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Perheen ennalleenasettaminen

”Miehet, rakastakaa vaimojanne, 
niinkuin Kristuskin rakasti seu-
rakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi 
sen edestä... Sentähden mies luo-
pukoon isästänsä ja äidistänsä ja 
liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi 
tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salai-
suus on suuri; minä tarkoitan Kris-
tusta ja seurakuntaa”
                (Efes.5:25, 31-32).

tässä numerossa:



”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)
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”Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äi-
distänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat 
yhdeksi lihaksi.”  (1. Moos. 2:24, Ef. 5:31)
”Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan
Kristusta ja seurakuntaa.” (Ef. 5:32)
”Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaam-
me kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat 
tulleet, ja hänen morsiamensa on itsensä 
valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua lii-
navaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se 
liina on pyhien vanhurskautus.” Ja hän sanoi 
minulle: ”Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kut-
sutut Karitsan hääaterialle!” Vielä hän sanoi 
minulle: ”Nämä sanat ovat totiset Jumalan 
sanat”. ” (Ilm. 19:7-9)

Ylläolevat raamatunpaikat kiteyttävät kirk-
kaasti JHVH:n suunnitelman koskien avioliit-
toa ja perheen merkitystä. Sanasta näemme 
että Jumala määrännyt jo luomistyön yhte-
ydessä miehen ja naisen roolit maailmassa. 
Mies ja nainen yhdessä ovat jumalallinen 
yksikkö, jonka tehtävänä oli paitsi lisääntyä 
ja täyttää maa, mutta samalla tuo yksikkö si-
sältää myös kuvan suuremmasta kokonaisuu-
desta. Miehen ja naisen yhteenliittymä on jo 
muinaisesta alusta saakka pysyvä kuva, luja 
vihjaus ihmiskunnalle tulevasta Messiaan ja 
seurakunnan eli Morsiamen yhteenliittymäs-
tä. Jumalan Sana eli Jeshua oli luomistyössä 
mukana. Hänessä, Hänen kauttaan ja Hänelle 
maailma luotiin. Mies ja nainen luotiin hallit-
seman kaikkea maailmaa, ja lopulta viemään 
evankeliumia kaikkeen maailmaan. Tämän 
täyttymyksen me tulemme näkemään tuhat-
vuotisessa Kuningaskunnassa, kun Jeshua hal-
litsee maailmaa Morsiamen kanssa.

Jumalan selkeä hallintajärjestys on nähtävis-
sä perheen rakenteessa. Lapset ovat siunaus 
Jumalalta vanhemmille, ja osoitus Jumalan 
luomisteoista ja jatkuvuudesta Hänen suunni-
telmissaan. Lasten tulo maailmaan kasvattaa 
miehen ja naisen vanhemmuuteen ja vas-
tuunkantoon, ja antaa ymmärryksen tulevien 
sukupolvien varustamisesta Jumalan tuntemi-
sessa.
Kuten näemme, on perhe kaiken ytimessä. 
Perhe itsessään on kuva Morsiamesta, jos-
sa on monta jäsentä ja toimintoa.  Jumalan 
tahto on yhdistää perheet yhdeksi Morsian-

kokonaisuudeksi. Jumalan suunnitelma ei 
kuitenkaan missään nimessä väheksy yk-
sineläviä, leskiä tai lapsettomia pariskuntia, 
päinvastoin. Kaikessa runsaudessaan Jumala 
rakastaa myös Morsiamen monimuotoisuut-
ta. Kaikki saavat olla osa Morsianta, jos vain 
meidän oma tahtomme on niin. Se on selvä. 
Kyse on yhdestä isosta Jumalan perheestä. 
Mutta jokaisen pitää ensin ottaa Jeshua hen-
kilökohtaiseksi pelastajakseen ja tulla Hänen 
verensä suojiin.

Voidaan sanoa, että Jumalan suunnitelma on 
liittojen suunnitelma, ja se on nähtävissä jo 
luomistyöstä alkaen. Hänen tahtonsa on, että 
me olemme yhtä, ”echad”, niin kuin Hän on 
yhtä Poikansa Jeshuan kanssa, ja että me oli-
simme Hänessä yhtä. Ja koska vihollinen tie-
tää Jumalan suunnitelmat, iskee se suoraan 
ytimeen. Jo luomiskertomuksesta näemme, 
kuinka se iski ensimmäisenä kiilaa miehen ja 
naisen väliseen harmoniaan ja yhteyteen. Sit-
temmin se on jatkanut turmelemalla ja hajot-
tamalla perheitä monenkirjavin synnein. Tämä 
mikrotason hyökkäys perheyksikköä kohtaan 
on nähtävissä myös makrotasolla yhteiskun-
nassa. Avioliitto ei ole enää vain miehen ja 
naisen välinen. Jopa sukupuoli-identiteettiä 
häivytetään taka-alalle, ja kaikenkirjavaa 
transsukupuoli-ihmistä ihannoidaan ikään 
kuin ”yhtenä uutena ihmisenä”. Hiljattain on 
jopa uutisoitu miehen olevan raskaana.
Kaikki tämä on hyökkäystä Morsianta koh-
taan, ja tarkoituksena on pitää se hajanaisena 
(=heikkona), ei yhtenäisenä (=voimakkaana).  
Nykypäivän yhteiskunnan tila on seurausta 
Jumalan lakien hylkäämisestä, mutta tämä 
laittomuuden tila on profetoitu jo tuhansia 
vuosia sitten. Se tietää myös sitä, että kai-
ken ennalleenasettamisen ajat ovat käsillä, 
ja Messias saapuu noutamaan Morsiamensa. 
Hänen tulemuksensa aika on yksin Isä Juma-
lan tiedossa.
Tämän numeron teemana on perheen ennal-
leenasettaminen. Aihepiiri on valtavan laaja, 
joten sen sijaan että pyrkisimme kattamaan 
kaiken, olemme pyrkineet tarjoamaan ai-
heesta ytimekkään läpileikkauksen.  Perheen 
ennalleenasettaminen on paitsi miehen ja 
naisen perustaman perheyksikön oikean jär-
jestyksen ennalleenasettamista, mutta myös 

Morsiamen (hengellisen perheen) ja Israelin 
(liiton lapsien) ennaalleenasettamista.
Se on koko maailman ennalleenasettamista.
Yovel-perheen kirjoittajiin saamme tässä 
numerossa ylpeänä toivottaa tervetulleeksi 
myös ansioituneet ja pitkän linjan heprea-
laisten juurien opettajat ja tutkijat Joseph 
Shulam, Netivyah-yhdistyksen johtaja ja pe-
rustaja, Tri John Garr, Hebraic Christian Global 
Communityn johtaja, Tri Karl Coke, KCEA:n eli 
The Karl Coke Evangelistic Associationin johta-
ja sekä Kalle Venäläinen, raamatunopettaja ja 
luennoitsija. Heidän näkemyksensä tuo arvo-
kasta syvyyttä tämänkertaiseen teemaamme.
Rukoillaan yhdessä rohkeutta ja taidollisuutta, 
että voimme kukin olla sillä paikalla joka osal-
taan on yhtenäistämässä ja vahvistamassa 
Morsianta, Jumalan suurperhettä Luojamme 
kunniaksi ja Ylkämme iloksi.
Jumalan siunausta ja Pyhän Hengen johdatus-
ta sinulle!
                                         Markus Nurmesniemi

päätoimittaja
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(Teksti on yhdistetty kahdesta 
Kalle Venäläisen kirjoituksesta 
”Sisäilmaongelmia seurakunnissa 
ja yhteiskunnassa”, sekä ”Kaksi 
Eedenin asetusta, avioliitto ja sa-
patti, tulilinjalla”)

Kirjoittanut: Kalle Venäläinen
Perjantaina 28.11.2014 Eduskun-
nan äänestyksessä kansalaisaloi-
te sukupuolineutraalin avioliitto-
lain puolesta voitti äänin 105-92.
 
Tässä tilanteessa monet Raa-
matun arvovaltaan tukeutuvista 
uskovista saattoivat kokea tappi-
omielialaa. Eräs heistä kuitenkin 
kirjoitti muuan sähköpostilistalla 
rohkaisevasti: “Turvaamme Her-
raamme ja huudamme Häneltä 
armoa maallemme! Sitäkin, että 
Hän on kääntävä tämän voitoksi 
ja mm. yhdistää pelastavan uskon 
vastaanottaneet yhdeksi joukoksi 
sitten ensimmäistä kertaa sotien 
jälkeen.”
 
Juuri näin olen minäkin kokemas-
sa! Ja uskon jopa niinkin, että 
tämä nykyinen alennustila, johon 
ns. “kristillinen maa” on vajon-
nut, voi auttaa monia näkemään, 
että syitä yleiseen turmelukseen 
ja myös Jumalan omien hajaan-
nukseen löytyy kauempaa, aikai-

semmista ratkaisevista tilanteista 
ja ihmisten valinnoista niissä. Jo 
paratiisissa käärme kyseenalais-
ti Jumalan puheen kysymällä: 
“Onko Jumala todella sanonut...” 
(1. Moos. 3:1). Jo silloin voitti 
houkutus poiketa Jumalan sanan 
tieltä oman mielihalun tyydyttä-
miseksi. Tästä lähtien hyvin usein 
on ihmisten enemmistö halunnut 
kuunnella enemmän pettäjää 
kuin Luojaansa.

Jumalan lahjat ihmiselle
hyökkäyksen kohteena
 
On kaksi asetusta, jotka ovat läh-
töisin Eedenistä, ja jotka ovat koh-
danneet sielunvihollisen raivoisat 
hyökkäykset, jottei Jumalan hyvä 
suunnitelma ihmisten parhaak-
si pääsisi toteutumaan niiden 
kautta. Nämä kaksi asetusta ovat 
avioliitto miehen ja naisen välillä 
ja sapatti, joka on merkki Juma-
lasta Luojanamme. Mitä sapattiin 
tulee, muutti pakanakristillinen 
seurakunta viikkosapatin vieton 
sunnuntaille virallisesti 300-lu-
vulla. Tämä muutos tapahtui 
Rooman keisari Konstantinuksen 
käskystä v. 321, jolloin säädet-
tiin ensimmäinen sunnuntailaki, 
jonka nojalla luomisen muistoksi 
pyhitetty sapatti (Raamatun mu-
kainen viikon 7. päivä) painettiin 

alas ja sunnuntai, auringolle py-
hitetty päivä korotettiin sen pai-
kalle. – Toki kristityt löysivät pe-
rusteluja muutokselle: Yksi oli se, 
että Jeesus oli noussut kuolleista 
viikon ensimmäisenä päivänä. 
Totta, mutta Jumalan Sanan auk-
toriteetti lepopäivän muutokselta 
puuttui! Toinen perustelu oli se, 
että sapatti oli “juutalainen” ase-
tus. Opetettiin, että juutalaiset 
oli kansana hylätty ja kristillinen 
kirkko oli ottanut heidän paik-
kansa Jumalan valittuna kansana. 
Näin ollen katsottiin, etteivät juu-
talaisille säädetyt asetukset enää 
kuulu kristilliselle kirkolle. – Näil-
täkin perusteluilta puuttui Juma-
lan Sanan auktoriteetti. Unohdet-
tiin myös, että sapatti annettiin 
jo luomisessa “ihmistä varten”! 
(Mark. 2:27). 

Tänä päivänä, n. 1700 vuotta 
myöhemmin, on Suomessa voi-
massa vain muunnos Jumalan 
toisesta Eedenissä säätämästä 
asetuksesta, avioliitosta. Alkuaan 
se oli tarkoitettu vain miehen ja 
naisen välille, mutta em. päivänä 
se muutettiin koskemaan myös 
samaa sukupuolta olevien ihmis-
ten suhdetta, miehiä keskenään 
ja naisia keskenään. Niin sapatin 
muuttamisessa kuin tässäkin on 
kyseenalaistettu se, mitä Jumala, 
meidän Luojamme, on sanonut. 
Sapatin muutos on ollut omiaan 
häivyttämään ihmisten – myös 
kristittyjen – tietoisuudesta Ju-
mala Luojana. Häntä ei ole kun-
nioitettu eikä kiitetty Luojana 
(Room. 1:18-21) niin, että oltaisi 
pidetty pyhänä päivä, jonka Hän 
on säätänyt luomisen muistoksi. 
Ihmisten mieli on “pimentynyt” 
niin, että on alettu yleisesti opet-
taa ja uskoa kehitysoppia, tieteen 
nimellä kulkevaa valhetietoa ih-
misen alkuperästä. Näin ollen 
Jumalan Sanan arvovalta ei ole 
enää se, minkä perusteella rat-
kaistaan, mikä on oikein ja mikä 
väärin. Luojan unohtaminen, joka 

juontaa juurensa sapatin muutta-
misesta 300-luvulla, on johtanut 
avioliitto-säädöksen muuttami-
seen 1700 vuotta myöhemmin. 
Sielunvihollisella on ollut pitkän 
tähtäimen suunnitelmat näiden 
molempien säädösten muuttami-
seksi, jotka Jumala asetti jo Eede-
nissä.
 
Jos me uskovat haluamme tehdä 
totista parannusta Jumalan edes-
sä ja etsiä perusteellista uskon-
puhdistusta, silloin tulemme yhä 
selkeämmin erottumaan maail-
masta. Mutta samalla liitymme 
yhä läheisemmin yhdeksi joukok-
si, jota Jumala tulee siunaamaan 
yliluonnollisella tavalla, Pyhän 
Hengen voiman vuodatuksella 
niin kuin apostolisena aikana! 
Jumalan Sanalle uskollista yhtä 
joukkoa siunattiin evankeliumi-
työn alussa. Niin tulee tapahtu-
maan myös tämän työn loppuvai-
heissa (Joh. 17:20-23). Elämme 
todella lopun ajassa ennen Her-
ramme toista tulemusta. Ilmes-
tyskirjan mukaan juuri ennen 
Hänen ilmestymistään eläviä Ju-
malan pyhiä kuvataan seuraavin 
sanoin: “Tässä on tarpeen pyhien 
kestävyys, niiden, jotka pitävät 
Jumalan käskyt ja uskon Jeesuk-
seen” (Ilm. 14:12; Raamattu Kan-
salle). 

Avioliittolaki taistelun keskiössä

Viime vuosien aikana Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon si-
sällä pysymistä tai sieltä ulos 
lähtemistä ovat monet kirkon 
jäsenet joutuneet harkitsemaan. 
Suurin kirkkoa jakava kysymys 
on 1.3.2017 voimaan tullut su-
kupuolineutraali avioliittolaki, 
joka mahdollistaisi myös samaa 
sukupuolta olevien parien kir-
kollisen vihkimisen, jos kirkko 
päättäisi niin tehdä. Voimassa 
oleva kirkolliskokouksen päätös 
ei sitä salli. Joukko vapaamielisiä 
pappeja on vedonnut kirkkolain 

Kuva: Kalle Venäläinen



4

muuttamiseksi niin, että homo-
parien kirkkovihkiminen sallittai-
siin. Eräs heistä, Eeva-Kaisa Rossi, 
kirjoittaa (21.03.2017/Kotimaa): 
”Laissa tasa-arvoisesta avioliitos-
ta yhteiskunta on ollut kirkkoa 
kristillisempi.” Tiedotusvälineissä 
tämä liberaali kanta on ollut niin 
vahvasti esillä, että perinteinen 
näkemys avioliitosta vain miehen 
ja naisen välisenä liittona tuntuu 
lähes nurkkaan ahdistetulta. Jopa 
siinä määrin, että pastori Timo 
Pöyhönen kirjoitti 8.2. Facebook 
-sivullaan: ”Virka-apupyyntö eri 
kirkko- ja uskontokunnille: Tu-
kekaa julkisesti ev.-lut. kirkon 
konservatiiveja avioliittoasiassa. 
Älkää ajatelko lyhytnäköisesti ja 
itsekkäästi, että kiista ei koske tei-
tä, sillä jos ev.-lut. lipsuu, on vain 
ajan kysymys, milloin teitäkin ale-
taan painostaa.”

Toivon, että tämä vetoomus saa 
vastakaikua. Jos ev.-lut. kirkko 
”lipsuu”, eli muuttaa virallisen kä-
sityksensä avioliitosta sukupuo-
lineutraaliksi, syntynyt ”sisäilma-
ongelma” voi ajaa konservatiivit 
ulos kirkosta ellei seurauksena 
ole jotain vieläkin vakavampaa. 
Yhtenä keinona tämän vaaran 
välttämiseksi on esitetty, että 
kirkko luopuisi vihkimisoikeudes-

ta kokonaan. 

Kun perustukseen tulee
murtuma, laiminlyötynä
se leviää kaikkialle  

Kirkon ”sisäilmaongelmasta” sel-
viämiseen on siis olemassa kei-
noja. Mutta entä jos myös yhteis-
kunnassa alkaa ahdistaa? Sieltä et 
voikaan paeta. Voimaan astunut 
sukupuolineutraali avioliittolaki 
säteilee kaikille yhteiskuntaelä-
män tasoille ja tilanteisiin. Tästä 
on huolestuttavia esimerkkejä 
kaikkialla, missä ko. laki on ol-
lut voimassa jo pidempään. Pe-
rinteisen avioliittonäkemyksen 
kannattajia on painostettu mm. 
koulumaailmassa ja yrityselä-
mässä sekä sananvapautta on 
rajoitettu. Tällaisille sukupuoli-
neutraalin avioliittolain heijaste-
vaikutuksille monet papit samoin 
kuin poliittiset päättäjätkin tuntu-
vat ummistaneen silmänsä. Lain 
lapsivaikutusarviointi jätettiin 
myös tekemättä.  Huolestuttavin 
heijastevaikutus lieneekin juuri 
lapsiin ja nuoriin kohdistuva, sil-
lä heissä on koko yhteiskunnan 
tulevaisuus. Kasvatuksen traditi-
on professori Tapio Puolimatka 
(JyU) kirjoitti 17.03.2017 Uuden 
Suomen puheenvuoro -palstalla 

otsikolla  ”Opetushallitus muren-
taa korkeakulttuurin perustaa”. 
Hän tuo esille sen tosiasian, että 
seksuaalikasvatus päiväkodista al-
kaen on muuttumassa koko valta-
kunnassa huolestuttavalla tavalla. 
Hän sanoo: ”Suomen Opetushal-
litus julkaisi v. 2015 oppaan: Tasa-
arvotyö on taitolaji: Opas suku-
puolten tasa-arvon edistämiseen 
perusopetuksessa. Siinä kyseen-
alaistetaan sekä luonnollinen su-
kupuolijako että sukupuolijakoon 
perustuva avioliittokäsitys.” 

Jumalan sanasta löytyy totuus

Mihin siis uusi avioliittolaki heija-
tevaikutuksineen saattaa lopulta 
johtaa? Puolimatkan juuri ilmes-
tyneen kirjan otsikko sanoo sen: 
Seksuaalivallankumous, perheen 
ja kulttuurin romahdus.

Mistä siis lääkkeitä ”ilman laa-
dun” parantamiseksi yhteis-
kunnassa ja seurakunnissa? 
Mielestäni niitä löytyy Jeshuan 
rukouksista seuraajiensa puolesta 
(Joh. 17): ”En rukoile, että ottaisit 
heidät pois maailmasta vaan että 
varjelisit heidät pahasta” (jae 15). 
Sitten Jeshua jatkaa: ”Pyhitä hei-
dät totuudessa. Sinun sanasi on 
totuus” (jae 17). Sama Jumalan 

sana, jonka saimme 500 vuotta 
sitten syntyneen uskonpuhdis-
tuksen ansiosta omalla kielelläm-
me ja jonka elämää suojelevien 
periaatteiden pohjalle itsenäinen 
Suomi syntyi 100 vuotta sitten, on 
Jeshuan lääke myös tämän päivän 
ongelmiin. 

Tämä aika haastaa jokaista, mut-
ta ennen muuta kaikkia Jeshuan 
seuraajia ottamaan Jumalan sa-
nan ohjeet nyt vakavammin kuin 
koskaan ennen! Kun maailmassa 
pimenemistään pimenee, Raa-
matun valon on määrä loistaa en-
tistä kirkkaammin.
11.03.2017 Helsingin Vanhassa 
kirkossa pitämässään puheessa 
kansanedustaja Antero Laukka-
nen muistutti, että vaikka yh-
teiskunnassa on tehty päätöksiä, 
jotka vievät kansakuntaa pois 
Jumalasta, niin nyt jos koskaan 
kristittyjen tulisi ottaa askel kohti 
Jumalaa.

Samoin kuin Jeshua rukoilee, että 
hänen seuraajansa olisivat yhtä 
(jae 21), niin myös Laukkanen ke-
hotti: ”On nöyrryttävä yhteyteen 
… Nyt on aika olla yhdessä isompi 
valo kuin koskaan ennen.”
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Kirjoittanut: Keijo Lindeman

Avioliitto on yksi inhimillisen 
elämän tärkeimmistä alueista. 
Jos avioliitto on Jumalan tahdon 
mukaan solmittu ja toimitaan Ju-
malan Sanan mukaan perheessä, 
voi se muodostua hyvin onnelli-
seksi ja siunausrikkaaksi maalli-
sen elämän peruspilariksi, mutta 
jos unohdetaan Jumala ja Hänen 
Sanansa ohjeet, voi avioliitosta 
muodostua suuri taakka ja jopa 
maanpäällinen "helvetti" ihmisil-
le. Synti ja Jumalan käskyjen rik-
kominen avioliiton eri osa-alueilla 
ja perhe-elämässä on tuonut pal-
jon tuskaa, avioeroja ja viattomi-
en lasten kärsimystä pahan ja avi-
onrikkojan sukukunnan keskellä. 

Jumalan tahto kuitenkin olisi, että 
ihmiset eläisivät Hänen yhtey-
dessään, solmisivat avioliittonsa 
Jumalan tahdon mukaan ja eläi-
sivät avioliitossa Hänen Sanansa 
ohjeiden mukaan. Silloin avioliit-
to voi toimia siunauksen ja onnen 
lähteenä. Kun Jumala vuodattaa 
Elian Hengen maan päälle lopun 
ajassa ennen Herran vihan päivää, 
se tulee vaikuttamaan uskovien 
keskuudessa myös avioliittojen ja 
perhesuhteiden ennalleenaset-
tamisen, niin että perhesuhteet 
palautuvat Jumalan säätämiin 
siunauksellisiin ja rakkaudellisiin 
puitteisiin (Mal.4:4-6; Mat.17:11; 
Luuk.1:17). Jokaisessa uskonnol-
lisessa israelilaisessa perheessä 
mies lukee sapattina vaimolleen 
Sananlaskujen kirjan viimeises-
sä luvussa olevan "kelpo vaimon 
ylistyksen" (Snl.31:10-31).
Suokoon hyvä Jumala, että ot-
taisimme Hänen Sanastaan niin 
vaarin, että meidänkin avioliit-
tomme muodostuisi tämän ylis-
tyksen kaltaiseksi. (Tässä kirjoi-
tuksessa tarkastelemme lyhyesti 
näitä asioita Raamatun valossa. 
Laajemmin avioliitosta Raamatun 
valossa kirjassa ”Apostolinen seu-
rakunta”).

Avioliitto on Jumalan asettama

"Ja Herra Jumala rakensi vaimon 
siitä kylkiluusta, jonka hän oli 
ottanut miehestä, ja toi hänet 
miehen luo. Ja mies sanoi: 'Tämä 
on nyt luu minun luistani ja liha 
minun lihastani; hän kutsutta-
koon miehettäreksi, sillä hän on 
miehestä otettu'. Sentähden 
mies luopukoon isästänsä ja äi-
distänsä ja liittyköön vaimoon-
sa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi" 
(1.Moos.2:22-24).

"Miehet, rakastakaa vaimojanne, 
niinkuin Kristuskin rakasti seu-
rakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi 
sen edestä... Sentähden mies luo-
pukoon isästänsä ja äidistänsä ja 
liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi 
tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä sa-
laisuus on suuri; minä tarkoi-
tan Kristusta ja seurakuntaa" 
(Efes.5:25, 31-32).
 
Kun Herra Jumala loi ihmisen al-
kuparatiisiin asumaan, Hän antoi 
miehelle, Adamille, elämäntove-
riksi ja puolisoksi vaimon (Eevan). 
Avioliitto on siis Jumalan aset-
tama ja säätämä yhteiselämän 
peruspilari miehen ja vaimon 
välillä. Avioliitossa mies ja vaimo 
muodostavat oman yhteiselämän 
yksikön, eivätkä vanhemmat saa 
sitä sekoittaa. Hyviä neuvoja voi 
toki antaa, mutta aviopuolisot 
päättävät itse omista asioistaan, 
näin Jumala on säätänyt jo luomi-
sesta lähtien. Miehen ja vaimon 
välisen suhteen avioliitossa Ju-
mala asetti myös esikuvaksi Mes-
siaan ja seurakunnan välisestä 
hengellisestä ihanasta suhteesta. 
Valitettavasti vain monta kertaa 
synti saa rikottua tämän ihanan 
esikuvan.

Avioliiton tarkoitus  

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi 
kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän 

hänet loi; mieheksi ja naiseksi 
hän loi heidät. Ja Jumala siunasi 
heidät, ja Jumala sanoi heille: 'Ol-
kaa hedelmälliset ja lisääntykää 
ja täyttäkää maa ja tehkää se it-
sellenne alamaiseksi; ja vallitkaa 
meren kalat ja taivaan linnut ja 
kaikki maan päällä liikkuvat eläi-
met" (1.Moos.¬1:27-28).

"Ja Herra Jumala sanoi: 'Ei ole ih-
misen hyvä olla yksinänsä, minä 
teen hänelle avun, joka on hänel-
le sopiva" (1.Moos.2:18).

"Mutta mitä siihen tulee, mistä 
kirjoititte, niin hyvä on miehelle 
olla naiseen ryhtymättä; mutta 
haureuden syntien välttämiseksi 
olkoon kullakin miehellä oma vai-
monsa, ja kullakin naisella oma 
aviomiehensä. Täyttäköön mies 
velvollisuutensa vaimoansa koh-
taan, ja samoin vaimo miestänsä 
kohtaan. Vaimon ruumis ei ole 
hänen omassa, vaan hänen mie-
hensä vallassa; samoin ei mie-
henkään ruumis ole hänen omas-
sa, vaan vaimon vallassa. Älkää 
vetäytykö pois toisistanne, paitsi 
ehkä keskinäisestä sopimuksesta 
joksikin ajaksi, niin että olisitte 
vapaat rukoukseen ja sitten taas 
tulisitte yhteen, ettei saatana tei-
tä kiusaisi teidän hillittömyytenne 
tähden" (1.Kor.7:1-5).

Sen ohella, että avioliitto on esi-
kuva Messiaan ja seurakunnan 
välisestä ihanasta suhteesta, on 
sillä monta muutakin merkitys-
tä ja tarkoitusta. Kun Jumala loi 
miehen alkuparatiisiin, Hän to-
tesi, että ihmisen ei ole hyvä olla 
yksinänsä. Herra antoi Adamille 
vaimon elämäntoveriksi ja avuk-
si. Samoin on meidänkin kohdal-
lamme, sillä yksinäisyys on mo-
nelle vaikea ja raskas asia kestää 
ja sentähden sopiva aviopuoliso 
onkin mitä suurin Herran lahja, 
auttamassa ja tukemassa yhtei-
sellä elämäntaipaleella (Srn.4:7-
12). Elämäntoveruuden ohella 

luomisen yhteydessä annettuihin 
tehtäviin ja avioliiton tarkoituk-
siin kuului hallita yhdessä Juma-
lan kuvana luomakuntaa ja maata 
ja tehdä se ihmiselle alamaiseksi 
(kohdellen hyvin luomakuntaa, ei 
turmellen). 

Luomisen yhteydessä Jumala an-
toi myös käskyn miehelle ja vai-
molle olla hedelmälliset ja täyttää 
maa. Tämän tehtävän täyttämi-
seksi tarvitaan avioliittoa, jotta 
saataisiin jälkeläisiä, lapsia, jotka 
elävät ja jatkavat ihmiskunnan 
elämää maan päällä meidän 
kuoltuamme. Tämän tehtävän ja 
tarkoituksen avioliiton suhteen 
ihmiskunta on erittäin hyvin kes-
kimäärin ottaen täyttänyt, sillä 
nykyään pelätään jopa ylikansoi-
tusta maapallolla, varsinkin kehi-
tysmaissa.

Avioyhteyden ainoa merkitys ei 
kuitenkaan ole lasten hankkimi-
nen, vaan myös sukupuolisten 
tarpeiden tyydyttäminen. Mie-
hen ja vaimon välinen aviollinen 
rakkaus on erittäin hieno Jumalan 
lahja ja siksi tarvitaan avioliittoa, 
jotta tämä lahja voitaisiin käyttää 
hyväksi Jumalan säätämällä taval-
la avioliiton puitteissa, ettemme 
lankeaisi maailmassa vallitseviin 
haureuden synteihin (Efes.5:5; 
Heb.13:4; Tämä ei tarkoita sitä, 
etteikö yksinäinenkin ihminen voi 
Jeshuan yhteydessä kurinalaista 
uskonelämää viettämällä selvitä 
puhtaana ilman haureutta ja olla 
hyödyllinen Jumalan valtakun-
nassa. 1.Kor.7:32-34).

Aviopuolison pyytäminen
Jumalalta

"Ja Aabraham oli vanha ja iälli-
seksi tullut, ja Herra oli siunan-
nut Aabrahamia kaikes¬sa. Niin 
Aabraham sanoi palvelijallensa, 
talonsa vanhimmalle, joka hallit-
si kaikkea, mitä hänellä oli: 'Pane 
kätesi kupeeni alle. Minä vanno-

Avioliitto Raamatun valossa
Perheen ja Morsiamen ennalleenasettaminen

**********
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tan sinua Herran, taivaan ja maan 
Jumalan, kautta, ettet ota pojal-
leni vaimoa kanaanilaisten tyt-
täristä, joiden keskuudessa minä 
asun, vaan menet minun omaan 
maahani ja sukuni luo ja otat siel-
tä vaimon pojalleni Iisakille.' Pal-
velija sanoi hänelle: 'Entä jos tyt-
tö ei tahdo seurata minua tähän 
maahan, onko minun silloin vietä-
vä poikasi takaisin siihen maahan, 
josta olet lähtenyt?' Aabraham 
vastasi hänelle: 'Varo, ettet vie 
poikaani takaisin sinne, Herra, tai-
vaan Jumala, joka otti minut pois 
isäni kodista ja synnyinmaastani, 
hän, joka puhui minulle ja vannoi 
minulle sanoen: 'Sinun jälkeläi-
sillesi minä annan tämän maan', 
hän lähettää enkelinsä sinun 
edelläsi, niin että saat sieltä vai-
mon pojalleni'." (1.Moos.24:1-7).

Kaikki hyvä anti ja täydellinen 
lahja tulee valkeuksien Isältä Ju-
malan Sanan mukaan (Jaak.1:17). 
Tämä koskee myös aviopuolison 
saamista. On erittäin tärkeää, että 
pyydämme Jumalalta uskovan ja 
meille sopivan aviopuolison. Var-
maa myös on, että Jumala vastaa 
hyvän tahtonsa mukaan tähänkin 
rukouspyyntöön. Kun Aabraham 
halusi saada pojalleen hyvän 
aviopuolison oman heimonsa 
keskuudesta, hän turvasi täysin 
Jumalan apuun ja johdatukseen 
ja Jumala vastasi, johdattamalla 
Rebekan Iisakille aviopuolisoksi. 
Kun mekin pyydämme Herralta 
aviopuolisoa, Jumala on voimal-
linen antamaan hyvän tahtonsa 
mukaisesti hengellisiltä ja muilta 
ominaisuuksiltaan meille sopivan 
puolison. Avioliitto on Raama-
tun mukaan elinikäinen yhteinen 
"ies" ja sentähden on erittäin tär-
keää, että saamme Jumalan joh-
dattaman sopivan aviopuolison, 
jotta liittomme voisi olla mahdol-
lisimman kestävä, sopuisa ja on-
nellinen (1.Kor.7:10-11, 39).

Uskova saa avioitua vain
uskovan kanssa

"Älkää antautuko kantamaan 
vierasta iestä yhdessä uskottomi-
en kanssa; sillä mitä yhteistä on 
vanhurskaudella ja vääryydellä? 
Tai mitä yhteyttä on valkeudella 
ja pimeydellä? Ja miten sopivat 
yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä 
yhteistä osaa uskovaisella on us-

kottoman kanssa? Ja miten sovel-
tuvat yhteen Jumalan temppeli ja 
epäjumalat? Sillä me olemme elä-
vän Jumalan temppeli, niinkuin 
Jumala on sanonut: 'Minä olen 
heissä asuva ja vaeltava heidän 
keskellään ja oleva heidän Juma-
lansa, ja he ovat minun kansani'." 
(2.Kor.6:14-16).   

Jumala varoitti Israelin kansaa 
Mooseksen kautta avioitumasta 
pakanakansojen tyttärien ja poi-
kien kanssa, etteivät ne viettelisi 
israelilaisia luopumaan Herras-
ta, Jumalastaan (5.Moos.7:1-4). 
Tämä varoitus ei ollut turha. 
Esimerkkinä siitä on kuningas 
Salomo, joka avioitui pakana-
kansojen tyttärien kanssa ja ne 
viettelivät Salomon palvelemaan 
pa¬kanakansojen epäjumalia 
(1.Kun.11:1-13). Herra vihastui 
Salomoon ja rankaisi israelilaisia 
vielä seuraavienkin sukupolvien 
aikana, kun luopumus lähti liik-
keelle, niin että Israelin kansa ha-
josi ja tuli sisällissotia vuosikym-
meniksi. 

Vanhan liiton päivien tapahtu-
mat Jumalan omaisuuskansan 
keskuudessa ovat varoittavana 
esimerkkinä uuden liiton usko-
ville (1.Kor.10:1-11). Uuden liiton 
uskoviakin kielletään kantamasta 
vierasta iestä yhdessä uskottomi-
en kanssa. Avioliitto on kaikkein 
pitkäaikaisin yhteinen "ies", sillä 
se on Raamatun mukaan eliniän 
kestävä, eikä uskovan tule tahal-
laan rikkoa Jumalan Sanan selviä 
ohjeita tällä alueella, sillä se tuo 
vain kirousta ja luopumusta elä-
mään. Monet uskovat vastoin 
Sanan ohjeita avioituvat uskot-
toman kanssa (yleensä siksi, että 
eivät jaksa odottaa Jumalan vas-
tausta), kuvitellen voittavansa 
uskottoman puolisonsa Herralle 
avioliiton kautta. Lähes kaikissa 
tapauksissa, koska Jumalan siu-
naus puuttuu tottelemattomuu-
den tähden, käy päinvastoin, niin 
että uskovainenkin joutuu luopu-
muksen tilaan. Ja vaikka ei jou-
tuisikaan, niin usein avioliitosta 
muodostuu myöhemmin katkera 
oppitunti uskovalle, koska ei to-
tellut Jumalan Sanaa.

Jos joissakin harvoissa tapauksis-
sa uskomaton on tullut uskoon, 
se on pelkää Jumalan suurta ar-

moa (silloin uskova yleensä on 
ollut tietämätön Raamatun oh-
jeesta avioituessaan), eikä muu-
ta muuksi Jumalan Sanan selvää 
ohjetta.  
 
Vihkiminen ja hääjuhla

"Ja Iisak vei Rebekan äitinsä Saa-
ran majaan ja otti hänet luokseen, 
ja hänestä tuli hänen vaimonsa, 
ja hän rakasti häntä.  Niin Iisak 
sai lohdutuksen äitinsä kuoltua" 
(1.Moos.24:67).

"Ja kolmantena päivänä oli häät 
Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen 
äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja 
hänen opetuslapsensa olivat kut-
sutut häihin" (Joh.2:1-2).

Kun Iisak avioitui, Raamattu mai-
nitsee vain, että Iisak vei Rebe-
kan telttaansa ja otti hänet vai-
mokseen. Jotkut uskovaiset ovat 
tämän perusteella vetäneet sen 
hätäisen johtopäätöksen, että mi-
tään vihkimistä ja häitä ei tarvita, 
riittää kun vie naisen asuntoon-
sa ja ottaa hänet vaimokseen. 
Tämä ajattelutapa on valitetta-
vasti yleistymässä myös uskovan 
nimeä kantavien joukossa tänä 
avoliittojen aikakautena pahan ja 
avionrikkojan sukupolven keskel-
lä (Mat.12:39). 

Vaikka Iisakin tapauksessa ei ker-
rotakaan hääjuhlasta ja vihkimi-
sestä, on se kuitenkin raamatulli-
nen tapa kautta vanhan ja uuden 
liiton kirjoitusten. Uskovan ei tule 
noudattaa tämän maailman ju-
malattomia tapoja ja synnillistä 
elämää löyhine avoliittoineen ja 
avioeroineen, vaan mennä avio-
liittoon Jumalan Sanan ohjeita 
ja tapoja noudattaen. Vaikka ei 
haluaisikaan järjestää suuria hää-
juhlia, on kuitenkin syytä mennä 
sillä tavoin naimisiin, että Jeshua 
on mukana siunaamassa aviolii-
ton, kuten Galilean Kaanassa ja 
Jeshuan opetuslapset häävierai-
na todistamassa. Kun avioliitto 
aloitetaan raamatullisia tapoja 
noudattaen ja ennenkaikkea Her-
ran siunaamana, on tästä eliniän 
kestävästä liitosta mahdollisuus 
tulla siunausrikas. 

Jumalan asettama perheen
”komentojärjestys”

"Mutta minä tahdon, että te tie-
dätte sen, että Kristus on jokaisen 
miehen pää ja että mies on vai-
mon pää ja että Jumala on Kris-
tuksen pää" (1.Kor.11:3).

"Samoin te miehet, eläkää tai-
dollisesti kukin vaimonne kanssa, 
niinkuin heikomman astian kans-
sa, ja osoittakaa heille kunnioitus-
ta, koska he ovat elämän armon 
perillisiä niinkuin tekin; ettei-
vät teidän rukouksenne estyisi" 
(1.Piet.3:7).

"Lapset, olkaa vanhemmillenne 
kuuliaiset Herrassa, sillä se on oi-
kein. 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' - 
tämä on ensimmäinen käsky, jota 
seuraa lupaus - 'että menestyisit 
ja kauan eläisit maan päällä'. Ja 
te isät, älkää kiihoittako lapsianne 
vihaan, vaan kasvatta¬kaa hei-
tä Herran kurissa ja nuhteessa" 
(Efes.6:1-4).

"Jos hän ottaa itsellensä toisen 
vaimon, niin älköön vähentäkö 
ensimmäiseltä tämän ravintoa, 
vaatetusta ja aviollista oikeutta. 
Jos hän ei tee hänelle näitä kol-
mea, niin lähteköön vaimo pois 
maksutta ja rahakorvauksetta" 
(2.Moos.21:10-11).

"Mutta jos joku ei pidä huolta 
omaisistaan ja varsinkaan ei per-
hekuntalaisistaan, niin hän on 
kieltänyt uskon ja on uskotonta 
pahempi" (1.Tim.5:8).

Jumala on Messiaan pää, Messias 
on miehen pää ja mies on vaimon 
pää. Paavali esittää kirjeessään 
korinttolaisille tämän selkeän 
jumalallisen "komentojärjestyk-
sen". Jos noudatamme sitä ja 
ennenkaikkea annamme Herran 
Jeshuan olla miehen ja samalla 
koko perheen pää ja Herra, säilyy 
sopu, siunaus, onni ja perherau-
ha hyvin kodissa. Paavalin oh-
jeen mukaan naimisissa olevien 
naisten tulee pitää pää peitetty-
nä rukoiltaessa ja profetoitaes-
sa, vallanalaisuuden merkkinä 
(1.Kor.11:1-10).
Miehelle kuuluu päävastuu per-
heen elättämisestä ja huolen-
pidosta, mutta tietenkin myös 
vaimot voivat osallistua siihen. 
Miehen tulee rakastaa ja kohdel-
la vaimoaan hyvin, etteivät ru-
koukset estyisi. Lasten tulee olla 
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kuuliaisia vanhemmilleen ja van-
hempien tulee kasvattaa lapsensa 
Herran kurissa ja nuhteessa, joka 
ei tarkoita vihassa tapahtuvaa 
kuria, vaan rakkaudessa tapahtu-
vaa ohjausta. Valitettavasti vain 
elämme lopun ajassa, jossa mo-
net lapset eivät kunnioita ja tot-
tele vanhempiaan eikä muitakaan 
auktoriteetteja (2.Tim.3:1-5). Ai-
kuisten lasten velvollisuutena on 
vanhemmistaan huolehtiminen 
(1.Tim.5:4). Oikein ymmärretty 
"komento¬järjestys" perheessä ei 
ole tyranniaa, vaan rakkaudessa 
tapahtuvaa Jumalan Sanan hyvi-
en ohjeiden noudattamista, jot-
ka tuovat siunauksen. Kapinointi 
Jumalan säätämiä ohjeita ja jär-
jestystä vastaan on tuonut ja tuo 
vain kirousta ja rikkinäisiä koteja.    

Abortti on murha

"Jos miehet tappelevat keskenän-
sä ja loukkaavat raskasta vaimoa, 
niin että hän synnyttää kesken, 
mutta vahinkoa ei tapahdu, niin 
sakotettakoon syyllistä vaimon 
miehen vaatimuksen ja riidan-
ratkaisijan harkinnan mukaan. 
Mutta jos vahinko tapahtuu, niin 
annettakoon henki hengestä" 
(2.Moos.21:22-23).

"Jo ennenkuin minä valmistin si-
nut äidin kohdussa, minä sinut 
tunsin, jo ennenkuin sinä äidistä 
synnyit, minä sinut pyhitin; minä 
asetin sinut kansojen profeetak-
si" (Jer.1:5). 

Jumala tuntee ihmisen elämän jo 
ennen hänen syntymäänsä. Jo sil-
loin, kun ihminen kehittyy raskaa-
na olevan naisen kohdussa, on 
hän elävä, olemassaoleva olento, 
Jumalan edessä (Ps.139:13-16). 
Mooseksen lain ohjeista käy sel-
västi ilmi, että sikiön elämä on 
Jumalalle samanarvoinen kuin 
muidenkin ihmisten elämä. Tätä 
taustaa vasten nykyajan langen-
neen ihmiskunnan hyväksymä 
abortti on murha Jumalan edes-
sä. Menneinä aikoina pakanal-
lisissa kulttuureissa uhrattiin 
lapsia polttouhrina Molokille 
(3.Moos.18:21). Jumala varoitti 
tästä pakanallisesta epäjumalan-
palvonnasta israelilaisia ankaras-
ti, jopa kuolemanrangaistuksen 
uhalla (3.Moos.20:1-5; Jer.7:31). 

Nykyajan turmeltuneen ihmis-
kunnan ja jopa kristillisiksi itseään 
kutsuvien valtioiden keskuudessa 
uhrataan tuhansittain lapsia tälle 
Molokin alttarille vapaiden abort-
tien muodossa.

Turmeltunut moraali ja vapaat 
sukupuolisuhteet ovat johtaneet 
siihen, että Suomessakin aborttia 
käytetään jopa viimeisenä ehkäi-
sykeinona, kun ei toivottu raska-
us on tapahtunut. Tämä jatkuva 
tuhansien lasten murhaaminen 
tulee aikanaan tuottamaan Ju-
malan vihan ja rangaistuksen 
turmeltuneiden yhteiskuntien 
ylle, muiden syntien ohella. Us-
kovien tulee tässäkin asiassa pi-
tää yllä raamatullinen moraali, 
eikä suostua abortteihin. Ainoas-
taan silloin, kun erittäin painavat 
lääketieteelliset syyt puoltavat 
aborttia, voidaan se hyväksyä. 
Raamattuun pitäytyvien lääkärei-
den tulkinnan mukaan tällainen 
tapaus on kyseessä lähinnä sil-
loin, kun äidin henki on vaarassa. 
Tällöin, jos on pakko valita, sääs-
tetään mieluummin äidin henki. 
Kaikissa muissa, paitsi tällaisissa 
pakottavissa tapauksissa, aborttia 
ei tule hyväksyä.

Moniavioisuus

"Älköönkä hän ottako itsellen-
sä monta vaimoa, ettei hänen 
sydämensä luopuisi pois; äl-
köönkä hän kootko itsellensä 
ylen paljon hopeata ja kultaa" 
(5.Moos.17:17).

"Varma on tämä sana: jos joku 
pyrkii seurakunnan kaitsijan vir-
kaan, niin hän haluaa jaloon toi-
meen. Niin tulee siis seurakunnan 
kaitsijan olla nuhteeton, yhden 
vaimon mies, raitis, maltillinen, 
säädyllinen, vieraanvarainen, tai-
tava opettamaan..." (1.Tim.3:1-
2).

”Seurakuntapalvelija (diakoni) 
olkoon yhden vaimon mies, lap-
sensa ja kotinsa hyvin hallitseva” 
(1.Tim.3:12).

"Minä jätin sinut Kreettaan sitä 
varten, että järjestäisit, mitä vielä 
jäi järjestämättä, ja että asettaisit, 
niinkuin minä sinulle määräsin, 
joka kaupunkiin vanhimmat, jos 

missä olisi joku nuhteeton, yhden 
vaimon mies..." (Tiitus.1:5-6).

"Sillä mistä tiedät, vaimo, voit-
ko pelastaa miehesi? Tai mistä 
tiedät, mies, voitko pelastaa vai-
mosi? Vaeltakoon vain kukin sen 
mukaan, kuin Herra on hänelle 
hänen osansa antanut, ja siinä 
asemassa, missä hänet Jumala 
on kutsunut; näin minä säädän 
kaikissa seurakunnissa. Jos joku 
on kutsuttu ympärileikattuna, äl-
köön hän pyrkikö ympärileikkaa-
mattomaksi; jos joku on kutsuttu 
ympärileikkaamatonna, älköön 
ympärileikkauttako itseään. Ei 
ympärileikkaus ole mitään, eikä 
ympärileikkaamattomuus ole mi-
tään, vaan Jumalan käskyjen pitä-
minen. Pysyköön kukin siinä ase-
massa, missä hänet on kutsuttu" 
(1.Kor.7:16-20).  
     
Kun Jumala loi Adamin, Hän antoi 
hänelle vaimoksi yhden naisen, 
Eevan. Yksiavioisuus oli luomi-
sen jäljiltä Jumalan alkuperäinen 
tarkoitus ihmisiin nähden. Syn-
tiinlankeemuksen jälkeen Kainin 
sukuun kuuluva Lemek aloitti 
moniavioisuuden, ottamalla kak-
si vaimoa (1.Moos.4:19). Vanhan 
liiton päivinä Herra sieti ja salli 
moniavioisuuden, jopa vanhan 
liiton pyhien keskuudessa, mutta 
samalla Hän varoitti Israelin ku-
ninkaita monista vaimoista, ett-
eivät ne houkuttelisi heitä luopu-
mukseen. Tämä varoitus toteutui 
Salomon kohdalla, jonka monet 
pakanalliset vaimot saivat kunin-
kaan luopumukseen elävästä Isra-
elin Jumalasta (1.Kun.11:1-9).

Uuden liiton puolella Jeshua pa-
lautti avioliiton Jumalan tarkoit-
tamaan alkuperäiseen järjestyk-
seen, kuten evankeliumeista käy 
ilmi (Mat.19:1-12; Mark.10:1-12). 
Uuden liiton puolella Jumalan 
Sana puhuu aviopuolisosta aina 
yksikössä, missään ei ilmene 
moniavioisuuden suosimista tai 
hyväksymistä uskovien keskuu-
dessa. Paimenkirjeissään apostoli 
Paavali jopa määrittelee selkeästi, 
että seurakunnan paimen eli kait-
sija eli vanhin ei voi olla moniavi-
oinen, vaan yhden vaimon mies. 
(Samoin seurakunta-palvelijat 
eli diakonit). Lähi-Idässä tuohon 
aikaan ja vielä nykyäänkin, mo-

niavioisuus oli tavallinen asia, 
mutta seurakunnan kaitsijaksi 
sellainen ei kelpaa, koska se on 
Jumalan alkuperäisen luomistyön 
vastaista (Joissakin piireissä yh-
den vaimon miestä sovelletaan 
eronneisiin, mutta se ei ole ko. 
kohdan tarkoitus, vaan moniavi-
oisuuden estäminen seurakun-
nassa ja vanhimman ja diakonin 
tulee olla siitä esikuva).

Kuinka sitten menetellään, jos 
jossakin Afrikassa tai islamilai-
sessa maassa joku moniavioinen 
mies tulee uskoon? Tämän kysy-
myksen eteen lähetystyöntekijät 
joutuvat monta kertaa. Joskus on-
gelma on pyritty hoitamaan siten, 
että esim. tällainen moniavioinen 
uskoon tullut heimopäällikkö on 
valinnut yhden vaimon, jonka 
kanssa hän elää yhdessä ja toisiin 
ns. sivuvaimoihin nähden säilyy 
elatusvelvollisuus.

Mielestäni tämä on kuitenkin te-
kopyhää, sillä mitä se hyödyttää 
yrittää muuttaa olemassa olevia 
tosiasioita tässä tilanteessa. Kun 
Paavali puhuu ensimmäisen Ko-
rinttolaiskirjeen seitsemännessä 
luvussa avioliittoon liittyvistä asi-
oista, hän mainitsee, että kunkin 
tulee pysyä siinä asemassa, kuin 
hänet on kutsuttu uskon tielle. 
Mielestäni tämä merkitsee sitä, 
että jos esim. joku afrikkalainen 
heimopäällikkö on kutsuttu uskon 
tielle moniavioisena, niin pysy-
köön hän moniavioisena elämän-
sä loppuun saakka vaimoinen ja 
monine lapsineen, mutta seura-
kunnan vanhimman eli kaitsijan 
toimeen hän ei ole sovelias. 
Lisäksi opetettakoon hänen jäl-
keläisilleen ja kaikille muillekin 
tietämättömille Jumalan Sanan 
mukainen yksiavioisuuden tie uu-
dessa liitossa.

Avioero

"Jos joku ottaa vaimon ja nai hä-
net ja vaimo ei enää häntä mielly-
tä, sentähden että mies on tavan-
nut hänessä jotakin häpeällistä, 
ja hän kirjoittaa hänelle erokirjan 
ja antaa sen hänen käteensä ja 
lähettää hänet pois talostaan, 
ja jos nainen sitten, lähdettyään 
hänen talostaan, menee ja jou-
tuu toisen miehen vaimoksi, ja 
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myöskin tämä toinen mies hylkii 
häntä ja kirjoittaa hänelle erokir-
jan ja antaa sen hänen käteensä 
ja lähettää hänet pois talostaan, 
tai jos tämä toinen mies, joka on 
ottanut hänet vaimokseen, kuo-
lee, älköön hänen ensimmäinen 
miehensä, joka lähetti hänet pois, 
ottako häntä uudestaan vaimok-
seen, sittenkuin tämä on tullut 
saastutetuksi, sillä se olisi kauhis-
tus Herran edessä" (5.Moos.24:1-
4).

"Jos hän ottaa itselleen toisen 
vaimon, niin älköön vähentäkö 
ensimmäiseltä tämän ravintoa, 
vaatetusta ja aviollista oikeutta. 
Jos hän ei tee hänelle näitä kol-
mea, niin lähteköön vaimo pois 
maksutta ja rahakorvauksetta" 
(2.Moos.21:10-11).

"Ja toiseksi te olette tehneet tä-
män: olette saattaneet Herran 
alttarin peitetyksi kyynelillä ja 
itkulla ja huokauksilla, niin ettei 
hän enää käänny uhrilahjojenne 
puoleen eikä mielisty ottamaan 
mitään teidän kädestänne. Mutta 
te sanotte: 'Minkätähden niin?' 
Sentähden, että Herra on todis-
taja sinun ja sinun nuoruutesi 
vaimon välillä, jolle sinä olet ol-
lut uskoton, vaikka hän on sinun 
puolisosi, sinun aviovaimosi. Niin 
ei tee yksikään, jolla on jäännös-
kään Hengestä.' Mutta kuinkas 
se yksi - ?' Hän pyrki saamaan 
Jumalan lupaamia jälkeläisiä. - 
Ottakaa siis vaari hengestänne 
älkääkä olko uskottomat nuoruu-
tenne vaimolle. Sillä minä vihaan 
hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin 
Jumala, ja sitä, joka verhoaa vaat-
teensa vääryydellä, sanoo Herra 
Sebaot. Siis ottakaa vaari henges-
tänne älkääkö olko uskottomat" 
(Mal.2:13-16).

"Ja fariseuksia tuli hänen luok-
sensa, ja he kiusasivat häntä sa-
noen: 'Onko miehen lupa hyljätä 
vaimonsa mistä syystä tahansa?' 
Hän vastasi ja sanoi: 'Ettekö ole 
lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi 
heidät mieheksi ja naiseksi' ja 
sanoi: 'Sentähden mies luopu-
koon isästänsä ja äidistänsä ja 
liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi 
tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät 
he enää ole kaksi, vaan yksi liha. 
Minkä siis Jumala on yhdistänyt, 
sitä älköön ihminen erottako.' 

He sanoivat hänelle: 'Miksi sitten 
Mooses käski antaa erokirjan ja 
hyljätä hänet?' Hän sanoi heille: 
’Teidän sydämenne kovuuden 
tähden Mooses salli teidän hyljä-
tä vaimonne, mutta alusta ei niin 
ollut. Mutta minä sanon teille: 
joka hylkää vaimonsa muun kuin 
huoruuden tähden ja nai toisen, 
se tekee huorin; ja joka nai hyljä-
tyn, se tekee huorin'." (Mat.19:3-
9).

"Vai ettekö tiedä, veljet - minä 
puhun lain tunteville - että laki 
vallitsee ihmistä, niin kauan kuin 
hän elää? Niinpä sitoo laki naidun 
vaimon hänen elossa olevaan 
mieheensä; mutta jos mies kuo-
lee, on vaimo irti tästä miehen 
laista. Sentähden hän saa avion-
rikkojan nimen, jos miehensä elä-
essä antautuu toiselle miehelle; 
mutta jos mies kuolee, on hän va-
paa siitä laista, niin ettei hän ole 
avionrikkoja, jos menee toiselle 
miehelle" (Room.7:1-3).

"Mutta naimisissa oleville minä 
julistan, en kuitenkaan minä, 
vaan Herra, ettei vaimo saa erota 
miehestään; mutta jos hän ero-
aa, niin pysyköön naimatonna tai 
sopikoon miehensä kanssa; eikä 
mies saa hyljätä vaimoansa. Mut-
ta muille sanon minä, eikä Herra: 
jos jollakin veljellä on vaimo, joka 
ei usko, ja tämä suostuu asumaan 
hänen kanssaan, niin älköön mies 
häntä hyljätkö; samoin älköön 
vaimokaan, jos hänellä on mies, 
joka ei usko, ja tämä suostuu 
asumaan hänen kanssaan, hyl-
jätkö miestänsä. Sillä mies, joka 
ei usko, on pyhitetty vaimonsa 
kautta, ja vaimo, joka ei usko, on 
pyhitetty miehensä, uskonveljen, 
kautta; muutoinhan teidän lap-
senne olisivat saastaisia, mutta 
nyt he ovat pyhiä. Mutta jos se, 
joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; 
veli ja sisar eivät ole semmoisissa 
tapauksissa orjuutetut; sillä rau-
haan on Jumala  teidät kutsunut" 
(1.Kor¬.7:8-15).

Jumalan tahto on, että ihmiset 
eläisivät hänen yhteydessään 
Jeshuan kautta, pyytäisivät joh-
datuksen aviopuolison saamiseen 
Jumalalta ja eläisivät avioliitossa 
yhdessä uskossa Jumalaa palvel-
len elämänsä loppuun saakka, 
kunnes kuolema erottaa. Tämä on 

Jumalan Sanan mukainen ihanne 
avioliittoon nähden. Valitettavasti 
vain on niin, että kun synnin täh-
den ihmiskunta on luopunut rak-
kauden ja totuuden periaatteesta 
ja ihanteesta, avioliitot epäon-
nistuvat ja tulee avioeroja. Tämä 
on erityisesti lopun ajan vitsaus 
pahan ja avionrikkojan sukupol-
ven keskuudessa, jossa erotaan ja 
vaihdetaan aviopuolisoa niinkuin 
auton vuosimallia. Jumalan Sanaa 
kunnioittavat uskovat eivät kui-
tenkaan saa mennä tämän luo-
pumuksen virran mukana, vaan 
meidän on noudatettava Jumalan 
Sanan hyviä ohjeita näissäkin vai-
keissa asioissa.

Vanhan liiton päivinä Juma-
la määräsi, että jos mies ma-
kasi neitsyen, hänen oli otet-
tava tämä vaimokseen, eikä 
saanut hylätä koko elinaikanansa 
(2.Moos.22:16; 5.Moos.22:28-
29). Mooseksen laissa kuitenkin 
sallittiin miehen hylätä vaimonsa 
ja ottaa avioero, jos tässä tavat-
tiin jotakin häpeällistä. Vaimolla 
oli oikeus ottaa avioero, jos mies 
otti toisen vaimon, eikä enää sen 
jälkeen huolehtinut ensimmäisen 
vaimon vaatteista, elatuksesta ja 
aviollisesta oikeudesta. Mitä sit-
ten pidettiin häpeällisenä syynä 
vaimossa, joka oikeutti miehen 
avioeroon? Kuuluisilla rabbeil-
la Shammailla ja Hillelillä, jotka 
elivät Jeshuaa edeltävän suku-
polven aikana, oli kaksi täysin 
toisistaan poikkeavaa tulkintaa. 
Shammain mukaan mies ei voi-
nut erota vaimostaan, ellei hä-
nestä löydetty jotakin siveetöntä 
tai epäpuhdasta (esim. jos vaimo 
ei ollutkaan neitsyt), mutta Hil-
lelin mukaan mies saattoi erota 
vaimostaan jopa siitä syystä, että 
hän poltti ruoan. 

Vapaamielinen hilleliläinen tul-
kinta oli saanut paljon jalansijaa 
Jeshuan aikaisen sukupolven juu-
talaisten keskuudessa, niin että 
monet ottivat eron hyvin mität-
tömistä syistä, jos vaimo ei sat-
tunut miestä miellyttämään tai 
mies halusi itselleen nuoremman 
vaimon. Tämä avioeroja suosiva 
vapaamielinen tulkinta Moosek-
sen lain määräyksestä oli toki 
olemassa jo ennen Hillelin aikaa, 
sillä Malakian kautta Herra nuhte-
lee israelilaisia siitä, että he ovat 

uskottomia nuoruutensa vaimolle 
ja hylkäävät hänet ja näin peittä-
vät Jumalan alttarin kyynelillä. Ju-
malan Sana Malakian kautta yksi-
selitteisesti tuomitsee tälläisen 
hilleliläisen vapaamielisen avio-
eron tulkinnan. Yksikään, jolla on 
jäännöskin Jumalan Hengestä, ei 
voi näin menetellä ja kevytmieli-
sesti ja kovasydämisesti hylätä 
aviopuolisoansa, sillä Herra vihaa 
tällaista hylkäämistä.

Jumalaa pelkäävät juutalaiset 
eivät luonnollisestikaan mene-
telleet näin kovasydämisesti 
aviopuolisoaan kohtaan, vaan 
noudattivat rabbi Shammain an-
karampaa tulkintaa Mooseksen 
lain avioerosäädöksestä. Hyvänä 
esimerkkinä tästä on hurskaiden 
Joosefin ja Marian (hepr. Mirjam) 
tapaus, sillä kun Joosefille kihlat-
tu Maria tuli raskaaksi Pyhästä 
Hengestä ja odotti Jeshua-lasta, 
Joosef aikoi salassa hylätä hänet 
(Mat.1:18-25). Joosef sai kuiten-
kin tietää Marian odottavan Mes-
siasta, eikä näinollen hylännyt 
häntä.

Matteuksen evankeliumin kerto-
muksesta käy ilmi, että fariseuk-
set tulivat kiusaamaan Jeshuaa 
avioerotulkintakysymyksellä. 
Heidän kysymyksensä lähtökohta 
oli vapaamielinen hilleliläinen tul-
kinta: "Onko miehen lupa hyljätä 
vaimonsa mistä syystä tahansa?" 
Jeshua vastauksessaan tyrmäsi 
ankarasti Jumalaa vihastuttaneen 
kovasydämisen hilleliläisen tul-
kinnan ja yhtyi ankaraan Sham-
main tulkintaan, sanoessaan: 
"Joka hylkää vaimonsa muun kuin 
huoruuden tähden ja nai toisen, 
se tekee huorin; ja joka nai hyljä-
tyn, se tekee huorin." Jeshua salli 
avioeron ja toisen puolison otta-
misen shammailaisen tulkinnan 
mukaan vain huoruuden tähden. 

On kuitenkin huomattava, että 
siinäkään tapauksessa, että avio-
puoliso tekee huorin, ei ole pakko 
ottaa avioeroa, vaikka onkin lupa 
siihen. Jeshua itse armahti avio-
rikoksesta kiinniotetun naisen, 
antoi anteeksi ja kehotti häntä 
elämään jatkossa ilman syntiä 
(Joh.8:1-12). Monissa tapauksissa 
armo ja anteeksiantamus on pe-
lastanut avioliiton jopa näin vai-
keasta kriisistä, mutta edellytys 
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tietenkin on, että jatkossa eletään 
parannuksen tiellä. 

Myös apostoli Paavali käsittelee 
avioliittoasioita ensimmäisen Ko-
rinttolaiskirjeen seitsemännessä 
luvussa. Siinä hän ensinnäkin 
toteaa, että mies ei saa hyljätä 
vaimoansa, eikä vaimo erota mie-
hestänsä, koska tämä on Jumalan 
tahdon mukainen ihanne avioliit-
toon nähden, jonka tulisi kestää 
kuolemaan saakka. Sellaisessa-
kaan tilanteessa, jossa toinen 
puoliso avioliiton aikana on tullut 
uskoon ja uskosta osaton puoliso 
suostuu asumaan yhdessä usko-
van kanssa, ei saa ottaa avioeroa, 
mutta jos uskosta osaton puoliso 
vaatii avioeroa, on uskovaisella 
täysi vapaus eroon.

Uudelleen avioituminen

"Joka hylkää vaimonsa muun kuin 
huoruuden tähden ja nai toisen, 
se tekee huorin; ja joka nai hyljä-
tyn, se tekee huorin" (Mat.19:9).

”Naimattomille ja leskille (kreik.
UT: kherais) minä taas sanon: 
heille on hyvä, jos pysyvät sellai-
sina kuin minäkin; mutta jos eivät 
voi itseään hillitä, niin menkööt 
naimisiin; sillä parempi on nai-
da kuin palaa. Mutta naimisissa 
oleville (kreik.UT: gegamekosin) 
minä julistan, en kuitenkaan 
minä, vaan Herra, ettei vaimo saa 
erota miehestään; mutta jos hän 
eroaa, niin pysyköön naimatonna 
(kreik. UT: agamos)  tai sopikoon 
miehensä kanssa; eikä mies saa 
hyljätä vaimoansa” (1.Kor.7:8-
11).

"Vaimo on sidottu, niin kauan 
kuin hänen miehensä elää, mut-
ta jos mies kuolee, on hän va-
paa menemään naimisiin, kenen 
kanssa tahtoo, kunhan se vain 
tapahtuu Herrassa...Mutta jos se, 
joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; 
veli ja sisar eivät ole semmoisissa 
tapauksissa orjuutetut; sillä rau-
haan on Jumala teidät kutsunut. 
Sillä mistä tiedät vaimo, voitko 
pelastaa miehesi? Tai mistä tie-
dät, mies, voitko pelastaa vai-
mosi?...Jos olet sidottu vaimoon, 
älä pyydä eroa; jos et ole sidottu 
(kreik. UT: lelysai = olla erotettu 
tai päästetty; hepr.UT: נפטרת  nif-

tarta = olet erotettu tai päästetty 
tai vapautettu) vaimoon (vaimos-
ta), älä  pyydä  itsellesi  vaimoa.  
Mutta jos menetkin naimisiin, et 
syntiä tee..." (1.Kor.7:39, 15-16, 
27-28).

"Vai ettekö tiedä, etteivät väärät 
saa periä Jumalan valtakuntaa? 
Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, 
ei epäjumalanpalvelijat, ei avi-
onrikkojat, ei hekumoitsijat eikä 
miehimykset (homoseksuaalit), 
eivät varkaat, ei ahneet, ei juoma-
rit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat 
saa periä Jumalan valtakuntaa. 
Ja tuommoisia te olitte, jotkut 
teistä; mutta te olette vastaanot-
taneet peson, te olette pyhitetyt, 
te olette vanhurskautetut meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen 
nimessä ja meidän Jumalamme 
Hengessä" (1.Kor.6:9-11).
 
Raamattuun pitäytyvien uskovien 
keskuudessa vallitsee melko suuri 
yksimielisyys siitä, että Jumalan 
Sana antaa oikeuden uskovalle 
erota kahdessa edellä olleessa ta-
pauksessa: kun aviopuoliso tekee 
huorin tai uskomaton aviopuoliso 
vaatii eroa. Sensijaan siitä, saako 
eronnut avioitua uudelleen mis-
sään tapauksessa, vallitsee eri-
mielisyys. Jyrkemmän tulkinnan 
kannattajat ovat sitä mieltä, että 
eronnut ei saa avioitua missään 
tapauksessa, ennenkuin aviopuo-
liso on kuollut. Tätä perustellaan 
mm. sillä, että Paavalin opetuk-
sen mukaan avioliitto sitoo kuo-
lemaan asti ja että jos eroaa, py-
syköön naimatonna tai sopikoon 
puolisonsa kanssa.

Käsitykseni mukaan ja monen 
muunkin luotettavan Raamatun 
tulkitsijan käsityksen mukaan 
tämä ei kuitenkaan ole kokonais-
valtaisen tulkinnan periaattei-
den mukaista. Kun Jumalan Sana 
puhuu avioliiton sitovuudesta 
kuolemaan asti, se on ihanne ja 
perusperiaate, jota jokaisen tulee 
tarkoin noudattaa, mutta synnin 
tähden tähän "peruslakiin" on 
tullut "poikkeussäännöksiä" Ju-
malan Sanassa. 

Kun Raamattua tutkitaan koko-
naisvaltaisesti, voimme havaita 
jo vanhan liiton päiviltä Moo-
seksen laista, että kun avioero 

sallittiin, vaimo sai kirjallisen ero-
kirjan ja hänellä oli mahdollisuus 
avioitua toisen miehen kanssa 
(5.Moos.24:1-4; Jes.50:1; Jer.3:1, 
8) Jos toinenkin mies hylkäsi vai-
mon tai mies kuoli, ei vaimo saa-
nut palata ensimmäisen miehen 
luo, lain (Tooran) määräysten 
mukaan. Luopiovaimo Israelin 
paluu takaisin Herran luo kuiten-
kin osoittaa, että Jumalan armo ja 
anteeksiantamus on tässä asiassa 
suurempi kuin lain (Tooran) tiuk-
ka kirjain (Jer.3:1-22; Hoos.1-3). 

Uuden liiton linja on täysin joh-
donmukainen Mooseksen lain 
kanssa, sillä Jeshuan sanojen mu-
kaan huorintekemisen tapaukses-
sa on lupa erota ja mennä uudel-
leen avioon (Mat.19:3-9). Samoin 
on tilanne Paavalin opetuksen 
mukaan siinä tapauksessa, jos us-
kosta osaton puoliso vaatii eroa. 
Silloin uskovainen ei ole enää 
orjuutettu lakiin (Tooraan), joka 
sitoo avioliitossa puolison kuole-
maan saakka, vaan uskovaisella 
on siinä tilanteessa oikeus erota 
ja mennä uudelleen naimisiin, 
kunhan se vain tapahtuu Herras-
sa. Jos uskovainen passiivisena 
osapuolena tulee erotetuksi us-
kosta osattomasta aviopuolisos-
taan, joka vaatii eroa, ei uskova 
tee syntiä, jos hän tässä tilantees-
sa avioituu uudelleen uskovan 
kanssa. On kuitenkin syytä tässä 
tilanteessa olla kärsivällinen, eikä 
heti rynnätä uudelleen avioliit-
toon, vaan on parempi odottaa ja 
katsoa, jos uskosta osaton puoli-
so kenties tuleekin myöhemmin 
uskoon ja haluaa sopia puolison-
sa kanssa. Jos sensijaan uskosta 
osaton puoliso erottuaan löytää 
uuden puolison itselleen, on pa-
luun ja sovinnon tie suljettu ja us-
kovalla ei ole mitään syytä tässä 
tilanteessa odotella, jos hän halu-
aa avioitua uudelleen.

Tässä yhteydessä on syytä vielä 
tarkastella perusteellisemmin 
Paavalin tekstiä avioliittoasioista 
ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 
7. luvussa. Puhuessaan avioliit-
toasioista, Paavali käsittelee siinä 
neljää eri ryhmää:
* Parthenos eli neitsyet, jotka 
ovat täysin koskemattomia, kuten 
Raamattu edellyttää niiltä, jotka 
eivät ole koskaan olleet aviolii-

tossa (1.Kor.7:25; 2.Moos.22:16; 
5.Moos.22:23-29; Tämä ei valitet-
tavasti ole suosittu periaate nyky-
ajan maailmassa).
* Gegamekosin eli naineet, jotka 
elävät avioliitossa (1.Kor.7:10).
* Agamois eli naimattomat, jol-
la tarkoitetaan eronneita, jotka 
ovat olleet avioliitossa, mutta 
elävät eron jälkeen yksin - katso 
Paavalin oma määrittely itsestään 
(1.Kor.7:10-11).
* Kherais eli lesket, joiden puoliso 
on kuollut ja jotka elävät nyt yksin 
(1.Kor.7:8).

Teksti paljastaa myös sen tosi-
asian, että Paavali itse oli joko 
naimaton eli eronnut (agamois) 
tai sitten hän oli leski (kherais; 
1.Kor.7:8-9; Paavali siis tiesi hy-
vin myös avioliitossa elämisen ja 
ymmärsi naisia siltäkin kannalta). 
Yksi teoria on, että kun kiivas fa-
riseus ja seurakunnan vainooja 
Paavali koki dramaattisen kään-
tymyksen Damaskon tiellä, ku-
ten esim. Ap.t. 9. luku kertoo, 
ei hänen vaimonsa ja vaimonsa 
(luultavasti uskonnollinen farise-
alainen) perhe hyväksynyt sitä, 
vaan erosi Sauluksesta (katso: 
Fil.3:4-10). Paavali toteaa, että 
kyllä eronneilla (agamois) ja les-
killä (kherais), kuten hänelläkin, 
olisi oikeus mennä uudelleen nai-
misiin, mutta hän suositteli yksin 
elämistä, kuten hän teki, mutta 
jos eivät voi itseään hillitä, on pa-
rempi mennä naimisiin, kuin pa-
laa (synnissä). Myöhemmin hän 
toteaa samassa luvussa, että uu-
delleen avioituminen eron koke-
neilla ei ole synti (1.Kor.7:27-28).

Yhteenvetona tästä voidaan vielä 
todeta sekä vanhan että uuden 
liiton valossa seuraavaa:
* Uskovalla on oikeus erota vain 
silloin, jos aviopuoliso tekee avio-
rikoksen tai uskosta osaton puoli-
so vaatii eroa. Muissa tapauksissa 
uskova syyllistyy avioerossaan 
aviorikokseen, josta on tehtävä 
parannus.
* Uudelleen avioituminen ei ole 
synti, mutta avioero väärin perus-
tein on synti.
* Kun Raamattu sallii avioeron, 
se sallii automaattisesti silloin 
myös uudelleen avioitumisen (ei 
pidä hätäillä, katso mitä sanottu 
edellä).
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* Eronneen ja lesken on hyvä py-
syä yksin, mutta jos ei voi itseään 
hillitä, on parempi mennä naimi-
siin.
* Avioliitto on vakava asia, joka 
on tarkoitettu elinikäiseksi ja 
meidän on tehtävä kaikkemme 
omalta puoleltamme, että se 
säilyy kuolemaan asti. Nykyinen 
”Hollywood” tyylinen elämä jat-
kuvine aviopuolison vaihtoinen 
ja ”pätkäavoliittoineen” kohtaa 
Jumalan tuomion, jos parannusta 
ei tapahdu. Kaikkein suurin kau-
histus Jumalan Sanan mukaan 
ovat ”homoseksuaaliset liitot”, 
joista tulee sama tuomio kuin 
Sodoman ja Gomorran ylle, jos ei 
tapahdu parannusta (Luuk.17:26-
30; 1.Moos.19; Hes.16:49-50; 
Room.1:18-32; 1.Kor.6:9-11; 
2.Piet.2:6-8).

Tässä yhteydessä on vielä syytä 
käsitellä tilannetta, jossa ihminen 
tulee uskoon ja hänellä on avio-
eroja ja kenties muita aviorikok-
sia (jopa homoseksuaalisia suh-

teita) takanaan. Paavali toteaa 
näistä, että jotkut meistä olimme 
tällaisia ennen, mutta nyt olem-
me vanhurskautetut Jeshuan ni-
messa ja Jumalan Hengessä. Kun 
ihminen tulee uskoon, Jumala 
antaa kaiken menneisyyden rik-
komuksineen anteeksi eikä enää 
muista meidän syntejämme ja 
pahoja tekojamme (Heb.8:12). 
Uskoon tulleen ihmisen elämäs-
sä alkaa uusi puhdas uskon tie. 
Luonnollista tietenkin on, että jos 
on mahdollista tässä tilanteessa 
sopia ja korjata virheensä ja ken-
ties jopa palauttaa eroon johta-
nut avioliitto sopuun, on uskoon 
tulleen tehtävä kaikki mahdolli-
nen sen hyväksi, että alkuperäi-
nen avioliitto eheytyisi (jos se on 
mahdollista). 

Jumala on armollinen Jumala ja 
Hän antaa anteeksi kaikki synnit 
ja jopa aviorikokset ja murhat, 
jos vain teemme rehellisen ja 
vilpittömän parannuksen, kuten 
Daavidin esimerkki Batseban 

tapauksessa osoittaa (2.Sam.11-
12). Kun Herra antaa anteeksi, ei 
ihmisilläkään ole oikeutta syytellä 
parannuksen tehnyttä. On vain 
muistettava Herramme sanat: 
"Mene, äläkä tästedes syntiä tee" 
(Joh.8:11).

Iankaikkisuudessa yksi
Jumalan perhe

"Jeesus vastasi ja sanoi heille: 
'Te eksytte, koska ette tunne kir-
joituksia ettekä Jumalan voimaa. 
Sillä ylösnousemuksessa ei naida 
eikä mennä miehelle; vaan he 
ovat niinkuin enkelit taivaassa" 
(Mat.22:29-30).

"Sillä jokainen, joka tekee minun 
taivaallisen Isäni tahdon, on mi-
nun veljeni ja sisareni ja äitini" 
(Mat.12:50).

Kun saddukeukset aikoinaan ky-
selivät kiusaten Jeshualta, että 
kenen puolisoksi joutuu ylös-
nousemuksessa nainen, joka oli 

ollut seitsemän miehen vaimona 
eläessään, osoitti Herra vastauk-
sessaan, että avioliittoinstituutio 
on tarkoitettu tässä muodossaan 
vain maan päälle. Tulevassa tai-
vaallisessa olotilassa ei avioliit-
toinstituutio ole enää voimas-
sa, vaan uskovat, jotka maan 
päällä ovat totelleet taivaallisen 
Isän tahtoa, tulevat olemaan 
yhtä suurta Jumalan perhettä 
(Efes.2:19).

Taivaallisessa olotilassa avioliiton 
siteet tai lihallisen sukulaisuuden 
siteet eivät enää ole voimassa, 
vaan hengellisen olotilan mukai-
set taivaalliset siteet. Luonnollista 
tietenkin on, että jos aviopuolisot 
ja perheen jäsenet ovat yhdessä 
maan päällä palvelleet Jumalaa, 
saavat he taivaallisessa olotilas-
sakin yhdessä palvella kirkkau-
dessa ja täydellisessä autuudessa 
Jumalaa.

www.israel-apu.fi

**********

Kuva: Markus Nurmesniemi
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Kirjoittaneet:
Clifford Denton ja Dave Hilsley

Luomakunnan Herra on antanut 
meille useiden profeettojensa 
kautta monia eri näkymiä paluu-
taan edeltävistä ajoista. Jotkut 
kuvaukset tuntuvat selvemmiltä 
ja täydellisemmiltä kuin toiset, 
mutta Jumalan Sana on katsonut 
hyväksi ottaa ne kaikki mukaan 
meidän hyväksemme ja opiksem-
me. Kun Herra paljastaa meille 
jotain Sanassaan, Hänellä on tiet-
ty tarkoitus; silti Hän on valinnut 
kertoa meille vain osia tarinasta.

Kaiken lisäksi Hän on valinnut pal-
jastaa tarkoituksensa usein pro-
feettojen salaperäisellä kielellä; 
sen sijaan että Hän olisi kuvannut 
tapahtumia ja niiden seurauksia 
ihmisten näkökulmasta, Hän on 
ilmoittanut tarkoituksensa näkyi-
nä ja ilmestyksinä, jotka heijas-
tavat tapahtumien ja niiden seu-
rausten hengellistä merkitystä. 
Voidaksemme siis ymmärtää niitä 
meidän on unohdettava monet 
tieteen ja ihmisviisauden totutut 
menetelmät ja tavat ja sallittava 
Herran puhua meille niiden kaut-
ta.

Kymmenkunta meikäläistä ko-
koontui kesäkuussa 2002 kol-
meksi päiväksi Jad Hashmonaan 
tutkimaan useita profeetallisia 
Kirjoituksia. Pyysimme osallistujia 
olemaan valmiita jakamaan muil-
le sen, mitä Henki ehkä sanoisi 
heidän kauttaan. Seuraavassa on 
yhteenveto monista niistä kiin-
nostavista alueista, jotka nousivat 
esiin Kirjoituksissa olevista profe-
tioista. 

Aikajana

Esiin tuli aikataulutettu näke-
mys Herran paluuseen ja tämän 
fyysisen luomakunnan loppumi-
seen johtavista profeetallisista 

tapahtumista. Danielin, Hesekie-
lin, Sakarjan ja Matteuksen sekä 
Ilmestyskirjan tekstit asetettiin 
tälle aikajanalle osittain toistensa 
päälle menevinä tapahtumasar-
joina jokaisen lisätessä leveyttä 
ja syvyyttä jo paikallaan olevaan 
kuvaan. Profeetat tarkastelivat 
monia näistä tapahtumista tois-
tuvasti eri näkökulmista käsin, ja 
me mietimme, miten niistä voisi 
rakentaa yhtenäisen kuvan, joka 
muodostuisi kaikista niistä tapah-
tumista, jotka johtavat nykyhet-
kestä Herran paluuseen. Lähtö-
kohtana olivat tapahtumat, jotka 
liittyvät Danielin seitsemännen-
kymmenennen ”seitsemänteen”.

Useita täyttymyksiä

Käydessämme läpi eri tekstikoh-
tia huomasimme usein, että an-
nettu profeetallinen kuva saattoi 
toteutua useammassa kuin yh-
dessä historiallisessa tapahtu-
massa. ”Täydelliseen” toteutu-
miseen saattaisi sisältyä joukko 
sellaisia tapahtumia, joissa näkyy 
heijastuksia kokonaiskuvasta, ja 
jotka sitten johtavat lopulliseen ja 
täydelliseen tapahtumaan, jossa 
se, mitä oli ennalta nähty, tulisi 
täydessä voimassaan. Itse asiassa 
tämä on syklinen näkemys his-
toriasta; ja kun nämä eri syklit/
jaksot asetetaan päällekkäin his-
torian aikajanalle, olemme haas-
teen edessä: on pulmallista pan-
na historialliseen järjestykseen 
alkuperäisiä profeetallisia kuvia, 
koska meidän on valittava yksi to-
teutuminen, joka on tuon näyn/
kuvan ”historiallisesti edustava” 
toteutuminen.
 Jos tuijotamme vain yhtä monis-
ta mahdollisista toteutumisista, 
voimme joutua huomaamaan, 
että profeetallisen kuvan näen-
näinen historiallinen järjestys ei 
olekaan säilynyt mitä tulee tois-
ten kuvien moniin ”toteutumi-
siin”. 

Pystysuora aikajana

Se että emme tiedä, mitä kaikuja 
ja mistä profeetallisista kuvista 
tarkastellaan nykyiseltä historial-
liselta näköalapaikaltamme käsin, 
johtaa vaihtoehtoisiin tapoihin 
tarkastella odotettuja toteutumi-
sia. Tämän näkökannan mukaan 
otaksutaan, että vielä täyttymät-
tömiä profetian toteutumisia pi-
detään odottamassa taivaallises-
sa varastossa meidän aikajanalla 
olevan sijaintimme yläpuolella. 
Sitä mukaa kuin historian Herra 
päättää, että eri tapahtumien 
aika on tullut, niitä alkaa ”tippua” 
taivaasta aikajanalle saamaan 
täyttymyksensä.  Vielä toteutu-
mattoman täydellisen toteutumi-
sen kaikuja voi esiintyä melkein 
milloin vain, ja koska useimmat 
uskovat kautta historian koke-
vat näiden kaikujen eri asteita, 
”lopullisten” tapahtumien jär-
jestyksen tietämisestä ei ole juu-
rikaan apua. Tämän näkemyksen 
piirissä keskitytään mieluummin 
erilaisten profeetallisten kuvien 
väliseen suhteelliseen tärkeysjär-
jestykseen, sen mukaan kuin ne 
liittyvät vaellukseemme Herran 
kanssa ja valmistautumiseemme 
Hänen paluuseensa; siten me siis 
näkisimme profetoidut tapah-
tumat ikäänkuin pingotettuina 
”pystysuoraan”  tärkeysjärjestyk-
seen aikajanalla olevan sijaintim-
me yläpuolella.

Lähestyvä paluu

Herran paluun läheisyys koskee 
meitä kaikkia henkilökohtaises-
ti. Olimmepa keitä tahansa, tai 
missä tahansa kohdassa Herran 
kokonaishistoriallista aikajanaa, 
Hän voi vaatia meiltä sielumme 
minä hetkenä tahansa (ellei Hän 
ole näyttänyt meille itsellemme 
toisin).  Me, jotka palvelemme 
Häntä, tulemme olemaan Hänen 
kanssaan, kun jätämme fyysisen 

ruumiimme, ja kullekin meille 
tämä on Hänen ”paluunsa”. Tämä 
vaikuttaa vääjäämättä tapaan, 
jolla hoidamme jokapäiväisiä töi-
tämme ja asioitamme. Mutta se 
ei vastaa siihen laajempaan kysy-
mykseen, milloin voimme odot-
taa tapahtuvaksi niitä profeetalli-
sen kuvateoksen päätapahtumia, 
jotka johtavat Herran fyysiseen il-
mestymiseen ja väärän messiaan 
tuhoamiseen.

Tottelemattomuuden vaikutus

Yksi henkilö ei päässyt osallis-
tumaan kokoontumiseemme, 
mutta hän koki Herran tahtovan, 
että meidän pitäisi kiinnittää 
huomiota siihen, miten Israelin 
tottelemattomuus vaikutti hei-
dän kykyynsä vallata maa, jonka 
Herra oli luvannut antaa heille 
perinnöksi. Heidän kapinointin-
sa vuoksi osa lupauksen täytty-
myksestä lykkääntyi toistaiseksi, 
koska Herra päätti olla ajamatta 
pois maasta kansoja, jotka olivat 
jääneet sinne Joosuan kuollessa. 
(Tuomarien kirja 2:20-3:4; Joosua 
13:1-6.)

Esirukouksen vaikutus

”Mutta Mooses rukoili armoa 
Herralta… Silloin Herra katui sitä 
pahaa, jonka hän oli aikoinut 
tuottaa kansalleen” (2 Moos. 
32:11,14).
 Herra rakastaa sitä, että Häneltä 
anotaan armoa; ja jos ei ole ih-
mistä, joka sen tekisi, Hän tekee 
sen usein Itse puolestamme. ”Ja 
Hän näki, ettei ollut ketään, ja 
hän oli hämmästyksissään siitä, 
ettei ollut yhtäkään, joka olisi 
esirukoillut,” Hän ei ilahdu paho-
jen kuolemasta, joten Hänet saa 
usein perumaan Hänen ilmoitta-
mansa tuomitsemisaikomuksen 
Mooseksen esirukouksen kaltai-
sella esirukouksella. Mutta tulee 
myös aika, jolloin esirukous ei 

Uskonperheen restoraatio
Sen mukaisesti kuin profeetat ovat puhuneet

**********
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enää auta. (Jeremia 7:16; 11:14; 
14:11)

Katumuksen vaikutus

Toisin kuin Mooses, joka toimi esi-
rukoilijana Israelin puolesta, Joo-
na ei rukoillut Niiniven puolesta. 
Mutta ilman esirukoustakin kansa 
katui, ja niin Jumala ei toteutta-
nut kaupungille ilmoittamaansa 
aietta: ”Katso, neljäkymmentä 
päivää ja Niinive hävitetään.” 
”Sitten Jumala katui sitä onnetto-
muutta, minkä Hän oli ilmoittanut 
tekevänsä heille, eikä toteuttanut 
sitä.” Joona ei ollut asiasta hyvil-
lään ja niinpä häntä nuhdeltiin 
säälin puutteen johdosta. Noita ” 
neljääkymmentä päivää” ei pantu 
koskaan täytäntöön.

Yhdistelmäprofetiat

Profeetalliset kuvat eivät ole niin 
yksinkertaisia kuin miltä ne näyt-
tävät ensisilmäyksellä. Otetaan 
esimerkiksi Nebukadnessarin 
unen neliosainen kuva. Onko 
käsin koskematta veistetty kivi 
iskeytynyt jo rauta- ja savijalkoi-
hin? On ehdotettu, että sitä ei ole 
vielä tapahtunut. Kuitenkin Roo-
man fyysinen imperiumi, jota nuo 
jalat ja jalkaterät symboloivat, on 
romahtanut, samoin kuin muut-
kin kuvassa esitetyt valtakunnat.  
Mutta vaikka sanoisimme, että 
evankeliumi aiheutti Rooman tu-
houtumisen, voidaan tuskin sa-
noa, että Roomasta ei ole jäänyt 
jälkeäkään, niin kuin unessa kävi. 
Itse asiassa Kirjoitukset kertovat 
meille, että itse Babylon on säi-
lynyt hengellisessä muodossa. 
Tämä profetia voi täyttyä lopulli-
sesti vasta silloin, kun hengellinen 
Babylon hävitetään, ja ”tämän 
maailman valtakunnista on tullut 
Herramme ja Hänen Messiaansa 
kuningaskuntia.” Vuori, joksi kivi 
kasvoi, on silloin täyttävä koko 
maan.

Useampia profeetallisia
näkökulmia

Voi olla vaikeaa tehdä ero kahden 
profetian välillä, jotka kuvaavat 
samaa asiaa eri näkökulmasta, 
ja profetioiden välillä, jotka ku-
vaavat keskenään samankaltaisia, 
mutta kuitenkin täysin eri asioita. 
Profetiaa ja historiaa voi verrata 

usein sinfoniaan, joka rakentuu 
yhden teeman eri variaatioista. 
Danielin luvun 7 neljännellä pe-
dolla on esimerkiksi yksi pää, kun 
taas Ilmestyskirjan luvun 17 pe-
dolla on 7 päätä; ne muistuttavat 
kuitenkin toisiaan niin paljon ja 
niillä on näennäisesti yhtäläinen 
asema profeetallisessa historias-
sa, että me emme välitä tuosta 
eroavaisuudesta.
Ilmestyskirjassa meille kerrotaan, 
että tämä peto ”on ollut, mutta 
sitä ei enää ole… se tulee nou-
semaan”. Siksi on mahdollista 
olettaa, että Danielin kirjan kuva 
kertoo siitä, mitä on ollut. Mutta  
Ilmestyskirjan viidestä päästä sa-
notaan, että ne ovat kaatuneet; 
eikö sekin viittaa siihen, mitä 
on ollut? Voisimme sanoa, että 
Danielin kirjan peto yhdistettiin 
oman aikansa kuninkaaseen. 

Mutta jos puhumme kuningas-
kunnasta, joka ”on ollut, mutta 
ei ole enää, ja on nouseva”, sil-
loin Johanneksen saama näky ei 
koskenut hänen omaa aikaansa, 
sillä ”ei ole enää” ei ollut vielä ta-
pahtunut Roomalle. Ja jos me pu-
humme historiallisesti erillisistä 
tapahtumista, eivätkö nämä ole 
silloin erillisiä toteutumisia, joilla 
on yhteinen hengelllinen pohja?

Israel profetioissa

On olemassa profetian toteutu-
misen taso, joka liittyy Israeliin, 
mutta voi sulautua huomaamat-
tomasti Seurakuntaan liittyvään 
profetiaan. Joskus on selviä yh-
distäviä tekijöitä, kuten Messias, 
mutta nämä tekijät eivät ole aina 
yhtä selviä, esimerkiksi kun pu-
hutaan Efraimista ja ”pakanoiden 
täydestä määrästä” (Room.11:25; 
1 Moos. 48:19). Israel ja Seura-
kunta edustavat kahta eri liittoa, 
jotka ovat olemassa ja voimassa 
kahdella eri alueella; tästä huo-
limatta ne ovat osittain päällek-
käisiä joillain alueilla. Paavalin 
mainitsemassa Israelin täydelli-
sessä ennalleen asettamisessa 
(”ja koko Israel pelastuu”) toteu-
tuu täydellinen päällekkäisyys 
mitä tulee Israeliin.  Meillä on 
siis monia ennalleen asetettua 
Israelia koskevia profetioita, jotka 
ovat pohjimmiltaan totta myös 
pakanauskovien kohdalla. Sel-
laisten profetioiden suhteen on 

oltavat tarkkana, ettei niiden ni-
menomaisia juutalaisia element-
tejä tukahduteta Seurakunnalle 
annettujen lupausten kustannuk-
sella. Vaikkakaan yleensä ei ole 
mitään ongelmaa ymmärtää, 
että maanpaosta paluuta koskeva 
lupaus on tarkoitettu juutalaisel-
le kansalle, niin ilmauksen ”pa-
lauttaa ennalleen kaiken”, jonka 
Jeshua sanoi luonnehtivan Elian 
tulemista, käsitetään usein ra-
joittuvan Uuden Liiton ennalleen 
asettamiseen.

Seurakunta profetioissa

Seurakunnan näkemys profeti-
oista ei ole erityisen seurakun-
takeskeinen eikä niitä juurikaan 
tarkastella nimenomaan Israeliin 
liittyvinä. Seurakunnan ei kuiten-
kaan pitäsi jättää huomiotta eikä 
lyödä laimin sitä, miten profetiat 
koskevat Israelia, jottei se unoh-
taisi tosiasiaa, että Israel on Seu-
rakunnan esikuva/tyyppi. Paljon 
siitä, mitä profetoitiin aivan eri-
tyisesti Israelille ja Jerusalemille, 
on täyttynyt esikuvallisesti Seura-
kunnalle, ja todennäköisesti vielä 
paljon lisää on odotettavaissa 
ennen kuin Herra palaa. Ja mikä 
tärkeintä, jos Israel asetetaan 
ennalleen lopun aikana (Room. 
11:25), ja heidän ennalleen aset-
tamisensa on ”elämää kuolleista”, 
niin ne, jotka eivät ole israelilai-
sia, hyötyvät paljon ottamalla 
opikseen heidän vastarinnastaan 
”Laittomuuden Ihmistä” vastaan.

Profeetallinen aikakäsitys

Puhuessaan Herran paluusta Pie-
tari kirjoitti, että ”Herralle yksi 
päivä on kuin tuhat vuotta ja tu-
hat vuotta on kuin yksi päivä”. 
Hän viittaa erityisesti ”Herran 
päivään” tuhatvuotisena valta-
kuntana; sekä ”tulee kuin varas 
yöllä” (valtakunnan alku) että tä-
män fyysisen luomakunnan tuho-
aminen tulella (valtakunnan lop-
pu) sisältyvät tuohon ”päivään”. 
Danielin ”seitsemät” paljastuivat 
seitsemäksi vuodeksi, eikä vii-
koksi; ja me tahtoisimme ajatella, 
että hänen mainitsemansa ”aika, 
kaksi aikaa ja puoli aikaa” tarkoit-
tavat kolmea ja puolta vuotta.  
Lyhyesti sanottuna, profetioissa 
aika ei toimi aina sen mukaan 
kuin sen meidän mielestämme 

pitäisi, kun me laskeskelemme 
menneitä ja tulevia aikamääriä.

Alkamis- ja loppumisajat

Silloinkin kun me olemme var-
moja, että olemme todellakin 
tunnistaneet profetian täytty-
neeksi, tuon täyttymisen ajoit-
tamisen tulisi odottaa, kunnes 
historian tomu on laskeutunut. 
Jeremia profetoi 70 vuotta kes-
tävän maanpaon. Mutta asia ei 
ollut aivan yksinkertainen niille 
Danielin kaltaisille, jotka halusivat 
laskea, milloin paluu tapahtuisi. 
Maanpakoon lähteminen tapah-
tui useammassa aallossa, ja sieltä 
paluu tapahtui useammassa aal-
lossa. Näin jälkikäteen me voisim-
me sijoittaa paikoilleen tyydyttä-
vällä tavalla nuo 70 vuotta, mutta 
se ei olisi kiinnostanut sellaista, 
joka halusi palata täsmälleen 70 
vuoden kuluttua. Siitä ei ollut 
kyse. Sikäli kun pystymme sano-
maan, Herran tarkoitus ei ollut 
koskaan, että he palaisivat kaikki 
yhdellä kertaa tasan 70 vuoden 
kuluttua tietystä päivästä.

”Vuorijono” -tekijä

Näköalapaikaltaan tulevaisuu-
teen katselevaa profeettaa on 
joskus verrattu partiolaiseen, 
joka katselee kirkkaana päivänä 
kaukana siintäviä vuoria. Joskus 
on vaikea erottaa vuorenharjan-
netta toisesta, ja vuoria, jotka 
kaukaa katsottuna voivat näyttää 
olevan aivan lähekkäin, voi to-
dellisuudessa erottaa toisistaan 
useampikin laakso. Niinpä esi-
merkiksi Danielin kirjan luku 11 
etenee tavalla, joka saa meidät 
ajattelemaan, että Danielista on 
voinut tuntua kuin hän katselisi 
suhteellisen keskeytymätöntä ta-
pahtumaketjua.
Jälkiviisauden turvin me voimme 
kuitenkin tunnistaa pitkän histo-
riallisen tauon jakeen 36 paikkeil-
la. Entä kuka olisi arvannut, että 
ketjuun tulisi katkos 69:nnen ja 
70:nnen ”seitsemän” välille, ja se 
olisi monta kertaa pitempi kuin 
70 vuosi ”viikkoa” ?

Mitä vastaan Milloin

Kun yritämme päätellä, mitä 
Jumala on tarkoittanut välit-
täessään meille profeetallisia 
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kuvauksia tulevaisuudesta, on 
houkuttelevaa ajatella, että Hän 
tahtoo meidän olevan kekseliäitä 
ja käyttävän hyväksemme Hänen 
antamiaan osittaisia avaimia sel-
vittääksemme, milloin Herramme 
Jeshua todennäköisimmin palaisi, 
tai milloin joku muu huomattava 
lopun ajan tapahtuma mahdolli-
sesti toteutuu. Pyhät Kirjoitukset 
varoittamat meitä ryhtymästä 
sellaiseen yritykseen sanoessaan 
meille, että vain Isä tietää tarkal-
leen milloin.
Toisaalta meitä käsketään valvo-
maan ja olemaan valppaita, ettei 
se päivä yllätä meitä.  Vertaukses-
sa kymmenestä neitsyestä kaikki 
kymmenen nukahtivat. Heistä vii-
si oli kuitenkin varautunut siihen 
mahdollisuuteen, että yljän tulo 
viipyisi kauan, kun taas toiset viisi 
eivät olleet varautuneet. Viisaus 
varautua mahdolliseen viipymi-
seen erotti sisäänpääsijät niistä, 
jotka jäivät ovien ulkopuolelle. 
Tämä on esimerkki ”mitä tehdä” 
profetian suhteen, vastakohta-

naan ”milloin tehdä”, jolloin yrite-
tään olla valmiita laskeskelemalla 
yljän saapumisaikaa.

Fyysisiä ja hengellisiä
täyttymyksiä

Aina ei ole selvää, milloin profe-
tia näkee fyysisen kohteen vain 
hengellisen todellisuuden varjo-
na, tyyppinä, ja milloin se näkee 
fyysisen kohteen sellaisena kuin 
se on. Babylon on sortunut, ja Kir-
joitukset kertovat meille, että sitä 
ei rakenneta uudestaan. Babylon 
on kuitenkin näkyvästi esillä Il-
mestyskirjassa, joten päättelem-
me, että on olemassa hengellinen 
Babylon, joka on jäänyt elämään 
tuota nimeä kantanutta valtakun-
taa pitempään, ja että Ilmestys-
kirja näkee tämän hengellisen ko-
konaisuuden. Tässä tapauksessa 
meillä ei ole valinnanvaraa. Mutta 
muissa tapauksissa ei ole varmaa, 
onko silmiemme edessä hengelli-
nen vai fyysinen kokonaisuus vai 
molemmat. Rakennetaanko Roo-

ma uudelleen fyysiseksi valtakun-
naksi, vai palaako se Babylonin 
lailla vain hengellisenä kokonai-
suutena?

Sinetöidyt ja salatut

On profetioita, jotka on sine-
töity: Ilmestyskirjan seitsemän 
ukkosenjylinää ja Danielin 2300 
aamua ja iltaa ovat esimerkkejä. 
On myös asioita, jotka Jumaa on 
tehnyt, ja jotka pysyivät salattui-
na aikaisemmilla aikakausilla, mm 
Evankeliumi pakanoille. ”Salatut 
asiat kuuluvat Herralle meidän 
Jumalallemme, mutta ilmoitetut 
kuuluvat meille ja meidän lapsil-
lemme ikuisesti.” Koska on sel-
laisia asioita, joiden merkitystä 
ei ole paljastettu meille, meidän 
ei tarvitse alkaa rakentaa lopun 
ajoista kuvaa, joka osoittaisi mei-
dän tietävän kaiken.  On todella 
suuri mahdollisuus, että se mitä 
emme tiedä, muuttaa kaiken mitä 
luulemme tietävämme. ”Jos joku 
luulee tietävänsä jotain, hän ei 

vielä tiedä niin kuin hänen pitäisi 
tietää.”

Haaste

Jos profetian kenttä tai meidän 
suurenmoinen Jumalamme on 
meille uutta ja tuntematonta, 
nämä kysymykset saattavat tun-
tua pelottaviltakin. Mutta, ”Juma-
lan kunnia on salata asia, ja ku-
ninkaitten kunnia on selvittää se.”  
Jos me olemme kerran hallitseva 
Hänen kanssaan, meidän kun-
nianamme on ottaa selvää näis-
tä asioista. Älkää antako Hänen 
”päivänsä” yllättää meitä kuin 
varas yöllä; vaan pysykäämme 
johdonmukaisina ja lannistumat-
tomina halukkuudessamme astua 
sisään Pyhän Hengen profeetalli-
seen maailmaan tutkimaan näitä 
asioita.
(Tämä artikkeli julkaistiin ensim-
mäisen kerran Tishrei –sivulla 
osoitteessa  ”familyrestoration-
magazine”)

www.tishrei.org

**********

Kuva: Markus Nurmesniemi
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Teatterista kotiin
Rakennuskeskeisestä takaisin perhekeskeiseen

**********

Kuva: Tri Karl Coke, KCEA:n eli The Karl Coke Evangelistic Associatio-
nin johtaja.

Kirjoittanut: Tri Karl D. Coke

Miljoonat kristityt ovat jättäneet 
Seurakunnan vuoden 1960 jäl-
keen. Mistä syystä? Nykyajan 
Seurakunta muistuttaa enemmän 
”kreikkalaista teatteria” kuin elä-
vää organismia. Sen jäsenet ”käy-
vät” seurakunnassa, kun heidän 
pitäisi ”olla” seurakunta. Nämä 
katselijat ovat kiistojen, rahan-
keräysten ja pastorin ”näyn” tu-
kemispyrkimysten uuvuttamia. 
Useimmat kristityt haluavat vain 
päästä ”ulos” siitä kaikesta, kos-
ka he luulevat, että ei ole muuta 
vaihtoehtoa. He sulkevat seura-
kunnan oven takanaan (tarkoituk-
senaan olla enää koskaan avaa-
matta sitä) vain huomatakseen 
pian kaipaavansa ”sitä aitoa” seu-
rakuntaa. He eivät ymmärrä, että 
he ”ovat” seurakunta.
He säilyttävät uskonsa Jumalaan, 
Hänen Poikaansa Jeesukseen, 
Jumalan Sanaan ja Hänen Hen-
kensä voimaan ja harhailevat et-
sien jotain aitoa ja todellista. He 
ovat saaneet tarpeekseen siitä, 
että seurakunta kilpailee itsen-
sä kanssa. Se mitä he kaipasivat, 
oli yhteys ja suhde, ei jäsenyys. 
He kaipasivat palvelutehtävää 
ohjelmien sijaan, paimenia teat-
terinohjaajien sijaan, Raamattua 
rakennusten sijaan!

Kirjassaan Where do we go from 

here? (Miten tästä eteenpäin?) 
Ralph Neighbor sanoo: ”Kulunei-
den 35 vuoden aikana uudenlai-
nen seurakuntaelämämalli on 
levinnyt kaikkialle maailmaan. Ar-
violta jopa 75 miljoonaa ihmistä 
osallistuu ”soluseurakuntien/ ko-
tikirkko-”  toimintaan. Tämä mal-
li perustuu Apostolien tekojen 
2:42-46 mukaiselle Uuden Tes-
tamentin seurakunnan mallille.”  
Kyse ei ole siitä, onko seurakun-
nallamme rakennus. Meidän on 
ymmärrettävä, että ihmiset läh-
tevät niistä seurakunnista, jotka 
ihmisten sijasta keskittyvät raken-
nuksiin. Uskovat eivät ole hylkää-
mässä Jumalaa, kuten Reginald 
W. Bibby sanoo kirjassaan Frag-
mented Gods (Jumalat sirpalei-
na): ”Katoliset ja protestantit jät-
tävät seurakunta(rakennukset).”

Kodin tulee olla hengellinen
keskus

Mistä johtuu tämä exodus, ulos-
marssi, meidän päiviemme kirk-
korakennuksista? Eivätkö kirk-
komme ole kyllin koreita? Eivätkö 
sen mainostamat tarkoitusperät 
ole puhtaita? Eikö sen tehtäväju-
listus ole kyllin selkeä? Nykypäi-
vän ulosmarssi seurakunnasta ei 
liity mihinkään näistä kysymyksis-
tä eikä tuhanteen muuhunkaan. 
Nykypäivän ulosmarssi johtuu 
siitä, että on ryhdytty tutkimaan 
uudelleen, mikä ja mitä Seura-

kunta ”on”. Ihmiset, joita asia 
kiinnostaa ja huolestuttaa, luke-
vat Jumalan Sanaa ja toimivat 
sen mukaan.  He ovat löytäneet 
vanhan viisauden: kodin tulisi olla 
hengellisen kasvamisen keskus.

Ei reformaatiota vaan
ennalleenasettaminen

Monet seurakuntajohtajat, jot-
ka ovat tunnustaneet ongelman 
olemassaolon, ovat etsineet 
välineitä pysäyttääkseen jäsen-
kadon. Useimmat ovat tulleet 
siihen johtopäätökseen, että 
taas tarvitaan reformaatiota. He 
ajattelevat, että jos he hoitavat 
jäsenkuntansa äänekkäimmät 
valittajat ja valituksenaiheet, he 
saavat verenvuodon pysäytetyk-
si. Jumalan pyhät, Israelin Pyhää 
ei kiinnosta reformaatio. Luojan 
tahto on ennalleen asettaminen! 
Reformaatio koskettaa vain osaa 
siitä, mikä on pielessä. Siitä ei 
tule koskaan täysin raamatullista. 
Reformaatio jättää aina rippeitä 
kreikkalais-roomalaisesta kult-
tuurista koskemattomaksi ja en-
tiselleen.  Raamattumme Tekijä 
tahtoo meidän olevan kokonaan 
puhtaita niin teoissamme kuin 
opissamme. Hän tahtoo meidän 
toimivan Hänen Sanansa suhteen 
Hänen tavallaan!

Saatana, Jumalan vihamies, on 
rikkonut perheen Länsimaissa. 
Saatana on käyttänyt televisiota, 
elokuvia ja musiikkia ja hyötynyt 
enenevässä määrin maallistu-
vasta seurakunnasta. Seurakunta 
on tietämättään ollut Saatanan 
rikostoverina. Seurakunta mittaa 
esimerkiksi uskollisuutta Juma-
lalle kokouksissa käynnin perus-
teella. Se kyllä sanoo meille, että 
seurakunnassa käyminen ei voi 
taata taivaaseen pääsyä, mutta 
on samantien lähettämässä hel-
vettiin kaikki, jotka laiminlyövät 
kokoontumiset. Koska seurakun-
ta vaatii jäseniään osallistumaan 

uskollisesti kaikkiin seurakunnan 
keksimiin ohjelmiin, perheelle 
jää hädin tuskin aikaa yhdessä-
oloon. Monia muitakin esimerk-
kejä löytyy siitä, miten seurakun-
ta tuhoaa perheitä, mutta pahin 
on käsitys siitä, että jokaisen on 
osallistuttava seurakunnan tilai-
suuksiin perhe-elämän kustan-
nuksella.
Seurakuntaa ei ole tarkoitettu 
kreikkalais-roomalaiseksi teatte-
rirakennukseksi näyttämöineen 
ja permantoineen. Jos rakennuk-
set olisivat vastaus ongelmaan, 
miksi sitten niin monia kirkkora-
kennuksia muutetaan museoiksi? 
Johtuisiko se ihmiskadosta? Ja 
silti seurakunnat yhä rakentavat 
rakennuksia eivätkä ihmisiä.  Se 
rakentaa jopa goottilaisia kated-
raaleja Intian sydänmaille, joissa 
maalaisilla ei ole varaa niiden yl-
läpitoon!

Kun sanon, että seurakunnan on 
palattava kotiin, en puhu tuhan-
sista kreikkalais-roomalaisista 
miniseurakunnista.  Enkä puhu 
”solu” seurakunnista. Puolustan 
kodin palauttamista jokaisen per-
heen hengellisen kasvun keskuk-
seksi! Kun rakennamme vahvoja 
perheitä, silloin yhteen kokoon-
tumisestamme muodostuu vahva 
seurakunta, eikä päinvastoin.

Viisi perustelua perhekeskeiselle 
seurakunnalle

Kun me Paluu perheeseen (Fami-
ly Restoration Fellowship) -seu-
rakuntalaiset siirryimme ”raken-
nuskeskeisestä” seurakunnasta 
”perhekeskeiseen”, tarkastelim-
me viittä asiaa. Ne olivat:

1) Kodin pitäisi olla hengellisen 
kasvun keskus
2) Seurakunnan johtajien pitäisi ” 
paimentaa”  laumaansa.
3) Kymmenykset pitäisi ottaa vas-
taan kaikilta jäsenperheiltä liike-
toimena, joka edellyttää pastorin 



15
antaman siunauksen.
4) Jokaisen perheen pään täytyy 
ottaa vastuulleen hengellinen 
johtajuus, ja
5) Viikottaisen hengellisen levon 
perhepäivän täytyy olla osa jokai-
sen perheen elämää. Nämä viisi 
asiaa löytyivät raamatullis-judais-
tisesta, perheen mallista.

Ensiksikin koti on mielestämme 
hengellisen kasvun keskus.  Lap-
set saavat opastusta vanhemmil-
taan, koska sitä annetaan heille 
kodin turvassa. Sananlaskut 4:3-
4: ”Olinhan minäkin isäni poika ( 
kun olin poika isäni kodissa), hen-
to (herkkä) , äitini ainokainen. Isä-
ni opetti minua ja sanoi minulle: 
´Pitäköön sydämesi kiinni minun 
sanoistani, noudata käskyjäni, 
niin saat elää.´” Tämä kohta sa-
noo selvästi kaksi tosiasiaa:
1) oppiminen tapahtui ”isäni ko-
dissa” ja
2) perheen pää opetti (”isäni 
opetti minua”).

5 Mooses 6:6-7: ”Nämä sanat, 
jotka minä tänä päivänä sinulle 
annan, olkoot sinun sydämellä-
si. Teroita niitä lapsillesi ja puhu 
niistä kotona ollessasi ja teillä kul-
kiessani, makuulle käydessäsi ja 
ylös noustessasi.” Tämäkin katkel-
ma, Shema´sta, tekee enemmän 
kuin selväksi, että koti on hengel-
lisen kasvamisen keskus.

”Valot! Kamera! Käy!”

Tämän kuvan räikeänä vasta-
kohtana seurakunta esittäytyy 
teatterina, ja siitä on tullut tees-
kentelyn maailma lapsille. Heitä 
neuvovat täysin vieraat ihmiset, 
jotka saavat Raamatun vaikutta-
maan sadulta. Lontoon, Pariisin 
tai New Yorkin teattereiden lailla 
seurakunnalla on omat näytteli-
jänsä, jotka esittävät tätä muka-
muka-näytelmää.  Seurakunnas-
ta on tullut vain yksi lisää niiden 
joukkoon, joita ”käydään katso-
massa”.  Koska seurakunnissa on 
näyttämönsä, valonsa, vahtimes-
tarinsa, orkesterinsa, kuoronsa 
ja lasimaalaustunnelmansa, saar-
naajankin on oltava näyttelijä.  
Sitä todistaa hänen käyttämänsä 
vanhentunut kaanaankieli, joten 
silloin kun lapset ovat ”sanan 
kuulossa”, he käyttävät toisenlais-
ta kieltä. Heti rakennuksesta pois-

tuttuaan he palaavat ”normaaliin 
elämään”. 

Muistan aina erään jumalanpal-
veluksen alun, jossa olin vierai-
levana puhujana. Apulaispastori 
aloitti kokouksen sanoilla: ”Valot! 
Kamera! Käy!” Tämä oli avoin 
julistus siitä, että heidän juma-
lanpalveluksensa oli kuin eloku-
vantekoa.  Chuck Colson osuu 
oikeaan sanoessaan kirjassaan 
The Body (Ruumis): ”Joka viik-
ko miljoonat kristityt asettuvat 
yleisönä istumaan penkkeihinsä 
rukoilemaan ja seuraamaan pa-
pillista esitystä (vähän niinkuin 
talk-showssa).”

Seurakunta tulee rakentaa kodin 
mallin mukaan,  ei päinvastoin

Väitän, että meidän tulee pa-
lauttaa koti hengellisen elämän 
keskukseksi. Kun isä tai äiti opet-
tavat omia lapsiaan kotona, Raa-
mattu muuttuu eläväksi. Lapset 
luottavat vanhempiinsa, jotka 
rakastavat ja ravitsevat heitä. Kun 
Raamattutunnit pidetään kotona, 
opetuskielenä on normaali puhe-
kieli. 

Huomattakoon, että Ilmestysma-
jan piirustukset laadittiin Abraha-
min ja Saaran teltan mukaan, ei 
päinvastoin. Tätä judaismi opet-
taa uskollisilleen. Tämä oivallus 
on varsinainen aarre. Seurakun-
nat pitäisi rakentaa kodin mallin 
mukaan, eikä päinvastoin.

Toiseksi, meidän mielestämme 
seurakunnan johdon pitäisi ”pai-
mentaa” laumaansa. Useimpia 
kristittyjä ei paimenneta eikä lai-
dunneta, vaan heitä kontrolloi-
daan. Vallalla oleva seurakunta 
”järjestelmä” sallii niukasti aikaa 
pastorin ja seurakuntalaisten vä-
liselle suhteelle. Ihmiset sanovat, 
että heillä on pastori, mutta jos 
kysyt heiltä, kuinka usein pastori 
käy heillä kotona tai he pastorin 
luona, vastaus on ”Voi, ei pasto-
rilla ole aikaa sellaiseen.” Seuraa-
va kysymys kuuluu: ”Miten usein 
juttelette pastorinne kanssa?” Ja 
vastaus: ”Jos varaan tapaamis-
ajan sihteerin kautta, niin pastori 
tai joku muu työntekijöistä saat-
taa ottaa minut vastaan.”
Totuus on, että useimmilla usko-
villa ei ole minkäänlaista suhdetta 

pastoriin.  He näkevät hänet vain 
kokouspäivinä, ylhäälle näyttä-
mölle korotettuna heille saarnaa-
massa.

Pastorin tulee paimentaa,
ei patsastella

Olin vanhempana pastorina 
eräässä ”rakennuskeskeisessä” 
seurakunnassa.  Eräänä päivänä 
muuan nainen tervehti minua 
marketissa: ”Terve, pastori!”  Sa-
noin hänelle: ”No hei, kukas sinä 
olet?” Naisen silmistä kuvastui 
välittömästi tuska, ja hän vastasi: 
”Liityin seurakuntaanne yhdek-
sän kuukautta sitten, ettekö te 
tunne minua?”  Vastuullani oli 17 
hehtaarin tontilla oleva seurakun-
takompleksi, jota hoidin viiden 
apulaispastorin kanssa, ja johon 
kuului kristillinen koulu (15 opet-
tajaa) ja leirikeskus järven rannal-
la vuoristossa, ja jonka vuositalo-
usarvio oli miljoona dollaria.

Tuona päivänä tajusin, että mi-
nulla oli henkilökohtainen suhde 
vain muutamaan seurakuntani 
1100 jäsenestä. Minä paimensin 
rakennuksia, parkkipaikkoja, hen-
kilökuntaa, koulutiloja, baseball-
kenttiä, tenniskenttiä ja talousar-
vioita. Havahduin tuona päivänä 
näkemään, että minusta oli tullut 
suurta näyttämöproduktiota joh-
tava teatterinohjaaja. 

Jumala kutsui minut takaisin ”pai-
mentamaan” ihmisiä Sakarjan 
kirjan jakeella 11:4: ”Näin sanoi 
Herra, minun Jumalani: ”Paimen-
na teuraslampaita...”  Avainsana 
on paimenna.  Kun työnkuvaus 
vaihdetaan ”pastorista” (substan-
tiivi ja titteli) sanaan ”paimentaa” 
(verbi ja toiminta), nähdään heti, 
mitä pastorin kuuluisi tehdä. Pas-
tori on henkilö, joka vie Jumalan 
lauman laitumelle ruokailemaan.

Sekä Jesaja että Hesekiel osu-
vat oikeaan. Jesaja 49:9b sanoo: 
”Teiden varsilta he löytävät ravin-
tonsa, kaikki paljaat kukkulat ovat 
heillä laidunpaikkoina.” Hesekiel 
34:13b-14: ”Minä paimennan 
niitä Israelin vuorilla ja purolaak-
soissa ja kaikissa maan asutuissa 
paikoissa. Hyvillä laitumilla minä 
niitä kaitsen, Israelin korkeilla 
vuorilla niillä on laitumensa. Siel-
lä ne saavat levätä hyvällä laitu-

mella, ja niillä on oleva rehevä 
laidunmaa Israelin vuorilla.” 

Jeesus kehotti Pietaria: ”Ruoki 
minun lampaitani” (Joh.21:16-
17). Pietari toisti tämän ”paimen-
tamis” -kehotuksen sanoessaan 
vanhimmille: ”Kaitkaa (paimen-
takaa) teille uskottua Jumalan 
laumaa.” Raamatun korostama 
seikka on, että Jumalan miehen 
pääasiallinen tehtävä on pitää 
huoli siitä, että Jumalan lampaat 
pääsevät laitumelle. Saarnojen 
pitäminen ei ole paimentamis-
ta. Voidakseen ruokkia lampaita, 
pastorien täytyy mennä sinne, 
missä lampaat ovat. Pastorin on 
tiedettävä, missä on hyvää ruo-
kaa, ja hänen täytyy johdattaa 
lampaat sinne, niin kuin psalmis-
sa 23 sanotaan.

Hallintotyöt vievät ajan
Sanan tutkimiselta

Seurakunta on luopunut Raama-
tun mallin mukaisesta ”paimen” 
ja ”lampaat” -käsitteestä. Sen 
huomion kohteena ei ole enää 
paimenen tehtävä. Tästä eri suun-
taan lähdöstä on seurannut, että 
tämän päivän pastoriehdokkai-
den paras valtti on liikkeenjohdon 
tutkinto. Heidän oletetaan olevan 
neuvonantajia, rahoitusasiantun-
tijoita, asianajajia, puhujia ja hal-
lintomiehiä. Seurakuntia on tänä 
päivänä ”johdettava/hallittava” 
pikemminkin kuin ”paimennetta-
va”. Seurakunnilla on rakennuk-
sia, joista täytyy maksaa, jotka 
täytyy pitää kunnossa, siivota, 
lämmittää ja viilentää. Pastorei-
den selkään on sälytetty tällainen 
vastuu. Heillä on niin kiire, ettei-
vät he ehdi tutkia Jumalan Sanaa. 
Ja sitten seurakuntalaiset huuta-
vat täysin epäreilusti: ” Minä en 
saa ruokaa!”

Kolmanneksi, kaikkien jäsen-
perheiden pitäisi suorittaa kym-
menysten maksu liiketoimena, 
joka edellyttää paimentajan 
siunauksen. Jumala suunnitteli 
kymmenykset rahoittamaan Hä-
nen työtään; kyse ei ole mistään 
”valinnaisesta” lisäehdosta Raa-
matussa. Löydämme Nehemia 
9:38- 10:39:sta sen, mitä pitää 
tehdä. Siinä sanotaan, tiivistetys-
ti: ”Otamme kannettavaksemme 
Jumalan lain mukaisen vastuun 
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kymmenysten maksamisesta, 
niin että pappiemme tarpeista 
huolehditaan Raamatun mukai-
sesti.” Tilastot osoittavat, että 
alle kolmannes eri uskontokun-
tien jäsenistä maksaa nykyään 
kymmenykset. Osasyynä tähän 
harmilliseen asiantilaan on se, 
että kymmenyksiä ei ole otettu 
vastaan asianmukaisesti eikä niitä 
ole käytetty asianmukaisesti.

Kymmenysten järjestys takaisin
kunniaan

Heprealaiskirjeen 7:1-10 ja 4. 
Mooseksen kirjan 6:22-27, 18:8-
32 mukaan Jumalan miehen pi-
täisi siunata antaja hänen antaes-
saan. Kymmenykset pitäisi antaa 
suoraan Jumalan miehelle. Niitä 
ei pitäisi panna nimettömästi 
penkkirivistössä kiertävään ko-
lehtihaaviin. Kymmenysten mak-
samisen pitäisi tapahtua kasvo-
tusten pastorin ja kymmenysten 
maksajan kesken. Lahjoittajan 
ylle olisi lausuttava 2 Kor.9:10 tai 
5 Mooses 28:1-14 aina hänen lah-
joittaessaan.

Lisäksi se miten kymmenyksiä kä-
sitellään on erittäin tärkeää. Ne 
tulisi käyttää ihmisten hyväksi. 4 
Mooses 18:n mukaan kymmenen 
prosenttia seurakunan kymme-
nysten kokonaismäärästä olisi 
pidettävä vararahastona. Jos joku 
perhe menettää toimeentulonsa, 
sillä kymmenellä prosentilla voi-
taisiin silloin auttaa talouskuluis-
sa, kunnes palkka taas juoksee. 
Me Paluu Perheeseen -seura-
kunnassa olemme saaneet näh-
dä tämän järjestelmän toimivan 
hyvin jo kolme vuotta, ilman että 
yksikään perhe käyttäisi rahastoa 
väärällä tavalla hyväkseen. Pyhä 
Henki puhuu hyvin selvästi köy-
hälle perheelle, milloin heidän 
tulee pyytää apua.  Kokemus on 
ollut täysin päinvastainen kuin 
jossain aiemmassa ”hyväntahtoi-
sessa” rahastokokeilussa, joissa 
ihmiset käyttivät seurakuntaa hy-
väkseen. Eikä minun ole tarvinnut 
sanoa koskaan ”ei” kenellekään 
kuluneina yli kolmena vuotena, 
mitä tulee summan suuruuteen.

Sijoitamme viisitoista prosenttia 
rahastoon, jonka varoilla oste-
taan kotiryhmien opiskelumate-
riaalit, jonka jokainen perhe saa. 

Opiskelumateriaalipakettiin kuu-
luu kirjoja, opintomuistiinpanoja, 
videoita, askartelutarvikkeita ja 
opetusnauhoituksia äänikaset-
teina. Otamme yksinkertaisesti 
sen mikä on parasta markkinoil-
la, teemme niistä järjestyksessä 
olevan opiskelukokonaisuuden 
ja ”annamme” ne kymmeneyk-
set maksaville perheille. Jokaisen 
perheen pää pitää huolen siitä, 
että perhe kokoontuu yhtenä päi-
vänä viikossa tutkimaan yhdessä 
Jumalan Sanaa.Tulokset ovat ol-
leet mahtavia! Hengellinen kasvu 
on ollut vakaata ja nopeaa.

Toiset viisitoista prosenttia pan-
naan säästöön, jotta voimme vie-
dä kaikki jäsenperheemme viikon 
mittaiselle lomalle. Majoitus ja 
ruoka on maksettu koko viikolta. 
Perheet viettävät lomaa ystävyys-
suhteita solmien ja toisiaan pal-
vellen. Kerran päivässä kokoon-
nutaan kertomaan, mitä Jumala 
tekee keskuudessamme. Lopun 
vuotta kokoonnumme viikottain 
eri kodeissa. Kerran kuukaudessa 
kokoonnumme ylistämään ja saa-
maan ja jakamaan ohjeita siitä, 
miten kodeissa opiskellaan Raa-
mattua ja vietetään lepopäivää. 

Mutta tämä yhteinen lomaviikko 
on jotain aivan erityistä. Sen malli 
on otettu Viidennen Mooseksen 
kirjan luvussa 14:22-29 esitetystä 
periaatteesta, joka koski israeli-
laista, joka ei päässyt Jerusale-
miin tuomaan kymmenyksiään. 
Loput 60 prosenttia käytetään 
kattamaan pastorista, toimistosta 
ja hallinnosta aiheutuvat kustan-
nukset.

Asianmukainen kymmenysten 
vastaanottaminen on opettanut 
minulle arvokkaan asian. Aikai-
semmin olin ottanut vastaan 
kymmenykset aina talousarvio 
mielessäni. Nyt kun otan kym-
menykset vastaan suoraan per-
hekunnalta, tunnen suunnatonta 
vastuuta ”paimentaa” tuota per-
hettä. Ollessani ”rakennuskes-
keisessä”  seurakunnassa, minun 
oli vastattava talousarviosta. Nyt 
kun olen ”ihmiskeskeisessä”  seu-
rakunnassa, haluni on rakentaa 
vahvoja perheitä. Se palaute, 
jota olen saanut näiltä lampail-
ta, joita minulla on nyt etuoikeus 
paimentaa, on kertonut ilosta ja 

turvallisuudentunteesta. Muuan 
heistä sanoi minulle: ” Ymmärrän 
ja näen nyt, miten Jumala pitää 
huolen kaikista tarpeistamme, 
kun näen pastorini pitävän mi-
nusta niin hyvää huolta.”

Suurin osa sielunhoitoasiakkais-
ta on naisia

Neljäs näkökohtamme koski per-
heen päälle kuuluvaa vastuuta ko-
tinsa hengellisestä johtajuudesta. 
On valitettavaa, että kun perhe 
liittyy ”järjestelmän mukaiseen” 
seurakuntaan, perhekunnan pää 
siirtää hengellisen vastuun edel-
leen pastorille. Vaikka pastorin 
tarkoitus ei ole riistää isältä tätä 
kunnia-asemaa, hänestä tulee 
kuitenkin jokaisen seurakuntaan 
liittyvän perheen hengellinen 
pää. Perheen isä jatkaa amma-
tillisten työtehtäviensä parissa, 
ja pastori ”paimentaa” hänen 
vaimoaan ja perhettään. Vaimo 
kasvaa hengellisesti, ja seurakun-
nan tarjoamissa työmuodoissa 
pidetään huolta lapsista, mutta 
isän hengellinen elämä taantuu. 
Pastorien antamasta sielunhoi-
dosta pidetyt tilastot osoittavat, 
että suurin osa pastorien sielun-
hoitoasiakkaista on naisia, avio-
vaimoja. Tämä johtuu siitä, että 
pastori on korvannut aviomiehen 
perheen hengellisenä päänä.

On tullut aika palauttaa perheen 
hengellinen johtajuus perheen 
päälle. Perheen pää voi olla mies 
tai yksinhuoltajaperheissä nai-
nen. Kotien täytyy kasvattaa hen-
gellisiä pappeja. Tämä edellyttää 
sitä, että perheen päät oppivat 
itse ensin ruokkimaan itseään 
hengellisesti. Ihmiset eivät ota 
itse vastuuta hengellisen ravin-
non syömisestä niin kauan kuin 
pastorit tekevät kokouksiin osal-
listumisen pakolliseksi (kuoleman 
synti) ja tarjoavat niin paljon oh-
jelmia, että perheelle ei jää yh-
teistä aikaa.

Nehemia 10:1, 29-30:ssa sano-
taan: ”Kaiken tämän johdosta me 
teemme sitovan liiton, kirjallisen 
sopimuksen… kaikki jotka ovat 
erottautuneet vieraiden maiden 
kansoista noudattaakseen Ju-
malan Lakia,… tulevat valalle ja 
vannovat vaeltavansa Jumalan 
lain mukaan… noudattavansa ja 

seuraavansa kaikkia HERRAN, 
meidän Herramme, käskyjä, mää-
räyksiä ja säädöksiä.”

Vanhempien vastuu
hengellisestä johtajuudesta

Vaatii rohkeutta totella Jumalan 
Sanaa ja asettaa jälleen perheen 
pää kodin hengelliseksi johtajak-
si. Tällainen rohkeus tulee koh-
taamaan vastustusta. Vastutus 
tulee nousemaan seurakunnan 
”järjestelmän” taholta. Monet, 
jotka tahtovat ottaa kantaakseen 
hengellisen vastuun, uuvahtavat 
”kristittyjen” taholta tulevan pai-
nostuksen vuoksi. Varsin surullis-
ta on nimenomaan se, että näistä 
”hyvää tarkoittavista” kristityistä 
vainoajista on tullut ”järjestel-
män” kannattajia, eikä suinkaan 
uskon puolustajia. Tähän on joh-
tanut se jatkuva saarnapöntöistä 
tulviva hokema, että kristityn läs-
näolo seurakuntarakennuksessa 
on uskollisuutta Jumalalle.

Se, että vanhemmat ovat kotien 
hengellisiä johtajia, on profee-
tallista. Se on merkki Messiaan 
paluusta. Malakia 4:5-6 (3:23-24) 
sanoo:”Katso, minä lähetän teille 
profeetta Elian, ennen kuin tulee 
HERRAN päivä, se suuri ja pelot-
tava. Hän kääntää jälleen isien 
sydämet lasten puoleen ja lasten 
sydämet heidän isiensä puoleen, 
etten minä tulisi ja löisi maata ja 
vihkisi sitä tuhon omaksi.”

Kaikki ne perheemme, joissa 
perheen pää on alkanut toimia 
hengellisenä johtajana, ovat kas-
vaneet nopeasti kaikilla alueilla. 
Lasten sydämet ovat kääntyneet 
heidän vanhempiensa puoleen. 
Vanhemmat tietävät nyt, missä 
hengellisen kasvun vaiheessa hei-
dän lapsensa ovat. Äidit eivät etsi 
enää turvallisuudentunnetta ai-
neellisista hyödykkeistä, koska he 
tietävät nyt, että heidän lapsen-
sa saavat opetusta isiltään.  Isät, 
joilla ei ollut aikaisemmin aikaa 
lapsilleen, riemuitsevat nyt ajas-
ta, jonka saavat viettää lastensa 
kanssa.

Yhteys lisääntyy viikko viikolta 
perheissä, jotka ovat oppineet 
siunaamaan lapsiaan 1 Mooses 
48:20:n (poikia) tai Ruut 4:11:n 
(tyttöjä), 4 Mooses 6:24-26:n ja 
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Jesaja 11:2-3a:n sanoilla. Avio-
miehet, jotka siunaavat vaimoaan 
Sananlaskujen 31:10-31:llä lasten 
läsnäollessa, kokevat 1 Kor. 13:n 
rakkautta koko perhettä kohtaan. 
Lapset, jotka tuntevat nyt olonsa 
turvalliseksi vanhempiensa siuna-
usten kautta, eivät enää haikaile 
maallisen viihdykkeen perään. 
Isät ja äidit oppivat Jumalan Sa-
naa vertaansa vailla olevaa vauh-
tia, koska heidän on pakko tutkia 
sitä voidakseen opettaa.

Sapatti voi ennallistaa
perheyhteyden

Hengellisestä lepopäivästä on tul-
tava osa perheen elämäntapaa. 
Tämä viides näkökohta on äärim-
mäisen tärkeä. Mutta seurakun-
nassa pinnan alla kytevän, räjäh-
dysalttiin antisemitismin tähden 
useimmat hätkähtävät ajatusta 
sapatin vietosta. Tietämättömyys 
viskaa menemään sapatin tote-
amuksella ” Minä olen Uuden 
Testamentin kristitty, minä olen 
armon alla, en lain alla!” Tuolla 
ajattelemattomasti huitaistulla 
toteamuksellaan uskovat torjuvat 
Jumalan suuren lahjan, sapatin, 
lahjan, joka voi ennallistaa perhe-
yhteyden.
Sapattia ei voi kuvata sanoin. 
Sitä ei voi ymmärtää täysin eikä 
selittää pelkkien sanojen kaut-

ta. Voidaksemme ymmärtää sen 
merkityksen ja arvostaa sitä, mei-
dän on koettava se. Jeesus sanoi: 
”Sapatti on ihmistä varten, eikä 
ihminen sapattia varten.” Me 
emme saa ”otetta” sapatista sa-
massa määrin kuin se saa otteen 
meistä. Sapatti on ehkä kaikkein 
tärkein niistä monista hyvistä asi-
oista, joita kristinusko on saanut 
judaismilta. Mooses sanoi: ”Tei-
dän tulee pitää sapatti, sillä se on 
teille pyhä.” Tämä antaa ymmär-
tää, että sapatti on ihmistä varten 
tarkoitettu eikä päinvastoin.

Sapatti on ainoa rituaali, joka 
mainitaan Kymmenessä Käskyssä. 
Sapatti tarjoaa ihmiselle mahdol-
lisuuden saada esimakua tulevas-
ta messiaanisesta ajasta, paluus-
ta Paratiisin viattomaan tilaan ja 
riemuita orjuudesta vapautumi-
sesta! Nykyajan ihminen kaipaa 
kipeästi sapattia! Sitä viettämällä 
me voimme vahvistaa perheen, 
kodin ja Jumalan keskeistä ase-
maa elämässämme. Siinä yhdis-
tyvät kaikki raamatulliset arvot 
– lämpö, hengellisyys, pyhitetty 
materialismi, perhe, yhteisö, ru-
kous, rakkaus, Tooran tutkiminen, 
laulaminen, Messiaan kaipaus ja 
liiton vahvistaminen. Viettämällä 
viikottaista perhesapattia, jonka 
keskipisteenä on HERRA Jeesus, 
Messiaamme, saamme takaisin 

sen, mitä maailma on riistänyt 
meiltä.

”Älkää hylätkö yhteisiä
kokoontumisianne..?”

Monet organisaatiokeskeiset ih-
miset ovat osoittaneet huoles-
tumisensa kristityistä, jotka ovat 
päättäneet kokoontua kodeis-
sa. He lainaavat herkästi Hepr. 
10:25:ttä, jossa sanotaan: ”Älkää 
hylätkö yhteisiä  kokoontumisi-
anne...” Heille ainoaa kokous-
käytäntöä edustaa kokous, joka 
pidetään tätä ainoaa tarkoitusta 
varten olevassa rakennuksessa. 
Ainoa ”virallinen” kokous on se, 
jota pastori johtaa ennakolta 
määrättynä aikana. 3 Mooses 
23:1-3:n mukaan tärkein Jumalan 
kohtaaminen, se jota ei saisi kos-
kaan ”hylätä”, on perheen yhdes-
sä viettämä lepopäivä.
Ja vielä viimeiseksi: ”Kun hen-
gellisiä suhteita vahvistetaan, 
palvelutyö menestyy.” Palvelutyö 
hyötyy ihmisten välisistä hyvistä 
suhteista. Palvelutyö on sitä, mitä 
me teemme kotona niiden hy-
väksi, joihin meillä on suhde. Kun 
solmimme ystävyyssuhteita kodin 
ulkopuolella, palvelutyö kulkee 
luonnollisesti mukana. Joten nyt 
me teemme kodin ulkopuolella-
kin olevien hyväksi, mitä teem-
me perheenjäsentemme hyväksi. 

Pastorin tehtävänä on varustaa 
perheen pää, joka puolestaan va-
rustaa oman perheensä jäsenet 
palveluun.

Kirjassaan ”Where´s a Good 
Church? (Missä on hyvä kirkko/
seurakunta?) Donald Posterski ja 
Irwin Barker luettelevat seikkoja, 
joihin tulee kiinnittää huomiota, 
jos aikoo vaihtaa seurakuntaa. 
Vaikka he eivät viittaa Raama-
tun osoittamaan suuntaan ”olla 
seurakunta”, he vahvistavat juuri 
sen mitä me olemme havainneet 
ja sanovat ”perheen voima on 
vertaansa vailla… perheen voima 
ja valta on suurempi kuin seura-
kunnan vaikutusvalta.” Vastaus 
ei löydy uuden seurakunnan etsi-
misestä, vastaus löytyy siitä, että 
perheestäsi tulee seurakunta! Ja-
mes Rutz oli oikessa sanoessaan 
kirjassaan ”The Open Church” 
(Avoin seurakunta): ”Kun siir-
ryimme olohuoneistamme kirk-
korakennuksiin ja palkkasimme 
seurakuntaan työntekijät, kado-
timme voiman. Seurakunnasta 
tuli heikko ja kylmä.” Minä sanon: 
”Panostakaamme ihmisiin, eikä 
enää rakennuksiin!”
(muutamin muutoksin julkaisus-
ta Tishrei Vol2, No 4, Kesä 1994, 
Community)

www.karlcoke.com

Kuva: Markus Nurmesniemi
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Kylmä sydän, lämmin sydän?
”Jotain on tehtävä ja se on minusta kiinni!”

**********

Kirjoittanut: Tri John Garr
(teksti on ote John Garrin kirjas-
ta Family Worship: Making Your 
Home a House of God, Kustan-
taja Golden Key Press, Atlanta, 
Georgia, USA, 2013)

Jeesus sanoi laittomuuden ajasta 
seuraavasti: ” Pahuuden lisään-
tyessä useimpien rakkaus kylme-
nee.”

Tässä on juurisyy perheinstituu-
tiota ja kotia vastaan tehtyihin 
hellittämättömiin hyökkäyksiin.  
Pahuus voittaa, koska omantun-
non ihmiset sanovat tuskin mi-
tään ja tekevät vielä vähemmän. 
Sitä mukaa kun laittomuus, jopa 
Jumalan lakien vihaaminen, levi-
ää, rakkaus, joka on Jumalallisen 
Olennon ydin, vähenee ihmisten 
sydämissä, ja sen korvaa kylty-
mätön oman itsensä toteutta-
minen ja mielihyvän etsiminen. 
Maailmaa, jossa kerran vallitsi 
ihmisystävällisyys ja huolenpito 
sorretuista, hallitsevat nyt ne, jot-
ka eivät osaa ajatella muita kuin 
itseään. Kun ihmiset keskittyvät 
vain omaan itseensä ja omiin 
haluihinsa, sellaista pahuutta ei 
olekaan mihin he eivät lankeaisi. 

Kun ihmiset ajattelevat vain itse-
ään, heistä tulee yhä pienempiä 
paketteja. He ovat kyllä täynnä 

itseään, mutta heistä ei ole oike-
astaan tullut mitään.

Koti suoran hyökkäyksen
kohteena

Synnin takia maailmasta on tul-
lut lisääntyvässä määrin kylmä ja 
julma paikka. Nämä pahat voimat 
ovat tunkeutuneet kodin pyhyy-
teen muuttaen yhä suuremman 
joukon koteja pimeiksi, kolkoiksi 
ja rakkaudettomiksi paikoiksi.

Synti on pimentänyt yhteiskun-
nan sydämen, rakkaus on ahdis-
tettu ulos ja korvattu minäkeskei-
syydellä ja erilaisilla perversioilla. 
Poliitikot, virkamiehet ja asian-
tuntijat lyövät rintaansa ja itkevät 
lapsia, jotka tappavat lapsia kou-
luissa ja suurkaupunkien kaduilla 
Länsimaissa. Sitten he nimeävät 
aseet, köyhyyden ja poliittisen 
sorron tämän väkivallan aiheut-
tajaksi. Etsiessään epätoivoisesti 
vastauksia tähän ennenkuulu-
mattomaan tilanteeseen moraa-
linsa menettäneet kasvattajat ja 
poliitikot syyttävät mitä milloin-
kin ja kaikkea mahdollista – kaik-
kea paitsi syntiä, joka on sellaisen 
pahuuden tekojen todellinen syy.

Vaikka vääryys rehottaa, Juma-
lan Sanassa on yksi myönteinen 
vakuutus: ”Missä synti on tullut 

suureksi, siellä armo on ylitse-
vuotava.”

Postmodernismi tähtää raama-
tullisen perhekäsityksen
tuhoamiseen
 
Jumalan armo on aina ylitsevuo-
tavan runsas, sitä on enemmän 
kuin tarpeeksi vastaamaan jo-
kaiseen haasteeseen, enemmän 
kuin tarpeeksi sovittamaan kaikki 
synnit. Aika on Jumalan rakasta-
van läsnäolon liekin lämmittää 
kylmän maailman sydän. Aika 
on uudistusliikkeen pyyhkäistä 
läpi maailman ihmisyhteisöjen ja 
vaikuttaa paluu raamatulliseen 
kodin ja perheen malliin. Ihmis-
kunnan olemassaolo on vaa-
kalaudalla. Tämä on todellinen 
hätähuuto planeetan pelastami-
seksi.

Jos postmodernistit onnistuvat 
salakavalissa aikeissaan tuhota 
raamatullinen perhekäsitys, sivi-
lisaatio sellaisena kuin maailma 
on tuntenut sen, lakkaa olemasta 
ja maailma tulee vajoamaan alas 
irstailun, väkivallan ja kaaoksen 
kuiluun. Ei ole epäilystä, etteikö 
olisi ennalleen asettamisen val-
lankumouksen aika.

Tämä julkipahuus tarvitsee on-
nistuakseen vain sen, että maan 
vanhurskaat pysyvät hiljaa tämän 
raamatullista perhettä vastaan 
tarkoituksella suunnitellun ja 
huolellisesti johdetun hyökkäyk-
sen edessä. Nyt on kaikkien hy-
vien miesten ja naisten aika tulla 
planeettansa avuksi! Huomenna 
voi olla liian myöhäistä.

Jokaisen on otettava se asenne, 
joka oli suurella Hillelillä: ”Jos 
minä en ole itseäni varten, kuka 
on minua varten, ja jos minä olen 
vain itseäni varten, mikä minä 
olen?”, ja muistakaamme Hillelin 
lausahdus: ”Jos ei nyt, milloin sit-
ten?”

Jokaisen, joka uskoo raamatul-
liseen perheeseen, on otettava 
käyttöön motto:
”Jotain on tehtävä ja se on minus-
ta kiinni!” 

Kutsu uudistumaan

Nykyajan yhteiskunnassa laajoilla 
sektoreilla, etenkin nuoremman 
sukupolven keskuudessa, esiin-
tyvä auktoriteetin halveksiminen 
ja  kohteliaisuuden ja hyvien ta-
pojen puute osoittavat, että raa-
matullisen mallin palauttaminen 
perheeseen ja kotiin ei ole vain 
kasvava tarve, vaan välttämätön 
edellytys sen olemassaololle tu-
levaisuudessa.

Jos läntinen yhteiskunta haluaa 
selvitä uuspakanuuden, monis-
min ja sekularismin haasteista, 
Paluu-Raamattuun -liikkeen on 
alettava yhteiskunnan ja seura-
kunnan peruspilarista, perheestä.  
New Age-filosofia ja uuspakanuus 
eivät ole uhka vain judaismille ja 
kristinuskolle, vaan myös koko si-
vilisaation rakenteelle.

Yhteiskunnan uudistus alkaa ja 
menee eteenpäin perhe ker-
rallaan. Maailman kansat eivät 
tarvitse mitään superloisteliasta 
seurakunnallista voitonrummun 
paukutusta. Eivätkä he todella-
kaan tarvitse uutta massiivista 
poliittista tai sosiaalista hirvitystä 
poliittisen korrektiuden tuuliin 
syydettyine miljardeine dollarei-
neen. Itse asiassa, se mitä tarvi-
taan ei ole poliittisesti korrektia, 
vaan se on raamatullisesti korrek-
tia.

Nykypäivän yhteiskunnat täytyy 
rakentaa uudelleen perustukses-
ta lähtien. Perheen ennallistami-
nen on yhteiskunnan suurin ja 
tärkein tarve. Maailma tarvitsee 
miljoonia Joosuoita, jotka julis-
tavat kuuluvalla äänellä: ”Mutta 
minä ja minun perheeni palve-

Kuva: Tri John Garr, Hebraic Christian Global Communityn johtaja.
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lemme HERRAA.”

Moraalia ei säädetä lain avulla

Sen sijaan että johtajat olisivat 
huolissaan yhteiskunnan muista 
jäsenistä ja yrittäisivät kehitellä 
strategioita saadakseen yhteis-
kunnan toimimaan raamatullisen 
moraalikäsitteen mukaan, heidän 
olisi parempi noudattaa omassa 
elämässään ja perheensä elä-
mässä Jumalan Sanan normeja 
ja olla todistamassa ympärillään 
olevalle rappeutuvalle maailmal-
le dynaamisena esimerkkinä me-
nestyksestä, joka tulee siitä, että 
tekee Jumalan juttuja Jumalan 
tavalla!

Moraalia ei voi säätää lailla. Se on 
sydämen asia.  Vain muuttuneet 
sydämet voivat tulla Jumalan Po-
jan kaltaisiksi ”pitämällä hänen 

käskynsä”.

Seurakunnan ja yhteiskunnan 
johtajien pitäisi tehdä parhaansa 
täyttääkseen julkiset virkavelvol-
lisuutensa, mutta heidän täytyy 
olla kuin kuningas Daavid, jonka 
huomio oli keskittynyt ”perhe-
kuntansa siunaamiseen” senkin 
jälkeen kun hän oli johdattanut Is-
raelin yhteen hurmioituneimmis-
ta ylistystapahtumista, joita on 
merkitty muistiin. Seurakuntien 
johtajien pitäisi keskittää huo-
miotaan vähäisemmässä määrin 
kirkollisiin velvollisuuksiinsa ja 
enemmän siihen, että heidän 
omalla perheellään on turvalli-
nen, siunausten ja rohkaisun täyt-
tämä kotitemppeli.

Muutos alkaa - omasta kodista

Muutoksen aikaansaamiseksi 

yhteiskunnassa ja maailmassa 
niiden, joissa palaa Jumalan Ku-
ningaskunnan tuli, täytyy aloit-
taa yhteiskunnan sydämestä ja 
sielusta – omasta kodistaan. Ra-
kentaakseen uudelleen murjotut 
ja raunioituneet kaupungit ja 
kansat, jokaisen perheen täytyy 
ensin itse palauttaa jumalisuus 
omaan kotiinsa.

Maailman uudistamiseksi ja pa-
lauttamiseksi Raamatun mukai-
seen moraalikäsitykseen on ole-
massa käyttökelpoinen strategia: 
se mitä Nehemia käytti rakenta-
essaan Jerusalemin raunioitunut-
ta kaupunkia: jokainen perhe oh-
jattiin korjaamaan talonsa edessä 
olevaa muurinosaa. 
Kun uskovat perheet palaavat 
raamatullisen kodin malliin, sen 
vaikutus alkaa väistämättä mo-
ninkertaistua ja kaikua kautta 

koko maapallon.

Armo voi olla ylitsevuotava, rak-
kaus voi uudistua ja perheet 
voidaan ennallistaa. Raamatun 
ihannekuva voi tulla esiin, kun Ju-
malan perhe palaa Raamattuun, 
menestyvän elämän oppaaseen. 
Jumala voi ja tahtoo luoda yh-
teiskuntaan puhtaan sydämen, 
mutta hän tekee sen yksi perhe 
kerrallaan. 

Tulossa oleva uudistus, joka on 
pyyhkäisevä läpi maailman, to-
teutuu vain jos perhetemppelit 
rakennetaan uudestaan. 

© Kaikki oikeudet pidätetään. 
Tätä materiaalia ei saa uudelleen-
levittää missään muodossa ilman 
kirjoittajan kirjallista lupaa.

www.hebraiccommunity.org
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Serubbaabel ja Yeshua
Paluu ja miten se tehdään

**********

Kirjoittanut: Joseph Shulam

Serubbaabel oli Juudan käskyn-
haltijana sinä aikana kun Persia 
hallitsi Juudaa vuosina 538-520 
eKr. Hän oli Joojakinin pojanpoi-
ka, toiseksi viimeisin Juudan ku-
ninkaista.

Maanpaon loppupuolella Serub-
baabel johti 42 360 juutalaista 
vankia Babyloniasta takaisin Juu-
dan maalle. Hepreaksi tätä ajan-
jaksoa kutsutaan nimellä ”Shivat 
Zion” eli ”Paluu Siioniin”. Serub-
baabel oli Persian kuninkaan, Kyy-
roksen suojatti, jonka Jesaja ylisti 
olevan Jumalan messias, sen 
vuoksi, että hän päästi juutalaiset 
vankeudesta ja salli heidän palata 
takaisin Israelin maahan siitäkin 
huolimatta, että hän oli pakana-
kuningas ja epäjumalanpalvelija.

Heprealainen raamattu mainit-
see Serubbaabelin yleensä yh-
dessä ylipappi Joosuan (Yeshua), 
Joosadakin pojan kanssa, sillä he 
molemmat olivat johtajia Baby-
loniasta suuntautuvassa toisessa 
paluumuuton aallossa. Ensim-
mäisessä muuttoaallossa kansaa 
johti kaksi miestä, poliittinen joh-
taja ja pappi. Nehemia oli johtaja 
ja Esra oli pappi ja uskonnollinen 
johtaja.
Yhdessä nämä neljä johtajaa ko-

kosivat juutalaisen kansan joh-
tajuuden Babylonian pakkosiir-
tolaisuuden jälkeen Jerusalemin 
muurien ja Herran Huoneen jäl-
leenrakentamisessa.
Persian Kuningas Darius I nimesi 
Serubbaabelin Juudan maaher-
raksi. Kun Dariuksen valta koti-
maassaan alkoi heiketä kapinan 
ja levottomuuksien vuoksi, olo-
suhteet tarjosivat juutalaisille 
johtajille työprojekteja Jerusale-
min ja Temppelin jälleenraken-
nuksen parissa.

Serubbaabel ja Sesbassar

Vaikka Haggain, Sakarjan, Esran 
ja Nehemian kirjoissa mainitaan 
Serubbaabel, niistä ei selviä 
montakaan yksityiskohtaa tämän 
elämästä. Kuitenkin yksi selkeä 
tosiasia on se, että Serubbaabe-
lilla on yhteys kuningas Daavi-
din sukuun ja oli näin ollen jopa 
kuninkaallisen linjan jälkeläisiä. 
Tästä syystä Serubbaabel esiin-
tyy sekä Matteuksen että Luuk-
kaan Yeshuan sukuluettelossa. I 
Aikakirjan 3:19-21  Serubbabelin 
perheen sukuluettelo. ”Ja Peda-
jan pojat olivat Serubbaabel ja 
Siimei. Ja Serubbaabelin pojat 
olivat Mesullam ja Hananja, ja 
heidän sisarensa oli Selomit; vielä 
Hasuba, Oohel, Berekja, Hasadja 
ja Juusab-Hesed, kaikkiaan viisi. 

Ja Hananjan pojat olivat Pelatja 
ja Jesaja, Refajan pojat, Arnanin 
pojat, Obadjan pojat ja Sekanjan 
pojat.” 
Serubbaabelin syntyperästä huo-
limatta hänen valtaan nousemi-
sensa ei ollut kiistaton.
Esran kirjan mukaan toisena 
Juudan maaherrana nähdään 
Sesbassar Persian provinssista. 
Hänestä tiedämme hyvin vähän, 
mutta Esra kirjoittaa, että Juudan 
päämiehen Sesbassarin käsiin 
uskottiin Nebukadnessarin hal-
tuun ottama kulta, joka oli pe-
räisin Jerusalemin Temppelistä. 
Itse asiassa Esra 5: 14-16 sanoo, 
että Sesbassar toi tämän kullan 
Jerusalemiin ja laski myös hen-
kilökohtaisesti uuden temppelin 
perustan.
Silti Haggain ja Sakarjan sanat an-
tavat selkeän käsityksen siitä, että 
Serubbaabel ja Joosua toivat kan-
saa takaisin pakkosiirtolaisuudes-
ta ja rakensivat Temppelin ilman 
minkäänlaista mainintaa Sesbas-
sarista.

Mitä sitten oikeastaan tapahtui 
Jerusalemissa sinä aikana kun Ba-
byloniasta palattiin? Todennäköi-
sesti tilanteeseen liittyi useampia 
osapuolia ja Israeliin tehtiin use-
ampia muuttoaaltoja ja jokai-
sessa muuttoaallossa oli omat 
johtajansa, jotka etsivät valtaa ja 
kunniaa liittyen jälleenrakennuk-
seen ja kaikkeen siihen liittyvään 
työhön.

Valitettavasti asiat toimivat täl-
lä tavalla täällä Lähi-idässä, aina 
muinaisista ajoista nykypäivään 
saakka. Jopa nykyäänkin hallituk-
set hyväksyvät lakeja, joita kenel-
läkään ei ole aikomustakaan nou-
dattaa, ja hallitusten poliittiset 
pyrkimykset ovat epärealistisia, ja 
joita kukaan ei täytä.  Menneiden 
päivien idealistisilla perikuva-sio-
nisteilla kuten Esralla, Nehemial-
la, Serubbaabelilla ja Joosualla oli 

puhdasoppisia toiveita, joilla ei 
ollut tekemistä realismin kanssa 
eivätkä siksi koskaan päässeet to-
teutumaan.

Hengellinen ja fyysinen heikkous 
Israelin valinnan takana

Yksi suurimmista hankkeista, jon-
ka Esra laittoi alulle, oli saada is-
raelilaiset miehet vakuuttumaan 
ulkomaalaisten vaimojensa jättä-
misestä. Esra oli hyvin huolissaan 
tullessaan Jerusalemiin ja näh-
dessään niin paljon seka-avioliit-
toja. Serubbaabelin johtaman toi-
sen muuttoaallon myötä Israeliin 
saapui paljon enemmän miehiä 
kuin naisia, joten kun juutalaisia 
naisia ei ollut tarpeeksi ympärillä, 
miehet menivät naimisiin paikal-
listen pakanallisten ja samaria-
laisten naisten kanssa.

Esra sääti lain, että kaikkien näi-
den naisten olisi lähdettävä, mut-
ta sitä ei koskaan tapahtunut kos-
ka kansa ei suvainnut sitä. 
Rabbit ymmärsivät myös myö-
hemmin, etteivät he voi säätää 
sellaisia lakeja, mitä kansa ei 
kykene noudattamaan tai mi-
hin ei kansa ei suostu. Judaismi 
yleismaailmallisena uskontona ja 
rotuna versus judaismi pienenä 
ja rajoitettuna lahkon omaisena 
uskontona on ristiriita, joka edel-
leen on käynnissä tässä maassa 
sekä juutalaisten olohuoneissa 
ympäri maailman.

Yksi syy, miksi Jumala itseasiassa 
valitsi Israelin oli heidän hengel-
linen ja fyysinen heikkoutensa. 
Nehemia 8 osoittaa tämän heik-
kouden kun otetaan huomioon 
Tooran julkinen lukeminen ih-
misille, jotka eivät enää kyen-
neet ymmärtämään sitä. Nämä 
ihmiset käyttäytyivät ikään kuin 
Tooran käskyt olisivat olleet heil-
le täysin uusia. He olivat olleet 
maanpaossa 70 vuotta, ja suurin 

Kuva: Joseph Shulam, Netivyah-järjestön perustaja ja johtaja.
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osa heistä oli syntynyt Babyloni-
assa eivätkä ymmärtäneet hepre-
aa. Tällainen välinpitämättömyys 
Jumalan Sanaan vaikutti heissä 
hengellisen heikkouden.
Toisaalta he olivat täynnä intoa 
muureja ja Herran huoneen ra-
kennusprojekteja kohtaan. He 
olivat halukkaita rakentamaan, 
osallistumaan ja jopa taistele-
maan Israelin vihollisia vastaan, 
jotka vastustivat juutalaisen kan-
san paluuta omaan maahansa 
sekä Israelin maan puolustuksen 
jälleenrakentamista.

Silloinen tilanne muistutti hyvin 
paljon nykyistä tilannettamme. 
Silloin ja nykyään oli ja on tun-
ne voimakkaasta sekularismista 
(maallistuminen) ja hengellises-
tä heikkoudesta, mutta samaan 
aikaan on olemassa valtava into 
ja isänmaallisuus maan jälleenra-
kentamista kohtaan.
Serubbaabel ja ylipappi Joosua /
Yeshua olivat täydellinen yhdistel-
mä poliitikkoa, joista ensinmainit-
tu edustaa kansallismielisiä pyr-
kimyksiä kun taas jälkimmäisenä 
uskonnollinen johtaja edustaa 
kansan hengellisiä pyrkimyksiä.  
Se, että kirkko ja valtio erosivat 
luonnottomasti toisistaan, ei ollut 
raamatullinen malli täydellisestä 
hallituksesta (valtiovallasta).

Meillä on sekä ruumis että sielu, 
emmekä voi erottaa niitä toisis-
taan ilman kuolemaa ja tuhoa. 
Poliittisella elimellä, jolla ei ole 
hengellisiä, moraalisia, eettisiä tai 
kultturelleja pyrkimyksiä, sillä ei 
ole moraalista perustaa hallita ja 
asettaa ihmisille moraalisia, eetti-
siä tai poliittisia sääntöjä.

Sakarjan kirjan kirjoittaja, Berek-
jan poika, sanoi Serubbaabelin ja 
Joosuan saaneen Herralta erityi-
sen ilmestyksen enkelin kautta, 
joka sanoi: "Tämä on Herran sana 
Serubbaabelille, näin kuuluva: 
Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan 
minun Hengelläni, sanoo Herra 
Sebaot." (Sak 4: 6)

Joku voisi sanoa, että tämä ei ole 
täysin reaalipoliittista suhteessa 
maailman normaaliin poliittiseen 
kamppailuun ja ratkaisuihin, 
mutta tämä periaate oli Jumalan 
antamien ohjeiden ”avaava yh-
teislaukaus”. Tämä periaate oli 

Herran heille antama ase ja se 
on läheisessä yhteydessä lupa-
ukseen, joka annettiin ylipapille 
Joosualle Sakarjan kirjassa 3:8-9. 
”Kuule, Joosua, ylimmäinen pap-
pi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka 
edessäsi istuvat. Sillä ennusmer-
kin miehiä he ovat; sillä katso, 
minä annan tulla palvelijani, Ve-
san. Sillä katso: kivi, jonka minä 
olen asettanut Joosuan eteen 
- siihen yhteen kiveen päin on 
seitsemän silmää! Katso, minä 
kaiverran kaiverrukset siihen, sa-
noo Herra Sebaot, ja otan pois 
tämän maan pahat teot yhtenä 
päivänä.”

Messiaanisten profetioiden
ytimessä

Mikä tahansa profetia, joka sisäl-
tää sanoja kuten "vesa", "kivi" 
ja "palvelijani", on luonnostaan 
messiaaninen profetia. Messiaa-
ninen yhteys "vesaan" on selkein 
Jeremia 23: 5-6: ”Katso, päivät 
tulevat, sanoo Herra, jolloin minä 
herätän Daavidille vanhurskaan 
vesan; hän on hallitseva kunin-
kaana ja menestyvä, ja hän on 
tekevä oikeuden ja vanhurskau-
den maassa. Hänen päivinänsä 
pelastetaan Juuda ja Israel asuu 
turvassa. Ja tämä on hänen ni-
mensä, jolla häntä kutsutaan:
'HERRA ON MEIDÄN VANHURS-
KAUTEMME'.”

Juutalaisen perinteen tulkinta 
tästä jakeesta on erittäin mielen-
kiintoinen, joten tässä muutama 
esimerkki. Rabbi David Kimchi 
(RADAK) sanoi tästä jakeesta: 
"Vanhurskas vesa" - Tämä on Mes-
sias ja häntä kutsutaan vesaksi, 
koska hän tuli maailmaan niinkuin 
kasvi pellossa, joka moninkertais-
tui ja muuttui väenpaljoudeksi. 
Ja Hän on vanhurskas; "Minun 
kansani muuttuu vanhurskaaksi." 
"Toinen suuri juutalainen huo-
mioitsija, Malbim, sanoo jakeista 
4-5: "Ja minä herätän heille (Is-
rael) paimenia (toisen Temppelin 
ajanjakson aikana, koska silloin 
ei ollut oikeita kuninkaita, aino-
astaan paimenia). Minä herätän 
Daavidille vanhurskaan vesan – 
kuten Jesaja 11:1 sanoo, "Mutta 
Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja 
vesa versoo hänen juuristansa." 
Tästä syystä Häntä kutsutaan ve-
saksi, ja vanhurskautensa vuoksi 

Hän tulee hallitsemaan Kuninkaa-
na. Hänestä ei tule paimen vaan 
Hänestä tulee suuri Kuningas... ja 
Hänen päivinään ’ kansa ei nosta 
miekkaa kansaa vastaan’. Hänen 
päivinään, Messiaan päivinä, Juu-
da pelastuu.

Sekä Radak että Malbim tulkitse-
vat tämän kappaleen siten, että 
kyseessä on Messias. Tämä on syy
miksi perinteisen juutalaisen 
tekstin tulkinnan mukaan Serub-
baabel ja ylipappi Joosua ennakoi 
Messiasta. Ilmestys on se, että 
pelastus ei tule Israeliin väellä 
eikä voimalla, vaan Herran Hen-
gen voimalla ja tämä oli totta Shi-
vat Zionin aikana ja nyt.

Termiä ”Messias”, mashiach, joka 
on käännetty kreikan kielellä 
christos tai suomen kielellä "Kris-
tus" (englanniksi ”Christ”) , käyte-
tään Raamatussa papeista, kunin-
kaista ja tietenkin itse Messiaasta. 
Messias tarkoittaa "voideltua", ja 
jokainen virka tai asema, jonka 
Jumala auktorisoi ja nimitti, vihit-
tiin käyttöön ja valtuutettiin öl-
jyllä voitelun seremonialla. Tästä 
syystä Raamattu kutsuu monia eri 
ihmisiä "messias"-nimellä.

Seuraavaksi muutama esimerkki 
Kirjoituksista. 3. Moos. 4: 3 sanoo: 
"Jos voideltu (mashiach=messias) 
pappi tekee rikkomuksen ja saat-
taa kansan vikapääksi, tuokoon 
rikkomuksensa tähden, jonka hän 
on tehnyt, virheettömän mullikan 
Herralle syntiuhriksi."
1 Samuel 2:10 sanotaan: "Jotka 
taistelevat Herraa vastaan, ne 
joutuvat kauhun valtaan; hän 
jylisee taivaasta heidän ylitsen-
sä. Herra tuomitsee maan ääret; 
hän antaa vallan kuninkaallensa 
ja korottaa korkealle voideltunsa 
[mashiach] sarven."

Myöhemmin sanotaan: " Ja hän 
[Daavid] sanoi miehillensä: "Pois 
se! Herra varjelkoon minua te-
kemästä sitä herralleni, Herran 
voidellulle, että satuttaisin käteni 
häneen; sillä hän on Herran voi-
deltu [mashiach]". Daniel 9:26 
sanoo: Ja kuudenkymmenen kah-
den vuosiviikon mentyä tuhotaan 
voideltu, eikä häneltä jää ketään. 
Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää 
hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta 
hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja 

loppuun asti on oleva sota: hävi-
tys on säädetty. 
Uudessa testamentissa otetaan 
esimerkki Johannekselta (Joh. 
1:41): "Hän tapasi ensin veljensä 
Simonin ja sanoi hänelle: "Me 
olemme löytäneet Messiaan", se 
on käännettynä: Kristus." 
Ja myöhemmin Joh. 4:25: "Nai-
nen sanoi hänelle: "Minä tiedän, 
että Messias on tuleva, hän, jota 
sanotaan Kristukseksi; kun hän 
tulee, ilmoittaa hän meille kaik-
ki".

Serubbaabeliä kutsutaan messi-
aaksi, aivan kuten kuningas Saulia 
ja Aaronin sukukunnan pappeja, 
sillä kaikki papit, profeetat ja ku-
ninkaat voideltiin öljyllä. Tieten-
kin MESSIAS Jeshua oli viime kä-
dessä ja ennen kaikkea kaikkien 
muiden hahmojen yläpuolella. 
Messiaan eskatologisen hahmon 
oli tarkoitus ilmentää luonteel-
taan kaikkia kolmea voideltua 
virkaa ollen siten pappi, profeet-
ta tai kuningas. Jeshua on ainoa, 
joka on todella voideltu olemaan 
kaikki nämä kolme.

Jumalan Sana ratkaisun avain

Se, mitä tapahtui Siioniin paluun 
aikana on vaikea ymmärtää, mut-
ta Serubbaabel ja Joosua olivat 
ilmeisestikin kovassa kamppailus-
sa juutalaisten kotiinpalaamisen 
suhteen. Tähän kamppailuun se-
kaantui ulkopuolisia naapureita 
kuten arabi Sanbalad, ja lisäksi 
kamppailua lisäsi sisäiset ongel-
mat, kuten kansan tietämättö-
myys sekä eri johtajien ristiriitai-
set pyrkimykset.
Esra, Nehemia, papit ja leeviläiset 
keksivät keinon ratkaista kansan 
tietämättömyys, ja se olisi lukea 
Jumalan Sanaa yleisölle, antaen 
sen pestä, vakuuttaa ja tuomita 
kansa synneistä ja motivoida hei-
tä kääntymään Jumalan puoleen 
ja tehdä Hänen tahtonsa. 

Nehemian luku 8 viittaa siihen, 
että juuri näin tapahtui. Johtajat 
kokosivat kaikki ihmiset ja pystyt-
tivät korokkeen lukemista varten 
niin, että yleisö pystyi näkemään 
ja kuulemaan Jumalan Sanaa.
Kun Tooraa luettiin ääneen, johta-
jat samalla selittivät, tulkitsivat ja 
kommentoivat tekstiä sillä useim-
mat eivät osanneet hepreaa. Kun 
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ihmiset kuulivat Sanaa, he tulivat 
niin murheellisiksi, että itkivät. 
Esra ja muut johtajat sanoivat 
heille, etteivät itkisi vaan ennem-
min juhlisi, sillä: "Ilo Herrassa on 
teidän väkevyytenne." Neh. 8:10

Ennalleenasettamisen
prosessissa

Siitä päivästä lähtien ihmiset 
alkoivat pitää Jumalan käskyt. 
Ensimmäinen käsky, johonka he 
sitoutuivat, oli Sukkot-juhla (leh-
timajanjuhla). He pitivät sen, 
koska sitä ei ollut pidetty moneen 
sukupolveen. Tässä tarinassa on 
selvä periaate ennalleenasetta-
misesta. Maata kohtasi fyysinen 
restaurointi ja samalla kaupunkia 
ja muuria kohtasi fyysinen uudel-
leenrakentaminen, mutta ihmisiä 
kohtasi myös hengellinen uudis-
tus Jumalan Sanan kuulemisen 
kautta, katuen ja sitoutuen teke-
mään Hänen tahtonsa. 
Ensimmäinen asia, jonka opim-
me Serubbaabelin ja Joosuan 
sekä Esran ja Nehemian välisistä 
kumppanuuksista, on yhteistyön 
ratkaiseva merkitys, ei yksintyös-
kentelyn. 

Hallituksen ja pappisosaston oli 
työskenneltävä yhdessä kumppa-
neina. Serubbaabel oli kuninkaal-
lista Davidin sukulinjaa, ja Joosua, 
Joosadakin poika, oli Aaronin su-
kulinjan pappi. He työskentelivät 
yhdessä saavuttaakseen ihmisille 
sitä, mikä oli hyvää ja oikeaa mo-
nella eri tasolla.
Se, että juutalaiset palaavat kotiin 
fyysisesti ei riitä, hengellinen ko-
tiinpaluu on myös vaatimuksena 
todelliselle restauraatiolle ja pa-
luulle Jumalan hallitakseen Isra-
elissa. Kun johtajat lukivat Tooraa 
julkisesti, kansa kuunteli, katui ja 
muuttui. Jumalan Sanan voimaa 
ei voi aliarvioida.

Voima ei ole saarnaajassa, se on 
Jumalan Sanassa. Jumalan palve-
lijoiden täytyy oppia työskentele-
mään kahdestaan tiimeissä, aivan 
kuten Messias Jeshua lähetti ope-
tuslapsensa ensimmäisen vuosi-
sadan aikana. 

Tämä on minulle tärkeä läksy sillä 
olen työskennellyt yksin suurim-
man osan palvelutyöstäni ja vasta 
muutaman viime vuoden aikana 

olen alkanut oppimaan yhteis-
työn tekemistä muiden kanssa. 
Sakarja opettaa myös siitä, että 
Jumala on aina innokas Siionin 
vuoksi ja lupaustensa täyttämi-
sestä lapsilleen. Sakarjan luku 8 
lupaa, että Jumala palaa Siioniin 
ja asuu siellä, ja mikäli joku ym-
märtää tämän tekstin kirjaimel-
lisesti tämän päivän Siioniksi tai 
taivaalliseksi Jerusalemiksi, on 
kyse silti edelleen Jerusalemista. 
Jumala on uskollinen ja pitää Sa-
nansa, ja se asia on kaiken moit-
teen yläpuolella.

Rabbien näkemys
Messias-profetioista
 
Yksi Raamatun tärkeimmistä 
messias-profetioista löytyy Sakar-
jan kirjasta 12:10-12, joka ennus-
taa Israelin tulevan uskoon Jee-
sukseen Messiaaseen. "Ja minä 
vuodatan Daavidin suvun päälle 
ja Jerusalemin asukasten päälle 
armon ja rukouksen hengen. He 
katsovat minuun, jonka he ovat 
lävistäneet. Ja he valittavat hän-
tä, niinkuin valitetaan ainokais-
ta, murehtivat häntä katkerasti, 
niinkuin murehditaan katkerasti 
esikoista. Sinä päivänä pidetään 
Jerusalemissa suuret valittajaiset, 
niinkuin olivat Hadadrimmonin 
valittajaiset Megiddon laaksossa. 
Ja maa pitää valittajaisia, kukin 
sukukunta erikseen: Daavidin 
huoneen sukukunta erikseen ja 
heidän naisensa erikseen, Naata-
nin huoneen sukukunta erikseen 
ja heidän naisensa erikseen." 

Tässä on muutamia juutalaisia 
rabbinistisia kommentteja tästä 
tekstistä:

Rabbi Abraham Ibn Ezra (1100-lu-
vulta) sanoo: "Minä vuodatan ar-
mon ja rukouksen hengen Jerusa-
lemin kansalaisille: "Ennenkuin 
tämä tapahtuu, tulee ensin vai-
keuksia, koska Messias Joosefin 
poika tapetaan, ja Kaikkivaltias 
tuhoaa kaikki kansat, jotka ovat 
hyökkäämässä Jerusalemiin. Tätä 
tarkoittaa "ja he katsovat minuun 
..." Silloin kaikki kansat katsovat 
minua seuraten mitä minä teen 
niille, jotka lävistivät Messiaan 
Joosefin pojan, ja he surevat hän-
tä."

Malbim kommentoi tätä jaetta: " 

Ja minä vuodatan Daavidin suvun 
päälle armon ja rukouksen hen-
gen." – Tämän vuoksi he pyysivät 
Jumalalta armoa ja laupeutta ja 
he saivat armon ja rukouksen 
hengen Jumalalta. Tämän vuoksi 
he näkivät Messiaan, joka on ar-
vokas Henki, sodassa langennut, 
ja he heräävät parannuksen te-
koon ja rukoukseen. "Ja he kat-
sovat minuun, jonka ovat lävistä-
neet." He katsovat ja reagoivat ja 
ymmärtävät, että Hän kuoli suku-
polvien syntien puolesta."

Ajanjakso, jolloin palattiin maan-
paosta oli yksi suurista muutok-
sista ja myllerryksistä juutalaisen 
kansan eheytymisessä ja rakentu-
misessa.

Ne, jotka palasivat Jerusalemiin 
janosivat kansan pelastumista, 
eikä varmastikaan sen vähempää 
kuin me tänä päivänä. Kaiken li-
säksi silloiset johtajat olivat kau-
kana täydellisistä ihmisistä, heillä 
oli kullakin omat ongelmansa. 
Sakarjan luku 3 kuvailee, että 
Joosasakin pojalla, Joosualla oli 
epäpuhtaat vaatteet, jotka oli 
vaihdettava. Teksti paljastaa, että 
Jumala tuo ilmi sen, että Jumala 
voi käyttää meitä jopa rajallisi-
na ihmisinä ja syntisen luonteen 
omaavina, joka vaivaa meitä kaik-
kia. 
Kaikista näistä ongelmista huoli-
matta Herra kutsuu Serubbaabe-
lia suurta vuorta tai ylistettävää 
kulmakiveä suuremmaksi. Rabbit 
jopa sanovat, että jokainen, joka 
ajattelee olevansa suurempi kuin 
Serubbaabel, jonka tehtävänä oli 
palauttaa Israelin kansa takaisin 
maahansa, tulee nöyryytetyksi ja 
alennetuksi.

Messiaskivi-vertaukset

Se, että henkilö viitataan kiveen 
on toinen messiaaninen aihe, 
jonka lähde on Psalmissa 118: 22 
sekä Jesaja 28:16.

"Sentähden, näin sanoo Herra, 
Herra: Katso, minä lasken Siio-
niin peruskiven, koetellun kiven, 
kalliin kulmakiven, lujasti perus-
tetun; joka uskoo, se ei pakene." 
Tämä aihe tuli Messiaan ver-
tauskuvaksi juutalaisessa toisen 
temppelin ajan kirjallisuudessa 
ja Qumranin teksteissä. Kivestä, 

joka oli hylätty, tuli Siionin kul-
makivi ja perusta niille, jotka us-
kovat. 
Serubbaabelin tunnistaminen 
näistä metaforista tekee hänestä 
myös jonkinlaisen "messiaanisen 
hahmon".

Rabbi Abraham Ibn Ezra sa-
noo Serubbaabelista ja ylipappi 
Joosuasta Sak. 4:14 esittämissään 
huomautuksissa: "Sillä hän on 
messias (voideltu) ja on istuva 
Israelin valtaistuimella, sillä kir-
joitettu on:" Hän hallitsee valtais-
tuimeltaan. "Joosua/Yeshua on 
voideltu, koska hän on ylipappi. 
On kirjoitettu, että "näiden välillä 
vallitsee rauha, eikä heidän välil-
lään ole kateutta".

Serubbaabel, Esra, Nehemia ja 
ne, jotka palasivat seitsemän-
kymmenen vuoden jälkeen Baby-
loniasta, olivat hyvin samanlaisia 
kuin ne, jotka palasivat Israeliin 
2000 vuotta kestäneen pakko-
siirtolaisuuden jälkeen 1800- ja 
1900-luvulla. Jokaisella oli oma 
diaspora-kulttuurihistoriallinen 
tuliaisensa ja jos he puhuivat 
hepreaa, sitä puhuttiin babylo-
nian aksentilla. Jokainen palasi 
oman käsityksensä kanssa siitä, 
mitä pitäisi tapahtua ja miten asi-
oiden tulisi kehittyä kansakunnan 
parhaaksi.

Serubbaabel johti poliittista sii-
peä ja korosti siviiliviranomai-
suuden jälleenrakentamisessa 
Juudaan sen hallinnollista puolta. 
Joku voisi rinnastaa hänet sen 
ajan David Ben-Gurioniksi tai Me-
nachem Beginiksi. Esra ja Joosua/
Yeshua olivat enemmänkin kuin 
Rabbi Kook, joka perusti kansalli-
sen uskonnollisen puolueen Isra-
elissa pitäen tärkeänä sekä maan 
että ihmisten fyysisen ja hengelli-
sen ennalleenasettamisen.

Voimme oppia paljon ensimmäi-
sestä Babylonian diaspora-pa-
luusta, joka auttaisi meitä käsitte-
lemään joitakin kohtaamiamme 
kompastuskiviä paluumatkallam-
me toisesta maanpaosta 2000 
vuoden jälkeen.

www.netivyah.org
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Jeshua valmistaa aamupalan
Sovinnon tie on ennalleenasettamisen tie

**********

Paul Sumnerin tekstistä
mukaillut: Markus Nurmesniemi

Yllättävä loukkaus, puun takaa is-
kevä lyönti tai herja, ehkä rakkaan 
menetys, onnettomuus tms. ovat 
sellaisia shokkitekijöitä, jotka 
voivat saada meidät hetkellisesti 
solmuun. Meillä on sitten monia 
tapoja purkaa tätä shokkia. Kat-
keruuden juuri saattaa myös sala-
kavalasti kasvaa ja tehdä tuhoaan 
monella tapaa.

Mutta synkän yön jälkeen alkaa 
aamu hämärtää. Tuo aavistus hä-
märästä kertoo yön olevan päät-
tymässä. Sitten näetkin yhtäkkiä 
jotain yllättävää: Mestarin itsensä 
seisomassa hämärässä, kuin kir-
kas aamuntähti kertomassa yön 
päättymisestä. Auringon ylösnou-
su on koittamassa.

Näin oli tilanne myös Shimon bar 
Yonahin eli Simon Pietarin koh-
dalla, kalastaja Kefar Nahumista 
eli Kapernaumista Kinneret-jär-
ven eli Genesaretin rannoilta. Si-
mon oli juuri seurannut Yeshuaa 
pitkän ajanjakson, ja Pietari oli 
vakuuttunut siitä että Yeshua oli 
Jumalan Poika. Olihan Henki il-
moittanut hänelle tämän: ”Sinä 
olet Messias, Jumalan Poika… 
sinä olet Jumalan Pyhä” (Matt. 
16:15-17, Joh. 6:69).

Hämmennys, kieltäminen

Mutta sitten Yeshua pidätettiin, 
Häntä pilkattiin, pahoinpideltiin, 
ruoskittiin ja lopulta mestattiin 
häväistynä. Miten tällainen saat-
toi tapahtua Jumalan Messiaalle?

Pietari ei voinut kestää tällaista. 
Hän julkisesti kielsi Herransa, kol-
mesti. Hän ei ollutkaan ehkä se 
joksi hän Yeshuaa luuli.

Mutta kolme päivää myöhem-
min, salaisessa kohtaamispaikas-

sa Jerusalemissa, Pietari ja muut 
opetuslapset kohtasivat Yeshuan, 
kuolleista nousseena. Vai oliko 
kyseessä joukkohallusinaatio tai 
näky joka nousi yhteisestä toi-
vosta, toivosta ettei Messias olisi-
kaan kuollut?

Tuomas, tuo jota epäileväiseksi 
kutsuttiin, tuli joukkoon myöhäs-
sä. Kun hänelle ilmoitettiin ”me 
olemme nähneet Herran”, hän 
ei uskonut. Mutta kun hänkin 
sai konkreettisesti tunnustella 
Herransa haavoja, hänkin uskoi. 
(Joh. 20:18-28). Silti tekstistä jää 
ilmaan aavistus epävarmuutta 
opetuslasten keskuuteen.

Koska muutama päivä myö-
hemmmin he pakenivat uhkaa-
vaa Pyhää Kaupunkia pohjoisiin 
koteihinsa ja entiseen kalastajan 
elämiinsä Kinneret-järvellä. Näillä 
vesillä he olivat aikaisemmin to-
distaneet Yeshuan jumalallisesta 
voimasta (tuhansien ruokkiminen 
leivällä ja kalalla, vetten päällä 
kävely). Ja täällä samassa paikas-
sa Herra valitsee ilmestyä heille 
jälleen. Ei Herrana ja Luojana, 
vaan Palvelijana, niin kuin Markus 
10:45 kertoo: ”Eihän Ihmisen Poi-
kakaan tullut palveltavaksi vaan 
palvelemaan ja antamaan hen-
kensä lunnaiksi monien edestä.”

Ja tässä aamuhämärässä, Yeshua 
seisoi rannalla, ja kutsui opetus-
lapsiaan jotka olivat veneessä. 
Ja huomatkaa, Hän kutsui heitä 
lapsiksi, ei miehiksi tai miksikään 
muuksi. (Joh. 21: 1-13)
Ja kun se opetuslapsi (Johannes), 
jota Herra rakasti sanoi: ”Se on 
Herra!”, kietoi Pietari ympärilleen 
viitan, sillä hän oli ilman vaattei-
ta, hyppäsi veteen ja ui kohti ran-
nalla odottavaa Yeshuaa, joka oli 
noin 90-110 metrin päässä (noin 
200 kyynärää). Toiset jäivät sou-
tamaan niin nopeasti kuin pystyi-
vät. Ja miten kävi Pietarille edel-

lisellä kerralla, kun Yeshua kutsui 
häntä luokseen vetten halki?

Aamupalojen aamupala

Kun he saapuivat, heitä odot-
ti uskomaton näky. Rannalla oli 
hiillosnuotio, jossa paistui kala ja 
leipää. Yeshua toimi kokkina. Hän 
pyysi tuomaan myös niitä kaloja 
joita he olivat juuri kalastaneet. 
Ehkäpä lisäksi tähän aamupalaan.

Kohtauksesta on löydettävissä 
myös hienoinen rinnakkaisuus: 
Aikaisemmin kun Yeshua oli oi-
keuden koeteltavana, Pietari 
odotteli ulkopuolella, pihapiirissä 
lämmitellen hiilloksen (anthrakia) 
ääressä (Joh. 18:18). Ehkä juuri 
niiden Temppeliviranomaisten 
joukossa jotka olivat vähän aikai-
semmin pahoinpidelleet Yeshuaa.

Mutta tänä aamuna rannalla 
Pietarille oli tarjolle aamupalaa, 
ravintoa, Hänen kädestä jonka 
Pietari oli kolmesti kieltänyt. Pet-
tänyt. Ruokaa joka oli valmistettu 
hiilloksella (anthrakia).

Mutta sitten Yeshua lausui sy-
dämet sulattavat, yksinkertaiset 
ja täynnä rakkautta olevat sanat 
Pietarille ja muille tuskan raatele-
mille lapsille:

”Tulkaa aamiaiselle.” (Joh. 21:12)

Ja kuten palvelija-isäntä tekee, 
Yeshua otti leivän, luultavas-
ti mursi sen ja antoi heille (Joh 
21:13, aivan samoin kuin viimei-
sellä Seder-ateriallaan Pesahina), 
samoin kalaa. Teksti ei kerro meil-
le paljoa enempää tästä aamupa-
lasta, mutta oletamme että Herra 
siunasi ja kiitti ateriasta, niin kuin 
Hän usean sananpaikan mukaan 
aina teki.

Ja tämän tehdessään emme kuule 
ensimmäistäkään nuhtelun sanaa 

Häneltä. Ei sanaakaan opetuslas-
ten aikaisemmasta epäuskosta, 
hylkäämisestä, ailahteluista tai 
peloista.
Me ihmettelemme: Kuinka 
Yeshua tämän kaiken teki, ja vie-
läpä ennen aamunkoittoa? Hän 
saalisti, puhdisti ja valmisti kalat, 
sekoitti leivän jauhot, ehkäpä 
oliiviöljyn kanssa, keräsi nuotio-
puut, sytytti nuotion saadakseen 
hiilloksen oikeaan aikaan ajoite-
tuksi, paistoi kalan – kaikki tämä 
siis jotta kaikki olisi valmista kun 
opetuslapset tulisivat.

Miksi Hän teki näin?

Yhteiset ateriat, yhteysateriat, Ju-
malan lasten ja itse Pyhyyden läs-
näolossa ovat läsnä kautta koko 
Raamatun kirjoitusten. Ohessa 
neljä esimerkkiä.

* Kun Mooses, Aaron, Naadab, 
Abihu ja Israelin heimojen 70 
vanhinta nousivat Siinain vuorelle 
”he näkivät Israelin Jumalan” (2. 
Moos 24:10), ja ”he söivät ja joi-
vat”. (2. Moos. 24:11). Oletamme 
heidän tulleen Jumalan eteen, 
aivan kuten he olivat tehneet ai-
kaisemminkin kuten Jetron, Moo-
seksen apen ja Israelin vanhinten 
tapauksessa 2. Moos. 18:12). Syö-
minen ja juominen Jumalan läs-
näolossa ilmentää hyvin intiimiä 
kumppanuutta Hänen kanssaan, 
sekä hänen hyväksymistään ateri-
oitsijaa kohtaan.

* Herran enkeli löysi profeetta 
Eliaan nukkumassa puun juurelta 
erämaasta, jonne hän oli paen-
nut Iisebelin vihaa. Enkeli leipoi 
Elialle ”hiilloksella”, asetti lähet-
tyville vesikannun ja antoi hänen 
syömisen jälkeen nukkua. (1. Kun. 
19:4-8)

* Profeetta Jesaja ennusti tuon 
tulevan Suuren Aterian, jota Her-
ra isännöisi Siionin vuorella: ”Her-
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ra Sebaot valmistaa tällä vuorella 
kaikille kansoille pidot (rasvaisista 
ruuista, pidot vanhoista viineistä 
ja ydinrasvasta, puhtaasta van-
hasta viinistä).” (Jes. 25:6).
Huomaa tässä että Jumala itse 
osallistuu aterialle. Mitä Hän si-
ten syö? Jae kahdeksan kertoo 
suomeksi että ”Hän hävittää kuo-
leman ainiaaksi”, mutta englan-
niksi tämä sama on ilmaistuna 
”He will swallow up (nielee) dea-
th for all time.”

* Kaanaan häissä Yeshua siunasi 
hääparia ja vieraita läsnäolollaan 
ja viiniksi muuttamisen ihmeellä 
(Joh. 2). Tässä on nähtävissä myös 
ihmisseremonian kunnioittami-
nen Hänen taholtaan, joka itse 
pitää ”iankaikkisen liiton”, niin 
kuin Heprealaiskirje 13:20 myös 
ilmaisee.

Kaanain tapahtumat ja Jesajan 
profetia ovat varjokuvia, ennak-

koa lopullisista häistä, jotka pide-
tään Jumalan Karitsan kunniaksi. 
Se on seremonia joka on avoin 
vain niille jotka ovat kutsuttuja 
vieraita, jotka ottavat vastaan 
kutsun tulla, ja jossa kutsuttuja 
tervehditään Hänen morsiame-
naan (englanniksi ”his wife”, vai-
monaan) (Ilm. 19: 7-9).

Tuolla täydellisellä, loppuun asti 
viedyllä juhla- ja yhteysaterial-
la itse Jumala, isäntänä ja isänä, 
pitää huolen kaikista Yeshuan las-
ten tarpeista. Nämä eivät ole mit-
kään nyyttikestit, Jumalan lapset 
eivät voi toimittaa mitään näille 
illallisille. He voivat ainoastaan 
vastaanottaa tämän jalon kutsun 
– ja noudattaa uutta pukukoodia 
(josta saamme vinkkiä Ilm. 7:9, 
22:14).

Lopuksi:

Havaitsemme viisi liikuttavaa 

seikkaa Kinneretin rannalla vie-
tettävällä aamupalalla:

* Yeshuan kutsu yksinkertaisuu-
dessaan: ”Tulkaa”

* Ajoitus: Auringonnousun ajoi-
tus, aika jolloin aurinko häivyttää 
pimeyden, pettymyksen ja epä-
toivon.

* Yksinkertainen ravinto: leipää ja 
kalaa.

* Ennakkoon ajateltu ja valmistel-
tu aamiainen: Herra keräsi puut ja 
rakensi nuotion omin käsin.

* Herran anteeksiantava hiljai-
suus opetuslapsiaan kohtaan, 
opetuslapsia jotka olivat pelok-
kaita ja epävarmoja: ”Lapset… 
tulkaa aamiaiselle.”

Tämä yksityinen yhteysateria 
Kinneretin rannalla antaa meil-

le toivoa kun näemme Yeshuan 
Hengen ja asenteen näitä ihmisiä 
kohtaan. Tästä tapahtumasta, ti-
lanteesta voimme nähdä ja kuul-
la sen ääneen lausumattoman 
kutsun mikä vetää kaikkia ihmisiä 
Hänen puoleen – erityisesti tul-
la siihen juhlaan ja juhlajoukon 
luo, Siionin vuoren luo ja elävän 
Jumalan kaupungin, taivaallisen 
Jerusalemin luo (Hepr. 12:22). 
Näihin juhliin, joita nytkin par-
haillaan valmistellaan tulevai-
suutta varten.

Sitä odotellessa, Yeshua isännöi 
palvellen, valmistaen hiljaisia aa-
miaisia aamunkoitossa väsyneille, 
ja murtuneille opetuslapsilleen 
jotka tulevat rantaan Hänen luok-
seen.
Tänään, tässä ja nyt, missä ikinä 
sitten olemmekaan.

www.hebrew-streams.org

**********

Kuva: Markus Nurmesniemi
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Profeetallisia näkökulmia
Perhesuhteiden ennalleenasettaminen

**********

Kirjoittanut: Keijo Lindeman

”Sillä tietomme on vajavaista ja 
profetoimisemme on vajavaista” 
(1.Kor.13:9)

”Muistakaa minun palvelija-
ni Mooseksen laki, jonka minä 
Hoorebilla hänelle säädin koko 
Israelia varten käskyiksi ja oike-
uksiksi. Katso, minä lähetän teille 
profeetta Elian, ennenkuin tulee 
Herran päivä, se suuri ja peljät-
tävä. Ja hän on kääntävä jälleen 
isien sydämet lasten puoleen ja 
lasten sydämet heidän isiensä 
puoleen, etten minä tulisi ja löisi 
maata, vihkisi sitä tuhon omaksi” 
(Mal.4:4-6).

”Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias to-
sin tulee ja asettaa kaikki kohdal-
leen” (Mat.17:11).

”Ja hän käy hänen edellään Eli-
aan hengessä ja voimassa, kään-
tääksensä isien sydämet lasten 
puoleen ja tottelemattomat van-
hurskasten mielenlaatuun, näin 
Herralle toimittaaksensa valmis-
tetun kansan" (Luuk.1:17).

”Tehkää siis parannus ja käänty-
kää, että teidän syntinne pyyhit-
täisiin pois, että virvoituksen ajat 
tulisivat Herran kasvoista ja hän 
lähettäisi hänet, joka on teille 
edeltämäärätty, Kristuksen Jee-
suksen. Taivaan piti omistaman 
hänet niihin aikoihin asti, jolloin 
kaikki jälleen kohdallensa asete-
taan, mistä Jumala on ikiajoista 
saakka puhunut pyhäin profeet-
tainsa suun kautta” (Ap.t.3:19-
21).

Kun apostoli Pietari puhui viikko-
juhlille eli helluntaijuhlille tulleille 
juutalaisille Jerusalemissa, noin 
2000 vuotta sitten, hän totesi, 
että kaikki asiat asetetaan jälleen 
kohdalleen eli ennalleen Jeshua 
Messiaan paluuta varten. Tämä 

ennalleenasettaminen koskee 
mm. Jumalan seurakuntaa, Isra-
elia, luomakuntaa, lepopäivää eli 
sapattia, Herran juhlia ja kuuliai-
suutta Jumalan sanalle ja Herran 
käskyille jne. Messiaan tulemuk-
sen aattohetkissä Elian Henki eli 
Jumalan vuodattama ennalleen-
asettamisen Henki vaikuttaa niin, 
että kaikki asiat tulevat asetetuksi 
kohdalleen. Jumala käyttää myös 
ennalleenasettamisessa monia 
palvelijoitaan, vuodattamalla 
heidän ylleen Elian Hengen ja he 
ovat omalta osaltaan edistämäs-
sä ennalleenasettamista mm. Ju-
malan seurakunnassa ja Israelissa 
(2,Kun.2:9; Luuk.1:17).

Elämme nyt lopun aikaa ja samal-
la ns. luopumuksen aikaa, pahan 
ja avionrikkojan sukupolven aikaa 
(Mat.12:39). Jumala loi ihmisen 
mieheksi ja naiseksi, mutta tästä 
ollaan luopumassa eikä suku-
puolirooleja monissa tapauksissa 
enää hyväksytä (1.Moos.1:27). 
Perinteisestä raamatullisesta 
avioliittokäsityksestä miehen ja 
naisen välillä ollaan myös luopu-
massa yhä enenevässä määrin ja 
tilalle on tullut sukupuolineut-
raali avioliittokäsite. Lootin päi-
vien Sodoman synnit ovat tulleet 
yhteiskuntiin ja valitettavasti 
jossain määrin myös Herran seu-
rakuntaan, kuten Jeshua ennusti 
yhtenä tulemuksensa merkki-
nä (Mat.24:12; Luuk.17:28-30; 
1.Moos.19:5; Room.1:24-32). 
On hyvä kuitenkin huomata, 
että Sodoman synnit tuovat So-
doman tuomion, mutta Herran 
seurakunta pelastetaan tulen ja 
tulikiven alta Messiaan tulemuk-
sessa ja ylösotossa, kuten Lootkin 
pelastettiin tulen ja tulikiven alta 
Sodomasta. 

Tilanne perhesuhteiden osalta ei 
kuitenkaan jää näin surulliseen ti-
laan tässä lopun ajassa. Messiaan 
tulemuksen läheisyydessä myös 

perhesuhteet ennalleenasete-
taan. Isien sydämet käännetään 
lasten puoleen ja lasten sydä-
met käännetään heidän isiensä 
puoleen. Tämä merkitsee perhe-
suhteiden ennalleenasettamista 
sellaiseksi kuin Herra on ne tar-
koittanut sanassaan, Raamatus-
sa. Näistä Raamattuun perustu-
vista perhesuhteiden ja avioliiton 
asioista on artikkeli toisaalla tässä 
Yovel-lehden numerossa. Sieltä 
käy selville niitä periaatteita, joita 
Raamattuun perustuva avioliitto 
ja perhesuhteet edellyttävät.

Israelin ja muiden kansojen per-
hesuhteet ennalleenasetetaan

”…ovat israelilaisia: heidän on 
lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain 
antaminen ja jumalanpalvelus 
ja lupaukset; heidän ovat isät, ja 
heistä on Kristus lihan puolesta, 
hän, joka on yli kaiken, Jumala, 
ylistetty iankaikkisesti, amen!” 
(Room.9:4-5).

”Sillä minä en tahdo, veljet - ett-
ette olisi oman viisautenne va-
rassa - pitää teitä tietämättöminä 
tästä salaisuudesta, että Israelia 
on osaksi kohdannut paatumus-
hamaan siihen asti, kunnes pa-
kanain täysi luku on sisälle tullut, 
ja niin kaikki Israel on pelastuva, 
niinkuin kirjoitettu on: "Siionista 
on tuleva pelastaja, hän poistaa 
jumalattoman menon Jaako-
bista. Ja tämä on oleva minun 
liittoni heidän kanssaan, kun 
minä otan pois heidän syntinsä." 
Evankeliumin kannalta he kyllä 
ovat vihollisia teidän tähtenne, 
mutta valinnan kannalta he ovat 
rakastettuja isien tähden. Sillä ei 
Jumala armolahjojansa ja kutsu-
mistansa kadu” (Room.11:25-29).

”Minulla on myös muita lampai-
ta, jotka eivät ole tästä lammas-
tarhasta; myös niitä tulee minun 
johdattaa, ja ne saavat kuulla mi-

nun ääneni, ja on oleva yksi lau-
ma ja yksi paimen” (Joh.10:16).

”Mutta sitä hän ei sanonut it-
sestään, vaan koska hän oli sinä 
vuonna ylimmäinen pappi, hän 
ennusti, että Jeesus oli kuoleva 
kansan edestä, eikä ainoastaan 
tämän kansan edestä, vaan myös 
kootakseen yhdeksi hajalla olevat 
Jumalan lapset” (Joh.11:51-52).

Isien sydänten kääntyminen las-
ten puoleen ja lasten sydänten 
kääntyminen isien puoleen ei 
tarkoita pelkästään normaalien 
perhesuhteiden ennalleenaset-
tamista, vaan sillä on laajempikin 
profeetallinen merkitys. Pakanain 
apostoli Paavali puhuu Israelin 
isistä, Aabrahamista, Iisakista ja 
Jaakobista jne. He edustavat Is-
raelin Jumalan heille antamaa 
uskoa. Sitä Israelin isien uskoa 
edustivat apostolisen alkuseu-
rakunnan päivinä messiaaniset 
Jeshuaan uskovat juutalaiset. 
Johannes Kastajalle annetussa 
sanomassa ilmoitettiin, että Eli-
an Hengen voitelu vaikuttaa sen, 
että isien sydämet kääntyvät las-
ten puoleen. Tämä toteutui siten, 
että alkuseurakunnan juutalaiset 
apostolit ja vallankin pakanain 
apostoli Paavali, julistivat tätä 
Israelin isien uskoa pakanakan-
sojen hengellisille lapsille. Näin 
ennalleenasettaminen toteutui 
silloin alkuseurakunnan päivinä 
Elian Hengen vaikutuksesta.

Nyt lopun ajassa, Herran päivä 
tapahtumien läheisyydessä, isien 
sydämet kääntyvät jälleen lasten 
puoleen, mutta sen lisäksi myös 
lasten sydämet kääntyvät isien 
puoleen. Se merkitsee sitä, että 
syntyy messiaaninen yhteyden 
silta Israelin isien uskoa edustavi-
en messiaanisten juutalaisuskovi-
en (israelilaisuskovien) ja muiden 
kansojen uskovien välillä. Jeshua 
Messiaan vuodattama Elian Hen-
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ki vaikuttaa sen, että Jeshuaan 
uskovat juutalaisuskovat ja mui-
den kansojen uskovat yhtyvät 
yhdeksi laumaksi. Maailmalaa-
juinen kristikunta on irtautunut 
israelilaisista juuristaan ja Israelin 
isien uskosta, mutta lopun ajassa 
muiden kansojen hajallaan oleva 
messiaanisten uskovien joukko 
palaa juurilleen apostolisen alku-
seurakunnan opetukseen ja käy-
täntöön. 

Erottava vihollisuuden väliseinä 
on purettu Jeshuan sovitustyön 
perusteella messiaanisten juuta-
laisuskovien ja muiden kansojen 
messiaanisten uskovien välillä ja 
muiden kansojen uskovat tulevat 
osaksi Jumalan Israelin perhettä 
(Efes.2:11-22). Muodostuu yksi 
lauma yhden Paimenen Jeshuan 
yhteyteen. Se on Jumalan suunni-
telma, jonka Hän toteuttaa lopun 
ajan ennalleenasettamisproses-
sissa. Näin Jumalan kansan ennal-
lenasettaminen toteutuu ihanalla 
tavalla Messiaan paluuta varten. 
Näin morsiusseurakunta valmis-
tetaan taivaallisen Yljän, Jeshua 
Messiaan, paluuta varten.

Karitsan häät

"Miehet, rakastakaa vaimojanne, 
niinkuin Kristuskin rakasti seu-
rakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi 
sen edestä...Sentähden mies luo-
pukoon isästänsä ja äidistänsä ja 
liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi 
tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä sa-
laisuus on suuri; minä tarkoi-
tan Kristusta ja seurakuntaa" 
(Efes.5:25, 31-32).

”Iloitkaamme ja riemuitkaamme 
ja antakaamme kunnia hänelle, 
sillä Karitsan häät ovat tulleet, 
ja hänen vaimonsa on itsensä 
valmistanut. Ja hänen annettiin 
pukeutua liinavaatteeseen, hoh-
tavaan ja puhtaaseen: se liina on 
pyhien vanhurskautus." Ja hän 
sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat 
ne, jotka ovat kutsutut Karitsan 
hääaterialle!" Vielä hän sanoi mi-
nulle: "Nämä sanat ovat totiset 
Jumalan sanat" (Ilm.19:7-9).
 
Miehen ja vaimon suhdetta ver-
rataan Raamatussa Jeshuan ja 
seurakunnan suhteeseen. Jeshua 
Messias on Raamatun kauniissa 

kuvakielessä taivaallinen Ylkä, 
joka eräänä päivänä saapuu nou-
tamaan maa päällä elävän morsi-
amensa, morsiusseurakuntansa, 
ylösotossa Karitsan hääjuhlaan 
(Joh.3:27-30; 14:1-5). Silloin 
Jeshuaa seurannut Jumalan seu-
rakunta on ikuisesti taivaallisen 
Ylkänsä seurassa Isän kodissa. 
Jesajan kirjan profeetallisen il-
moituksen mukaan koko tuleva 
tuhatvuotinen Messiaan kunin-
gaskunta on ”hääjuhlan” aikaa.

Hääkatoksen ja lehtimajan
valtakunta

"Mutta kaikki niiden pakana-
kansain tähteet, jotka ovat hyö-
känneet Jerusalemia vastaan, 
käyvät vuosi vuodelta sinne ylös 
kumartaen rukoilemaan kunin-
gasta, Herraa Sebaotia, ja viettä-
mään lehtimajanjuhlaa (hepr. VT: 
 ha-sukkot). Ja mitkä maan תוכסה
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 Herran 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 
(eli Messias) oleva Israelin pe-
lastuneille kaunistus ja kunnia ja 
maan hedelmä heille korkeus ja 
loisto. Ja ne, jotka Siionissa ovat 
säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle 
jääneet, kutsutaan pyhiksi, kaikki, 
jotka ovat kirjoitetut Jerusale-
missa elävien lukuun - silloin kun 
Herra on pessyt pois Siionin tytär-
ten saastan ja huuhtonut Jerusa-
lemista sen verenviat tuomion ja 
puhdistuksen hengellä. Ja Herra 
luo Siionin vuorelle koko asuinsi-
jansa ylle ja sen juhlakokousten 
ylle pilven päivän ajaksi ja savun 
ynnä tulenliekin hohteen yöksi, 
sillä kaiken kirkkauden yllä on 
oleva peite (hepr. VT: הפח  chu-
pa = vihkikatos, hääkatos, häät, 
suojakatos) ja verho (hepr. VT: 

-suka = lehtimaja, maja) var הכס
joamassa päivän helteeltä ja suo-
jaamassa rajuilmalta ja sateelta" 
(Jes.4:1-6).

Ylösnousemuksen kokenut seura-
kunta palaa Jeshua Messian kans-
sa pelastamaan Israelin tuholta, 
tuomitsemaan jumalattoman 
maailman ja perustamaan tu-
hatvuotisen Messiaan kuningas-
kunnan, jossa Messias ylösnous-
seiden pyhiensä kanssa hallitsee 
(Sak.14:1-5; Juuda.14-15; Ilm.20). 
Silloin Jerusalem on oleva maail-
man hengellis-poliittinen keskus, 
jonne kansat virtaavat opetusta 
saamaan ja kumartamaan Herraa 
Sebaotia sekä viettämään lehti-
majanjuhlaa (Sak.14:16-19). 

Silloin Herran antamat juhlat Isra-
elin kansalle saavat profeetallisen 
täyttymyksensä myös seitsemän-
nen juhlan - lehtimajanjuhlan - 
kohdalla.  Silloin Herra luo Siionin 
vuorelle Jerusalemiin sen juhla-
kokousten ylle pilven päivän ajak-
si ja tulen liekin yöksi. Silloin suka 
- lehtimaja (sumumeri maapallon 
ympärillä) - on turvaamassa ja 
suojaamassa helteeltä, sateelta ja 
rajuilmalta. Tuhatvuotinen messi-
aaninen rauhan kuningaskunta 
on oleva "lehtimajan kuningas-
kunta", lehtimajanjuhlan profee-
tallinen täyttymys. (Kahdeksas 
”jatkopäivä” lehtimajanjuhlalle, 
joka ei kuulu varsinaiseen lehti-
majanjuhlaan, on esikuva iankaik-
kisesta uusien taivaiden ja uuden 
maan ajasta).

Jesaja mainitsee myös, että kai-
ken kirkkauden yllä on oleva 
"chupa" eli hääkatos. Mitä tämä 
merkitsee? Se merkitsee sitä, että 
tuhatvuotinen messiaaninen ku-
ningaskunta on mitä ilmeisimmin 
myös Karitsan hääjuhlan aikaa. 
On ilmeistä, käsitykseni mukaan, 
että Karitsan häät alkavat maan 
päällä viimeisenä herätyksenä. 
Messiaan tulemuksessa seura-
kunta kokee ylöstempauksen ja 
on mukana toimittamassa kan-
sojen tuomiota ja perustamas-
sa Messiaan rauhanvaltakuntaa 
maan päälle Messiaan kanssa. 
Tuhatvuotinen messiaaninen rau-
hanvaltakunta (kuningaskunta) 
on sitten kokonaisuudessaan Ka-
ritsan hääjuhlan aikaa. Se on "su-

kan eli lehtimajan ja myös chupan 
eli hääkatoksen" kuningaskunta 
(valtakunta). 

Monet tulkitsijat ymmärtävät 
niin, että ylöstempauksen jälkeen 
on erillinen Karitsan hääateria 
taivaan hääsaleissa Isän kotona, 
ennen seurakunnan paluuta ylös-
nousemusolotilassa maan päälle 
Messiaan kanssa. Tulevaisuus on 
osoittava kuinka pitkä on tämän 
mahdollisen taivaallisen hääate-
rian aika ennen paluuta maan 
päälle Messiaan kanssa. Toinen 
koulukunta ymmärtää asian niin, 
ettei ole erillistä taivaan hääsali-
en Karitsan hääjuhlaa, vaan us-
kovat palaavat ylöstempauksen 
jälkeen Messiaan kanssa maan 
päälle toimittamaan tuomioita 
Israelin ja Israelin Jumalan vihol-
lisille. Tässä tulkinnassa Karitsan 
hääjuhla ja hääateria toteutuu 
pelkästään Messiaan rauhan ku-
ningaskunnassa.
Tuhatvuotisessa Messiaan ku-
ningaskunnassa eli ”lehtimajan 
ja hääkatoksen” valtakunnassa 
joka tapauksessa vietetään ate-
rioita (Mat.8:11-12; 22:1-14; 
Luuk.13:28-30;  Matteus käyttää 
usein teksteissään ilmausta ”tai-
vasten valtakunta” Jumalan val-
takunnan asemesta, koska hän ei 
halunnut kirjoittaa pyhää Juma-
lan nimeä evankeliumissaan, joka 
oli tarkoitettu pääasiassa juutalai-
selle kansalle). Jeshua opetti, että 
Messiaan valtakunta on kuin sina-
pinsiemenestä kasvava suuri puu 
tai hapatus, joka hapattaa kaiken. 
Se kertoo vertauskuvakielellä Ju-
malan valtakunnan ja Messiaan 
hallitusvallan leviämistä yli koko 
maapallon (Dan.2:27-45).

Silloin, Jumalan kuningaskunnas-
sa, jossa Messias ylösnousseiden 
pyhien kanssa hallitsee maapal-
loa tuhat vuotta, saapuu tulijoita 
kaikilta maailman kulmilta ateri-
oimaan Messiaan kuningaskun-
taan, lehtimajan ja hääkatoksen 
kuningaskuntaan. Siellä saavat 
olla mukana kaikki ne, jotka ovat 
antaneet elämänsä Jeshua Messi-
aan haltuun ja seuranneet Häntä 
tässä elämässä.
Olethan sinäkin ystävä mukana 
tuossa suuressa perhejuhlassa? 

www.israel-apu.fi
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”...että he kaikki olisivat yhtä (echad)...” Joh. 17:21
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