin sanomaa ei ole täysin 
ymmärretty.

Paavalin kirjeistä ei voi vetää sitä 
johtopäätöstä, että on tullut ar-
mon aika, joka tekee lain tarpeet-
tomaksi. Tällaisesta johtopäätök-
sestä voisi seurata, että kristityt 
laiminlyövät Vanhan Testamentin 
opetuksen, ja se voi olla yksi syy 
uskomme juurista irtaantumi-
seen. Tällaista Paavali ei tarkoitta-
nut. Paavalin UT:ssa ilmoittaman 
sanoman väärin ymmärtäminen 
voisi johtaa jopa siihen, että 
seurakunta altistuu petollisille 
vaikutteille, joka puolestaan voi 
johtaa kurittomuuteen vapauden 
nimissä. Jos meillä ei ole mitään 
mallia, minkä mukaan tarkistaa 
elämämme suuntaa, silloin kaikki 
Galatalaiskirjeessä 6:19-21 lue-
tellut lihan synnit suorastaan vyö-
ryvät päällemme. Ja on mahdol-
lista joutua vielä salakavalamman 
petoksen uhriksi: niin sanottua 
elämää armon alla eletään laki-
rajoitteisena. Syvällisiä kristillisen 
elämän periaatteita, joita ovat 
armo, usko, kiitos, ylistys, ruko-
us, nöyryys ja yhteys, voidaan 
noudattaa legalismiin verratta-
vissa olevassa orjallisuudessa. Ja 
syy on se, että vastakkain eivät 
ole niinkään elämä armosta ja 

laki kuin lihan elämä ja hengen 
elämä. Lihalliset halut ja lihassa 
toimiminen voivat olla motiivina 
Jumalan ylistämiselle ja kirkossa 
käymiselle, kuten myös yrityksille 
palvella Pyhän Hengen lahjoilla. 
Silloin armon käsite on ymmär-
retty väärin, ja tämä väärä käsitys 
johtaa ihmiseltä itseltään piiloon 
jäävään orjuuteen tai laittomuu-
teen.  Liha saattaa jopa luoda 
omat legalistiset raaminsa armon 
ja vapauden käsitteille.

Kun ymmärrämme tämän, ym-
märrämme, että Paavalin sanoma 
ei ole kaksiselitteinen eikä ristirii-
dassa Jaakobin eikä VT:n opetuk-
sen kanssa. Hän käsittelee tätä 
lakiin liittyvää kysymystä suu-
renmoisissa kirjeissään, etenkin 
kirjeissään roomalaisille ja galata-
laisille, mutta meidän on luettava 
hänen sanomansa huolellisesi. 
Tämä on valtavan laaja aihe, ja 
liittyy erittäin tärkeästi siihen, mi-
ten me ymmärrämme Raamatun 
koko totuuden ja pyrimme elä-
mään sen mukaan.

Galatalaiskirjeen ja
Roomalaiskirjeen sanomat

Paavalin kirjeistä juuri kirjeissä 
galatalaisille ja roomalaisille on 
paljon asiaa laista ja armosta. 
Toki sitä löytyy tietysti muualta-
kin Uudesta Testamentista, mut-
ta näitä kahta kirjettä kannattaa 
tarkastella lähemmin. On erittäin 
tärkeää ymmärtää, mitä asiaa 
Galatalaiskirjeessä painotetaan. 
Pintapuolinen lukeminen voi joh-
taa väärille teille ja aivan päinvas-
taisiin johtopäätöksiin, kuin mitä 
kirjoittajan tarkoitus on.
Paavalin sanomassa galatalaisille 
laki sijoittuu pelastussuunnitel-
man yhteyteen. Paavali muistut-
taa lukijoitaan (luku 1) siitä, mi-
ten hän oli aikoinaan lainkiivailija 
ja judaismissa pitemmälle edis-
tynyt kuin monet aikalaisensa, 
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mutta miten hän oli saanut ottaa 
vastaan evankeliumin sanoman 
henkilökohtaisessa ilmestykses-
sä, jossa hän sai myös tehtävänsä 
toimia pakanoiden apostolina.

Laki ei pelasta, ainoastaan usko

Hän oli perin hämmästynyt, että 
hänen galatalaisille viemänsä sa-
noma oli vääristynyt valheapos-
tolien opetuksen tuloksena. Tässä 
näemme, mihin lain vääränlainen 
painottaminen voi johtaa. Jotkut 
legalistiset juutalaiset (judais-
tit) olivat saaneet galatalaiset 
vakuuttuneiksi siitä, että heidän 
täytyi noudattaa Mooseksen lakia 
(etenkin lakia ympärileikkauk-
sesta), jos he tahtoivat pelastua. 
Paavali tekee täysin selväksi ( ja 
tämä on hänen pääpointtinsa 
koko kirjeessä), että pelastusta 
ei voi saada noudattamalla lakia 
vaan ainoastaan uskon kautta 
Kristukseen (luku 2:15-21).  Hän 
painottaa tätä seikkaa muistutta-
malla lukijoitaan, että Pyhä Henki 
annettiin heille heidän pelastumi-
sensa sinetiksi, kun he uskoivat, 
eikä suinkaan seurauksena lain 
noudattamisesta (luku 3:1,5 , vrt 
Ef1:13,14).  Paavalin kehotuksen 
(luku 3:1), josta käy ilmi hänen 
tuntemansa hätä, tulisi vakuuttaa 
meidät siitä, että pelastukseen 
ei ole legalistista tietä. Meidän 
kykenemättömyyteemme nou-
dattaa lakia – kukaan ei ole kyen-
nyt siihen ( vrt Room3:11-18) 
– perustuu tarpeemme pelastua 
Jeesuksen Kristuksen lunastavan 
veren kautta, ja sellainen sanoma 
on vääristelty sanoma, joka hou-
kuttelee meitä ajattelemaan, että 
yhä uutterampi lain noudattami-
nen voi johtaa pelastukseen.

Paavali jatkaa osoittaen, että lain 
tarkoitus oli johdattaa meidät 
Kristuksen luo, kuin kasvattajana 
(henkilö joka saattaa meidät kou-
luun, luku 3:24-25 ).  Pääpaino 
on pelastavassa uskossa Jeesuk-
seen Kristukseen, ja tämä usko 
on sama niin juutalaisille kuin pa-
kanoille. Paavali osoittaa selvästi 
(luku 5), että tämä usko johtaa 
vapauteen. Tämä vapaus löytyy 
Kristuksessa, ei lain teoissa.  Ker-
tomalla vertauksen Hagarista ja 
Saarasta (luku 4) Paavali muis-
tuttaa lukijoitaan, että yritykset 
saavuttaa pelastus lain tekojen 

kautta johtavat orjuuteen eivät-
kä suinkaan vapauteen. Paavali 
jatkaa sanomalla (luku 5:16-26), 
että uskovien tulisi elää Hengen 
kautta. Tässä jaksossa hän ei 
aseta vastakkain lakia ja armoa, 
vaan lihan teot ja Hengen teot. 
Hän kehottaa lukijoitaan elämään 
vapaata ja menestyksekästä elä-
mää Hengessä. Elämä Hengessä 
tuottaa oikeanlaista hedelmää, 
ei epäonnistumiseen johtavaa or-
juutta laille.

Toisin sanoen, laki ei tietoisesti 
vaikuta niissä, jotka elävät to-
della Hengen  johtamina, ei niin 
että laki torjuttaisiin vaan koska 
Hengen hedelmät miellyttävät 
automaattisesti Jumalaa, kun sitä 
vastoin lihan mukainen elämä on 
elämää, jota voidaan pitää aisois-
sa ja kontrolloida vain ojennusta 
ja kuritusta antavien lakien avul-
la, joita vastaan liha käy sotaa. 

Hengen elämä ei ole elämää lait-
tomuudessa, vaan se on Jumalaa 
miellyttävää elämää, koska ih-
misen koko asenne elämään on 
muuttunut, ja koska ihmisellä on 
yhteys Jumalaan joka askeleella 
halki elämän. Halut ovat erilaiset, 
elämän suunta on erilainen, ja 
tätä elämää on mahdollista elää 
vapaudessa. Tämä on Paavalin 
asettama korkea tavoite. Silti hän 
osoittaa myös, että uskovat voi-
vat tehdä syntiä (luku 6:1), jolloin 
saatavilla on myös lempeä lääke, 
jota hengellisesti kypsät voivat 
antaa.

Synti tulee näkyväksi lihan teois-
sa, jotka puolestaan voi tunnistaa 
lain periaatteiden mukaan. Näin 
Paavalin kirjeiden pääpaino on 
pelastuksen tiessä, joka johtaa 
vapauteen ja elämään Hengessä, 
eikä lain arvon murentamisessa, 
sillä itse asiassa Paavali korostaa 
lakia. Kaikista tärkeimmäksi ja 
suurenmoisimmaksi Paavali aset-
taa yksinkertaisen uskon Kristuk-
seen ja siihen liittyvän Jumalan 
Pyhän Hengen suloisen lahjan. 
Mutta lain merkitys ja arvo syn-
nin tunnistamiseksi synniksi ei 
ole tässä vaakalaudalla. Eivät 
myöskään lain korkeat periaat-
teet. Galatalaiskirjeen sanoma ei 
todellakaan kiistä sitä näkemystä, 
että todellinen Hengen elämä on 
sopusoinnussa lain tärkeiden pe-

riaatteiden kanssa, joita uskovien 
kuuluu noudattaa ja jotka miellyt-
tävät Jumalaa, mutta joita ei voi 
saavuttaa lihallisin ponnistuksin. 

Heprealaiskirjeen tutkiminen pal-
jastaa, että lain seremonialliset 
puolet (temppeli, uhrit, ylimmäi-
nen pappeus ja jopa juhlien kor-
keammat merkitykset, myös sa-
patin lepo) saivat täyttymyksensä 
Jeesuksessa.  Jaakobin kirje täy-
dentää Paavalin sanomaa, kun se 
nostaa lain moraaliset puolet kuin 
peiliksi kuvaamaan sydämemme 
tilaa (Jaak 1:22-25). Näiden seik-
kojen välillä ei ole minkäänlaista 
ristiriitaa; ne ovat vain totuuden 
eri puolia. Laki ei voi pelastaa 
meitä, mutta se voi antaa meille 
omantunnon ja tunnistaa synnin, 
niin että meidät voidaan johdat-
taa Kristuksen luokse, jossa voim-
me varttua aikuisuuteen vailla 
tuomion pelkoa. Tässä aikuisuu-
teen kasvussa laki auttaa meitä 
valitsemaan oikean tien.

Vapaus Herrassa ei tarkoita
laittomuutta

Oikealla tiellä vallitsee vapaus ja 
turvallisuus, kun elämme Pyhän 
Hengen ohjauksessa. Voimme 
lipsua pois tältä tieltä, jos emme 
pysty kuulemaan tai noudatta-
maan Pyhän Hengen kehotuksia 
sisimmässämme. Mutta vaikka 
suistuisimme pois tieltä, Jeesuk-
sen Kristuksen mahtava uhri peit-
tää syntimme, vaikka Paavalilla 
on kyllä vielä vakavaa sanottavaa 
tästä asiasta kirjeessään rooma-
laisille, nimittäin että erehdymme 
pahoin, jos tulkitsemme vapau-
temme vapaudeksi jatkaa huolet-
tomina synnin tekemistä (Room 
6:1). Jumalan ihmeellistä armoa 
on, että, Kristuksen työn varassa, 
me voimme kasvaessamme lan-
geta, vaikka olemme päättäneet 
elää Pyhän Hengen elämää, joka 
täydellisesti elettynä on täysin va-
paa lankeemuksista. Näin lain an-
taman oikean ja väärän merkitys 
ei vähene vaan lisääntyy.

Korostaako Paavali uskon kautta 
Jeesukseen Kristukseen tulevan 
armon arvoa ja jättää meidät ar-
vailemaan, mahtaisiko hänellä 
olla mitään hyvää sanottavaa lais-
ta? Olemme osoittaneet, että hän 
korostaa evankeliumin sanoman 

ydintä, joka on hänen tärkein 
teemansa, mutta että se ei ole 
ristiriidassa Jaakobin sanoman 
kanssa; Jaakobhan oli juutalais-
ten apostoli ja hänelle kaikki lakia 
koskeva oli jokapäiväistä. Koko-
naisuudessaan Uusi Testamentti 
sisältää kaikenkattavan sanoman, 
ja niin Jaakob ja Paavali seisovat 
rinta rinnan, sekä keskenään että 
muiden kirjoittajien kanssa.

Paavali kävi totisesti legalisteja 
vastaan, jopa Pietaria vastaan, 
kun Pietari lipsui takaisin legalis-
miin, mutta samalla hän koros-
taa lain merkitystä ja arvoa, niin 
että koko Uuden Testamentin 
sanomassa (koko totuudessa) ei 
ole epäselvyyttä. On tilanteita, 
joissa Paavali nimenomaan ko-
rostaa niitä näkökohtia laista, jot-
ka ovat tärkeitä hänelle tiettyinä 
ajankohtina (esim. Ap.t 15, 1Tim 
5:18, Ap.t 16:3, 21:22, 18:18).  
Ainoassakaan näistä kohdista ei 
sanota, että laki voisi pelastaa, ei 
tietenkään, sillä se olisi ristiriidas-
sa Paavalin muuten niin selkeän 
opetuksen kanssa.

Kirjeessään roomalaisille Paavali 
kehittelee pääteemaansa, pe-
lastusta uskon kautta, ja hän on 
ehdoton sanomassaan, että sekä 
juutalaisille että pakanoille on 
olemassa yksi ja sama pelastus-
tie, ja että se on sama pelastava 
usko. Kuten Galatalaiskirjees-
säänkin, hän osoittaa, että vas-
takkain ovat lihassa eläminen ja 
Hengessä eläminen.  Nämä ovat 
ne kaksi seikkaa, joihin tulee kiin-
nittää huomiota.  Luku 6 kuvaa 
synnin kanssa kamppailuja (lihan 
elämä), kun taas luku 8 kuvaa 
loistavaa, vapaata, turvallista elä-
mää Hengessä, joka on uskovien 
päämäärä. Taaskaan (vrt Galata-
laiskirje) armoa ei niinkään asete-
ta lain vastakohdaksi, ikään kuin 
toinen periaatteessa kumoasi 
toisen, vaan Jumalan armo ottaa 
pois lain kirouksen (Gal 3:13), 
joka on niiden päällä, jotka eivät 
voi noudattaa lakia teoilla, mutta 
jotka silti yrittävät sitä, ja tämä 
koskee jokaista, joka ei ole otta-
nut vastaan Pyhän Hengen lahjaa. 

Toisin sanoen Paavalin sanoma 
koskettelee lain meihin tekemää 
vaikutusta, ei lain sisältöä. Yhä 
uudestaan hän muistuttaa meitä 
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lain merkityksestä. Laki on pyhä, 
vanhurskas ja hyvä (luku 7:12,16). 
Osoittamalla että pelastussuun-
nitelma ei suosi ketään muiden 
kustannuksella (luku 3:29) – sekä 
juutalaiset että pakanat ovat yhtä 
ruumista – hän korostaa myös, 
että Jumala on uskollinen juuta-
laisten kanssa tekemälleen liitolle 
(Room 9,10,11). Tässä näemme 
Jumalan rakkauden uskollisuuden 
korkeuden ja syvyyden, ja meidät 
valtaa ihmetys ja pelko sen edes-
sä, mitä on täytetty Kristuksessa.

Ei ihme, että Paavalin painotus 
on nimenomaan uskon ja armon 
kautta toteutuvassa pelastus-
suunnitelmassa, eikä ole ihme, 
että meiltä uskovilta jää usein 
huomaamatta vähäisempi lain 
aseman painottaminen.

Hengellisen elämän polku avau- 
tuu ja nähdään elämänä, jossa 
uskova pyrkii kasvamaan täyteen 
kypsyyteen ilman tuomion pel-
koa. Uskovien tulisi asennoitua 
toisiinsa ei lakia paukuttaen vaan 
kannustaen toinen toistaan hen-
gelliseen kasvuun. Roomalaiskir-
jeen 14:1-8 ja Kolossalaiskirjeen 
2:16-19 painotukset saattavat 
näyttää kumoavan aiemmin hy-
vinä pidetyt lain käskyt ja kiellot. 
Asia ei ole näin. Pääpaino on va-
paudella kasvaa täyteen ikään 
Kristuksessa, ei niinkään minkään 
työjärjestyksen, agendan, nou-
dattamisessa (vaikkakaan agen-
daan merkittyjä kohtia ei pidetä 
tietenkään merkityksettöminä). 
Jos joku ihminen on päässyt us-
kon elämässään pitemmälle kuin 
toinen, se ei anna perustetta tuo-
mita tuota toista, jolle annetaan 
armosta mahdollisuus kasvaa. 

Kasvu on tärkeää, mutta oppimis-
prosessi itse syntyy vapaudesta 
kasvaa, ei kypsymättömäksi tuo-
mitsemisesta.  Paavali uskoo vah-
vasti, että meidän tulisi kannustaa 
toinen toistamme hengelliseen 
kypsyyteen ja tämä nimenomaan 
vapaudesta käsin.  Hän luottaa 
siihen, että Pyhä Henki johdattaa 
kaikkeen totuuteen niin kuin Her-
ra lupasi (Joh 16:5-15), legalismia 
ja tuomitsevaisuutta ei tarvita. 
Rakkaudessa annetun nuhtelun 
tarvetta on tietysti opetettava (2 
Tim 3:16), ja lain opettaminen on 
yhtä ajankohtaista ja tärkeää kuin 

ennenkin, sillä se kuuluu painava-
na osana Pyhiin Kirjoituksiin. 

Tietenkään ei saa olla minkään-
laista epäselvyyttä siitä tosisei-
kasta, että Jeesus Kristus lopetti 
tarpeen uhrata syntiuhri, josta 
on määräys Mooseksen kirjoissa. 
Roomalaiskirjettä ja Galatalais-
kirjettä yhdistää samankaltainen 
punainen lanka.

Näemme, että eniten painote-
taan uskovan elämää Hengessä, 
joka on pelastavan armon aikaan-
saannosta. Mutta ei Roomalais- 
eikä Galatalaiskirjeessä, eikä mis-
sään muuallakaan Kirjoituksissa, 
johdeta meitä ajattelemaan, että 
meidän tulisi hylätä laki tai että 
Pyhä Henki ei muistuttaisi mei-
tä siitä. Sillä on yhä merkitys ja 
meidän on peilattava siihen elä-
määmme ja tarkistettava suun-
tamme sen mukaan, tuomitse-
matta itseämme kulkiessamme 
kohti kypsyyttä.

Sanaselityksen merkitys

Vanha Testamentti on käännetty 
muille kielille heprean (ja vähän 
aramean) kielestä. Sen kirjoittajat 
välittivät tietoa maailmasta, joka 
oli aivan erilainen kuin mitä suu-
rin osa nykyisestä maailmasta on, 
ja kielellä, johon sisältyi erityistä 
painotusta ja erityisiä merkityk-
siä.  Ensimmäiset apostolit, joihin 
Paavalikin kuului, olivat kaikki 
tästä taustasta lähtöisin, ja vaikka 
olemme saaneet Uuden Testa-
mentin kreikan kielellä, tekstistä 
löytyy heprealaiselle ajattelulle 
ominaisia ajatusmalleja ja kuvia. 
Kun me siis luemme äidinkielel-
lemme käännettyä Raamattua 
– ja vaikka ei ole mitään vaaraa 
että jäisimme vaille joitain perus-
tavaa laatua olevia uskon totuuk-
sia – on viisasta opiskella yksin tai 
ohjattuna kirjoitusten taustalla 
olevia merkityksiä, jotka jäisivät 
muuten pimentoon. Tällä tavalla 
pääsemme sukeltamaan Pyhien 
Kirjoitusten sanoman rikkauksiin 
ja ymmärryksemme syvenee.

Näin jotkut eri aiheisiin liittyvät 
väärinkäsitykset, kuten lakiin 
ja armoon liittyvät, voivat kor-
jaantua, kun sanojen merkitys 
ja sanoma, jota ne on tarkoitet-
tu tuomaan esiin, ymmärretään 

kirjoittajan tarkoittamalla tavalla. 
Viisainta olisi aloittaa Vanhan Tes-
tamentin (heprea) sanaselityksis-
tä, koska monet UT:n kreikankieli-
set sanat viittaavat hepreankielen 
vastaavien sanojen merkityksiin.

Alkuun päästyämme voimme 
oivaltaa hyvinkin nopeasti lain 
ja armon merkitysten taustoja, 
mistä on meille suurta apua laa-
jemmaltikin. Tulemme tietoisiksi 
Jumalasta, joka ei muutu, ja jon-
ka rakkaus ja armo on kirjoitettu 
ihmiskunnan koko historiaan. 
”Vanhan Liiton”  tehnyt Jumala ei 
ollut yhtään vähemmän rakastava 
ja armollinen Jumala kuin ”Uuden 
Liiton” Jumala. Niin kuin ”Vanha 
Testamentti” osoittaa Jeesukseen 
Kristukseen, niin ”Uusi Testa-
mentti” paljastaa Hänet.

Israel esimerkkinä kansoille

Me ymmärrämme, että oli ar-
moa, että Israelin kansalle an-
nettiin laki. ”Hän julistaa sanansa 
Jaakobille, lakinsa ja säädöksensä 
Israelille. Niin hän ei ole tehnyt 
yhdellekään muulle kansalle, ei-
vätkä ne tunne hänen säädöksi-
ään” (Ps 147:19,20). Kuinka ällis-
tyttävän seikan psalminkirjoittaja 
onkaan oivaltanut: että Jumala oli 
valinnut yhden kansan näyttääk-
seen heille oikean tien ja alkaak-
seen toimia heidän kauttaan sitä 
kohti, minkä me aikanamme näki-
simme täytettynä Jeesuksen Kris-
tuksen pelastustyössä. Jumala 
ei näyttänyt heille vain vanhurs-
kaita vaatimuksiaan, vaan myös 
tien anteeksiantoon uhrin kautta, 
esikuvana Jeesuksen veren kaut-
ta tapahtuvasta lunastuksesta. 
Armo oli vaikuttimena Vanhassa 
Liitossa julkituotuun mutta vas-
ta tulevaisuudessa tapahtuvaan 
huolenpitoon, joka toteutuisi täy-
dellisesti Jeesuksen kautta.
Kun Jumalan lain pyhät vaatimuk-
set julistettiin - niin yksinkertaiset 
ja kuitenkin äärettömän vaikeat 
ihmisen noudattaa - oli jo varau-
duttu syntiin, jonka nämä samai-
set lait paljastaisivat. Oli pelkkää 
armoa, että Jumala alun alkua-
kaan ryhtyisi toimimaan tällä ta-
valla ihmisten keskuudessa.

Laki-sana ei ilmaise koko
merkitystä
Kun näemme, mitä käännöskie-

lemme taakse kätkeytyvien sa-
nojen merkitys on, kaikki tämä 
paljastuu eteemme. Käännök-
sistämme löydämme avaimia. 
Esimerkiksi Psalmi 19 osoittaa, 
että Jumalan vaatimuksiin liittyy 
varsin laaja merkitysten kirjo, jota 
pelkkä ”laki” -sana ei tuo esiin.

Suomenkielessä käytämme usei-
ta sanoja: opetus (toora), todis-
tus, asetus, käsky, säädös (jakeet 
7-9), osoittamaan, että näissä 
Jumalan lausumissa ja opettamis-
sa lakiin liittyvissä käsitteissä on 
erilaisia painotuksia ja vivahteita. 
Tämä ylittää lain tavanomaisen 
jaoittelun seremonia-, moraali- ja 
juridiseen lakiin. Ilmoittaessaan 
näin sydämensä halun ihmiselle 
Jumala näytti sekä oman pyhyy-
tensä että tahtonsa ihmisen py-
hyydestä.

Asia on puettu lakihenkiseen 
muotoon, mutta meidän on va-
rottava, ettemme täytä ymmär-
rystämme pakanakansojen, esim. 
roomalaisten, laille ominaisilla 
piirteillä, ja unohda, että vanhurs-
kas, pyhä Jumala oli itse ihmis-
kunnalle antamansa ilmoituksen 
takana, ja että hän on myös rakas-
tava Jumala, joka jo antaessaan 
lain Siinain vuorella oli valmistau-
tunut oman Poikansa uhrikuole-
maan vuosisatoja myöhemmin. 

Mooses tunnisti Jumalan hänen 
kauttaan ilmoittaman opetuksen 
eri vivahteet, ja Mooseksen ai-
kana näitä vivahteita kuvaamaan 
tarvittiin useampia sanoja kuin 
pelkkä ”laki”.  5 Mooses 4:13-14 
käyttää sanoja liitto, kymmenen 
käskyä, lait ja säädökset. Paava-
lin kirjeitä lukiessamme meidän 
tulee pitää mielessämme Moo-
sekselle annetun opetuksen eri 
puolet ja vivahteet. Hepreankie-
len yleissana, joka on käännet-
ty sanalla ”laki”, on Toora, joka 
sisältää opetuksen, koulutuksen 
tai ohjeiden merkityksen, joissa 
ei ole sellaista lakihenkistä sävyä, 
joka yhdistetään siihen usein ja 
jota ehkä käyttivät ne lakihenki-
set juutalaiset, jotka olivat joutu-
neet harhateille Paavalin päivinä.

Jumalan luonteenpiirre, joka kai-
kuu kautta Vanhan Testamentin 
sivujen, on ”hesed”, joka on kään-
netty usealla tavalla, mm. sanoil-
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la rakkaus, laupeus, lempeys ja 
sääli. Se on myös yksi ”armoa”  
merkitsevä sana. Rakkaudesta Ju-
mala antoi meille Tooran, ja rak-
kaudesta Hän antoi pelastuksen 
Poikansa kautta ja lähetti Pyhän 
Henkensä.

Uudessa Testamentissa käytetään 
kreikankielistä sanaa ”charis” il-
maisemaan Jumalan luontoa täs-
sä pelastuskysymyksessä, mutta 
on tärkeää että ymmärrämme 
Jumalan luonnon Hänen teko-
jensa kautta ja niiden sanojen 
kautta, joita Hänestä käytetään 
sekä Vanhassa että Uudessa Tes-
tamentissa. Muussa tapauksessa 
me pitäydymme sanojen merki-
tyksiin niin kuin ne on käännetty 
meidän kielellemme, ja meiltä jää 
pimentoon Raamatun sanoman 
merkityksen syvällisyys, olipa sa-
noma sitten Paavalin, Mooseksen 
tai Daavidin suusta. Näemme ar-
mon, joka on syvä ja rakastava ja 
paljon enemmän kuin mitä yksi 
sana voi ilmaista, ja joka kattaa 
Jumalan kaikki teot, niin Tooran 
antamisen kuin Paavalinkin sano-
man. 

Toora paljastaa meille Jumalan 
sydämen Hänen armonsa kautta 
ja samalla se pystyy paljastamaan 
ihmisen sydämen.

Miten Jeesus suhtautui Tooraan

Olemme esittäneet, että Paavalin 
opetus UT:ssa keskittyy pääasias-
sa siihen, miten pelastutaan, eikä 
hän opeta Jeesuksen seuraajia 
antinoministeiksi ( jotka sanovat, 
että lailla ei ole mitään merki-
tystä, ja jotka hylkäävät lain, ja 
rohkaisevat näin lähes laittomuu-
teen). Meidän tulisi siis vapautua 
kaikenlaisista itsellemme asetta-
mistamme kahleista, jotka estä-
vät meitä mietiskelemästä lakia ja 
pääsemästä nauttimaan sen hy-
vää tekevästä vaikutuksesta. Jos 
tällainen ajatus on oikea, voimme 
odottaa sen olevan sopusoinnus-
sa Jeesuksen opetuksen kanssa.

Jeesus tuli maailmaan ihmisenä, 
juutalaisena, samastuen täysin 
juutalaiseen elämänmenoon. 
Hänet ympärileikattiin kahdek-
santena päivänä, hän osallistui 
juutalaisiin juhliin, noudatti rabbi-
en opetusmetodeja ja opetti juu-

talaisista Pyhistä Kirjoituksista, 
myös Toorasta. Jotkut tutkijat sa-
novat, että hänellä oli tupsut viit-
tansa kulmissa Mooseksen lain 
määräyksen mukaisesti. On totta, 
että hän samastui täydellisesti 
Israelin kansaan, muusta syystä 
kuin vain noudattaakseen heidän 
perinteitään (Hepr 2:17,18; 1 Tim 
2:5), mutta on myös selvää, että 
Hän arvosti Tooran opetusta niin 
korkealle, että nosti sen aivan uu-
delle tasolle.

Hän opetti arvovallalla, joka häm-
mästytti kansaa ( Matt 7:28,29). 
Hän osoitti, että Hänen opetuk-
seensa sisältyi ilmoitus Hänestä 
itsestään ja Hänen suhteestaan 
lakiin, ja että Hänen ymmärryk-
sensä laista itsestään oli syväl-
lisempi kuin kenenkään toisen 
opettajan (esim. Hänen opetuk-
sensa sapatista: Mark 2:23-28). 
Sitten Hän täytti julkisesti lain 
vaatimukset – niin kuin Hän oli 
sanonut täyttävänsä (Matt 5:17) 
– syntimme sovittavalla kuole-
mallaan ja ylösnousemisellaan.

Sana ”täyttää” tulisi ymmärtää 
”suorittaa loppuun”, ”tehdä täy-
delliseksi”. Näin Jeesus eläessään 
maan päällä vahvisti Moosek-
sen lait ja täytti ne palvelutyön-
sä kautta, osoittaen mitä tämä 
tarkoitti. Hän julisti, että lain 
vanhurskaita vaatimuksia tulee 
opettaa ja noudattaa (Matt 5:17-
20). Hän varusti meidät sillä, mitä 
tarvitsimme vapautuaksemme 
orjuuden ikeestä - jota muut rab-
bit takoivat lujemmaksi lakihenki-
sellä opetuksellaan - lähettämällä 
Pyhän Hengen, niin kuin Paavali 
myöhemmin opettaisi, mutta Hän 
ei missään tapauksessa opettanut 
ihmisiä laiminlyömään lain mu-
kaan toimimista yhteiskunnassa 
ja suhteessa Jumalaan.
Hän osoitti, että keskeisenä pe-
riaatteena Jumalan opetuksessa 
oli rakastaa Jumalaa koko sydä-
mestään, sielustaan ja mielestään 
ja lähimmäistä niin kuin itseään, 
painottaen näin Mooseksen kaut-
ta annettua keskeistä opetusta 
(Matt 22:34-40; 5 Moos 6:5).  

Vuorisaarnassa kiteytyy
Tooran sanoma

Vuorisaarnassaan (Matt 5, 6 ja 7) 
Jeesus tekee selväksi, että VT:ssä 

annetun lain säädöksillä on paljon 
korkeampi päämäärä, jota Hänen 
opetuslastensa tulee seurata. Sen 
sijaan että Hän kumoaisi lain, Hän 
puolustaa ja vaalii sitä vieläpä ta-
voilla, jotka liittyvät huomattaval-
la tavalla jokapäiväiseen elämään 
täällä maan päällä.
Koska Jeesus tunsi ja ilmoitti lain 
korkeamman päämäärän, huo-
miomme kiinnittyy tietysti en-
nemmin UT:iin ja siihen, mitä ja 
miten Hän opetti opetuslapsiaan, 
kuin VT:n kertomuksiin. Jos luem-
me pelkästään VT:n kertomuksia, 
voimme ajautua lakihenkisyy-
teen, josta Paavali varoitti galata-
laisia.

Mutta Jeesus ei siis kehottanut 
meitä lyömään laimin Moosek-
sen opetusta. Hän opetti meille, 
että meidän pitäisi ymmärtää 
sen syvällisempi tarkoitus ja elää 
sen mukaan, ei lakihenkisesti 
vaan Pyhän Hengen ohjauksessa. 
Kristityn elämä ei ole huoletonta 
joutenoloa vaan kurinalaista op-
pimista. Mutta Jeesus on murta-
nut lain vaatiman orjuuden ikeen 
Golgatan täytetyllä työllään.  Var-
masti Paavali olettaa, että me 
luemme evankeliumeista kaikki 
Jeesuksen opetukset ja otamme 
niistä opiksemme, samalla kun lu-
emme myös hänen kirjoittamiaan 
kirjeitä. Minkäänlaista ristiriitaa 
ei ole.

Jos jollakulla on epäilyjä Jeesuk-
sen suhteesta lakiin, tulee muis-
taa, että Jeesus on Juutalaisten 
Kuningas (Luuk 23:3,4), ja että 
Kuninkaalla on tiettyjä velvoittei-
ta lain suhteen ( 5Moos 17:14-
20). ”Olkoon se hänen luonaan 
koko hänen elämänsä ajan. Lu-
kekoon hän sitä, että hän oppisi 
pelkäämään Herraa, Jumalaansa, 
ja noudattamaan tarkoin kaikkia 
tämän opetuksen sanoja ja näitä 
lakeja sekä toimimaan niiden mu-
kaan.”

Todellinen vapaus

Yleisesti ottaen vapaus merkit-
see vangille mahdollisuutta pa-
lata normaaliin elämään, tehdä 
omat ratkaisunsa ja tehdä, mitä 
haluttaa. Mutta lihallisen ihmisen 
halut vetävät häntä syntiin. Siten 
vapauden seurauksena on taval-
lisesti synti. Meidän on siis eh-

dottomasti ymmärrettävä, mitä 
kirouksesta ja lain orjuudesta va-
pautumisen tulisi tarkoittaa mei-
dän elämässämme. Itse asiassa 
meidän olisi aina kyseltävä, onko 
vapaudelle asetettu rajoituksia, 
sillä jos ihminen on vapaa teke-
mään, mitä haluaa, se rajoittaa 
hyvin todennäköisesti jonkun toi-
sen ihmisen vapautta.

Uskovan on tärkeää ymmärtää, 
mitä todellinen vapaus on.  On 
mahdollista etsiä hengellistä va-
pautta Kristuksessa ja kuitenkin, 
todellisuudessa ja ymmärtämät-
tömyyttään, käyttää sitä lupana 
tehdä syntiä olettaen ehkä, että 
Kristus peittää meidän varomat-
tomuudessa tai ehdoin tahdoin 
tekemämme synnit. Paavali sanoi 
sen näin: ”Mitä me siis sanom-
me? Onko meidän pysyttävä syn-
nissä, jotta armo tulisi suureksi? 
Ei tietenkään. Kuinka me, jotka 
olemme kuolleet synnille, vielä 
eläisimme siinä? Vai ettekö tie-
dä, että meidät kaikki, jotka on 
kastettu Kristukseen Jeesukseen, 
on kastettu hänen kuolemaan-
sa? Meidät on siis yhdessä hä-
nen kanssaan haudattu kasteen 
kautta kuolemaan, että niin kuin 
Kristus herätettiin kuolleista Isän 
kirkkauden kautta, samoin mekin 
vaeltaisimme uudessa elämässä” 
(Room 6:1-4).

Vapaus Kristuksessa ei siis voi olla 
vapautta rikkoa Jumalan lakeja ( 
vaikka kasvaessamme tekemäm-
me virheet tietenkin peitetään, 
muutenhan emme ole vapaita 
lain kirouksesta).  Lihallisen ih-
misen kannalta kyse on todel-
lakin merkillisestä vapaudesta, 
sillä se on vapautta, joka johtaa 
kuolemaan! Mutta on olemassa 
lupaus elämästä, johon meidät 
vapautetaan, kun kuolemme Kris-
tuksessa, ja tämä on se vapaus, 
jonka Hän tuo meille. Tämä on se 
Jeesuksen lupaama elämä,  elet-
täväksi yltäkylläisesti (Joh 10:10).

Uskoville tarkoitettu todellinen 
vapaus on siis vapautta, joka 
löytyy Pyhän Hengen tuomasta 
hengellisestä elämästä.  Kaikki 
muu on väärennöstä ja vie lihal-
lisen luonnon orjaksi. Kristillinen 
uskontokin voi olla lihallista ja 
siksi synnillistä ja orjuuttavaa, jos 
lihallinen luonto ei ole kuollut 
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Kristuksen kanssa eikä hengellistä 
elämää niin muodoin eletä ehe-
ästä sydämestä.

Vapaus, josta me puhumme, ei 
siis ole lupa noudattaa lihallisen 
luonnon taipumuksia. Sellainen 
”vapaus” on itse asiassa synnin 
orjuutta ja edelleen lain orjuutta, 
joka paljastaa synnin.  Sellainen 
”vapaus”  on väärennys aidosta 
vapaudesta ja se voi ilmetä moni 
tavoin, kuten valheellisena hen-
gellisyytenä, legalismina, synnil-
lisyytenä ja legalistisena uskon-
tona.

Tähtäimessä puhdas palvelutyö

Todellisen vapauden takana 
olevan motiivin avain löytyy 
kertomuksesta Egpytistä läh-
temisestä. Heprealaiset olivat 
fyysisesti egyptiläisten orjina, 
ja sitten Jumala johdatti heidät 
Mooseksen kautta vapauteen. 
Mooses sai seuraavan sanoman 
faaraolle vietäväksi: ”Päästä mi-
nun kansani, että se voisi palvel-
la minua” (2Moos 7:16;8:1; 8:20 
jne). Orjuudesta vapautumisen 
päämääränä oli, että kansa voi-
si palvella Jumalaa. Tätä on to-
dellinen vapaus. Tämä on sen 
suhteen ennalleen asettaminen, 
joka alunperin oli tarkoituksena 
Paratiisissa. Tämä on Pelastus-
suunnitelman, Jeesuksen Uhrin, 
tarkoitus ja päämäärä. Todellisen 
vapauden tarkoitus ei ole tehdä 
meitä mieleltämme lihallisiksi 
eikä sallia meidän tehdä estotta 
tämän maailman mielen mukai-
sia asioita.
Todellinen vapaus annetaan, jotta 
kääntyisimme Jumalan puoleen 
ja suhteemme Jumalaan olisi oi-
kea.

Tämä ei onnistunut Egyptistä va-
pautetuille heprealaisille, mikä on 
meille varoittavaksi esimerkiksi (1 
Kor 10:6). On mielenkiintoista, 
että laki annettiin erämaassa pian 
heprealaisten lähdettyä Egyptis-
tä, ja että Mooses sanoi jopa: ”Jos 
me tarkoin noudatamme kaikkia 
näitä käskyjä Herran, meidän Ju-
malamme, edessä, niin kuin hän 
on meitä käskenyt, se on koituva 
meille vanhurskaudeksi” (5 Moos 
6:25). Laki on rajat antava ohje-
kokoelma, jonka mukaan meidän 
vapauttamme mitataan. Todelli-

sella vapaudella on rajansa, joi-
den sisällä me voimme liikkua. 
Miten usein näemmekään tämän 
lapsissa, jotka tutkailevat turval-
lisina ja varmoina elämää silloin, 
kun he tietävät vapaudelleen ase-
tetut rajat.  Alun alkaenkaan vika 
ei ollut laissa, vaan ihmisen ky-
vyttömyydessä noudattaa lakia, 
minkä laki siis paljasti. Tämä on 
israelilaisten erämaavaelluksen 
opetus, joka on edelleen ajan-
kohtainen meille, kun mietimme 
vapauden merkitystä Jeesukses-
sa meille annetun uuden elämän 
puitteissa.

Perinnäissäännöt vetivät
Jumalan lain kieroon

Myöhemmät juutalaissukupol-
vet ovat hioneet ja parannelleet 
Mooseksen alunperin opetta-
maa lakia, ja tämä opetus tulee 
juutalaisille Mishnan, Talmudin 
ym kautta. Tarkoituksena oli 
”pystyttää aitaus lain ympäril-
le” säätämällä paljon tiukempia 
sääntöjä kuin mitä laki vaati. Näin 
suojeltiin juutalaisia, etteivät he 
vain vahingossakaan pääsisi rik-
komaan varsinaista lakia. Ajatus 
on järkeenkäypä, mutta tuomittu 
epäonnistumaan, sillä ihmissydän 
on syntiin taipuvainen, ja kuten 
Jaakob sanoo: ”Sillä se joka pitää 
koko lain, mutta rikkoo yhdessä 
kohdassa, on syyllinen kaikissa 
kohdissa” (Jaak 2:10).

Jeesus nimitti tätä lain hienon-
hienojen yksityiskohtien kanssa 

näpertelemistä ja kokonaiskuvan 
kadottamista ”hyttysen siivilöi-
miseksi ja kamelin nielemiseksi” 
(Matt 23:24).  Emme saa kuiten-
kaan vetää väärää johtopäätöstä 
lain epäonnistumisesta vanhurs-
kauttaa ihminen.
Se osoitti uuteen sydämeen, joka 
tarvittaisiin (Hes 36:24-27), mutta 
tähän uuteen sydämeen ja Py-
hän Hengen antamiseen liittyisi 
halu ja kyky noudattaa Jumalan 
lakeja: ” Minä annan teille uuden 
sydämen ja uuden hengen minä 
panen teidän sisimpäänne; minä 
otan kivisydämen pois teidän si-
sältänne ja annan teille lihasydä-
men. Minä annan teihin Henkeni 
teidän sisimpäänne ja vaikutan 
sen, että te vaellatte minun laki-
eni mukaan, noudatatte minun 
säädöksiäni ja toimitte niiden 
mukaan” (Hes 36:26-27).

Lait pysyvät edelleen raja-aitauk-
sena, jonka sisällä todellinen 
vapaus eletään. Ihmissydämen 
epäonnistuminen ei muuta tätä. 
Lopputulos on, että laki paljastaa 
synnin, mutta on kykenemätön 
pelastamaan.  Todellinen vapaus 
eletään Jumalan asettamien la-
kien rajoissa, mutta se onnistuu 
vain hengellisen uudestisyntymi-
sen kautta (Joh3:3). Tämä on se 
sama vapauden pääsisältö, joka 
oli tarkoitettu (ja on yhä) hep-
realaisille heidän päästessään or-
juudesta – että me palvelisimme 
Jumalaa. Vapaudellemme Kris-
tuksessa ei ole muuta tarkoitusta, 
sillä se on antanut meille yltäkyl-

läisen elämän.
Yksi Paavalin Roomalaiskirjeen 
sanoman huippukohdista kuuluu: 
”sillä jos te elätte lihan mukaan, 
teidän on kuoltava, mutta jos 
te Hengellä kuoletatte ruumiin 
teot, niin saatte elää. Kaikki joita 
Jumalan Henki johdattaa, ovat Ju-
malan lapsia. Te ette ole saaneet 
orjuuden henkeä elääksenne jäl-
leen pelossa, vaan te olette saa-
neet lapseuden Hengen, jossa me 
huudamme: ”Abba! Isä!”(Room 
8:13-15).  Tätä on todellinen va-
paus: vapaus tulla Jumalan luo ja 
palvella ja palvoa Häntä. Todelli-
nen vapaus on vapautta Pyhässä 
Hengessä, lihan ollessa alistettu-
na. Todellinen vapaus on luon-
teeltaan hengellistä; todellista 
vapautta ei ole olemassa Kristuk-
sen ulkopuolella eikä ilman että 
Pyhä Henki on armollisesti tullut 
asumaan ihmisen sisimpään.

Ajatuksia laista

Entä sitten, kun olemme löy-
täneet todellisen vapauden ja 
vapautuneet lain orjuudesta 
kasvaaksemme aikuisuuteen, 
onko sitten lain mietiskelemi-
sestä mitään hyötyä? Psalmi 19 
on suurenmoinen ylistyslaulu 
Jumalallemme, joka on pannut 
järjestyksen ja kauneuden luo-
makuntaansa, ja se johdattaa 
mietiskelemään sitä suurenmois-
ta järjestystä, johon laki ohjaa ih-
mistä tämän fyysisessä elämässä 
samalla kun se viittaa sydämestä 
kumpuavaan katumukseen ja Ju-
malan palvontaan. Eikö tällainen 
psalmi liitykin hyvin edellisessä 
jaksossa kuvatun kaltaiseen  va-
paan hengen rukoukseen? Kyse 
on rukouksesta ja palvonnasta, 
joka perustuu oikealle suhtau-
tumiselle lakiin, joka johdattaa 
meidät Jumalan luo ja tuntemaan 
Hänen tiensä ja tahtonsa.

Pystymme varmaan tunnista-
maan Daavidin sydämen tunnot 
myös Psalmissa 119, jossa kerta 
toisensa jälkeen ylistetään Juma-
laa ja Hänen teitään, jotka Hän on 
tehnyt tiettäväksi ihmisille: ”Kuin-
ka rakastankaan sinun opetustasi 
[lakiasi]! Kaiken päivää se on mie-
tiskelyni aiheena” (Ps 119:97). 
Vapautemme Pyhässä Hengessä 
innoittaa meitä mietiskelemään 
kaikkia Jumalan teitä tunteak-

Kuva: Magdalan kylän muinaisen synagoogan raunioista löytynyt 
Toora-rullan lukualusta. Alustan päällä luettiin Tooraa mm. joka 
sapattina.
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semme Hänet paremmin ja pal-
vellaksemme Häntä. Kasvaessam-
me täyteen ikään vapaudessa me 
ylistämme Häntä siitä, että Hän 
katkaisi kahleemme avaten omat 
tiensä meidän löydettäviksemme.

Miksi juutalaislapsille opetetaan 
Kolmatta Mooseksen kirjaa jo 
hyvin varhaisessa iässä? Jotta he 
oppisivat tien, jota seuraamalla 
heidän käy aina hyvin (Snl 22:6, 5 
Moos 6 jne).  Ne juutalaiset johta-
jat, jotka johtivat kansaa opetuk-
sillaan orjuuteen, eivät ymmärtä-
neet Jumalan sanan mietiskelyn 
todellista syytä, syytä, joka ei 
jäänyt huomaamatta Daavidil-
ta ja mihin meidät on kutsuttu 
Herramme armosta.  Kolmannen 
Mooseksen kirjan lukemisen 
tulisi tuottaa iloa ja kiitosta, ei 
orjuutta. Kun sitä lähestyy tällä 
asenteella, huomaa sen todelli-
seksi aarrekätköksi.

Ottakaamme esimerkiksi muuta-
ma yksinkertaisista aarteista: 3 
Mooses 19:32: ”Nouse harmaa-
pään edessä, kunnioita vanhusta 
ja pelkää Jumalaasi, Minä olen 
Herra.” Miten yksinkertaista! Kun 
katsomme nykyisiä maallistuneen 
maailman nuoria, niin ikääntyviä 
vastaan tehtyjen rikosten määrän 
nousu ja yleinen laista piittaamat-
tomuus todistaa aivan päinvas-
taista. Varmasti ymmärrämme, 
että Jumalan käskyjen ja kieltojen 
perimmäinen tarkoitus on olla ih-
misten ja yhteisöjen suojavarus-
tuksena. 
Jos ihminen suostuisi taipumaan 
Jumalan tahdon tielle, tuollaiset 
yksinkertaiset ohjeet seuraisivat 
kuin luonnostaan. Miten helposti 
Jumala olisikaan voinut johdattaa 
meidät Luokseen näiden asioiden 
kautta, jotka jokainen voi ymmär-
tää. Oi, miten rakastankaan sinun 
lakiasi! 

Tai ottakaamme sadon ja maan 
kanssa toimimisen yksinkertai-
suus 3 Mooses 25:ssä. Mikä kansa 
on koskaan toiminut sillä tavalla? 
Riemuvuosi on erilainen vuosi ja 
maan hinta lasketaan suhteessa 
riemuvuoden jälkeisten vuosien 
määrään. Sillä itse maatahan ei 
myydä, vaan myynnin kohtee-
na on mahdollisuus kasvattaa 
ja korjata satoa (jae 16). Jumala 
on maan omistaja (jae 23). Tä-

män periaatteen mukaisesti me 
olemme Jumalan vuokralaisia, ja 
kun liiketoimissamme noudatam-
me oikeaa järjestystä, Jumala on 
kanssamme ja antaa meille sadon  
(jakeet 18 ja 19). 

Kirjastot ovat täynnä talouden 
alalta kirjoitettuja kirjoja, mut-
ta yksikään järjestelmä ei ole 
yhtä yksinkertainen kuin tämä, 
joka on kirjoitettuna Kolmannen 
Mooseksen kirjan yhden luvun 
muutamassa jakeessa. Katsokaa 
ahneuden aiheuttamaa kaaosta 
kansakunnissa. Kuinka helppoa 
olisikaan ollut elää jokapäiväistä 
elämäämme,  jos sydämemme 
asenne olisi ollut oikea ja oli-
simme etsineet sydämestämme 
Jumalan tahtoa ja teitä, jotka 
sisältyvät periaatteeseen Ra-
kastaa Herraa ja rakastaa lähim-
mäistään. Heprealaiset olisivat 
voineet olla valona kansoille ja 
opettaa meille tämän syvällisen 
yksinkertaisuuden. Ei tarvita ar-
vosanoja taloustieteissä – kaikki 
on sanottu lyhyessä Kolmannen 
Mooseksen kirjan luvussa. 

Sitä ei tietenkään nähdä koskaan 
toteutuneena täällä maan päällä, 
ennen kuin vasta tuhatvuotisessa 
valtakunnassa, mutta, kaikesta 
huolimatta, Herran täydelliset 
tiet on ilmoitettu syvällisessä yk-
sinkertaisuudessaan. On valtavaa 
mietiskellä sitä, mikä olisi voinut 
olla totta. Mikä kurkistus Jumalan 
mieleen! Oi kuinka rakastankaan 
sinun lakejasi!

Entä 3 Mooses 24:17, joka toistaa 
1 Mooses 9:6:tta: ”Jos ihminen 
surmaa ihmisen, kenet hyvänsä, 
hänet on surmattava.”Toisaalla 
(5 Mooses 13:11) käy ilmi, että 
pelottelun periaate sisältyy lain 
rakenteeseen. Emme voi sanoa, 
kuinka tehokas tämä pelottelupe-
riaate on erillään Jumalan kaikki-
en lakien täydellisen noudattami-
sen tarpeesta, mutta tiedämme, 
että Jumala odottaa sellaisten 
lakien vaikuttavan yhteiskunnan 
parhaaksi, ja että Hän siunaisi nii-
tä yhteisöjä, jotka pyrkivät totte-
lemaan Häntä. 

Jos otamme pois Jumalan lait, 
laittomuus pikemminkin lisään-
tyy kuin pysyy hallittavissa; niin 
kuin koko maailman tilanne tänä 

päivänä osoittaa. Tämä on valtava 
aihe pohdittavaksi, mutta siihen 
liittyy tärkeä käytännön sovellus. 

Tämän pohdinnan on tapahdutta-
va kypsällä tasolla. Ottakaamme 
esimerkiksi Johanneksen lukuun 
8 tallennettu tilanne, jossa nai-
nen oli saatu kiinni aviorikokses-
ta. Kukaan ei voinut heittää häntä 
kivellä, sillä kaikki kantoivat syyl-
lisyyttä. Tämä vie meidät lain pe-
rimmäisten periaatteiden äärelle, 
jossa paljastuu synnin yhteisölli-
nen luonne. Jumalan oikeutta voi-
vat jakaa vain vanhurskaan kan-
san vanhurskaat edustajat. Niin 
kuin synti, lakikin on luonteeltaan 
yhteisöllinen. Jumalan lait on sa-
nottu selväsanaisesti, mutta niis-
sä on suurta syvyyttä, jonka vain 
niiden mietiskeleminen voi avata. 
Oi kuinka rakastankaan sinun la-
kiasi!

Paavali viittaa mielenkiintoisesti 
5 Mooses 25:4:ään kirjeissään 
korinttolaisille ja Timoteukselle (1 
Kor 9:9, 1 Tim 5:18). Hän osoittaa, 
kuinka lisäyksellä ”Älä sido puivan 
härän suuta” on paljon syvälli-
sempi merkitys, kuin ensisilmäyk-
sellä näyttää. Hän ei kiellä, ettei-
kö tämä käytäntö ole oikea härän 
kohdalla, mutta osoittaa, että sillä 
on yhteys tapaan, jolla Jumalan 
palvelijoiden tulisi saada aineel-
lista tukea palvelutyöhönsä. Paa-
vali on nähnyt nämä periaatteet 
lain ytimessä ja soveltaa sitä tä-
hän yksittäiseen tapaukseen. Eikö 
siis meidänkin löydettävänämme 
ole odottamattomia syvyyksiä, 
kun mietiskelemme tätä tai muita 
kohtia laista? Niihinkin seikkoihin, 
jotka vaikuttavat epämääräisil-
tä ja mielenkiinnottomilta, on 
kätkettynä aarteita, jotka saavat 
vapaan henkemme toimimaan 
tavoilla, jotka tuovat elämän ja 
totuuden omiin yhteisöihimme. 
Oi, kuinka rakastankaan lakiasi!

Tooran tutkiminen rikastuttaa 
elämän

Kun paneudumme tutkimaan 
lakia huolellisesti ja etsimään 
sen syvällisempiä tarkoitusperiä, 
huomaamme, että voimme niin 
oppia tuntemaan Jumalan pyhiä 
teitä paljon tehokkaammin kuin 
jos yritämme suorittaa legalistista 
”tee-älä tee” järjestystä arkielä-

mässämme. Lain noudattamises-
sa käytännössä näemme periaat-
teita, jotka ovat hyviä pelkästään 
kuuliaisuuden kannalta ja joihin 
kätkeytyy syvällisempi merkitys.

Pyhä Henki, joka johtaa meidät 
kaikkeen totuuteen, tahtoo var-
maan, että me ryhdymme tutki-
maan Jumalan lain syvyyksiä tällä 
tavalla. Hän käyttää sen ajan, jon-
ka uhraamme Vanhan ja Uuden 
Testamentin tutkimiselle, johdat-
taakseen meidät syvällisempiin 
totuuksiin. 

Sama myös pakanoille, 
vaihe vaiheelta

Tätä tarkoitti varmasti myös Je-
rusalemin Kokous (Ap.t.15): että 
seurakuntiin menisi viesti, joka 
kannustaisi pakanauskovia mie-
tiskelemään Jumalan lakeja, aluk-
si neljää tärkeää mutta ei liian 
raskasta käskyä (jotka liittyivät 
huorintekoon, pidättäytymiseen 
epäjumalille uhratusta tai kuris-
tamalle tapetun eläimen lihasta 
ja verestä).  Pakanauskovia ei 
taakoitettu enemmällä, sillä luo-
tettiin siihen, että Pyhä Henki 
opettaisi niitä, jotka haluaisivat 
kasvaa täyteen aikuisuuteen. Kun 
he kuulisivat, ehkä synagogissa, 
laissa olevat hyvät asiat ja selke-
än opetuksen uskosta Jeesukseen 
ja armosta, joka toi meille pelas-
tuksen, he johtuisivat mietiskele-
mään näitä asioita Pyhän Hengen 
antamassa vapaudessa oppia. 

Apostolien tekojen 16:4-5 :ssä 
kerrotaan, miten Jerusalemin 
kokouksen opetus vietiin kau-
pungista kaupunkiin ja miten 
seurakunnat kasvoivat päivittäin, 
niin hengellisesti kuin lukumää-
rältään.

Tarkoitus oli, että kasvaisimme 
ymmärtämään, miksi meidän 
ei pitäisi syödä lihaa, jollei siitä 
ole valutettu pois verta, ja miksi 
meidän ei pitäisi syödä verta, ei 
sen tähden, että siitä on annet-
tu käsky, vaan luottaen siihen, 
että Jumala kyllä näyttäisi meille 
todellisen syyn näihin kieltoihin. 
Sanan mietiskely veisi meidät sy-
vemmälle pyhyyteen ja hengel-
liseen kypsyyteen. Tämä ei ole 
ristiriidassa Paavalin galatalaisille 
lähettämälle sanomalle, joka liit-
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tyy armon kautta pelastumiseen, 
vaan se osoittaa Jumalan teiden 
syvyyksiin, joita me saamme va-
paasti tutkia Hänen kanssaan, 
vailla tuomion uhkaa. Pohdin-
tamme ja mietiskelymme johdat-
taa meidät tuntemaan paremmin 
Pelastajamme. Lain kuivuus vaih-
tuu halukkuuteen antautua, kun 
näemme, mitä Hän on tehnyt 
puolestamme, kun näemme, mi-
ten Hän täytti lain vaatimukset ja 
osoitti meille, miten meillä on Hä-
nessä terveys ja hyvinvointi - kun 
näemme Hänet jokaisessa Tooran 
kirjaimessa, ennakkokuvassa ja 
tulevaiseen varautuneessa huo-
lenpidossa, joka kattaa varomat-
tomuudessakin tehdyt synnit (3 
Moos 4:27).

Miten rakastankaan sinun lakiasi! 
Mietiskelen sitä öin ja päivin! Se 
johdattaa minut Sinun luoksesi, 
se näyttää minulle Sinun tiesi. Kii-
tän Sinua siitä, että olet vapaut-
tanut minut elämään hengellistä 
elämää, jossa voin kasvaa aikui-
suuteen vapaana lihan epäonnis-
tumisista ja noiden epäonnistu-
misten rajuista seuraamuksista, 
kurottaen kohti täydellisyyttä, 
joka on Sinun lakisi ytimessä ja 
kaikissa sen vaikutuksissa elä-
määni.

Lain merkitys pakanakansoille

On eri asia tarkastella lain roolia 
kristityn elämässä kuin sen roolia 
kansakunnan lakien yhteydessä. 
”Siunattu on se kansa, jonka Ju-
mala on Herra”, huudahtaa psal-
minkirjoittaja (Ps 33:12). Näin 
sanoessaan psalminkirjoittaja 
ajatteli ennen kaikkea Israelia. 
Hän ymmärsi sille tarjotun mah-
tavan tilaisuuden, jossa Herra 
pitäisi huolta kansakunnasta, tur-
vassa Hänen ohjauksessaan. Psal-
minkirjoittajan on täytynyt olla 
tietoinen niistä ehdoista, jotka 
liittyivät Jumalan liittosiunauksi-
en saamiseen, eli kuuliaisuudesta 
kaikille lain määräyksille.

Sellaisella oivalluksen hetkellä 
mekin hänen laillaan voisimme 
nähdä hengellisin silmin ne suu-
ret mahdollisuudet, joita tälle 
yhdelle kansalle tarjottiin, mutta 
jotka eivät koskaan toteutuneet 
täydellisesti. Tässä on syy maas-
taan lähtemään joutuneiden 

juutalaisten maanpakolaisuuden 
ahdistavaan suruun, joka piirtyy 
eteemme Valitusvirsissä, mut-
ta siinä on myös kuva kansasta, 
jonka ylle Jumalan Henki voidaan 
vuodattaa ja jossa Hänen järjes-
tyksensä ja hallituksensa pysy-
vät voimassa. Tästä alkaa myös 
Jeesuksen Kristuksen ristin kär-
simyksen mietiskely, ristin, jolla 
maksettiin synnin rangaistus ja 
kykenemättömyys noudattaa näi-
tä lakeja, jotta yksittäiset ihmiset 
voisivat muodostaa yhteisöjä ja 
jokainen syntyisi uudesti Pyhästä 
Hengestä.

Vaikka siis Israel sai kansallisten 
siunausten periaatteet, tavoite 
jäi saavuttamatta. Kansa ei tul-
lut valoksi maailmalle, niin että 
kaikki muut kansat voisivat op-
pia heiltä,miten saavuttaa kan-
salliset siunaukset järjestämällä 
yhteiskunta niiden suuntaviivo-
jen mukaan, jotka Jumala antoi 
Israelille. Ei ole olemassa, eikä 
tule olemaan, ”uudesti syntynyt-
tä kansaa” muutoin kuin, että 
se rakentuu uudesti syntyneistä 
ihmisistä. Vaikka psalminkirjoit-
taja näyttää meille välähdyksen 
kansasta, joka voisi olla Herran 
siunaama, ja profeetat antavat 
Herran siunauksen ehdot kaikille 
kansoille (esim. Jeremia 18:7-10), 
tiedämme, että loppujen lopuksi 
Jumalan Kuningaskunta on raken-
tuva yksittäisistä ihmisistä, jotka 
kääntyvät Herran puoleen pelas-
tuakseen.

Näiden seikkojen tulisi ravistella 
jokaisen kansan hallitusta. Kirjoi-
tuksista ei löydy mitään erityistä 
lupausta millekään muulle kan-
salle kuin Israelille (Ps 147:19-20), 
mutta meidän on mahdollista tie-
tää, mitä Jumala edellyttää miltä 
tahansa kansalta sen perusteel-
la, mitä Israelille opetettiin: yk-
sinkertaisesti sitä, että Jumalan 
lakeja on noudatettava. Heidän 
epäonnistumisensa seuraamuk-
sineen, ja meidän ymmärryksem-
me, että liha häviää aina kamp-
pailussa syntiä vastaan, pitäisi 
riittää lähettämään vavistuksen 
väreet jokaisen pakanakansan 
selkärankaa pitkin. Pelastusta ei 
saavuteta noudattamalla tunnon-
tarkasti Jumalan lakeja, mutta lait 
ovat keino, jolla syntiä hallitaan ja 
jonka kautta ne paljastetaan: laki 

on opettaja, joka johdattaa kaikki 
halukkaat Kristuksen luo.

 Siksi on ehdottoman välttä-
mätöntä, että uskovat ihmiset 
säätävät ja pitävät yllä kansa-
kunnassa lakeja, jotka ovat mah-
dollisimman lähellä lakeja, jotka 
Jumala antoi Israelille. Joku voi 
sanoa, että tämä koskee vain 
moraalilakeja, mutta väittäisin, 
että yhtäkään Jumalan laeista ei 
ole kumottu. Uhrilakejakaan ei 
ole poistettu, vaan ne ovat tul-
leet täytetyiksi Jeesuksessa. Uh-
ria tarvitaan yhä, ja on hyvä, jos 
kansalla on johtajia, jotka julis-
tavat varmuudella, että Jumalan 
vanhurskaat vaatimukset tulivat 
täytetyiksi ja ovat täytetyt Jee-
suksessa.

Esimerkkejä luopuneista
kansakunnista

Löydämme helposti esimerkkejä 
maailman kansoista, jotka eivät 
pidä Jumalan lakeja hallintonsa 
keskipisteessä. Sellainen kansa-
kunta on avoimessa kapinassa 
Jumalaa vastaan ja rohkaisee kan-
salaisiaankin siihen. Se ei tarjoa 
ympäristöä, jossa synti pidetään 
kurissa, ja niin se lähtee omille 
teilleen paikkaan, jossa Jumala 
antaa kansan maistaa avoimesti 
tehdyn syntinsä hedelmiä. Je-
remia 6:19 sanoo: ”Kuule, maa! 
Minä tuotan onnettomuuden 
tälle kansalle, heidän ajatustensa 
hedelmän, sillä he eivät ole kuun-
nelleet minun sanojani vaan ovat 
hylänneet opetukseni.”  Maailma 
on pullollaan tällaisia esimerk-
kejä, ja on kauhistuttavaa nähdä 
seuraukset siitä, kun ihmiset, 
etenkin kansan johtomiehet, va-
litsevat valon sijasta pimeyden 
(Joh 3:19-21). Seurauksena on 
hengellinen erämaa - joissain ta-
pauksissa vuosisatojen mittainen 
– jossa mikä tahansa riivaaja ja 
epäjumala voi tuhota viattomien-
kin ihmisten elämän. Jeesuksen 
kertoma esimerkki Siiloan tornis-
ta, joka sortui 18 ihmisen päälle, 
kuvaa selvästi sitä, kuinka kan-
sakunnan yhteisöllinen synti voi 
aiheuttaa sen, että nekin, jotka 
eivät ole pääsyntisiä, joutuvat 
kärsimään (Luuk 13:4).  Kansa-
kunnan johtajalla on valtava vas-
tuu, varsinkin siinä tapauksessa, 
että tuo kansa on tuntenut Juma-

lan tiet, mutta on ehdoin tahdoin 
hylännyt ne.

Erityisen surullista on sellaisen 
kansan luopumus, joka on kerran 
kunnioittanut Jumalan lakeja ja 
tuntenut yllään Jumalan ohjaa-
van ja varjelevan kosketuksen.  
Britannia on sellainen kansakun-
ta, ja tämä kansa on luisunut yhä 
kauemmas Jumalan suojelevan 
käden alta sitä mukaa kuin sen 
säätämät lait ovat luisuneet yhä 
kauemmas Jumalan laeista. Kat-
sokaamme muutamia rappion 
virstanpylväitä:

1951 kumottiin noituuden 
kieltävä laki
1959 laki epäsiveellisistä jul-
kaisuista
1965 kumottiin murhasta 
langetettu kuolemanrangaistus
1967 aborttilaki
1967 laki seksuaalirikkomuk-
sista
1967 muutos lakiin epäsi-
veellisistä julkaisuista
1968 teatterilaki
1969 avioerolaki
1990 muutos aborttilakiin

Luopumusta seuraa
New Age-aalto

Näiden vanavedessä kulkee rela-
tivistisen moraalikäsityksen nou-
su, joka myötäilee tiedemaailman 
suhteellisuusteorioita; Raamatun 
totuuksia ei enää opeteta, eri-
toten kouluissa, kun evoluutiota 
opetetaan totuutena, ja näin luo-
daan myytti, joka on olevinaan 
totuus ja samalla julistetaan myy-
tiksi totuus vedenpaisumuksesta, 
joka kohtasi maailmaa Jumalan 
tuomiona; kirkoissa ja seurakun-
nissa tehdään yhä vapaammin 
kompromisseja Raamatun totuu-
den suhteen, yhtenä esimerkki-
nä monta tietä uskoon -komp-
romissi. Relativistisenajattelun, 
evoluutioon pitäytyvän ajattelun 
ja kvantum-ajattelun myötä alaa 
valtaavat yhä vankemmin Idän 
mystiset uskonnot suurimman 
petoksensa, New Agen,  muodos-
sa.
Kun Jumalan asettamia rajoituk-
sia elämälle ei korosteta eikä pan-
na käytäntöön, sekä moraalinen 
että hengellinen rappeutuminen 
kiihtyy. Sensuurin poistaminen 
on johtanut väkivallan ja pornon 
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kasvuun elokuvissa, televisiossa, 
sanomalehdissä, aikakauslehdis-
sä ja kirjoissa. Väkivalta on hii-
pinyt moneen kotiin ja kouluun 
takaovesta väkivaltakeskeisten 
tietokonepelien kautta.
Mielikuvitusmaailman korosta-
minen peleissä, elokuvissa ja kir-
jallisuudessa on puolestaan saa-
nut aikaan sen, että varsinkaan 
nuoret eivät enää osaa erottaa 
todellisuutta ja mielikuvitusta toi-
sistaan.

Avioeron saamisen helpottumi-
nen on johtanut lukemattomiin 
eroihin ja särkyneisiin koteihin. 
Jokaisen rajoittavan lain poistami-
nen on avannut oven laittomuu-
delle. Taustalla on myös rikkou-
tunut liitto Israelin kansakunnan 
kanssa. Tällä hetkellä Britannia on 
niiden lukemattomien kansojen 
joukossa, joita sen lait ja johta-
juus eivät enää rajoita. Tästä on 
seurauksena, että kaikkialla val-
litsevan laista piittaamattomuu-
den kanssa kansaa ei enää ope-
teta tuntemaan Jumalan tahtoa, 
mikä voisi johdattaa heidät vas-
taamaan henkilökohtaisesti Jee-
suksessa Kristuksessa tarjottuun 
pelastuskutsuun, syntymään uu-
desti ylhäältä ja saamaan oikeat 
puitteet vapaudelle.

Seurakunta vakavassa vaarassa

Seurakuntaakin uhkaa ajautumi-
nen pois sen alkuperäiseltä kiin-
nityspaikalta, jossa se on ollut 
kiinnitettynä uskon lujaan perin-
töön, jonka juuret johtavat Israe-
lin ja Juudan huoneisiin. Uhka on 
niin suuri, että harva tässä suku-
polvessa ottanee vaarin Paavalin 
varoituksesta: ”Älä kuitenkaan 
ylvästele noiden oksien rinnalla. 
Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä 
jos Jumala ei säästänyt luonnol-
lisia oksia, ei hän säästä sinua-
kaan.”

Järkemme todistaa, että kansa-
kunnan on välttämättä pyrittävä 
niin lähelle Jumalan lakeja kuin 
mahdollista. Vain silloin voimme 
anoa armoa ja suojelusta, ken-
ties herätystäkin. On pelottavaa 
nähdä, miten kansakunta kumo-
aa sitä suojelevat lait ja jättää 
itsensä alttiiksi taloudelliselle, so-
siaaliselle ja poliittiselle rappiolle 
huomatakseen sitten, että Jumala 

sallii rappion noissa olosuhteissa. 
Vanhassa Testamentissa Jumalan 
lait on tehty meille selväksi, lait, 
jotka olisivat tuoneet siunauk-
sen Israelille. Voimme vain tehdä 
kaikkemme saattaaksemme ne 
voimaan omassa kansakunnas-
samme. Ehkä Herra, joka on täyn-
nä sääliä ja rakkautta, vahvistaisi 
sitten meidän yhteiskuntiamme 
taas kerran seurakunnan kautta.

Viime kädessä Hän etsii puhdas-
sydämisiä ihmisiä yhteisöistä, 
joissa sapatti on ihastuksen ja 
ilon asia eikä mikään määräys, 
joissa murhanhimon sijaan sy-
dämet valtaa rakkaus, joissa ei 
suostuta tuhoamaan ihmiselä-
mää kohdussa eikä altistamaan 
lapsia pornolle, väkivallalle eikä 
haitalliselle mielikuvituselämälle. 
Sydän puhdistuu Jumalan ja ihmi-
sen välisessä vuorovaikutuksessa, 
mutta kansakunnan lait, Juma-
lan tahdon mukaiset lait, saavat 
aikaan turvalliset olosuhteet, 
joissa Jumala voi toimia ihmisten 
keskuudessa ja joissa Hänen siu-
nauksensa lepää ihmisten yllä, 
joiden avuksi Hän lähettää palve-
levat enkelinsä.

Kun kansakunta on rappion tilas-
sa, Jumalan lain julistamisen on 
oltava tukemassa evankeliumin 
sanomaa. Sitä kautta synti paljas-
tetaan, tunnustetaan ja voidaan 
saada anteeksi. Lait eivät pelasta, 
mutta ne johdattavat synnintun-
non kautta Hänen luokseen, joka 
pelastaa.

Yhteenveto

Tässä esseessä käsitellyistä sei-
koista käy ilmi, että olemme mo-
nimutkaisen kysymyksen äärellä, 
kun yritämme ymmärtää lain 
suhdetta Jumalan armoon. Tämä 
näkyy myös Paavalin seurakunnil-
le lähettämissä monisärmäisissä 
kirjeissä, jotka sisältävät monia 
tässä esseessä käsiteltyjä, Raa-
matusta löytyviä, näkökulmia. 
Tämä osoittaa, että meidän täytyy 
mietiskellä Pyhiä Kirjoituksia; kes-
kittyä kerralla saamaan ymmär-
rystä yhdestä kohdasta, toisella 
kerralla toisesta, koko ajan ede-
ten kohti kaikkea totuutta.

Käsittelemästämme aiheesta on 
vielä paljon enemmän sanotta-

vaa. Esimerkiksi Kirjeiden kirjoit-
tamisen ajankohdasta suhteessa 
Jerusalemin kokoukseen. Jos Ga-
latalaiskirje on kirjoitettu ennen 
Apostolien tekojen lukua 15, ym-
märrämme, että Paavali kirjoitti 
kirjeensä ennen Jerusalemista 
lähetettyjä määräyksiä, jotka kos-
kivat lain soveltamista pakanaus-
koviin. 
Toisaalta olemme osoittaneet, 
että Paavalin viesti galatalaisille 
ei ole ristiriidassa Jerusalemin 
kokouksen antaman opetuksen 
kanssa. Jos Galatalaiskirje on ajal-
ta jälkeen Apostolien kokouksen, 
silloinkin Kokouksen opetus ja 
kirjeen sisältö ovat harmoniassa. 
Koska meillä on käytössämme 
koko Uusi Testamentti, meidän on 
tietysti mahdollista arvioida kaik-
kea mitä se opettaa ja verrata sitä 
Vanhan Testamentin sanomaan; 
totuuden etsinnässämme histo-
rian tarkastelu on taustatekijänä.

Lopulliset johtopäätökset on sa-
nottu yksinkertaisesti ja niitä voi 
testata laajaa todisteketjua vas-
ten. Kristityn elämän pääpaino on 
kasvaa Hengen elämässä, jossa 
on vapaus kasvaa ja tulla johda-
tetuksi kaikkeen totuuteen, vailla 
tuomion uhkaa. Lain ulkonaisen 
noudattamisen on (ja oli) tar-
koitus olla seurausta sisäisestä 
todellisuudesta; vanhurskaus ja 
pyhyys teoissa kumpuavat puh-
taasta ja uudestisyntyneestä sy-
dämestä. 
Mutta totta on, että liha sotii hen-
keä vastaan ja pyrkii ottamaan 
vallan. Tämä vallanotto voi tapah-
tua monin eri tavoin. Jeremia kir-
joittaa hyvin esseemme ajatuksia 
vastaavasti: ”Näin sanoo Herra: 
”Kirottu se mies, joka turvaa ihmi-
siin, luottaa lihan käsivarteen ja 
jonka sydän luopuu Herrasta. Hän 
on kuin alaston puu arolla, ei hän 
näe mitään hyvää tulevan. Hänen 
on asuttava helteen polttamalla 
aavikolla, asumattomassa suo-
lamaassa. Siunattu se mies, joka 
turvaa Herraan ja jonka turvana 
Herra on. Hän on kuin veden par-
taalle istutettu puu, joka levittää 
juurensa puroon asti. Ei se peläs-
ty helteen tuloa, vaan sen lehdet 
pysyvät vihreinä. Kuivanakaan 
vuonna ei sillä ole hätää eikä se 
lakkaa tekemästä hedelmää. Sy-
dän on petollisempi kaikkea muu-
ta ja parantumattoman paha. 

Kuka sen tuntee?”(17:5-9).  Van-
han Testamentin sanoma ei eroa 
Uuden sanomasta. Ero on siinä, 
että ongelman ratkaisu nähdään 
toteutuneena Jeesuksessa.

”Totuta poikanen tiensä suun-
taan, niin hän ei vanhetessaan-
kaan siitä poikkea”

Uudessa Testamentissa Paavali 
opettaa, että lihan teot eivät pe-
lasta meitä. Mutta lihan tekojen 
täytyy olla alamaisia Jumalan lail-
le, tai ne johdattavat lapsemme 
ja kansakuntamme täydelliseen 
kaaokseen.  Siksi, vaikka koros-
tamme, miten tärkeää on opettaa 
lapsillemme miten heidän tulee 
elää, annamme heille hyviä esi-
kuvia ja johdamme heitä hyvien 
vaikutteiden äärelle, päämäärä-
nä on kuitenkin johdattaa heidät 
Jeesuksen luo, kokemaan uudesti 
syntyminen ja elämään vapaata 
ja turvallista hengellistä elämää. 
Silti lihan elämä taistelee yhä 
uudesti syntynyttäkin sydäntä 
vastaan. Itse asiassa jokaisen ih-
misen sydän kaipaa uudesti syn-
tymää ja se tapahtuu kun ottaa 
henkilökohtaisesti vastaan Jee-
suksen Kristuksen. Vanhan Testa-
menti sananlasku (22:6): ”Totuta 
poikanen tiensä suuntaan, niin 
hän ei vanhetessaankaan siitä 
poikkea” on tänään yhtä ajankoh-
tainen kuin se oli ennen muinoin. 

Maan päällä on elänyt vain yksi 
ihminen, jonka lihan elämä oli 
täydellisesti alistettu Pyhän Hen-
gen elämälle, ja hän oli Jeesus 
Kristus, täydellinen ihminen ja 
Jumala. Meillä muilla on riesa-
namme langennut luonto, joka 
taistelee hengellistä elämäämme 
vastaan senkin jälkeen kun olem-
me antaneet elämämme Herralle 
ja ottaneet vastaan pelastuksen 
armon ja siunaukset. Päämää-
rämme on hengellinen kypsyys, 
mutta siihen vievä tie on kasvun 
tie, jolla liha alistetaan vähä vä-
hältä alamaiseksi hengelle. Li-
hamme on altis petokselle ja tur-
melukselle, siksi se on alistettava 
lain alle. Kristityn suurin uhka on 
olettaa liian paljon, pitää asioita 
itsestään selvinä ja luisua lihal-
liseen elämään luullen elävänsä 
hengen elämää. Näin ilmenee 
valheellinen hengellisyys, joka on 
saanut aikaan monia päältäpäin 
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oikeilta näyttäviä juttuja, mutta 
jotka ovat täysin vääriä seurakun-
nassa: legalismin värittämä palve-
lutyö, joka on syrjäyttänyt palveli-
jasydämestä lähtevät rohkaisevat 
ja rakentavat palvelutyöt, joissa 
Hengen luoma rakkaus ja elämä 
ovat aistittavissa;  ihmistekoiset 
filosofiat joita kaupataan Juma-
lan oppina; Jumalan palvelijoiden 
korottaminen jalustalle ja aseman 
himoitseminen, jopa edellisten 
sukupolvien pyhien palvominen 
ja valheellinen karisma.
Viimeksimainittu on kaikkein 
vaarallisin alue lihalle, koska se 
tuo väärennöksen seurakuntaan. 
Näistä Jeesus sanoi: ”Monet sa-
novat minulle sinä päivänä: ”Her-
ra, Herra.. Silloin minä vastaan 
heille: Minä en ole koskaan tun-
tenut teitä...” (Matt 7:22-23).

Hyvät teot ei ole itsensäkorotta-
miseksi, vaan siunaukseksi 
muille

Elämä Hengessä tuo turvallisuu-
den, mutta myös taistelu on to-
dellista. Tämä elämä ei ole teko-
jen kyllästämää elämää, vaan se 
on kasvun ja kurinpidon paikka 
lihalle. Meistä on tultava voittajia. 
Jos tätä ei ymmärretä, elämme 
valheellisessa vapaudessa, jossa 
liha ottaa yliotteen ja elämämme 
on täynnä petosta ja piittaamat-
tomuutta.  Jumala on armossaan 
lähettänyt Pyhän Henkensä an-
tamaan meille todellisen vapau-
den. Kypsä hengellinen ihminen 

on todella vapaa, eikä hän aseta 
näytteille moraalin edellyttämiä 
lain hyviä tekoja (vaikka ne ovat-
kin tärkeitä ja hyviä jokaisessa 
yhteisössä), vaan hänestä virtaa 
luonnollisella tavalla hengellisiä 
siunauksia muille, ja nämä tule-
vat Jumalan häneen laittamasta 
sydämestä,joka on lähellä Juma-
lan omaa sydäntä. Tämä on se 
korkea päämäärä, johon meidän 
tulee pyrkiä. Niin kuin Paavali 
on kirjoittanut, syntisen luonnon 
teot ovat ilmeiset (Gal 5:19), ja se 
mikä tulee hengestä, ei ole tekoja 
vaan hedelmää (Gal 5:22).

Paavali kehottaa meitä varttu-
maan kypsyyteen Jumalan armon 
varassa, mutta hän toteaa myös, 
että kasvu ei tapahdu hetkessä. 
Kääntymisemme Jumalan puo-
leen on ensimmäinen askel, ja 
meidän on oltava tietoisia lihan 
ja hengen välisestä taistelusta 
kasvaessamme, jotta emme lan-
kea syntiin sen vuoksi että ole-
tamme, että emme voi langeta. 
Kirjeessään filippiläisille Paavali 
muotoilee asian näin:”Ei niin, 
että olisin jo saavuttanut sen tai 
tullut täydelliseksi, vaan minä 
riennän sitä kohti, että voittaisin 
sen omakseni, koskapa Kristus 
Jeesus on voittanut minut omak-
seen. Veljet, minä en katso sitä 
vielä saavuttaneeni. Yhden minä 
kuitenkin teen: unohtaen sen, 
mikä on takana, ja kurottautuen 
sitä kohti, mikä on edessä, minä 
riennän kohti päämäärää saa-

dakseni voittopalkinnon, jonka 
omistamiseen Jumala on minut 
kutsunut taivaallisella kutsulla 
Kristuksessa Jeesuksessa. Ajatel-
kaamme siis näin, niin monta kuin 
meitä on täydellistä. Jos jossakin 
kohden ajattelette toisin, Jumala 
kyllä ilmoittaa teille kuinka asia 
on. Kunhan vain, mihin saakka 
olemme ehtineetkin, vaellamme 
samaa tietä ”(engl. Eläkäämme 
sen mukaisesti mitä olemme jo 
saavuttaneet/mihin olemme jo 
päässeet, Fil 3:12-16). 

Armosta Jumala on lähettänyt 
meille täydellisen opettajan, Py-
hän Hengen, ja peittänyt meidän 
syntimme Jeesuksessa Kristukses-
sa. Olemme vapaita varttumaan 
armossa ja totuudessa kohti ai-
noaa todellista armon elämää, 
kun olemme täysin alamaisia 
Jumalalle ja vaellamme Pyhäs-
sä Hengessä.  Kuitenkin lailla on 
tärkeä osansa tässä kasvuproses-
sissa kohti armon elämää, sillä se 
paljastaa synnin ja ojentaa kou-
lumestarin ominaisuudessa per-
heitä ja kansoja, niin että monet 
muut voisivat pyrkiä kasvamaan 
armossa. Lopuksi sanomme, Ju-
malan armosta, ”Herra, minä 
rakastan Sinun Tooraasi!” Kristin-
uskon syvällä olevat juuret kurot-
tuvat yhä syvemmälle ja löytävät 
Jumalan Tooran ytimeen. Olkoot 
lain ulkonaiset ilmentymät mil-
laisia tahansa, saamme huomata, 
että Tooran ydin heijastaa Juma-
lan sydäntä ja sen tulisi heijastaa 

myös meidän sydämessämme 
asuvaa  rakkautta, jolla rakastam-
me Herraa koko sydämestämme, 
koko sielustamme ja koko voimal-
lamme ja lähimmäistä niin kuin 
itseämme. Emme tee tätä pääs-
täksemme taivaaseen, vaan siksi, 
että olemme matkalla taivaaseen. 
Tällä tavalla uskovan pitäisi suh-
tautua Jumalan opetukseen.

Mietiskellessämme Sanaa ja ru-
koillessamme pakanakansojen 
ja Israelin puolesta alamme ym-
märtää ihmiskunnan syntisyyttä 
ja Jumalan toimenpiteitä Israelin 
kansan koko historiassa, jotka nä-
kyvät lain noudattamiseen liitty-
vissä siunauksissa ja kirouksissa, 
ja siten me voimme käsittää sel-
vemmin pelastussuunnitelman, 
joka toteutui Herramme ja Pelas-
tajamme, Messias Jeshuan, uhrin 
kautta, nyt kun koko maailman 
historian viimeiset hetket alkavat 
olla käsillä.

Lopuksi meidän on tietysti muis-
tutettava kaikkein tärkeimmästä. 
Seurakuntien opetuslapseutta-
misohjelmien päämääränä tulisi 
olla, että jokainen uskova saavut-
taa täyden kypsyyden Pyhän Hen-
gen elämässä. Tämä on todellista 
armon elämää ja loppujen lopuksi 
ainoa tapa, jolla meidän vanhurs-
kautemme voi ylittää fariseusten 
ja lainopettajien vanhurskauden.

(Julkaistu alunp. Tishrei vol. 2, No 
1, 1993)



Herran juhlat
Tulevaisten varjot 

**********

Kirjoittanut:
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”Älköön siis kukaan teitä tuomit-
ko syömisestä tai juomisesta, 
älköön myös minkään juhlan tai 
uu-denkuun tai sapatin johdosta, 
jotka vain (vain sanaa ei ole al-
kutekstissä) ovat tulevaisten var-
jo, mutta ruumis on Kristuksen” 
(Kol.2:16-17).

Kolossalaiskirjeessä apostoli Paa-
vali puhuu Herran juhlista, jotka 
ovat tulevaisten varjo. Koko Ju-
malan profeetallinen lunastus-
suunnitelma Jeshua Messiaassa 
onkin sisällytetty esikuvallisesti 
Herran juhliin, Golgatan ristiltä 
aina uuteen taivaaseen ja maa-
han asti.
Kevään juhlat puhuvat Messiaan 
ensimmäisestä tulemuksesta, 
jonka Hän toteutti noin 2000 
vuotta sitten ja syksyn juhlat pu-
huvat Jeshuan toisesta tulemuk-
sesta. Tarkastelemme tässä kir-
joituksessa lyhyesti pääpiirteitä 
seitsemän Mooseksen ajan pää-
juhlan esikuvallisesta merkityk-
sestä Jumalan lunastussuunnitel-
massa Jeshua Messiaassa. 

Mooseksen ajan jälkeisiä juh-
lia on myös Raamatussa, kuten 
Purim-juhla Esterin kirjassa ja 
Makkabealaisajalta peräisin oleva 
Hanukka-juhla, mutta ne eivät ole 
tarkastelun kohteena tässä kirjoi-
tuksessa (Joh.10:22-23).

Juhlat ovat Herran kunniaksi

”Ja Herra puhui Moosekselle sa-
noen: "Puhu israelilaisille ja sano 
heille: Herran juhla-ajat, joiksi 
teidän on kuulutettava pyhät 
kokoukset, minun juhla-aikani, 
ovat nämä. Kuusi päivää tehtä-
köön työtä, mutta seitsemäntenä 
päivänä on sapatti, levon päivä, 
pyhä kokous; silloin älkää yhtä-
kään askaretta toimittako, se on 

Herran sapatti, missä asuttekin. 
Nämä ovat Herran juhla-ajat, 
pyhät kokoukset, jotka teidän on 
kuulutettava määräajallansa: En-
simmäisessä kuussa, kuukauden 
neljäntenätoista päivänä, iltahä-
märässä, on pääsiäinen Herran 
kunniaksi”(3.Moos.23:1-4).

Raamatulliset juhlat, mukaan 
lukien sapatti, ovat Herran kun-
niaksi eli Isän Jumalan ja Jeshua 
Messiaan kunniaksi. Juhlia tulee 
viettää määräajallansa, Jumalan 
säätäminä aikoina. Tässä meillä 
tuleekin kalenteriongelma, sillä 
pääsiäistä pitää viettää ensim-
mäisen kuun 14. päivä. Pitäisikö 
meidän siis viettää pääsiäistä 
tammikuun 14. päivä? Ei tieten-
kään! Meillä on länsimaissa ja 
itseasiassa koko maailmassa val-
litsevana roomalainen gregori-
aaninen kalenteri eikä Jumalan 
määräämä ajanlasku ja kalenteri. 

Danielin kirjan 7. luvun ennusta-
ma neljännen pedon sarvi, Roo-
man keisarinistuin ja sitä seuran-
nut paavin istuin on muuttanut 
ajat ja lain (myös ajanlaskun ja 
kalenterin). Jumalan määrää-
mässä kalenterissa ensimmäinen 
kuukausi (Nisan-kuu tai Aviv-kuu) 
on keväällä (maalis-huhtikuussa; 
2.Moos.12:1-11). Herran juhlia 
tulee viettää Jumalan antaman 
ajanlaskun ja kalenterin mukaan. 
Vain Israelin kansa noudattaa Ju-
malan antamaa ajanlaskua ja ka-
lenteria.

Kevään juhlien esikuvat Jumalan 
lunastussuunnitelmassa

1. Pääsiäinen  (Pesach) – Messi-
aan sovitustyö

”Ja Herra puhui Moosekselle ja 
Aaronille Egyptin maassa sanoen: 
"Tämä kuukausi olkoon teillä 
kuukausista ensimmäinen; sii-
tä alottakaa vuoden kuukaudet. 

Puhukaa koko Israelin kansalle ja 
sanokaa: Tämän kuun kymme-
nentenä päivänä ottakoon kukin 
perheenisäntä itsellensä karitsan, 
yhden karitsan joka perhekuntaa 
kohti. Mutta jos perhe on liian 
pieni koko karitsaa syömään, niin 
ottakoon lähimmän naapurinsa 
kanssa yhteisen karitsan, henki-
löluvun mukaan. Karitsaa kohti 
laskekaa niin monta, että voivat 
sen syödä. Ja karitsanne olkoon 
virheetön, vuoden vanha uros-
puoli; lampaista tai vuohista se 
ottakaa. Ja pitäkää se tallella nel-
jänteentoista päivään tätä kuuta; 
silloin Israelin koko seurakunta 
teurastakoon sen iltahämärässä. 
Ja he ottakoot sen verta ja sivel-
kööt sillä molemmat pihtipielet 
ja ovenpäällisen niissä taloissa, 
joissa he sitä syövät… Ja syökää 
se näin: kupeet vyötettyinä, ken-
gät jalassanne ja sauva kädessän-
ne; ja syökää se kiiruusti. Tämä 
on pääsiäinen Herran kunniaksi” 
(2.Moos.12:1-7, 11).

”Seuraavana päivänä hän näki 
Jeesuksen tulevan tykönsä ja sa-
noi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka 
ottaa pois maailman synnin!” 
(Joh.1:29).

”Ei ole hyvä, että kerskaatte. Et-
tekö tiedä, että vähäinen hapatus 
hapattaa koko taikinan? Peratkaa 
pois vanha hapatus, että teis-
tä tulisi uusi taikina, niinkuin te 
olettekin happamattomat; sillä 
onhan meidän pääsiäislampaam-
me, Kristus, teurastettu. Viettä-
käämme siis juhlaa, ei vanhassa 
hapatuk-sessa eikä ilkeyden ja 
pahuuden hapatuksessa, vaan 
puhtauden ja totuuden happa-
mattomuudessa” (1.Kor.5:6-8).

Kevään juhlista ensimmäinen on 
Pääsiäinen (Pesach = mennä ohi, 
säästää). Sitä vietetään Raamat-
tuun perustuvan kalenterin en-
simmäisen kuun eli Nisan-kuun 

14. päivä iltahämärässä. Sitä on 
vietetty israelilaisten keskuu-
dessa jo noin 3400 vuoden ajan, 
Egyptin orjuudesta lähdön muis-
tolle. Myös Jeshua opetuslapsi-
neen vietti pääsiäisateriaa ennen 
ristin kuolemaansa, joka tapahtui 
Nisan-kuun 14. päivä (todennä-
köisesti keskiviikkona noin v. 30; 
Luuk.22:1, 7-20). Silloin Jumalan 
Pääsiäiskaritsa Jeshua lunasti ih-
miskunnan syntivelan ristillä. 

Apostolinen alkuseurakunta vietti 
Pääsiäistä Messiaan lunastustyön 
muistolle, myös kreikkalaisalueel-
la Korinttossa. Pakanain apostoli 
Paavali itse asiassa antaa keho-
tuksen/käskyn seurakunnalle 
viettää Pääsiäistä (Pesach) ja sitä 
seuraavaa Happamattoman Lei-
vän juhlaa, uuden liiton armon ja 
vapauden pohjalla, Jumalan sa-
nan totuuden ja puhtauden hap-
pamattomuudessa. Muidenkin 
kansojen uskovat voivat viettää 
raamatullisia Herran juhlia uuden 
liiton armon ja vapauden pohjal-
ta yhdessä juutalaisten kanssa. 

Juhlien vietto ei ole pelastuksen 
perusta, vaan uskon kautta Jeshu-
aan saatava lahjavanhurskaus ar-
mosta, mutta on ihana etuoikeus 
viettää juhlia Herran kunniaksi 
(Room.3:23-25, 31 ; Efes.2:8-10; 
Mat.5:17-19).

2. Happamattoman leivän juhla 
(Chag Ha’Mazot)

”Nämä ovat Herran juhla-ajat, 
pyhät kokoukset, jotka teidän on 
kuulutettava määräajallansa: En-
simmäisessä kuussa, kuukauden 
neljäntenätoista päivänä, iltahä-
märässä, on pääsiäinen Herran 
kunniaksi. Ja saman kuukauden 
viidentenätoista päivänä on hap-
pamattoman leivän juhla Herran 
kunniaksi; syökää happamatonta 
leipää seitsemän päivää. Ensim-
mäisenä päivänä olkoon teillä 
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pyhä kokous, silloin älkää yhtä-
kään arkiaskaretta toimittako. 
Tuokaa Herralle uhri seitsemänä 
päivänä. Seitsemäntenä päivänä 
on pyhä kokous; silloin älkää yh-
täkään arkiaskaretta toimittako." 
(3.Moos.23:4-8)

”..mutta me purjehdimme happa-
mattoman leivän juhlan jälkeen 
Filippistä ja tulimme viidentenä 
päivänä heidän luoksensa Troo-
aaseen ja viivyimme siellä seitse-
män päivää” (Ap.t.20:6)

Chag Ha’Mazot eli happamatto-
man leivän 7 päivää kestävä juh-
la seuraa välittömästi pääsiäistä 
15. päivä Nisan-kuuta. Silloin 
syödään happamatonta leipää 
(mazaa). Juhlan ensimmäinen 
ja seitsemäs päivä ovat ns. juh-
lasapatteja, jolloin arkiaskareet 
keskeytetään (3.Moos.23 luvussa 
on kaikkiaan 7 juhlasapattia). Se 
on esikuva uskovien happamat-
tomasta puhtaasta vaelluksesta, 
kuten 1. Kor.5:6-8 kertoo. Hap-
pamattoman leivän juhlaa vietet-
tiin apostolisen alkuseurakunnan 
päivinä myös kreikkalaisalueella 
Filippissä.

3. Esikoislyhteen (omer) heilutus 
ja Messiaan esikoisylösnouse-
mus

”Ja hän toimittakoon sen lyhteen 
(hepr. VT: et ha’omer) heilutuk-
sen Herran edessä, että hänen 
mielisuosionsa tulisi teidän osak-
senne; sapatin jälkeisenä päivänä 
pappi toimittakoon sen heilutuk-
sen. Ja sinä päivänä, jona teidän 
lyhteenne heilutus toimitetaan, 
uhratkaa virheetön, vuoden van-
ha karitsa polttouhriksi Herralle, 
ja siihen kuuluvaksi ruokauhriksi 
kaksi kymmenennestä lestyjä jau-
hoja, öljyyn sekoitettuna, uhrik-
si, suloiseksi tuoksuksi Herralle, 
sekä siihen kuuluvaksi juomauh-
riksi neljännes hiin-mittaa viiniä. 
Älkääkä syökö uutisleipää, paah-
dettuja jyviä tai tuleentumaton-
ta viljaa ennen sitä päivää, jona 
tuotte Jumalallenne uhrilahjan. 
Se olkoon teille ikuinen säädös 
sukupolvesta sukupolveen, missä 
asuttekin. Sitten laskekaa sapatin 
jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, 
jona toitte heilutuslyhteen (hepr.
VT: et omer), seitsemän täyttä 
viikkoa, laskekaa viisikymmen-

tä päivää seitsemännen sapatin 
jälkeiseen päivään asti; sitten 
tuokaa Herralle uusi ruokauhri” 
(3.Moos.23:11-16).

”Niin tapahtui eräänä sapatti-
na (hepr. UT: toisena sapattina 
omer-laskentaa), että hän kulki 
vilja-vainioiden halki, ja hänen 
opetuslapsensa katkoivat tähkä-
päitä, hiersivät niitä käsissään ja 
söivät” (Luuk.6:1).

”Mutta nytpä Kristus on noussut 
kuolleista, esikoisena kuoloon 
nukkuneista. Sillä koska kuolema 
on tullut ihmisen kautta, niin on 
myöskin kuolleitten ylösnouse-
mus tullut ihmisen kautta. Sillä 
niinkuin kaikki kuolevat Aadamis-
sa, niin myös kaikki tehdään elä-
viksi Kristuksessa, mutta jokainen 
vuorollaan: esikoisena Kristus, 
sitten Kristuksen omat hänen tu-
lemuksessaan” (1.Kor.15:20-23).

Happamattoman leivän juhlapäi-
vien aikaan, sapatin jälkeisenä 
päivänä, on esikoislyhteen eli 
Omer-lyhteen heilutus, jonka 
toimitti ylipappi, Aaronin suvus-
ta. Siitä alkaa seitsemän viikkoa 
(hepr. VT: 7 sapattia) kestävä 
omer-laskenta. Luukas mainit-
see, kuinka opetuslapset olivat 
Jeshuan kanssa katkomassa täh-
käpäitä pellolla toisena sapattina 
omer-laskentaa (hepr. UT:n mu-
kaan).

Jeshua Messiaan ylösnousemus 
tapahtui esikoislyhteen heilu-
tuksen päivänä eli viikon ensim-
mäisenä päivänä (saddukeusten 
tradition mukaan), ilmeisesti lau-
antai-iltana (viikon ensimmäinen 
päivä alkaa Raamatussa lauantai-
iltana), kun Jeshua nousi kuolleis-
ta esikoisena kuoloon nukkunei-
den joukosta, Hänen ruumiinsa 
levättyä kolme päivää ja yötä hau-
dassa (Mat.12:40). Jeshua, Ylim-
mäinen Pappi, myöskin heilutti 
esikoislyhteen (omer-lyhteen), 
herättämällä joukon vanhan lii-
ton pyhiä kuolleista, ylösnouse-
muksensa jälkeen (Mat.27:50-53; 
Heb.7:14-17). Messiaan paluun 
yhteydessä on kaikkien Jeshuaan 
uskovien ylösnousemus.

4. Viikkojuhla (Shavuot) eli
Helluntai

”Sitten laskekaa sapatin jälkei-
sestä päivästä, siitä päivästä, 
jona toitte heilutuslyhteen, seit-
semän täyttä viikkoa, laskekaa 
viisikymmentä päivää seitse-
männen sapatin jälkeiseen päi-
vään asti; sitten tuokaa Herralle 
uusi ruokauhri…Ja kuuluttakaa 
pyhä kokous juuri siksi päiväksi; 
silloin älkää yhtäkään arkiaska-
retta toimittako. Se olkoon teil-
le ikuinen säädös sukupolvesta 
sukupolveen, missä asuttekin” 
(3.Moos.23:15-16, 21).

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut 
(hepr. UT: päivänä täyttyessä seit-
semän viikkoa), olivat he kaikki 
yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä 
humaus taivaasta, niinkuin olisi 
käynyt väkevä tuulispää, ja täytti 
koko huoneen, jossa he istuivat. 
Ja he näkivät ikäänkuin tulisia 
kieliä, jotka jakaantuivat ja aset-
tuivat heidän itsekunkin päälle. 
Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hen-
gellä täytetyiksi ja alkoivat puhua 
muilla kielillä, sen mukaan mitä 
Henki heille puhuttavaksi antoi” 
(Ap.t.2:1-4).

Kun omer-laskenta saavuttaa seit-
semän viikkoa (hepr. VT: sapat-
tia), sen jälkeinen päivä, viides-
kymmenes päivä, on Viikkojuhla 
(Shavuot) eli Helluntai. Kreikan 
kielessä viideskymmenes päivä 
on pentecoste, josta tulee nimitys 
Helluntai. Juhlalla on myös nimi 
Matan Torah eli Tooran antamisen 
juhla, koska sinä päivänä Israelin 
perinteen mukaan Jumala antoi 
Tooran (opetus, ohjeet, oppi laki) 
Mooseksen kautta Israelin kan-
salle. Tämäkin nimitys perustuu 
Raamattuun, sillä kun Jumala vei 
Israelin kansan ulos Egyptin or-
juudesta, heidän piti viettää juh-
laa Siinain vuoren luona Herran 
kunniaksi (2.Moos:3:11-12; 5:1). 
Israelilaiset lähtivät Egyptistä 
pääsiäisen ja happamattoman lei-
vän juhlan aikaan ja seuraava juh-
la onkin Viikkojuhla eli Helluntai 
kolmannessa kuussa. Silloin Israe-
lin kansa tuli Siinain vuoren luo ja 
Mooses nousi vuorelle vastaanot-
tamaan Tooraa (2.Moos.19).
 
Jeshuan ristinkuoleman, syntien 
sovittamisen, ylösnousemuksen 
ja taivaaseen astumisen jälkeen 
Pyhä Henki vuodatettiin opetus-
lasten ylle juuri Viikkojuhlana eli 

Helluntaina Jerusalemissa. Siinain 
vuorella Jumalan sormi kirjoitti 
käskyt (Tooran käskyt) kivitaului-
hin, nyt Pyhä Henki kirjoitti Too-
ran sydämen lihatauluihin. Uu-
dessa liitossa Tooran kirjoitetaan 
Pyhässä Hengessä uskovien sy-
dämiin ja mieliin ja Herran Henki 
on voimana, jotta voimme totella 
Herran käskyjä, rakkaus motii-
vina (Heb.8:7-12; Hes.36:26-27; 
1.Joh.5:1-3). Elämme parhaillaan 
tässä Viikkojuhlan eli Helluntain 
jälkeisessä ns. Pyhän Hengen ja 
seurakunnan aikakaudessa, sen 
loppuhetkissä, odottaen Messi-
aan tulemusta syksyn juhlien esi-
kuvien täyttymyksenä.

Syksyn juhlat ja Messiaan toinen 
tulemus

Kevään juhlat kertovat Messiaan 
ensimmäisestä tulemuksesta, 
kun Hän saapui suorittamaan 
ihmiskunnan lunastuksen ristillä 
synnistä. Syksyn juhlat kertovat 
Jeshua Messiaan toisesta tule-
muksesta, jolloin Hän saapuu 
noutamaan seurakuntaansa ja 
perustamaan tuhatvuotisen mes-
siaanisen rauhan kuningaskun-
nan, jossa ylösnousseet pyhät 
hallitsevat yhdessä Messiaan 
kanssa (Ilm.20). Jotkut Raama-
tun tulkitsijat sijoittavat Messi-
aan tulemuksen ja seurakunnan 
ylösoton (ylösnousemuksen) 
Pasuunansoiton juhlaan, toiset 
Lehtimajanjuhlaan. Oma tulkin-
tani on, että Suuri Sovituspäivä, 
(Jom Kippur) on esikuvana Messi-
aan tulemukseen ja seurakunnan 
ylösottoon. Tarkastelemme syk-
syn juhlien esikuvia tästä näkö-
kulmasta käsin. 

5. Pasuunansoiton päivä (Jom 
Trua) - Herran päivä

”Ja Herra puhui Moosekselle sa-
noen: "Puhu israelilaisille ja sano: 
Seitsemännessä kuussa, kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, 
pitäkää sapatinlepo, muistojuhla 
pasuunaa soittaen (hepr. VT: zikh-
ron Trua = pasuunansoiton muis-
to), pyhä kokous. Älkää silloin 
yhtäkään arkiaskaretta toimit-
tako, vaan tuokaa uhri Herralle” 
(3.Moos.23:23-25).

"Ja seitsemännessä kuussa, kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, 
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olkoon teillä pyhä kokous; älkää 
silloin yhtäkään arkiaskaretta 
toimittako. Olkoon se teille pa-
sunansoiton päivä (hepr. VT: Jom 
Trua = pasuunansoiton päivä)” 
(4.Moos.29:1).

”Lähellä on Herran suuri päivä, 
se on lähellä ja tulee sangen kii-
ruusti. Kuule, Herran päivä! Sil-
loin sankarit haikeasti huutavat. 
Vihan päivä on se päivä, tuskan 
ja ahdistuksen päivä, häviön ja 
hävityksen päivä, pimeyden ja 
synkeyden päivä, pilven ja sankan 
sumun päivä, pasunan ja sota-
huudon päivä (hepr. VT: jom sho-
far ve’trua = soofar pasuunaan 
puhaltamisen päivä) varustettuja 
kaupunkeja ja korkeita muurin-
kulmia vastaan. Minä saatan ih-
miset ahdistukseen, niin että he 
kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat 
tehneet syntiä Herraa vastaan. 
Ja heidän verensä vuodatetaan 
niinkuin tomu, ja heidän elinnes-
teensä niinkuin saasta. Eivätkä voi 
pelastaa heitä heidän hopeansa 
ja kultansa Herran vihan päivänä: 
hänen kiivautensa tulessa kuluu 
koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, 
hän tekee kaikista maan asukkais-
ta” (Sef.1:14-18).

Syksyn juhlat alkavat seitsemän-

nen kuun 1. päivä olevalla pa-
suunansoiton päivällä/juhlalla 
(yleensä syyskuun loppupuolel-
la). Silloin puhalletaan oinaansar-
vesta tehtyyn soofar-pasuunaan. 

Profeetta Sefanjan mukaan pa-
suunasoiton päivä on esikuvaa 
Herran päivän tuomioiden alka-
misesta maan päällä. Lähes kaik-
ki Vanhan Testamentin profeetat 
puhuvat tuosta Jumalan tuomi-
on ajasta, jolloin Hän tuomitsee 
maapiirin jumalattomuuden ja 
synnin, jolloin jää jäljelle vain vä-
hän ihmisiä, kuten Jesaja ennus-
taa (Jes.13:9-13; Jes.24). Myös 
monet Uuden Testamentin kir-
joittajat puhuvat Herran päivästä, 
joka yllättää maailman (1.Tes.5:1-
9; 2.Tes.2:1-3; 2.Piet.3:10-12). 
Suuri osa Ilmestyskirjaa on Her-
ran päivän tapahtumien kuvaus-
ta. On kuitenkin lohdullista tietää, 
että Herra pitää huolta omistaan 
vaikeinakin aikoina.

Pasuunasoiton päivästä alkaa 
kymmenen päivää kestävä jak-
so, hepreaksi jamim noraim eli 
kauhistuttavat päivät, jotka päät-
tyvät Jom Kippurina eli Suurena 
Sovituspäivänä. Noina päivinä 
israelilaiset tekevät parannusta, 
pyytävät anteeksi rikkomuksiaan 

Jumalalta ja lähimmäisiltään, jot-
ta heillä olisi hyvä tuomio ja nimi 
elämän kirjassa Herran edessä 
Jom Kippurina.

Danielin kirjassa on kymmenen 
koetuksen päivän jakso Danielilla 
ja hänen kolmella toverillaan, kun 
heille yritetään syöttää väkisin 
Baabelin (Babylonin) ei puhtai-
ta ruokia (Dan.1). Nuorukaiset 
pysyivät kuitenkin uskollisina 
ja söivät vain puhdasta kosher-
ruokaa. Ilmestyskirjassa kerro-
taan Smyrnan uskoville tulevas-
ta kymmenen päivän vaikeasta 
ahdistuksen ajasta (Ilm.2:8-11). 
Tämä on esikuvaa lopun ajan suu-
resta ahdistuksesta, joka tulee yli 
koko maan piirin ja seurakuntakin 
joutuu olemaan siinä mukana 
(Dan.11:40-12:3; Mat.24:20-22, 
29-31; Ei pidä laskea ahdistuksen 
kestoa esikuvan valossa). Silloin 
suuren portto-Babylonin Rooma-
johtoinen uskonnollinen järjes-
telmä yrittää pakottaa uskovat 
”syömään” Babylonin epäraama-
tullisia hengellisiä ruokia (op-
peja), mutta silloin on pysyttävä 
uskollisena Jumalan sanan totuu-
delle ja nautittava vain puhdasta 
”Sanan ruokaa” vaikean ajan kes-
kellä (Heb.5:11-14).

6. Suuri Sovituspäivä (Jom Kip-
pur) – Messiaan paluu ja ylös-
nousemus

"Tämän seitsemännen kuun kym-
menentenä päivänä on sovitus-
päivä; pitäkää silloin pyhä kokous, 
kurittakaa itseänne paastolla ja 
tuokaa Herralle uhri. Älkää toi-
mittako yhtäkään askaretta sinä 
päivänä, sillä se on sovituspäivä, 
jolloin teille toimitetaan sovitus 
Herran, teidän Jumalanne, edes-
sä.
Sillä jokainen, joka ei sinä päivänä 
kurita itseänsä paastolla, hävi-
tettäköön kansastansa. Ja jokai-
sen, joka sinä päivänä toimittaa 
jotakin askaretta, minä hävitän 
hänen kansastansa. Älkää silloin 
yhtäkään askaretta toimittako. 
Se olkoon teille ikuinen säädös 
sukupolvesta sukupolveen, missä 
asuttekin. Se on oleva teille levon 
päivä, kurittakaa itseänne paas-
tolla. Kuukauden yhdeksäntenä 
päivänä illalla, illasta iltaan, pitä-
kää tämä sapatti” (3.Moos.23:27-
32).

”Mutta kun paljon aikaa oli ku-
lunut ja purjehtiminen jo oli 
vaarallista, sillä paastonaikakin 
oli jo ohi, varoitti Paavali heitä” 
(Ap.t.27:9).
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”Puhaltakaa pasunaan Siionissa, 
toitottakaa torvia minun pyhällä 
vuorellani. Jokainen maan asukas 
on vapiseva, sillä Herran päivä 
tulee. Niin, se on lähellä: pime-
yden ja synkeyden päivä, pilvien 
ja pilkkopimeän päivä. Vuorille 
levinneenä niinkuin aamurusko 
on lukuisa ja väkevä kansa, jonka 
vertaista ei ole ollut ikiajoista asti 
eikä tämän jälkeen enää tule, tu-
levaisten polvien vuosiin saakka. 
Sen edellä käy kuluttava tuli, sen 
jäljissä polttava liekki. Niinkuin 
Eedenin puutarha on maa sen 
edessä, sen jäljissä on autio erä-
maa, eikä jää ketään, joka olisi 
siltä pelastunut…Niitten edessä 
maa vapisee, ja taivaat järkkyvät; 
aurinko ja kuu käyvät mustiksi, 
ja tähdet kadottavat valonsa. Ja 
Herra antaa äänensä jylistä sota-
joukkonsa edellä, sillä ylen lukui-
sa on hänen väkensä, sillä väkevä 
on hänen käskynsä täyttäjä, sillä 
suuri on Herran päivä ja sangen 
peljättävä; kuka voi sitä kestää? 
Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, 
kääntykää minun tyköni kaikesta 
sydämestänne, paastoten, itkien 
ja valittaen. Reväiskää rikki sy-
dämenne, älkää vaatteitanne, ja 
kääntykää Herran, teidän Juma-
lanne, tykö; sillä hän on armah-
tavainen ja laupias, pitkämielinen 
ja armosta rikas, ja hän katuu 
pahaa. Ehkä hän vielä katuu ja 
jättää jälkeensä siunauksen: ruo-
kauhrin ja juomauhrin Herralle, 
teidän Jumalallenne. Puhaltakaa 
pasunaan Siionissa, kuuluttakaa 
pyhä paasto, kutsukaa koolle juh-
lakokous. Kootkaa kansa, pitäkää 
pyhä seurakuntakokous, kerätkää 
vanhukset, kootkaa lapset ja rin-
toja imeväiset; lähteköön ylkä 
huoneestansa ja morsian kam-
miostansa (hepr VT: me’chupata 
= hääkatoksestaan)” (Jooel.2:1-3, 
10-16).

Kymmenen ”kauhistuttavaa päi-
vää” päättyy Suureen Sovituspäi-
vään eli Jom Kippuriin (yleensä 
lokakuun alkupuolella). Jerusale-
min temppelin aikaan ylimmäi-
nen pappi meni uhriveren kautta 
temppelin kaikkeinpyhimpään ja 
suoritti uhrimenot kansan syn-
tien sovittamiseksi (3.Moos.16; 
mm. syntipukki). Heprealaiskir-
jeen 9. luku on Jom Kippurin se-
litys uuden liiton valossa. Ristin 

sovitustyönsä kautta Ylimmäinen 
Pappimme Jeshua Messias meni 
taivaan temppelin kaikkeinpy-
himpään Isän eteen ja sai aikaan 
iankaikkisen sovituksen oman uh-
riverensä kautta. Tämän sovituk-
sen ja syntien anteeksisaamisen 
voi jokainen omistaa uskon kautta 
Jeshua Messiaaseen.

Nyky-Israelissa ei ole temppeliä, 
mutta israelilaiset viettävät Jom 
Kippuria eli sapattien sapattia ja 
paastoavat syömättä ja juomatta 
25 tuntia (paitsi sairaat). Silloin 
väki käy synagogissa puettuina 
valkeihin vaatteisiin (Ilm.7:9-17). 
Apostoli Paavalin merimatkan yh-
teydessä mainitaan syksyllä oleva 
paastonaika, joka viittaa juuri Jom 
Kippurin paastoon.

Jooelin kirja kertoo Herran päivän 
vaikeasta ajasta. Siionissa (Jeru-
salemissa) puhalletaan pasuu-
naan ja Herran päivän pelottavat 
tapahtumat vyöryvät yli maanpii-
rin. Silloin paastotaan, itketään, 
valitetaan ja tehdään parannusta 
synneistä. Silloin on myös lopun 
ajan suuren herätyksen aika. Se ei 
ole ”nauruherätys”, vaan paran-
nuksen, itkun ja valituksen herä-
tys (Jooel.2:28-32).
Silloin kansa kootaan juhlakoko-
ukseen pyhään paastoon, profee-
talliseen Jom Kippuriin, Suureen 
Sovituspäivään. Silloin taivaalli-
nen Ylkä Jeshua Messias on läh-
dössä huoneestaan noutamaan 
morsiantaan ja maan päällä val-
vova ja odottava morsiusseura-
kunta lähtee hääkatoksestaan 
Ylkää vastaan (Joh.3:29). Se on 
profeetallinen Jom Kippur, Mes-
siaan tulemuksen ja seurakun-
nan ylösoton (ylösnousemuksen) 
aika. 

Se on samalla Israelin ahdistuk-
sen ja synnytystuskien aika, kun 
Israelin sukukunnat valittavat vi-
hollisen piirittäessä Jerusalemia 
ja Israelia (Sak.12). Silloin, Israe-
lin sukukuntien valittaessa lävis-
tettyä Messiastaan, uskovat koo-
taan Herran tulemuksessa Häntä 
vastaan (Mat.24:20-22; 29-31; 
Luuk.21:25-28, 34-36).

7. Lehtimajanjuhla (Sukkot) – 
Messiaan kuningaskunta

”Ja Herra puhui Moosekselle sa-
noen: "Puhu israelilaisille ja sano: 
Tämän seitsemännen kuun vii-
dentenätoista päivänä on lehti-
majanjuhla Herran kunniaksi; se 
kestää seitsemän päivää. Ensim-
mäisenä päivänä pidettäköön 
pyhä kokous; älkää silloin yhtä-
kään arkiaskaretta toimittako. 
Seitsemänä päivänä tuokaa uhri 
Herralle. Kahdeksantena päivä-
nä olkoon teillä pyhä kokous, ja 
tuokaa uhri Herralle; se on juh-
lakokous, älkää silloin yhtäkään 
arkiaskaretta toimittako…Mutta 
seitsemännen kuukauden viiden-
tenätoista päivänä, kun te olette 
korjanneet maan sadon, viet-
täkää Herran juhlaa seitsemän 
päivää; ensimmäinen päivä on le-
von päivä, ja kahdeksas päivä on 
myös levon päivä. Ensimmäisenä 
päivänä ottakaa ihania hedelmiä 
puista, palmunoksia ja tuuheiden 
puiden lehviä sekä pajuja purojen 
varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän 
päivää Herran, Jumalanne edes-
sä. Ja viettäkää sitä juhlana Her-
ran kunniaksi seitsemän päivää 
vuodessa. Se olkoon teille ikuinen 
säädös sukupolvesta sukupol-
veen; viettäkää se seitsemännes-
sä kuussa. Seitsemän päivää asu-
kaa lehtimajoissa; kaikki Israelissa 
syntyneet asukoot lehtimajoissa, 
että teidän jälkeläisenne tietäi-
sivät, kuinka minä annoin israe-
lilaisten asua lehtimajoissa, kun 
vein heidät pois Egyptin maasta. 
Minä olen Herra, teidän Jumalan-
ne” (3.Moos.23:33-36, 39-43).

”Mutta kaikki niiden pakanakan-
sain tähteet, jotka ovat hyökän-
neet Jerusalemia vastaan, käyvät 
vuosi vuodelta sinne ylös kumar-
taen rukoilemaan kuningasta, 
Herraa Sebaotia, ja viettämään 
lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan 
sukukunnista eivät käy ylös Jeru-
salemiin kumartaen rukoilemaan 
kuningasta, Herraa Sebaotia, niil-
le ei tule sadetta. Ja jos egypti-
läisten sukukunta ei käy eikä tule 
sinne ylös, ei tule sitä heillekään; 
vaan heitä on kohtaava se vitsa-
us, millä Herra rankaisee niitä 
pakanakansoja, jotka eivät tule 
sinne ylös viettämään lehtima-
janjuhlaa. Tämä on oleva egypti-
läisten synnin palkka ja kaikkien 
niiden pakanakansojen synnin 
palkka, jotka eivät käy sinne ylös 

viettämään lehtimajanjuhlaa” 
(Sak.14:16-19).

”Sinä päivänä on Herran vesa ole-
va Israelin pelastuneille kaunistus 
ja kunnia ja maan hedelmä heil-
le korkeus ja loisto. Ja ne, jotka 
Siionissa ovat säilyneet ja Jeru-
salemissa jäljelle jääneet, kutsu-
taan pyhiksi, kaikki, jotka ovat 
kirjoitetut Jerusalemissa elävien 
lukuun - silloin kun Herra on pes-
syt pois Siionin tytärten saastan 
ja huuhtonut Jerusalemista sen 
verenviat tuomion ja puhdistuk-
sen hengellä. Ja Herra luo Siionin 
vuorelle koko asuinsijansa ylle ja 
sen juhlakokousten ylle pilven 
päivän ajaksi ja savun ynnä tulen-
liekin hohteen yöksi, sillä kaiken 
kirkkauden yllä on oleva peite 
(hepr. VT chupa = hääkatos) ja 
verho (hepr. VT: suka = lehtima-
ja) varjoamassa päivän helteeltä 
sekä turvaamassa ja suojaamassa 
rajuilmalta ja sateelta” (Jes.4:2-6)

Israelilaiset viettävät Lehtima-
janjuhlaa 40-vuotisen erämaava-
elluksen muistolle. Lehtimajoja 
rakennetaan, siellä rukoillaan, 
ruokaillaan ja jopa nukutaan. 
Myös Jeshua osallistui Lehtima-
janjuhlaan (Joh.7). Lehtimajan-
juhla liittyy myös israelilaiseen 
maanviljelykseen, se on sadon-
korjuujuhla. Keväällä leikataan 
esikoislyhde (omer) ensin kypsy-
västä ohrasta. Sitten Viikkojuhla-
na eli Helluntaina alkaa nisun eli 
vehnän korjuu. Kun satokausi on 
päättynyt, vietetään sadonkor-
juujuhlaa eli Lehtimajanjuhlaa 
syksyllä seitsemännen kuun 15. 
päivä ja tuodaan juhlaan maan 
satoa koristeiksi ja erityisesti ”lu-
lav-kimppu”, jonka keskeinen osa 
on palmunoksa. Lehtimajanjuhla 
on myös mitä todennäköisimmin 
Jeshua Messiaan todellinen syn-
tymän aika (Ei joulu. Sitä ja muita 
juhliin liittyviä asioita voi tarkas-
tella laajemmin kirjastani ”Apos-
tolinen seurakunta”).

Lehtimajanjuhla on myös esikuva 
tulevasta tuhatvuotisesta Mes-
siaan kuningaskunnasta. Jesaja 
kertoo neljännessä luvussaan 
tuosta ajasta. Silloin vietetään 
Jerusalemissa, Siionissa, temppe-
livuorella, juhlakokouksia. Kolmas 
Jerusalemin temppeli on silloin 
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koko maailman hengellis-poliitti-
nen hallintokeskus, jossa Herran 
kirkkaus asustaa (Jes.2). Kansat 
virtaavat sinne kuulemaan Tooran 
opetusta ja sieltä Jumalan sanan 
opetus leviää koko maailmaan 
uskoon tulleen Israelin pappis-
kansan toimesta (Jes.61:4-6; 
Miika.4). Kaikista kansoista tulee 
edustajia Jerusalemiin kumarta-
maan Herraa ja viettämään Lehti-
majanjuhlaa.

Jesajan tekstissä mainitaan myös 
heprean alkutekstin mukaan, että 
kaiken kirkkauden yllä on chupa 
eli hääkatos. Se merkitsee, että 
koko tuhatvuotisen Messiaan rau-
han kuningaskunnan aika on hää-
katoksen aikaa. Jesaja edelleen 
mainitsee, että suka eli lehtimaja 
on varjoamassa päivän helteeltä 
ja turvaamassa ja suojaamassa 
rajuilmalta ja sateelta. Lehtimaja 
eli suka kuuluu rakentaa ohjeiden 
mukaan niin, että sen katokseen 
on laitettu oksia ja lehviä siten, 
että se varjoaa lehtimajan sisus-
taa, mutta auringonvalo pääsee 
kuitenkin katoksen lehvien raoista 
läpi katoksen sisään. Se on sopiva 
kuvaus siitä sumuverhosta, joka 
ympäröi maapalloa tuona aika-
na, kun maapallo on kauttaaltaan 
paratiisia. Osa maapallon vesistä 
nousee maapallon ympärille hel-
teeltä suojaavaksi sumumereksi, 
niin että auringonvalo ei ole polt-
tavaa, vaan lempeää. Maapallo ja 
luomakunta asetetaan ennalleen 
paratiisiksi, kuten se oli Adamin ja 
Eevan aikaan.

Koko tuhatvuotinen Messi-
aan rauhan kuningaskunta on 
hääkatoksen ja lehtimajan ku-
ningaskunnan aikaa, jolloin 
ylösnousseet pyhän hallitsevat 
yhdessä Messiaan kanssa (Ilm.20; 
Jes.24:21-23; Jes.11; Jes.65).

8. Shmini Atseret – uusien tai-
vaiden ja uuden maan ikuinen 
kuningaskunta

"Puhu israelilaisille ja sano: Tä-
män seitsemännen kuun viiden-
tenätoista päivänä on lehtimajan-
juhla Herran kunniaksi; se kestää 
seitsemän päivää. Ensimmäisenä 
päivänä pidettäköön pyhä ko-
kous; älkää silloin yhtäkään arki-
askaretta toimittako. Seitsemänä 

päivänä tuokaa uhri Herralle. 
Kahdeksantena päivänä (hepr. VT: 
be’jom ha’shmini) olkoon teillä 
pyhä kokous, ja tuokaa uhri Her-
ralle; se on juhlakokous (hepr. VT: 
atseret = päätös, päätösjuhla), äl-
kää silloin yhtäkään arkiaskaretta 
toimittako…Mutta seitsemännen 
kuukauden viidentenätoista päi-
vänä, kun te olette korjanneet 
maan sadon, viettäkää Herran 
juhlaa seitsemän päivää; ensim-
mäinen päivä on levon päivä, ja 
kahdeksas päivä on myös levon 
päivä” (3.Moos.23:34-36, 39).

”…teidän, jotka odotatte ja jou-
dutatte Jumalan päivän tule-
mista, jonka voimasta taivaat 
hehkuen hajoavat ja alkuaineet 
kuumuudesta sulavat! Mutta 
hänen lupauksensa mukaan me 
odotamme uusia taivaita ja uutta 
maata, joissa vanhurskaus asuu. 
Sentähden, rakkaani, pyrkikää 
tätä odottaessanne siihen, että 
teidät havaittaisiin tahrattomiksi 
ja nuhteettomiksi, rauhassa, hä-
nen edessänsä” (2.Piet.3:12-14).

”Ja minä näin uuden taivaan ja 
uuden maan; sillä ensimmäinen 
taivas ja ensimmäinen maa ovat 
kadonneet, eikä merta enää ole. 
Ja pyhän kaupungin, uuden Jeru-
salemin, minä näin laskeutuvan 
alas taivaasta Jumalan tyköä, val-
mistettuna niinkuin morsian, mie-
hellensä kaunistettu. Ja minä kuu-
lin suuren äänen valtaistuimelta 
sanovan: "Katso, Jumalan maja 
ihmisten keskellä! Ja hän on asu-
va heidän keskellänsä, ja he ovat 
hänen kansansa, ja Jumala itse on 
oleva heidän kanssaan, heidän Ju-
malansa; ja hän on pyyhkivä pois 
kaikki kyyneleet heidän silmistän-
sä, eikä kuolemaa ole enää oleva, 
eikä murhetta eikä parkua eikä 
kipua ole enää oleva, sillä kaikki 
entinen on mennyt” (Ilm.21:1-4).

Olemme jo tutustuneet syksyllä 
olevaan Sukkotiin eli Lehtimajan-
juhlaan, jota vietetään 7. kuun 
eli Tishri-kuun 15. päivä alkaen. 
Juhla kestää 7 + 1 päivää. Itse 
Lehtimajanjuhla kestää Tooran 
mukaan 7 päivää, mutta siinä on 
jatkopäivä, 8. päivä, hepreaksi Sh-
mini Atseret, suomeksi kahdeksas 
päätös tai kahdeksas päätösjuhla. 
Sillä on myös nimi Simchat Toora 

eli Lain Ilon juhla, jolloin synago-
gissa kannetaan Toora-rullia ja 
iloitaan. Silloin luetaan Tooran 
loppujakso ja samalla aloitetaan 
Toora jälleen alusta. Se on kuin 
uusi alku Toorassa. 
Lehtimajanjuhla on esikuvallinen 
Messiaan tuhatvuotiselle kunin-
gaskunnalle, hääkatoksen ja lehti-
majan valtakunnalle, kuten olem-
me tarkastelleet edellä Jes.4:2-6 
heprealaisen tekstin pohjalta. 
Lehtimajanjuhlan jatkopäivä, 8. 
päivä, Shmini Atseret eli Simchat 
Toora, on esikuvallinen jatkoker-
tomus Lehtimajanjuhlalle, ku-
vaten Messiaan 1000-vuotisen 
rauhan kuningaskunnan jälkeen 
tulevaa uusien taivaiden ja uuden 
maan aikaa, iankaikkista Jumalan 
Kuningaskuntaa.

Kun tarkastelee hepreankielisen 
raamatun gematrian eli numero-
logian valossa tätä juhlasapattia, 
joka on 8. päivä, se kertoo uu-
desta alusta. Israelin 7 juhlaa ja 
Lehtimajanjuhlan 7 päivää tuovat 
gematrian valossa täyttymyksen 
vanhalle maailmalle, sillä 7 on 
Jumalan täydellisyyden luku Raa-
matussa. Ilmestyskirja on täynnä 
seitsenlukuja. On mm. seitse-
män seurakuntaa, seitsemän 
arkkienkeliä, seitsemän sinettiä, 
seitsemän pasuunaa, seitsemän 
ukkosenjylinää jne. Kaikki Ilmes-
tyskirjan seitsemät kuvaavat Ju-
malan tuomioiden ja Jumalan 
suunnitelmien täyttymystä tässä 
nykyisessä maailmanajassa. Kah-
deksan on uuden alun luku. Leh-
timajanjuhlan jälkeen tuleva 8. 
päivä, Shmini Atseret eli kahdek-
sas päätös, on näinollen Raama-
tun gematrian valossa uusi alku, 
Messiaan 1000-vuotisen rauhan 
kuningaskunnan jälkeen koittava 
uusien taivaiden ja uuden maan 
iankaikkinen kuningaskunta. Shi-
mi Atseret, kahdeksas päätösjuh-
la, on uuden maailman alku, joka 
on lopullinen päätös koko Juma-
lan profeetalliselle lunastussuun-
nitelmalle Golgatan ristiltä aina 
uusien taivaiden ja uuden maan 
ikuiseen aikaan asti.

Miksi kristikunta ei vietä
alkuperäisiä Herran juhlia?

Olemme edellä tarkastelleet Raa-
matun valossa Herran juhlien 

esikuvallista merkitystä Jumalan 
lunastussuunnitelmassa. Miksi 
sitten maailmalaajuinen kristi-
kunta ei pääsääntöisesti vietä 
alkuperäisiä Herran juhlia, joita 
myös apostolinen alkuseurakun-
ta vietti, kuten Uusi Testamentti 
kertoo? Suurin syyllinen tähän on 
Danielin kirjan ennustama nel-
jännen pedon eli Rooman pedon 
sarvi eli Rooman keisarin istuin ja 
sitä seurannut paavin istuin. Roo-
ma on muuttanut ajanlasku- ja 
kalenterijärjestelmän, muuttanut 
lepopäivän sapatilta auringonpäi-
välle sunnuntaille (Konstantinus 
v. 321) sekä muuttanut Herran 
juhlat nykyiseen suurelta osin 
Babylonin pakanallisen mysteeri-
uskontoon pohjautuviksi, antaen 
vain niille kristillisen ulkokuoren. 
Nämä suurelta osin pakanuuteen 
perustuvat muutokset Rooma on 
saanut syötettyä valtaosaan kris-
tikuntaa. Tästä hyvänä esimerkki-
nä on joulun historia, josta kertoo 
mm. Otavan Suuri Encyklopedia 
näin, koskien joulun vieton perus-
teluja:

"Joulun pakanallinen tausta ja 
keskiajan perintö: Kristillinen 
joulu siirrettiin joulukuun 25. 
päivän kohdalle n. 350-luvulla. 
Vanhempi juhlapäivä oli tammi-
kuussa, loppiaisena, "epifanian" 
kohdalla. Kristuksen syntymän 
ajankohdasta on ollut monia eri-
laisia tulkintoja ja laskelmia. Se 
on sijoitettu esim. kevääseen tai 
syksyyn. Sensijaan mikään tradi-
tio ei sido sitä joulukuuhun. Syyt 
ovat toiset. Roomassa vietettiin 
keisari Aureliaanuksen toimesta 
joulukuun 25. päivää auringon-
jumalan synty-mäpäivänä, "Dies 
natalis solis in victi". Tällä oli yhte-
yksiä itämaisiin uskontoihin, mm. 
Mitran kulttiin. Päivämäärä johtui 
siitä, että juliaanisen kalenterin 
käyttöönoton aikoihin talvipäivän 
seisaus sattui joulukuun 25. päi-
vän kohdalle. Kristillinen kirkko 
menetteli juhlan suhteen samoin, 
kuin monesti muulloinkin. Se ei 
ryhtynyt taistelemaan sen suosi-
ota vastaan, vaan omaksui sen, ja 
siirsi sille kristillisen sisällön. Jou-
lun muodostamiseen vaikutti tä-
män lisäksi kaksi muuta Rooman 
valtakunnan alueella vietettyä 
juhlaa; ensimmäinen saturnaalia 
ja toinen kalendai."
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Muutoksiin on syynä myös alku-
seurakunnan ajan jälkeen kris-
tilliseen maailmaan syntynyt 
Raamatun vastainen valheellinen 
korvausteologia, jonka mukaan 
kristillinen kirkko on tullut Israelin 
tilalle (Jer.31:35-37: Room.11:1-
2). Korvausteologia on tuonut 
mukanaan antisemitismin ja sen 
myötä kirkko halusi irtautua is-
raelilaisista alkujuuristaan (mm. 
muuttamalla juhla-ajat). Siitä ker-
too mm. ote Nikean kirkolliskoko-

uksen (v. 325) asiakirjasta.

”Hylkäämällä heidän tapansa me 
voimme siirtää jälkipolville pääsi-
äisen vieton laillisesti oikean mal-
lin…Meillä ei pitäisi sen vuoksi 
olla mitään yhteistä juutalaisten 
kanssa, sillä Vapahtaja on näyttä-
nyt meille toisen tien: palvontam-
me noudattaa laillisesti oikeam-
paa ja tarkoituksenmukaisempaa 
jaksoa (viikonpäivien järjestystä). 
Ja johdonmukaisesti, valiten yksi-

mielisesti tämän mallin, me halu-
amme, rakkaat veljet, erottautua 
juutalaisten inhottavasta seuras-
ta.”
  
Kiitos Israelin Jumalalle, tilanne 
tulee muuttumaan, sillä Herran 
asettaa kaikki kohdalleen (ennal-
leen) Messiaan paluuta varten, 
mukaan lukien ajanlaskun, sapa-
tin ja Herran juhlat (Jes.66:22).

”Tehkää siis parannus ja käänty-

kää, että teidän syntinne pyyhit-
täisiin pois ja että virvoituksen 
ajat tulisivat Herran kasvoista ja 
hän lähettäisi teille ennalta mää-
rätyn Voidellun, Jeesuksen. Tai-
vaan oli määrä ottaa hänet luok-
seen niihin aikoihin asti, jolloin 
kaikki asetetaan kohdalleen. Täs-
tä Jumala on puhunut ikiajoista 
asti pyhien profeettojensa suulla”
(Ap.t.3:19-21; Raamattu kansal-
le).
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**********

Profeetallisia näkökulmia
Sakarjan lukujen 12-14 tarkastelua

**********

Kirjoittanut: Keijo Lindeman

Raamattu sanoo, että tietomme 
on vajavaista ja profetoimisemme 
on vajavaista, joten tarkastelem-
me Raamatun profetioita sen va-
javaisen tiedon ja ymmärryksen 
valossa, jonka Jumala on suonut 
(1.Kor.13.9).

Elämme parhaillaan hyvin levot-
tomassa maailmassa. Danielin 
profeetallisen näyn mukaisesti 
suuri kansojen meri ja erityisesti 
Välimeren alue kuohuu. Näyttää 
ilmeiseltä, että myös Ilmestys-
kirjan kuudennen pasuunan ta-
pahtumien prosessi on alkanut ja 
Eufrat virran alue on taistelun ja 
sodan näyttämönä. Eufrat-virran 
alueelta on päästetty neljä pa-
haa enkeliä irti ja erityisesti neljä 
valtiota on terrorismin, taistelun 
ja kuohunnan kohteena: Irak, 
Syyria, Iran ja Turkki. Tarkaste-
limme näitä asioita jo touko-
kuun Yovel-lehdessä. Jossakin 
vaiheessa, Jumalan määräämän 
aikataulun mukaisesti, se johtaa 
maailmanlaajuiseen sotaan, jossa 
200 miljoonaa sotilasta taistelee 
ja huipentumana on atomisota, 
joka tuhoaa kolmannen osan ih-
miskuntaa. Herra pitää kuitenkin 

huolen omistaan vaikeidenkin ai-
kojen keskellä ja Messias noutaa 
omansa pois atomisodan kauhu-
jen alta (Luuk.17:26-30).

Israel on tämän myrskyn keskellä 
saanut olla kohtuullisen rauhassa 
näiden taistelujen melskeistä. Is-
rael on kuitenkin koko ajan sodan 
ja terrorismin uhan keskellä. Iran 
uhkailee koko ajan Israelia tuholla 
ja sen käskyläiset, terroristijärjes-
tö Hisbollah Etelä-Libanonissa, 
Hamas ja Jihad Gasassa sekä 
myös Siinailla toimiva ISIS:n kans-
sa liittoutunut ääri-islamilainen 
terroristijärjestö, uhkuvat vihaa ja 
tuhoa Israelille. Egyptikin joutuu 
taistelemaan koko ajan Siinail-
la toimivia terroristeja vastaan. 
Myös monissa muissa Israelin 
ympärillä olevissa islamilaisissa 
valtioissa on vihamielisyyttä Isra-
elia kohtaan. Egyptissä ja Jorda-
niassa osa islamilaisesta kansasta 
haluaisi purkaa rauhansopimuk-
sen Israelin kanssa.

Myös monet Israelin alueella asu-
vat palestiinalaiset mellakoivat 
ja jotkut ääri-islamistit tekevät 
terrori-iskuja juutalaisia vastaan. 
Monet muutkin maat, mm. Eu-
rooppa, ovat saaneet osansa 

ääri-islamistien terrorista. Erityi-
sesti Jerusalem, jonka itäistä osaa 
palestiinalaiset vaativat pääkau-
pungikseen tulevalle Palestiinan 
valtiolleen, on kiistan kohteena.

Israel taasen haluaa pitää jaka-
mattoman Jerusalemin Israelin 
ikuisena pääkaupunkina. Erityi-
sen kiistan ja mellakoinnin koh-
teena on temppelivuoren alue, 
jossa ns. islamin pyhät raken-
nukset, Kalliomoskeija ja El Aqsa, 
sijaitsevat. Monissa maailman 
julkisissa rakennuksissa ja ns. 
pyhissä paikoissa, mm. Mekassa, 
on tiukat valvontatoimet, valvon-
takamerat ja metallinilmaisimet, 
mutta Jerusalemin temppelivuo-
rella, jossa islamilaiset ns. py-
häköt sijaitsevat, niitä ei sallita. 
Palestiinalaisten mellakoiden ja 
islamilaisten maiden painostuk-
sen takia Israel joutui poistamaan 
valvontalaitteet. Tämän kaiken on 
ennakoinut Jumalan sana, varsin-
kin Sakarjan kirjan ennustukset 
luvuissa 12-14 ja tarkastelemme 
niitä lyhyesti tässä kirjoituksessa.

Sakarjan sanoma ympärillä asu-
ville kansoille ja kaikille kansoille

”Ennustus, Herran sana Israelista. 

Näin sanoo Herra, joka on jännit-
tänyt taivaan ja perustanut maan 
ja joka on luonut ihmisen hengen 
hänen sisimpäänsä: Katso, minä 
teen Jerusalemin juovuttavaksi 
maljaksi kaikille kansoille yltym-
päri (hepr. VT: Katso, minä ase-
tan Jerusalemin myrkkymaljaksi 
kaikille kansoille ympärillä), ja 
myös Juudan kohdalle se on tu-
leva Jerusalemia piiritettäessä. Ja 
sinä päivänä minä teen Jerusale-
min väkikiveksi kaikille kansoille: 
kaikki, jotka sitä nostavat, repivät 
pahoin itsensä; ja kaikki maan 
kansakunnat kokoontuvat sitä 
vastaan” (Sak.12:1-3).

Sanoma Israelin ympärillä
asuville kansoille

Heprean alkutekstissä sanotaan 
näin: ”Katso, minä asetan Jerusa-
lemin myrkkymaljaksi kaikille kan-
soille ympärillä”. Tämä osa pro-
fetiaa koskee Israelin ympärillä 
olevia kansoja ja Jerusalem tulee 
niille myrkkymaljaksi. Jerusale-
min asema tulee olemaan kiista-
kapula ja myrkkymalja ympärillä 
oleville islamilaisille kansoille ja 
monille muillekin kansoille, kun 
yritetään väkisin jakaa Jumalan 
Israelille lupaamat maa-alueet 
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ja perustaa Palestiinalaisvaltio, 
jonka pääkaupungiksi tulisi Itä-
Jerusalem. Israel ei tätä ratkaisua 
hyväksy, koska Jerusalem on Raa-
matun mukaan Israelin ikuinen ja 
jakamaton pääkaupunki, vaikka 
kansat eivät sitä hyväksy.

Profeetta Jooelin mukaan Israe-
lin maan jakaminen tuo kansoille 
tuomion ja Herra tuomitsee jo-
kaisen kansan, joka käy Israelin 
maata jakamaan ja koskee Jeru-
salemiin pahoissa aikeissa (Joo-
el.2:1-4). Erityisen kiistan kohtee-
na on Jerusalemin temppelivuori, 
jossa islamin ns. pyhät moskeijat 
sijaitsevat. (Raamatun profetian 
näkökulmasta ne ovat islamilai-
nen ”hävityksen kauhistus pyhäs-
sä paikassa” temppelivuorella; 
Dan.11:31; 12:11; Mat.24:3, 15). 

Palestiinalaiset ja koko islamilai-
nen maailma pelkää, että juuta-
laiset rakentavat sinne kolman-
nen Jerusalemin temppelin ja 
syrjäyttävät tai peräti tuhoavat 
siellä olevat moskeijat, islami-
laisen maailman kolmanneksi 
pyhimmät paikat. Temppeli-
instituutti onkin jo vuosien ajan 
tehnyt valmisteluja kolmannen 
temppelin rakentamiseksi. Islami-
lainen maailma sai myös painos-
tettua UNESCOn tekemään histo-
riallisten tosiasioiden vastaisen 
päätöksen, ettei temppelivuorel-
la (mukaan lukien Länsimuuri) ole 
mitään juutalaista historiaa, vaan 
ne ovat osa palestiinalaista ja is-
lamilaista historiaa. Kristillisen 
maailman edustajat UNESCO:a 
olivat pääsääntöisesti raukkamai-
sesti hiljaa ja äänestivät tyhjää, 
niin että islamilainen vähemmistö 
sai aikaan tuon historiaa vääriste-
levän päätöksen.

Jotkut palestiinalaiset ovat men-
neet jopa niin pitkälle historiaa 
vääristelevässä tulkinnassaan, 
että heidän mukaansa Aabraham, 
Jeesus ja muut Raamatun histo-
rian henkilöt ovat palestiinalaisia 
ja Raamatun ilmoittama Aabra-
hamista alkanut Israelin historia 
onkin palestiinalaisten historiaa.

Israelin ympärillä olevat kansat 
käyvät Israelin ja Jerusalemin 
kimppuun

Sakarja profetoi, kuinka Israelin 
ympärillä olevat kansat käyvät 
Jerusalemin ja samalla Israelin 
kimppuun.

Tällä hetkellä taistellaan Lähi-
Idässä, vallankin Irakin ja Syyrian 
alueella, jossa muslimit, shiiat 
ja sunnit, taistelevat vallasta ja 
terroristijärjestö ISIS harjoittaa 
hirveää terroria. Myös suurvallat 
ovat sekaantuneet taisteluihin 
ja tuntuu siltä, että kaikki ovat 
kaikkia vastaan. Lopulta tilanne 
johtaa kuitenkin siihen, että ym-
pärillä olevat arabikansat käyvät 
Israelin ja Jerusalemin kimppuun 
ja myös Egypti ja Jordania ovat 
siinä mukana, vaikka niillä on rau-
hansopimus Israelin kanssa.

Tästä taistelusta kertoo myös 
Psalmi 83, joka nimeää hyök-
käävät kansat: Edom, Mooab ja 
Ammon eli Jordania; Hagrilaiset 
eli Egypti (Haagar, egyptiläinen 
Aabrahamin sivuvaimo); Gebal 
ja Tyyro eli Libanon; Assur eli 
Syyria ja Irak ja Filistea eli pales-
tiinalaiset. Israelin nimi halutaan 
pyyhkiä pois maailman kartalta. 
Jumalan asunnot eli Jerusalem 
pyritään ottamaan haltuun. Tässä 
taistelussa käy Israelin vihollisille 
huonosti Psalmin mukaan. Tuli 
korventaa hyökkääjät ja näiden 
hyökkäävien kansojen tuho ja hä-
peä on suuri ja Herra saa kunnian.

Israelin kenraalit ja atomisota 
(Sak.12:4-9)

”Sinä päivänä, sanoo Herra, minä 
lyön kaikki hevoset vauhkoudella 
ja niiden ratsastajat hulluudella. 
Mutta Juudan heimoa kohti minä 
avaan silmäni, ja kaikki kansojen 
hevoset minä lyön sokeudella. Sil-
loin Juudan sukuruhtinaat (hepr. 
VT: alufei Jehuda) sanovat sydä-
messään: "Minun väkevyyteni 
ovat Jerusalemin asukkaat Her-
rassa Sebaotissa, heidän Juma-
lassansa". Sinä päivänä minä teen 
Juudan sukuruhtinaat (Alufei 
Jehuda) ikäänkuin tulipannuksi 
puitten sekaan ja ikäänkuin tuli-
soihduksi lyhteitten sekaan, ja he 
kuluttavat oikealta ja vasemmal-
ta, kuluttavat kaikki kansat yltym-
päri. Ja Jerusalem saa yhäti asua 
paikoillansa - Jerusalemissa. Ja 
Herra on ensiksi vapauttava Juu-

dan majat, ettei Daavidin suvun 
kunnia ja Jerusalemin asukasten 
kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. 
Sinä päivänä on Herra suojaava 
Jerusalemin asukkaita; ja kom-
pastuvainen heidän seassansa 
on sinä päivänä oleva niinkuin 
Daavid, ja Daavidin suku on ole-
va niinkuin jumal'olento, niinkuin 
Herran enkeli heidän edessänsä. 
Mutta sinä päivänä minä tahdon 
hävittää kaikki pakanakansat, jot-
ka hyökkäävät Jerusalemia vas-
taan” (Sak.12:4-9).

Teksti puhuu Juudan sukuruhti-
naista. Heprean alkuteksti käyttää 
sanaa alufei Jehuda, joka nyky-
hepreassa tarkoittaa Juudan ken-
raaleja, jotka ovat ratkaisevassa 
roolissa tässä sodassa. Kansojen 
hevoset lyödään vauhkoudella 
ja niiden ratsastajat hulluudella. 
Ilmestyskirja puhuu lentävistä so-
tahevosista eli hävittäjä-lentoko-
neista (Ilm.9:7-9). Siinä sodassa 
vihollisen hävittäjälentokoneiden 
tekniikka pettää ja ne tulevat so-
keiksi ja vauhkoiksi eivätkä lentä-
jät pysty enää hallitsemaan niitä. 
Lentäjät tulevat hulluiksi. Voidaan 
kysyä, onko Israelilla niin hyvää 
sotilasteknologiaa, että se pystyy 
sekoittamaan vihollisen hävittäjä-
lentokoneiden tietotekniikan niin 
että koneet sekoavat, vai onko 
kyseessä Jumalan ihme vai mo-
lemmat.

Kaikki huipentuu atomisotaan. 
Juudan kenraalien lähettämä 
atomituli kuluttaa Israelin ym-
pärillä olevat hyökkäävät kansat 
ja tuho on oleva suuri. Sakarja 
puhuu myös luvussa 14 atomi-
aseiden käytöstä, kun hyökkääjät 
mätänevät seisoessaan jaloillaan 
(Sak.14:12-15). Sakarjan kuvaus 
viittaa neutronipommien käyt-
töön, jotka eivät räjähdysvoimal-
laan tuhoa paljon rakennuksia ja 
muuta infrastruktuuria, mutta nii-
den neutronisäteily tuhoaa elolli-
sen. Neutronipommin kehittäjä 
oli muuten juutalainen tiedemies 
Samuel Cohen.

Hyökkäävät joukot joutuvat se-
kasortoon ja taistelevat toisiaan 
vastaan ja Juudan kenraalien ato-
miaseiden tuli tuhoaa heidät.

Sodan seurauksena Israelin maan 

alueet laajenevat.
Palestiinalaisten alueita kutsu-
taan Länsirannaksi, mutta Raa-
matussa ne ovat Juudean ja Sa-
marian alueita.

Sakarjan mukaan Juudan alue 
vapautetaan vihollisen vallasta 
Israelin haltuun. Myös Samari-
an ja Eesaun alueet Etelä-Jorda-
niassa tulevat Israelin haltuun 
(Obad.19-21). Sefaradijuutalaiset 
eli Espanjan, Portugalin, Brasi-
lian, Etelä-Amerikan ja muiden 
maiden pakkokäännytetyt ns. 
anusim-juutalaiset tulevat asut-
tamaan Etelämaan eli Negevin, 
kuten Obadja kertoo.

Edomin ja Mooabin alue Etelä- ja 
Keski Jordaniassa tulee Israelin 
haltuun (Jes.11:12-16). Sakarjan 
mukaan Gileadin alue Golanista 
Syyrian suuntaan ja Pohjois-Jor-
daniaan sekä Libanon joutuvat Is-
raelin haltuun exodusjuutalaisten 
tuloa varten (Sak.10:8-10-12).

Siinain niemimaa etelässä tulee 
Israelin haltuun Egyptin puroa 
myöten, ehkä jopa Niiliin asti, 
kuten Jumala lupasi Aabrahamil-
le. Näin Jumala laajentaa sodan 
myrskyjen seurauksena Israelin 
maa-alueet lopun ajan exodus-
juutalaisten paluuta varten, eikä 
yhtään israelilaista jää kansojen 
sekaan (Hes.39:28; Jes.26:15-21).

Miksi paholainen haluaa vallata 
Jerusalemin ja tuhota Israelin?

Paholainen tietää, että kun 
Jeshua Messias palaa Jerusale-
miin Öljyvuorelle, sen tuomion 
aika on käsillä.
Paholainen tietää, että silloin se 
heitetään joukkoineen tuhannek-
si vuodeksi syvyyteen, sen jälkeen 
se päästetään hetkeksi irti, jolloin 
se nostattaa viimeisen kapinan 
Jerusalemia vastaan, mutta kokee 
tuhonsa ja heitetään lopullisesti 
tulijärveen, kuten Ilmestyskirjan 
luku 20 kertoo (Mat.25:41).

Saatana ei voi mitään Kaikkivalti-
aalle Jumalalle, mutta se yrittää 
estää tuomion päivien toteutu-
misen kohdallaan, ottamalla Je-
rusalemin haltuunsa, yllyttämällä 
Israelin Jumalan ja Israelin kansan 
viholliset Jerusalemin ja Israelin 
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kimppuun. Paholainen yrittää es-
tää sen, ettei olisi Israelin kansaa 
Jerusalemissa huutamassa: ”Siu-
nattu olkoon Hän, joka tulee Her-
ran nimeen”, eikä Messias voisi 
palata Öljyvuorelle. 

Näistä asioista on myös Jesaja 
profetoinut mielenkiintoisesti 
(Jes.14:12-15). Jesajan profetia 
puhuu Kointähdestä eli Lucife-
rista eli saatanasta, voidellusta 
Kerubista, joka ylpistyi viisaudes-
taan ja kauneudestaan ja alkoi 
kapinoida Jumalaa vastaan ja ha-
lusi olla Jumalan vertainen, kuten 
myös Hes.28:13-18 kertoo. Näin 
kerubista tuli paholainen.

Ilmestyskirjan luku 12 kertoo, 
että tässä kapinassa kolmasosa 
enkelikuntaa lankesi seuraamaan 
paholaista ja heidät heitettiin alas 
taivaasta. Lopun ajassa, kun Luci-
fer joukkoineen heitetään maan 
päälle, se haluaa istua ylpeydes-
sään ilmestysvuorelle, hepreaksi 
Har Moed eli kokoontumisvuorel-
le eli juhlavuorelle Jerusalemiin, 
jonne Israelilaiset nousivat ja 
kokoontuivat kolme kertaa vuo-
dessa juhlimaan: Pesachina eli 
Pääsiäisenä, Viikkojuhlana eli Hel-
luntaina ja Sukkotina eli Lehtima-
janjuhlana. Tekstissä myös sano-
taan: perimmäiseen pohjolaan, 
hepreaksi jarketei tsafon eli poh-
joiselle alueelle tai perimmäiseen 
pohjoiseen. Psalmissa 48 sano-
taan Siionista näin (Ps.48:3). Teks-
ti puhuu suuren Kuninkaan kau-
pungista, Siionin vuoresta, että se 
on pohjan eli pohjoisen puolella, 
hepreaksi jarketei tsafon. Sinne, 
Herran juhlien kokoontumisvuo-
relle Siioniin, jarketei tsafon, pa-
holainen haluaa ylpeydessään 
asettaa istuimensa lopun ajassa, 
olla Korkeimman vertainen ja es-
tää Messiaan paluun Öljyvuorelle 
Jerusalemiin.

 Lisäksi Hesekielin kirjan luvuissa 
38 ja 39, joissa puhutaan Googin 
ja Maagoogin sodasta, mainitaan 
Googista, että se asuu pohjan 
perillä, hepreaksi jarketei tsafon 
ja myös Googin liittolaisesta Too-
garmaan huoneesta sanotaan 
pohjan perillä, hepreaksi jarketei 
tsafon (Hes.38:6, 14-15). Profee-
tallisen sanan tulkitsijoiden valta-
osan mukaan Goog ja Maagoog 

tarkoittaa Venäjää ja Toogarma 
on Turkki, Googin liittolainen. 
Tämä merkitsee sitä, että paho-
lainen asettaa istuimensa myös 
Googin maahan ja yllyttää Googin 
liittolaisineen hyökkäämään Isra-
elin kimppuun ja valloittamaan 
Jerusalemin.
Paholainen asettaa istuimensa 
myös Turkkiin, joka vielä tänä päi-
vänä on Naton jäsen ja on juuri 
tehnyt jonkinmoisen sovinnon Is-
raelin kanssa, mutta tulee lopulta 
liittymään Googin leiriin ja hyök-
käämään Israelin kimppuun päi-
vien lopulla. Myös Ilmestyskirjan 
2. luvussa mainitaan sanomassa 
Turkin alueella olevalle Pergamon 
seurakunnalle, että saatana asuu 
siellä. Näin Paholainen yrittää es-
tää Messiaan paluun, mutta epä-
onnistuu, sillä Herra on viisaampi 
ja voimakkaampi kuin paholainen 
metkuineen.

Israel puhdistetaan
pappiskansaksi tulen läpi

”Ja näin on käyvä koko maassa, 
sanoo Herra: kaksi osaa (hepr. 
VT: pi shnaim = kaksi kertaa) sii-
tä hävitetään ja saa surmansa, 
mutta kolmas osa ja sen kolman-
nen osan minä vien tuleen; minä 
sulatan heidät, niinkuin hopea 
sulatetaan, ja koettelen heitä, 
niinkuin kulta koetellaan. He 
huutavat avuksi minun nimeäni, 
ja minä vastaan heille. Minä sa-
non: "Se on minun kansani", ja se 
sanoo: "Herra, minun Jumalani" 
(Sak.13:8-9.

”Katso, minä lähetän sanansaat-
tajani, ja hän on valmistava tien 
minun eteeni. Ja äkisti on tuleva 
temppeliinsä Herra, jota te etsit-
te, ja liiton enkeli, jota te halajat-
te. Katso, hän tulee, sanoo Herra 
Sebaot. Mutta kuka kestää hänen 
tulemisensa päivän, ja kuka voi 
pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän 
on niinkuin kultasepän tuli ja niin-
kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu 
ja sulattaa ja puhdistaa hopean, 
hän puhdistaa Leevin pojat, saa 
ne puhtaiksi kuin kullan ja ho-
pean ja sitten he tuovat Herralle 
uhrilahjoja vanhurskaudessa” 
(Mal.3:1-3).

Sakarjan tekstiä on tulkittu hyvin 
monella tavalla:

- Yhden tulkinnan mukaan kaksi 
kolmasosaa ihmiskuntaa tuhou-
tuu lopun ajan tuomioissa ja kol-
mas osa jää jäljelle. Se tulkinta 
ei kuitenkaan voi olla oikea, sillä 
selkeä asiayhteys puhuu juutalai-
sesta kansasta ja Israelista.
- Toisen tulkinnan mukaan tämä 
toteutui vuonna 70, kun rooma-
laiset sotajoukot valloittivat Jeru-
salemin, tuhosivat temppelin ja 
noissa taisteluissa kaksi kolmas-
osaa juutalaisista kuoli ja kolmas-
osa vietiin vankeina Roomaan 
myytäväksi orjamarkkinoilla. Sa-
karjan ennustus liittyy kuitenkin 
lopun ajan tapahtumiin, joten tä-
mäkään tulkinta ei mielestäni ole 
kuin osittain toteutunut v. 70.
- Kolmannen tulkinnan mukaan 
Euroopan ja koko maailman pog-
romeissa, vainoissa ja natsien 
Holokaustissa on tuhoutunut jo 
kaksi kolmasosaa juutalaisista.
-  Neljännen tulkinnan mukaan 
kaksi kolmasosaa maailman tai 
Israelin juutalaisista tuhoutuu lo-
pun ajassa ja vain kolmasosa jää 
henkiin ja ottaa Jeshuan vastaan 
Messiaanaan.

Mikä sitten on oikea tulkinta?

Siihen antaa viitteitä heprean al-
kutekstin ilmaus jakeessa 8: ”…pi 
shnaim ba jikartu jigvau vehashli-
shit jivater ba ja veheviti et hash-
lishit baesh utsraftim…
Pi shnaim on matematiikassa 
käytetty heprean termi, joka tar-
koittaa kaksi kertaa. Tämä hiukan 
hankala teksti voidaan kääntää 
suomeksi näin: …kaksi kertaa 
siinä on hävitys/tuho ja näänny-
tään/kuollaan ja kolmannella ker-
ralla luovun/hylkään/peräännyn/
myönnyn/annan anteeksi siinä 
ja tuon kolmannen/kolmannella 
(kerralla) tuleen ja puhdistan…Je-
remia antaa tähän lisävaloa pro-
fetiassaan.

”Sentähden, katso, päivät tulevat, 
sanoo Herra, jolloin ei enää sa-
nota: 'Niin totta kuin Herra elää, 
joka johdatti israelilaiset Egyptin 
maasta', vaan: 'Niin totta kuin 
Herra elää, joka johdatti israelilai-
set pohjoisesta maasta ja kaikista 
muista maista, joihin hän oli hei-
dät karkoittanut'. Sillä minä pa-
lautan heidät heidän omaan maa-
hansa, jonka minä annoin heidän 

isillensä. Katso, minä käsken tu-
lemaan monta kalastajaa, sanoo 
Herra, ja ne heitä kalastavat, ja 
sen jälkeen minä käsken tule-
maan monta metsästäjää, ja ne 
heitä metsästävät kaikilta vuorilta 
ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden 
rotkoista. Sillä minun silmäni tark-
kaavat kaikkia heidän teitänsä, ne 
eivät ole minulta salassa, eikä 
heidän rikoksensa ole kätketty 
minun silmäini edestä. Ja minä 
kostan ensin kaksinkertaisesti 
heidän rikoksensa ja syntinsä, 
koska he ovat saastuttaneet mi-
nun maani iljetystensä raadoilla 
ja täyttäneet minun perintöosani 
kauhistuksillansa” (Jer.16:14-18).

Jeremia ennustaa, että ennen 
lopun ajan suurta exodusta poh-
joisesta maasta ja muista maista, 
jolloin kalastajat houkuttelevat 
ja metsästäjät eli vainoajat aja-
vat juutalaiset palaamaan Israe-
lin maahan, Jumala ensin kostaa 
heille kaksinkertaisesti heidän pa-
hat tekonsa ja syntinsä. Saman-
kaltainen ilmaus on Jesajalla. 

"Lohduttakaa, lohduttakaa minun 
kansaani", sanoo teidän Juma-
lanne. "Puhukaa suloisesti Jeru-
salemille ja julistakaa sille, että 
sen vaivanaika on päättynyt, että 
sen velka on sovitettu, sillä se on 
saanut Herran kädestä kaksin-
kertaisesti kaikista synneistänsä” 
(Jes.40:1-2).

Ennen lohdutuksen aikaa Israelil-
le ja Jerusalemille lopun ajassa, 
on juutalainen kansa ja Jerusalem 
saanut kaksi kertaa (hepr. kiflaim) 
synneistänsä Herran kädestä. 
Tämä on tapahtunut kaksi kertaa 
toteutuneissa Israelin maan hävi-
tyksissä ja temppelin tuhoissa ja 
sitä seuranneissa maanpakolai-
suuksissa.

Ensimmäinen kerta tapahtui kah-
dessa osassa: 
- Ensin vietiin jakautuneen Israe-
lin valtion pohjoisosa, kymmenen 
sukukuntaa eli Efraim  eli Joosef 
Assuriin pakkosiirtolaisuuteen v. 
722 eKr. 
- Toinen osa eli eteläinen Juuda 
vietiin Baabeliin pakkosiirtolai-
suuteen Nebukadnessarin päivi-
nä v. 586 eKr., jolloin myös Salo-
mon temppeli tuhoutui.
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Toinen kerta toteutui roomalais-
ten toimesta vuonna 70 jKr., jol-
loin toinen temppeli tuhoutui ja 
henkiin jäänyt juutalainen kansa 
vietiin pakkosiirtolaisuuteen Roo-
maan ja myytiin orjiksi ja maa 
autioitui lähes kahdeksi vuositu-
hanneksi. 

Nyt kolmannella kerralla, lopun 
ajassa, Messiaan tulemuksen aat-
tohetkissä, Israelin kansa joutuu 
Jumalan puhdistustuleen, jotta se 
puhdistuisi synneistään ja nöyr-
tyisi ottamaan vastaan Messiaan-
sa Jeshuan, kuten myös profeetta 
Malakia ennustaa. Messiaan tu-
lon aattohetkissä Israelin kansa 
puhdistetaan tulessa, jotta siitä 
tulisi pyhä pappiskansa Messiaan 
tuhatvuotiseen rauhan kuningas-
kuntaan (Jes.61:4-6; Jes.2; Ilm20).
Myös Herran seurakunta puhdis-
tetaan tulessa, jotta se olisi pyhä 
ja nuhteeton Jeshua Messiaan tu-
lemusta ja seurakunnan ylösottoa 
varten.

Israelin parannuksen teko tapah-
tuu synagogissa (Sak.12:14-13:3)

”Ja minä vuodatan Daavidin su-
vun päälle ja Jerusalemin asukas-
ten päälle armon ja rukouksen 
hengen. He katsovat minuun, 
jonka he ovat lävistäneet. Ja he 
valittavat häntä, niinkuin valite-
taan ainokaista, murehtivat häntä 
katkerasti, niinkuin murehditaan 
katkerasti esikoista. Sinä päivänä 
pidetään Jerusalemissa suuret 
valittajaiset, niinkuin olivat Ha-
dadrimmonin valittajaiset Me-
giddon laaksossa. Ja maa pitää 
valittajaisia, kukin sukukunta erik-
seen: Daavidin huoneen suku-
kunta erikseen ja heidän naisensa 
erikseen, Naatanin huoneen su-
kukunta erikseen ja heidän nai-
sensa erikseen, Leevin huoneen 
sukukunta erikseen ja heidän 
naisensa erikseen, siimeiläisten 
sukukunta erikseen ja heidän nai-
sensa erikseen. Kaikki muut suku-
kunnat, kukin sukukunta erikseen 
ja heidän naisensa erikseen. Sinä 
päivänä on Daavidin suvulla ja Je-
rusalemin asukkailla oleva avoin 
lähde syntiä ja saastaisuutta vas-
taan. Ja sinä päivänä, sanoo Herra 
Sebaot, minä hävitän epäjuma-
lain nimet maasta, eikä niitä enää 
muisteta. Myöskin profeetat ja 

saastaisuuden hengen minä ajan 
maasta pois” (Sak.12:10-13:2).

Kun armon ja rukouksen Henki 
vuodatetaan juutalaisen kansan 
ylle noina ahdistuksen päivinä, he 
katsovat ristillä lävistettyyn Mes-
siaaseensa Jeshuaan ja ottavat 
Hänet vastaan. Parannuksen teko 
alkaa Daavidin huoneesta eli Is-
raelin hallitusmiehistä, Naatanin 
huoneesta eli profeetoista, Lee-
vin huoneesta eli papistosta ja Sii-
mein huoneesta eli virkamiehistä. 

Kansan maallisen ja hengellisen 
johdon mukana koko kansan te-
kee parannusta. Sitten mainitaan 
monta kertaa: heidän naisensa 
erikseen. Tämä tarkoittaa orto-
doksisen perinteen mukaisesti 
toimivia synagogia, joissa miehet 
ja naiset istuvat erikseen eli Israe-
lin parannuksen teossa synagogat 
ja niissä tapahtuva jumalanpal-
velus on keskeisessä asemassa 
Israelin ottaessa Jeshuan vastaan 
Messiaanaan. Tämä tapahtuu 
synagogissa siksi, että Jumala ei 
salli enää Rooman kirkon kautta 
tulleiden kristikunnan epäraa-
matullisten ja osin pakanallisten 
Babylonin (Baabelin) oppien olla 
sekoittamassa Israelin kansaa, 
jotta Israelin pappiskansa olisi 
puhtaasti Raamatun opetuksen 
ja alkuseurakunnan mallin mu-
kaisesti pappiskansana Messiaan 
kuningaskunnassa. 

Messiaaniset synagogat olivat al-
kuseurakunnan aikana uskovien 
juutalaisten kokoontumispaikkoi-
na, kuten Jaakob kirjoittaa 
(Jaak.1:1; 2:1-2). Kreikan alku-
tekstissä ja myös hepreankieli-
sessä UT:a lukee synagogen eli 
messiaaniset israelilaiset uskovat 
kokoontuivat messiaanisissa sy-
nagogissa. Samoin on Hebrea-
laiskirjeessä (Heb.10:25). Kreikan 
alkutekstissä on episynagogen 
eli ei tule jättää messiaanisessa 
synagogassa kokoontumista. On 
siis aivan luonnollista, että Israe-
lin kansa tekee parannusta lopun 
ajan ahdistuksessa synagogissa 
ja myös tulevassa Messiaan tu-
hatvuotisessa kuningaskunnassa 
messiaaniset synagogat tulevat 
toimimaan Israelin maassa. 
Tekstissä puhutaan myös siitä, 
että kaikki epäjumalan nimet 

ja saastaisuuden henki ajetaan 
maasta pois. Islamin henki ja py-
himysten palvonta ja muu epä-
raamatullinen ja pakanallinen 
uskonnollinen toiminta loppuu 
Israelista. (Alkuseurakunnan mal-
lissa kodit olivat myös uskovien 
kokoontumispaikkoina ja on hyvä 
harjoitella kotikokoontumisia 
sitä aikaa varten, kun lopun ajan 
ahdistuksessa ja vainoissa ei ole 
enää mahdollista kokoontua jul-
kisissa rukoushuoneissa.)

Kaikki kansakunnat kokoontuvat 
Israelia ja Jerusalemia vastaan 

”Katso, Herran päivä on tuleva, 
ja sinun saaliisi jaetaan sinun 
keskelläsi. Minä kokoan kaikki 
pakanat sotaan Jerusalemia vas-
taan. Kaupunki valloitetaan, talot 
ryöstetään, naiset raiskataan, ja 
puoli kaupunkia lähtee pakkosiir-
tolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää 
kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja 
Herra on lähtevä liikkeelle ja soti-
va näitä pakanoita vastaan, niin-
kuin sotimispäivänänsä, taistelun 
päivänä. Hänen jalkansa seisovat 
sinä päivänä Öljymäellä, joka on 
Jerusalemin edustalla itää kohti. 
Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä 
länteen hyvin suureksi laaksoksi: 
toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoi-
seen ja toinen puoli etelään päin. 
Ja te pakenette (hepr. VT: nastem 
= pakenette tai nistam = sulkeu-
tuu) minun mäkieni väliseen 
laaksoon, sillä mäkien välinen 
laakso on ulottuva Asaliin asti. 
Te pakenette, niinkuin pakenitte 
maanjäristystä Ussian, Juudan 
kuninkaan, päivinä. Ja Herra, mi-
nun Jumalani, tulee; kaikki pyhät 
sinun kanssasi” (Sak.14:1-5).

Lopulta kaikki kansakunnat ko-
koontuvat Israelia ja Jerusalemia 
vastaan, kuten Sakarja ennustaa. 
Tätä tapahtuu nytkin jatkuvasti 
kaikkien kansojen taholta YK:a, 
jossa jatkuvasti tehtaillaan pää-
töslauselmia Israelia vastaan ja 
halutaan jakaa Jerusalem. Esim. 
kurdeja on noin 30 miljoonaa, 
mutta heille ei sallita omaa valtio-
ta, mutta palestiinalaisten puoles-
ta tehtaillaan jatkuvasti päätös-
lauselmia. Se on antisemitististen 
kansojen kaksinaismoraalia ja 
osoittaa kansojen piilevän vihan 
Israelia ja Israelin Jumalaa koh-

taan. Lopulta kansat hyökkäävät 
Jerusalemin kimppuun.

Silloin Messias lähteen sotaan 
pakanoita vastaan. Hän nousi 
taivaaseen Öljyvuorelta ja sinne 
Hän palaa, kuten Apostolien Te-
kojen ensimmäinen luku kertoo. 
Öljyvuori halkeaa kahtia idästä 
länteen suureksi laaksoksi ja sil-
loin islamilaiset hävityksen kau-
histukset, Kalliomoskeija ja Al Aq-
san moskeija ja todennäköisesti 
myös katoliset kauhistukset puto-
avat rotkoon. (Jotkut ajattelevat, 
että Jerusalemiin rakennetaan 
antikristillisen vihan ajan temp-
peli, jossa antikristus julistautuu 
jumalaksi. Todennäköisempää 
kuitenkin on, että Messiaan tulon 
yhteydessä Kalliomoskeija ja El 
Aqsa tuhoutuvat, ja vasta tuhat-
vuotisessa Messiaan kuningas-
kunnassa rakennetaan Jerusale-
min kolmas temppeli).

Kansa pakenee haljenneen Öljy-
vuoren laaksoon turvaan. Tästä 
on edesmenneellä jerusalemilai-
sella messiaanisella pioneerilla 
Moshe Ben Meirillä mielenkiin-
toinen tulkinta. Pakenette sana 
on hepreaksi nastem, mutta kun 
alun perin ei ollut nekudoita eli 
vokalisointia, se voidaan lukea 
myös nistam eli sulkeutuu. Eli 
juutalaiset pakenevat nastem 
Öljyvuoren halkeaman laaksoon, 
viholliset ajavat heitä takaa ja sit-
ten Öljyvuori sulkeutuu nistam ja 
viholliset tuhoutuvat, kuten egy-
tiläiset Kaislamereen, kun ajoivat 
israelilaisia takaa (2.Moos. 14:26-
31).
Esikuvana on myös Koorahin jouk-
ko, joka kapinoi Moosesta vas-
taan, suistui maan halkeamaan ja 
elävältä tuonelaan (4.Moos.16). 
Myös Ilmestyskirja viittaa siihen 
mahdollisuuteen.

”Ja käärme syöksi kidastansa vai-
mon jälkeen vettä niinkuin virran, 
saattaakseen hänet virran vietä-
väksi. Mutta maa auttoi vaimoa: 
maa avasi suunsa ja nieli virran, 
jonka lohikäärme oli syössyt ki-
dastansa” (Ilm.12:15-16).

Lohikäärmeen eli saatanan lähet-
tämä virta Israel-vaimon kimp-
puun eli vihollisten sotajoukot, 
tuhoutuvat, kun maa nielee hei-
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dät, kuten Koorahin kapinassa. 
Öljyvuori sulkeutuu ja nielee vi-
holliset. Noissa Messiaan paluun 
vaiheissa ylösnousseet pyhät 
tulevat Messiaan kanssa, kuten 
myös Juuda kirjoittaa (Juuda. 14-
15).

Ylösnousemusruumiissa olevat 
pyhät tulevat Messiaan kanssa 
sotaan Israelin vihollisia vastaan, 
pelastamaan Israel tuholta, tuo-
mitsemaan Israelin vihollisia ja 
tuomitsemaan jumalatonta maa-
ilmaa ja perustamaan Messiaan 
tuhatvuotista rauhan Kuningas-
kuntaa maan päälle. 

Tuhatvuotinen Messiaan Kunin-
gaskunta ja Jerusalemin temp-
peli

”Sinä päivänä elävät vedet vir-
taavat Jerusalemista: toiset puo-
let niistä Idänmerta kohti, toiset 
puolet Länsimerta kohti. Niin on 
tapahtuva kesät ja talvet. Herra 
on oleva koko maan kuningas. 
Sinä päivänä on Herra oleva yksi 

ja hänen nimensä yksi. Koko maa 
muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa 
Gebasta Rimmoniin asti, Jeru-
salemin eteläpuolelle. Ja tämä 
on oleva korkea ja oleva asuttu, 
paikallansa, Benjaminin portista 
entisen portin sijaan asti, Kul-
maporttiin ja Hananelin-torniin 
asti, kuninkaan viinikuurniin asti. 
He asuvat siellä, eikä vihitä sitä 
enää tuhon omaksi, ja Jerusalem 
on oleva asuttu, oleva turvassa… 
Mutta kaikki niiden pakanakan-
sain tähteet, jotka ovat hyökän-
neet Jerusalemia vastaan, käyvät 
vuosi vuodelta sinne ylös kumar-
taen rukoilemaan kuningasta, 
Herraa Sebaotia, ja viettämään 
lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan 
sukukunnista eivät käy ylös Jeru-
salemiin kumartaen rukoilemaan 
kuningasta, Herraa Sebaotia, niil-
le ei tule sadetta. Ja jos egypti-
läisten sukukunta ei käy eikä tule 
sinne ylös, ei tule sitä heillekään; 
vaan heitä on kohtaava se vitsaus, 
millä Herra rankaisee niitä paka-
nakansoja, jotka eivät tule sinne 
ylös viettämään lehtimajanjuh-

laa. Tämä on oleva egyptiläisten 
synnin palkka ja kaikkien niiden 
pakanakansojen synnin palkka, 
jotka eivät käy sinne ylös viettä-
mään lehtimajanjuhlaa. Sinä päi-
vänä on oleva hevosten kulkusis-
sa kirjoitus: "Pyhitetty Herralle". 
Ja padat Herran temppelissä ovat 
uhrimaljain vertaisia, jotka ovat 
alttarin edessä. Ja jokainen pata 
Jerusalemissa ja Juudassa on ole-
va pyhitetty Herralle Sebaotille, ja 
kaikki uhraajat tulevat ja ottavat 
niitä ja keittävät niissä. Eikä ole 
enää sinä päivänä yhtään kaupus-
telijaa Herran Sebaotin temppe-
lissä” (Sak.14:8-11, 16-21). 

Kaikki päättyy siihen, että Messi-
as perustaa tuhatvuotisen Kunin-
gaskunnan, jossa ylösnousseet 
pyhät hallitsevat Messiaan kans-
sa, kuten Ilmestyskirjan 20.luku 
kertoo (Jes.24:21-23). Jerusale-
miin rakennetaan kolmas temp-
peli, jossa Messiaan kirkkaus 
asuu (Jes.2:1-4). Kansat virtaavat 
Jerusalemiin kumartamaan Her-
raa, viettämään lehtimajanjuhlaa 

ja saamaan Jumalan sanan ja Too-
ran opetusta uskoon tulleen Isra-
elin pappiskansan toimesta.

Siionin vuoresta tulee maapal-
lon korkein vuori, muut vuoret 
luhistuvat ja maapallo on melko 
tasaista paratiisivaltakuntaa kaut-
taaltaan, kuten Ilm.6, 16 ja monet 
muut Raamatun tekstit kertovat. 
Meitä kaikkia kutsutaan tuohon 
ihmeelliseen Messiaan kuningas-
kuntaan ja sen jälkeen koittavaan 
iankaikkiseen Jumalan valtakun-
taan uudessa taivaassa ja uudes-
sa maassa, joka on Herran omien 
lopullinen koti.
Kannattaa ottaa uskossa Jeshua 
Messias vastaan Pelastajanaan 
ja Kuninkaanaan ja olla osallinen 
tuosta lopullisesta ihanasta tu-
levaisuudesta, joka Herran omia 
odottaa.

Lisää tietoa kirjoissa ja äänitteissä 
Israel-Apu Ry:n kotisivuilla.
www.israel-apu.fi
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”...että he kaikki olisivat yhtä (echad)...” Joh. 17:21
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