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

50. vuotta sanotaan hepreaksi 
yoveliksi eli riemuvuodeksi, oi-
naansarven soiton vuodeksi. Rie-
muvuosi sai nimensä juhlavuoden 
alkamista julistavan shofarin ni-
mestä. 
Yovelin ääni julistaa uuden aika-
kauden alkaneen, aikakauden jol-
loin Jumala suosii Israelia. 
Yovel-sanan voi hepreaksi lukea 

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

Shofarin kolme nimeä viitoittaa 
pelastustietämme: Keren, joka on 
kutsusta ilmoittava sarven nimi, ja 
joka nousi savuna ilmaan Iisakin 
sijasta, uhratun oinaan mukana 
(1.Moos 22:13). Siinain vuorella 
Israel kuuli tuon sarven, shofa-
rin, äänen ensi kertaa sen kutsu-
essa kansaa muutokseen. Kansa 
oppi tuntemaan tuon äänen Her-
ran itse puhaltaessa shofariin (2. 

Moos. 19:16). Siitä lähtien Israelia 
käskettiin puhaltamaan shofariin 
(3. Moos. 25:9), kunnes Herra jäl-
leen itse puhaltaa shofariin, yove-
liin (Sak. 9:14). Silloin Hän julistaa 
vapautuksen, riemuvuoden, kai-
kille kansoille, kaikille niille jotka 
kuulevat Hänen ääntään. 
Yeshua Messias, Jeesus Kristus,  
aloitti toimintansa julistaen syna-
gogassa Jesaja 61:1-2 ilosanomaa 
köyhille, vangituille vapautusta, 
sorrettujen päästämistä vapau-
teen, Herran otollista vuotta julis-
taen.

Julistaen Riemuvuotta, joka on 
Messias itse. Vain Hänessä saam-
me takaisin perintömme, jonka 
menetimme Eedenin puutarhassa.
Hänessä on yovelin olemus.
(http://torah-art.net)
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Keskustelu Uuden Testamentin alkuperä-
kielestä on nousemassa jälleen pintaan. On 
olemassa vahvat perusteet kyseenalaistaa 
alkuperätekstien kreikkalaisperäisyys. Van-
han kreikankielen tutkijat ovat kummastelleet 
UT:n tekstien jäykkää kielirakennetta, ja se 
on maistunut monen tutkijan suussa muus-
ta kielestä käännetyltä.  Mm. suomalainen 
edesmennyt itämaisten kielten professori 
Aapeli Saarisalo oli sitä mieltä, että UT:n al-
kutekstit ovat olleet hepreankielisiä, josta ne 
myöhemmin käännettiin kreikaksi. Saarisalon 
mielestä tekstien kreikan rakenne paljastaa 
sen sanatarkaksi kankeaksi käännökseksi, joka 
palautettuna hepreaksi muuttuu kuitenkin 
sujuvaksi heprean kieleksi (Keijo Lindeman: 
Apostolinen seurakunta ja antikristuksen ek-
sytys).

Ei se ole ihme: kaikki Uuden Testamentin kir-
joittajat, mahdollisesti ehkä vain Luukasta lu-
kuun ottamatta, olivat juutalaisia jotka puhui-
vat hepreaa ja käyttivät hepreaa ja arameaa 
palvelu- ja kirjoituskielenään. Alkuseurakunta 
koostui alkuun pääosin aramean- ja heprean-
kieltä puhuvista juutalaisista. Kreikka oli toki 
tuon ajan ”englanninkieli”, eli sitä osasi moni 
aikalainen, mutta juutalaiseen uskonto- ja 
kulttuurihistoriaan nojaten tuntuu hullulta 
edes ajatellakaan, että kirjoitukset olisi en-
sin kirjoitettu kreikaksi. Kun ottaa lisäksi vielä 
huomioon seikan, että UT kanonisoitiin vasta 
300-luvulla, tuntuu loogiselta että kirjoitukset 
käännettiinkin vasta noina aikoina kreikaksi.

Tutkimukset osoittavat Matteuksen evan-
keliumin alun perin hepreankieliseksi. Jo-
hanneksen opetuslapsi Papias ilmaisi tämän 
aikanaan 100-luvulla hyvin selkeästi, samoin 
monet alkuaikojen kirkon historioitsijat. 
300-luvulla Kesarean piispa Eusebius kirjoitti 
ja ilmoitti nähneensä hepreankielisen Mat-
teuksen evankeliumin Kesarean Filippissä. 
Varhaiskirkon yksi kuuluisimmista isistä eli Je-
rome käänsi Tanachin eli Vanhan Testamentin 
hepreasta latinaksi. Tuo versio oli katolisen 
kirkon käytössä yli 1000 vuotta. Jerome kir-
joitti vuonna 392, että ”Matteus kirjoitti evan-
keliumin Messiaasta, ja se julkaistiin ensin 
Juudeassa hepreaksi. Se on säilytetty tähän 
päivään saakka kirjastossa Kesareassa. Myös 
Beroean nasaretilaiset (Yeshuan seuraajia 

kutsuttiin alkujaan nasaretilaisiksi) kertoivat 
minulle käyttävänsä sitä keskuudessaan.” (Ne-
hemia Gordon: Hebrew Gospel of Matthew, 
Keith Johnson : Open Door -series)

Myös Johanneksen evankeliumista löytyy 
viitteitä siitä että nykymaailmaan on levinnyt 
versiot evankeliumien kreikankielisista kään-
nöksistä. (Joh. 1:38, Joh. 1:41 ja Joh. 1:42).
Monet ovat esittäneet, että evankeliumit 
olisivat olleet alunperin arameankielellä kir-
joitettuja. Myös tälle on vahvat perusteensa. 
Arameankielisiä tekstejä tiedetään olleen jo 
ennen kreikan käännöksiä. Onhan se loogista; 
arameankieli oli ikäänkuin oman aikansa jid-
dishiä, muista kielistä vaikutteita saanut kieli 
jonka heprealaiset omaksuivat ollessaan pak-
kosiirtolaisina. Aramea on hepreankielen su-
kua, seemiläinen kieli, johon sekoittui muita 
kieliä mm. Babyloniassa. Niinpä palatessaan 
Israeliin heprealaiset käyttivät kieltä yleisesti 
maassaan. Uuden Testamentin evankeliumit 
ja kirjeet Paavalin kirjeitä lukuunottamatta 
olivat niiden kirjoittamia, jotka puhuivat ara-
meaa arkikielenään. Hepreaa käyttivät tuol-
loin lähinnä rabbit ja oppineet.
Tämän päivän arameankieliset kirjoitukset ei-
vät ole kuitenkaan käytössä Israelin aramea-
laisessa kirkossa, ja on hyvin mahdollista että 
ensimmäiset käännökset hepreankielisistä 
teksteistä tehtiin juuri arameankielelle. Yhtä 
mahdollista kuitenkin on, että ensimmäiset 
käännökset olisi tehty päinvastaisesti juuri 
arameasta hepreankielelle.
Tunnetuin arameankielinen lähde eli Peshitta 
on kuitenkin todennetusti käännetty myö-
hemmästä kreikankielestä. Se pitää sisällään 
mm. lisäyksiä joita ei ole löydettävissä varhai-
simmista teksteistä.

Loppujen lopuksi voi sanoa, että vahvahko-
ja viitteitä koko Raamatun hepreankieliseen 
alkuperään on olemassa (Tanach eli Van-
ha Testamentti sisältää alkuperältään myös 
arameankielisiä kirjoituksia). Mutta koska 
kreikankieli on vanhin nykyään löydettävissä 
oleva muoto kaikille muille (paitsi Matteuk-
sen evankeliumin) UT:n teksteille, on siihen 
toistaiseksi tyytyminen. Moni seikka kuitenkin 
viittaa siihen, että Uuden Testamentin kano-
nisoineet kirkkoisät valitsivat kirjoitusten kie-
leksi kreikan käännökset, jotta pesäero juuta-

laisiin voitaisiin tehdä. 
Jopa Martin Luther tunnusti Uuden Testa-
mentin heprealaiset juuret. Kokoomateok-
sessa Pöytäpuhe (ensijulkaisu v. 1566) Luther 
toteaa kreikkalaista käännöstä luettuaan, että 
UT ”on täynnä hebraismeja ja heprealaisia 
ilmaisuja. On sen tähden oikein sanottu että 
heprealaiset juovat suoraan lähteeltä, kreik-
kalaiset puolestaan purosta joka lähteestä vir-
taa, ja latinalaiset alajuoksun lammesta.”

Todellinen ymmärtämys Raamatun moniker-
roksiseen sanomaan ja sen syviin merkityksiin 
aukeaa kuitenkin vain ja ainoastaan sen alku-
peräkielen kautta, sekä heprealaisen kulttuu-
rin ja silloisen aikakauden historiakontekstin 
kautta.  
Herralle kiitos kuitenkin siitä, että Raama-
tun ydin, sanoma pelastuksesta, on pysynyt 
muuttumattomana läpi vuosisatojen. Siunat-
tuja lukuhetkiä sinulle, hyvä lukija!
 

Markus Nurmesniemi
päätoimittaja
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Kirjoittanut: 
Markus Nurmesniemi

Raamattu menee suoraan asian 
ytimeen heti ensimmäisessä lau-
seessaan:
Alussa Jumala loi taivaat ja maan.

Noissa muutamassa sanassa on 
sanottu kaikki. Raamatun en-
simmäinen lause sisältää kaiken 
informaation ja ilmoituksen Ju-
malamme kaikkivaltiudesta ja 
asemasta, Herruudesta ja Luoja-
asemasta.
Kaikki tämä on nähtävissä maail-
man kaikista Raamatun käännös-
teksteistä.

Mutta, mitä käännökset missaa-
vat? Vai onko niissä jo kaikki sa-
nottu?

Ilmoitukseen saadaan todellista 
syvyyttä kun luemme tuon lau-
seen hepreaksi. Alkukielen sano-
massa piilee valtavia syvyyksiä 
läpi Raamatun, ja jo pelkästään 
ensimmäinen lause avaa meil-
le maailman, joka hengästyttää, 
suorastaan pyörryttää huikealla 
valtavuudellaan ja laajuudellaan. 
Ihminen voi viettää vaikka kaiken 
hereillä olevan aikansa ja elonsa 
Raamatun kielen parissa, eikä 
siltikään pääse pintaraapaisua pi-
temmälle.

Me raaputamme nyt Raamatun 
ensimmäisen lauseen pintaa. 
Aloitamme sen tarkastelun hep-
realaisesta kontekstista käsin.

 ברא אלהים את השמים ואת הארץ
 Bereshit bara Elohim et)ְּבֵראִׁ֖שית
hashamajim v´et ha-aretz)
(Alussa loi Jumala taivaat ja maan, 
1. Moos 1:1. Käännös käännetty 
vastaamaan heprealaista sanajär-
jestystä.)
 
Lauseen keskeltä löytyy lihavoitu-
na  kirjaimet alef ja tav (את), joista 

muodostuu sana ”et”. 

Sanaa ei löydä yhdestäkään maa-
ilman Raamatun käännöksistä.  
Hepreankielessä kyseistä sanaa 
käytetään merkkinä viittaamaan, 
osoittamaan suoraan johonkin 
objektiin.  Tässä lauseessa se 
osoittaa sanaan ”taivaat” (hasha-
majim, השמים).  Tässä päästään 
mielenkiintoisen asian äärelle, sil-
lä sana ”et” juontaa sanasta ”ote” 
 joka suomeksi tarkoittaa ,(ואת)
”merkkiä”.
Kaikkiaan todisteet viittaavat sii-
hen että et-sanalla on oma pai-
nokas merkityksensä. Se on Raa-
matun ensimmäisessä lauseessa 
siksi, että se herättäisi huomiota 
lukijan silmissä.
Sen on tarkoitus erottua tekstistä 
siksi, että se tahtoo sanoa jotain. 
 
Jumalan auktoriteetti
sanan takana 

Rabbiinisen tulkinnan mukaan 
et-sana löytyy ensimmäisestä 
lauseesta siksi koska se on todis-
teena siitä että Jumalan sana loi 
taivaat ja maat.  Kyseisen tulkin-
nan mukaan Jumala puhui hep-
reankielellä maailman fyysiseen 
olomuotoonsa, siten hepreankie-
len ollessa puhdas ja jumalallinen 
kieli.

Yhden tulkinnan mukaan ”on 
tiedettyä… että hepreankieliset 
aakkoset luotiin ensimmäisenä, 
ja että sen jälkeen Pyhä loi kaikki 
maailmat näitä kirjaimia käyttä-
en.  Tämä on Tooran ensimmäi-
sen lauseen kätketty merkitys:  
Alussa Jumala loi et את, eli Juma-
lan ensimmäinen teko oli kirjain-
ten luominen alefista taviin (Or 
Torah, s.35).

Siten, tulkinnan mukaan, Juma-
lan sana(t) oli olemassa jo ennen 
maailman perustamista.  Tätä 
kokonaisuutta tarkastellen alef ja 

tav, ”et”, edustaa siis kokonaisuu-
dessaan Jumalan sanaa tai sano-
ja.   Kyseessä on kirjainten koko 
kirjo eli aakkoset ensimmäisestä 
viimeiseen (kun usealla kielellä 
aakkoset lyhennetään termillä 
”ABC”, on sama termi hepreaksi 
”alef bet”, joka yleismaailmal-
lisesti tunnetaan termillä ”alfa-
bet”).

A ja O = Alef ja Tav

Yeshuaan uskovalle tämä asia-
yhteys käy erityisen mielenkiin-
toiseksi, kun muistamme mitä 
nimitystä Messias käytti itsestään 
ilmestyessään Johannekselle Pat-
mos-saarella:

”Minä olen A ja O” sanoo Herra 
Jumala, joka on, joka oli ja joka on 
tuleva, Kaikkivaltias. (Ilm. 1:8).

”A” ja ”O” käännösteksteissä 
viittaavat tietenkin kreikankieli-
siin kirjaimiin ”alfa” ja ”omega”, 
jotka ovat kreikan aakkosten en-
simmäinen ja viimeinen kirjain. 
Raamattuun ja historiaan pe-
rehtyneet kuitenkin ymmärtävät 
että Yeshua puhui heprealaiselle 
opetuslapselleen tämän omalla 
kielellä eli hepreankielellä. Lienee 
selvää että juutalainen rabbi pu-
huttelee maanmiestään ja toista 
juutalaista yhteisellä äidinkielellä. 
Teksti on saanut ensimmäisen 
käännöksensä kreikan kielel-
le, ja sitä myöten A ja O on jää-
nyt elämään kaikkiin muihinkin 
käännöksiin, myös suomenkielen 
käännökseen.

”Minä olen ensimmäinen ja minä 
olen viimeinen” on viittaus, joka 
löytyy muualtakin Pyhistä Kirjoi-
tuksista.
Muun muassa Jesaja 44:6 ja 2. 
Moos. 3:14 paljastavat meille 
nämä Herramme nimeen liitty-
vät valtavat ilmoitukset. Etenkin 
2. Mooseksen kirjan kohta 3:14 

jossa JHVH ilmoittaa nimensä 
ensimmäisen kerran, on mykis-
tävä: ”Minä olen se, joka olen”. 
On myös tulkittu että Jumalan il-
moittama nimi JHVH muodostuu 
verbistä hajah (ת י ת), suomeksi 
”olla”, tetragrammin eli JHVH:n 
ollessa tuon verbin kaikkia aika-
muotoja yhtä aikaa (olin, olen, 
tulen olemaan).
Onkin mielenkiintoista lukea Ilm. 
1:8 tässä yhteydessä: 

”Minä olen A ja O” sanoo Herra 
Jumala, joka on, joka oli ja joka on 
tuleva, Kaikkivaltias. (Ilm. 1:8).
(Heprealaisittain: ”Minä olen Alef 
ja Tav”, sanoo Herra…)

Johannekselle jo tämä Herran 
ensimmäinen lause on merkinnyt 
valtavaa ilmestystä, koska hep-
realaisena opetuslapsena hän on 
tuntenut Tooran ja tietysti tuon 
salaperäisen, ensimmäisen lau-
seen sisällä olevan et-sanan. Kuka 
tietää, kenties vasta Patmos-
saarella Herralta kuulemansa 
lauseen myötä on Johanneskin 
ensimmäistä kertaa pystynyt kä-
sittämään Pyhien Kirjoitusten 
koko ilmoituksen kaikessa laajuu-
dessaan.

Yeshua ilmoitti Johannekselle ole-
vansa Jumalan Sana, Hän joka oli 
olemassa jo alusta saakka.
Tämä ilmestyshän konkretisoituu 
toisessa Johanneksen kirjoitta-
massa tekstissä:

”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan 
luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli 
alussa Jumalan luona. Kaikki on 
syntynyt hänen kauttaan. Ilman 
häntä ei ole syntynyt mitään, 
mikä syntynyt on.” (Joh. 1:1-3)

Yeshua on siis se merkki, ”ET” eli 
Alef ja Tav, jonka Luoja antaa Sa-
nassaan kansalleen ja kansaansa 
varten jo heti Raamatun alussa. 
Hän on suuntaa näyttävä majak-
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ka, joka osoittaa Isä Jumalaan ja 
Luojaan Kaikkivaltiaaseen.

JHVH:n antamat vihjeet
löytyvät Kirjoituksista

Jumalan antama merkki Pojas-
taan on johdonmukainen kautta 
Kirjoitusten, ja se on löydettävis-
sä  läpi Raamatun.  Myös 2. Moos. 
12. luvun ilmoitus karitsasta ja 
sen pelastavasta verestä israeli-
laisten ovenpielissä antaa meille 
merkin:

”Veri on merkkinä taloissa, joissa 
te olette. Kun näen veren, minä 
menen ohitsenne, eikä tuhoava 
vitsaus osu teihin, kun minä ran-
kaisen Egyptin maata.” (2. Moos. 
12:13)

Normaalisti yllä olevan tekstipai-
kan merkki-sana kirjoitettaisiin 
heprealaisittain ואת (ote), mutta 
tässä kyseisessä tekstin kohdas-
sa se on kirjoitettu kirjaimilla את 
(et), eli alef ja tav. Sen on siis tar-
koitus olla todellisena merkkinä, 
suuntaviittana johonkin merkit-
tävään.  

Yeshuaan uskovana me näemme 
tässä Jumalan antaman ohjeis-
tuksen pelastavasta verestä, joka 
toimii samalla varhaisena ennak-
kokuvana Yeshuan tulevasta lu-
nastustyöstä oman verensä kaut-
ta. Jumalan sana on yhtäläinen 
merkitykseltään virheettömän 
karitsan veren kanssa.

”Katso, Jumalan Karitsa, joka ot-
taa pois maailman synnin!” (Joh. 
1:29)

Mutta palataanpa taas Raama-
tun ensimmäiseen lauseeseen. 
Hepreankielisessä lauseessa sa-
nojen ”taivaat” ja ”maan” välillä 
on ”v´et” (תאו).  Kyseinen sana on 
muodostunut kahdesta sanasta 
eli vaf-kirjaimesta, joka suomeksi 
kääntyy ”ja”-sanaksi, sekä jo tu-
tuksi tulleesta et-yhdistelmästä 
alef ja tav. Vaf kirjain toimii tässä 
konjunktiona joka liittää yhteen 
paitsi kieliopillisesti (taivaat ja 
maan), mutta myös hengellisessä 
mielessä. Kirjain vaf nimittäin on 
hepreankielisten aakkosten kuu-
des kirjain, ja luku kuusi viittaa 
Kirjoituksissa ihmiseen tai ihmis-

kuntaan.  Kun alef ja tav liittyvät 
lauseen tässä kohdin vaf-kirjai-
meen, voidaan siitä tulkita että 
”Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme”. Tässä on siis sa-
noma, merkki tulevasta joka voi-
daan myöhemmin lukea todeksi 
myös Johanneksen evankeliumin 
1. luvun jakeesta 14:

”Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme. Me katselimme hä-
nen kirkkauttaan, sellaista kirkka-
utta kuin ainutsyntyisellä Pojalla 
on Isältä, ja hän oli täynnä armoa 
ja totuutta.”

Yeshua on meidän todellinen vä-
limiehemme, yhtä aikaa ihminen 
ja Jumala toimien syntien sovit-
tajana ihmiskunnan ja Jumalan 
välillä.

Hepreankielen jokaisella kirjai-
mella on oma rikas merkityksen-
sä, joten kun Jumala muodostaa 
niistä sanoja Pyhiin Kirjoituksiin-
sa, voi sanoa että Raamattu muo-
dostaa huikean valtavan aarrear-
kun, jota ihminen ei tule koskaan 
ammentamaan tyhjiin. Tässä 
kirjoituksessakin on, Jumalan ar-
mosta, ohuesti raapaistu vasta 
Raamatun ensimmäisen lauseen 
pintaa, ja siitäkin pinnasta vasta 
ohuesti alef ja tav –yhdistelmän 
pintaa. 

Jumala haluaa talon,
kodin, omilleen

Mutta hypätään vielä kerran ihan 
alkuun, nimittäin ”Alussa loi” –
kohtaan (bereshit = alussa, bara 
= loi).

Bereshit–sana, ja siten koko Raa-
mattu alkaa beit-kirjaimella, jon-
ka voidaan katsovan edustavan 
sanaa ben, ”poika”, joka muo-
dostuu kirjaimista beit ja nun.  
Useimmat maailman Raamattu-
versiot (eli niiden Ilmestyskirjat) 
päättyvät sanaan amen, jonka 
viimeinen kirjain on hepreaksi 
nun. Näin ollen voidaan myös sa-
noa että Poika on ensimmäinen ja 
viimeinen.

Bara-sana muodostuu kirjaimista 
beit, resh ja alef. Beit-kirjaimen 
selitys tuli jo edellä, ja resh-kirjain 
edustaa ruach-sanaa, suomeksi 

”henki”. Alef edustaa av-sanaa, 
suomeksi ”isä”.

Bereshit (בראשית) muodostuu 
kahdesta sanasta, jossa beit-kir-
jain määrittelee sijamuotoa ja re-
shit alku-sanaa. Reshitin juurisa-
na on puolestaan rosh (resh, alef, 
shin), joka on suomeksi ”pää”, 
”johtaja” tai ”kärki”. Kun pidäm-
me mielessä messiaanisen näkö-
kulman aiheeseen, muistamme 
että Messias on itse Morsiamen 
pää, joten tarkastelemme sanaa 
tästä lähtökohdasta.  

”Hän on näkymättömän Jumalan 
kuva, koko luomakunnan esikoi-
nen. Hänessä luotiin kaikki, mitä 
on taivaissa ja maan päällä, nä-
kyvät ja näkymättömät, olivatpa 
ne valtaistuimia tai herruuksia, 
hallituksia tai valtoja. Kaikki on 
luotu hänen kauttaan ja häneen. 
Hän on ennen kaikkea muuta, 
ja hänessä kaikki pysyy voimas-
sa.  Hän on ruumiin, seurakun-
nan, pää. Hän on alku, kuolleista 
nousseiden esikoinen, jotta hän 
olisi kaikessa ensimmäinen.” (Kol. 
1:15-18)

Ilmestysmaja ja temppeli
esikuvia Jumalan ”kodista”

Yeshua on siis rosh, pää, kaikessa 
ensimmäinen alusta lähtien, ja 
kaiken alku. Saamme lisää todis-
teita tarkastelemalla mm. tuttua 
Johanneksen evankeliumin koh-
taa 1:1-3 tai Ilmestyskirjan kohtaa 
3:14: ”Laodikean seurakunnan 
enkelille kirjoita: ”Näin sanoo 
Aamen, uskollinen ja luotettava 
todistaja, Jumalan luomakunnan 
alku…”, jossa Yeshua itse viittaa 
olevansa tuo reshit, alku.

Yeshua on myös perheen ja kodin 
pää. Alkujaan Eeden oli tuo pyhä 
paikka, koti, jossa oli tarkoitus hä-
nen ja hänen Morsiamensa elää 
yhteisharmoniassa, muodostaa 
jumalallinen perhe joka tuottaa 
opetuslapsia ja uuden sukupol-
ven seuraajia.
Beit on myös suomeksi talo, jo-
ten voidaan katsoa Jumalan ha-
lunneen rakentaa omilleen talon 
aivan aluksi. Edenin katsotaan 
olleen tämä ”talo” Jumalan omil-
le, ja Hänen ennalleenasettamis-
suunnitelmaan kuuluu tuon talon 

ennallistaminen.

 Myöhemmin Jumala antoi oh-
jeet rakentaa Ilmestysmajan 
erämaahan, jotta hänen kirkkau-
tensa voisi asustaa omiensa kes-
kuudessa. Ilmestysmajaa seurasi 
temppeli. Sitä seurasi uudestisyn-
tyneiden uskovien kollektiivinen 
Morsian. Lopulta saamme Ilmes-
tyskirjan mukaan odottaa kaiken 
täyttymystä Uuden Jerusalemin 
myötä. Kaikessa Yeshua on ja on 
ollut päänä, rosh. 

Mutta meidän, Morsiamen, odo-
tetaan myös osaltamme olevan 
rakentamassa tuota rakennusta, 
Jumalan taloa:
”Rakentukaa itsekin elävinä kivi-
nä hengelliseksi huoneeksi, py-
häksi papistoksi, uhrataksenne 
hengellisiä uhreja, jotka Jeesuk-
sen Kristuksen kautta ovat Juma-
lalle mieluisia.” (1. Piet. 2:5)

Bereshit-sana muodostuu kirjai-
mista beit, resh, alef, shin, yud, 
tav. Kun sanasta otetaan alku ja 
loppu, kaksi ensimmäistä ja kak-
si viimeistä kirjainta, muodostuu 
sana brit, ”liitto”, ”sopimus”.  Jäl-
jelle jääneistä kirjaimista muo-
dostuu taasen sana esh, ”tuli”.  Jo 
Jumalan Abrahamin kanssa teke-
mästä liitosta alkaen (1. Moos. 
15:17) voimme nähdä, että Kaik-
kivaltiaan tekemissä liitoissa on 
lähes aina tuli läsnä. Samoin Too-
ran annossa Siinailla Jumalan tuli 
hallitsi läsnäolollaan (2. Moos. 
19:16-18). Lisäksi mm. 5. Moos. 
4:24 kertoo meille, kuinka Juma-
lamme on kuluttava tuli. Ja kuten 
Paavalikin toteaa , tulee meidän 
antaa itsemme eläväksi uhriksi, 
vertauskuvallisesti ikään kuin li-
hamme, lihallinen luontomme, 
poltettavaksi tuossa Jumalan tu-
lessa.

Mielenkiintoista on myös pohtia 
Jumalan Karitsan, uhrikaritsan 
teurastamisen käsitettä.  Ilmes-
tyskirja 13:8 kertoo meille, kuinka 
Karitsa oli teurastettu jo maail-
man perustamisesta alkaen.  Jos 
jatkamme Raamatun ensimmäi-
sen sanan bereshit analysointia 
ja jaamme sanan kahtia, muodos-
tavat kolme ensimmäistä kirjainta 
sanan bara, ”luoda”. Vastaavasti 
kolme viimeistä kirjainta muo-
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dostavat sanan shiyt, ”nimittää”, 
”asettaa”, ”määrätä”.

Kodin on seistävä Kristuskalliolla

Raamattu kertoo meille jo heti 
ensimmäisessä sanassaan, että 
Jumala oli ennalta asettanut ihmi-
selle ”talon”, asumuksen jossa ih-
miset voivat asua Jumalan edessä 
ja Jumala heidän keskuudessaan. 
Tämä oli siis koko luomisen tar-
koitus ja olemus, joten JHVH aset-
ti tämän määrätyn paikan.

Talmudilaisen määritelmän mu-
kaan sana shiyt tarkoittaa myös 
perustusta. Talmudin mukaan 
Moorian vuorella oli nähtävissä 
luonnollinen muodostuma juuri 
sillä paikalla, mihin ensimmäisen 

temppelin uhrialttari perustettiin. 
Tuota muodostumaa pitkin uhri-
eläinten veri juoksi alas Kidronin 
laaksoon. Vaikka kyse onkin Tal-
mudista, voi tuosta kertomasta 
löytää messiaanisesti virittyneen 
symboliikan.

Talon on oltava vankalla perustal-
la, ja luonnollisesti tuo perusta on 
Kristuskallio. Ja Hän pitää huolen 
että talo on turvallinen asua.

”Minun Isäni kodissa on monta 
huonetta. Ellei niin olisi, sanoisin-
ko teille, että menen valmista-
maan teille sijaa? Vaikka minä 
menenkin valmistamaan teille 
sijaa, tulen takaisin ja otan teidät 
luokseni, että tekin olisitte siellä, 
missä minä olen.” (Joh. 14:2-3).

On siunaus tutkia Sanaa

Raamatun ensimmäinen sana, ja 
siten myös ensimmäinen lause, 
pitää sisällään kaiken.  Käännök-
set kuitenkin  hukkaavat valtavan 
määrän Jumalan antamaa infor-
maatiota. Ja kuten sanottu, olem-
me tässä kirjoituksessa raapineet 
vasta parin sanan pintaa.

Jumala odottaa että Hänen aar-
rearkkuaan tutkitaan rukouk-
sessa ja Pyhässä Hengessä. Ja 
mitä vielä saammekaan odottaa, 
jos rukoilemme että juutalaiset 
rabbit kansanmiehineen löytäi-
sivät Messiaansa Kirjoituksista; 
Yeshuan. Heillä on kyllä kielen ja 
Tanachin tuntemus, mutta kun he 
(kirjanoppineet) löytävät Yeshuan 

Messiaanaan, pisaroi tämä ilmes-
tys valtavana siunauksena myös 
kansojen ylle:

”Ja hän sanoi heille: ”Niin on jo-
kainen kirjanoppinut, joka on 
tullut taivasten valtakunnan 
opetuslapseksi, perheenisännän 
kaltainen, joka tuo aarrekam-
miostaan esille uutta ja vanhaa.” 
(Matt. 13:52)

Lähteet:
- Bill Cloud,”In the Beginning” 
(Shoreshim teachings)
- Bill Cloud,”Hebrew Treasures: 
Et” (Shoreshim teachings)
- Mark Biltz, “Hidden Treasures 
From Our Hebrew Roots”

**********

**********
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Eddie Chumney esittelee näin 
William F.Dankenbringin artikke-
lin:

Suurimpia esteitä perinteisen 
kristinuskon piirissä olevien kris-
tittyjen samastumiselle heprea-
laisiin juuriinsa on se, että Gala-
talaiskirjettä ei ole ymmärretty 
ja että sitä on tulkittu väärin. Yksi 
suurimmista kompastuskivistä 
Galatalaiskirjeen ymmärtämiselle 
on termin ”lain teot” merkitystä 
koskeva sekaannus. Perinteinen 
kristinusko tulkitsee sen merkit-
sevän ”Tooran seuraamista”.
Alla oleva artikkeli perustuu Kuol-
leen meren kääröistä tehdyistä 
löydöistä tehtyyn analyysiin, joka 
osoitaa selvästi, että termi ”lain 
teot” viittaa suulliseen lakiin (Tal-
mud) ja moniin ihmisen säätämiin 
käskyihin siitä, miten meidän 
pitäisi noudattaa Tooraa, mutta 
joita ei ole kirjoitetussa Tooras-
sa. Niin kuin oheinen artikkeli 
osoittaa, näitä ihmisen säätäämiä 
käyttäytymisohjeita voi esiintyä 
tämänkin päivän seurakunnissa.

Kirjoittanut:
William F. Dankenbring

Erään piilossa olleen Kuolleen 
Meren käärön nimi on MMT, joka 
tulee sanoista ”Miktzat Maase 

haTorah”. Kuolleen Meren tutkijat 
John Strugnell ja Elisha Qimron 
käänsivät tämän lauseen alunpe-
rin ”Muutamia Tooran ohjeita/
sääntöjä”. Mutta sana ”miktzat” 
ei merkitse vain ”muutamia”. Se 
on sama sana, jota käytetään 1 
Mooses 47:2:ssa, jossa Joosef vie 
faaraon eteen viisi veljistään – ja 
tässä yhteydessä sana voitaisiin 
suomentaa ”tärkeimmät, valitut, 
parhaat” veljistään. 

Keskeisempää on kuitenkin lau-
seen loppuosa – ma-ase ha-To-
rah.
Strugnell ja Qimron käänsivät 
sen ”Tooran ohjeet/säännöt”. 
Mutta yleisin kreikankielinen 
sana ”ma-aselle” on ”ergon”, joka 
käännetään Uudessa Testamen-
tissa tavallisesti sanalla ”teot”. 
Hepreankielinen sana ”torah” 
käännetään tavallisesti kreikaksi 
sanalla ”nomos”, joka käännetään 
yleensä sanalla ”laki” Uudessa 
Testamentissa. Siten ilmaus ”ma-
ase ha-Torah” tarkoittaa yksinker-
taisesti ”lain teot”. Tämä olisikin 
loistava käännös. 

Uuden Testamentin Septuaginta-
käännös ei jätä sijaa epäilylle – se 
käänsi hepreankielisen ilmaisun 
”ma-ase ha-Trah” kreikaksi ”er-
gon nomou”.

Tämä kreikankielinen ilmaus 
käännetään Uudessa Testamen-
tissa yleisesti ”lain teot”. Tämä 
ilmaus löytyy Roomalaiskirjees-
tä 3:20,28 ja Galatalaiskirjeestä 
2:16, 3:2,5 ja 10. 
Mielenkiintoisena yksityiskohta-
na mainittakoon, että kun British 
Bible Society käänsi Uuden Tes-
tamentin nykyhepreaksi vuonna 
1976, jolloin Kuolleen meren 
MMT-käärön tunsi vain muutama 
tiedemies, he käänsivät kreikan 
”ergon nomou” (lain teot) ilma-
uksella ”ma-ase ha-Torah”.

Linkki Paavalin ja Kuolleen
meren kääröjen välillä 

Martin Abegg, artikkelin ”Paa-
vali, ´Lain teot´ ja MMT” kirjoit-
taja, sanoi vuoden 1994 marras-
joulukuun Biblical Archaeological 
Review´n numerossa: 

”Lyhyeti sanottuna, ma-ase ha-
torah vastaa sitä, minkä tunnem-
me Paavalin kirjeistä ”lain tekoi-
na”. Tämä Kuolleen meren käärö 
ja Paavali käyttävät aivan samaa 
sanontaa. Yhteyttä korostaa tosi-
asia, että tämä sanonta ei esiinny 
missään ensimmäisen ja toisen 
vuosisadan rabbiinisessa kirjalli-
suudessa – se esiintyy vain Paa-
valilla ja MMT:ssä.

”Tekstissä yksilöidyt noin 20 us-
konnollista sääntöä (halachaa) 
ilmentävät selvästi niitä lain 
teokoja, joihin Qumranin teksti 
viittaa. Ensimmäistä kertaa me 
voimme todellakin ymmärtää, 
mistä Paavali oikein puhuu. Tässä 
on asiakirja, joka yksilöi lain teot” 
(s.53,BAR,11-12/94 numero).

Lopultakin vuosisatoja jatkunee-
seen ja vielä nykyäänkin jatku-
vaan kiistaan löytyy ratkaisu en-
simmäiseltä vuosisadalta peräisin 
olevan kiistattoman todistusai-
neiston ansiosta. Katsokaamme 

tätä salaperäistä MMT-asiakirjaa 
nähdäksemme, mistä siinä oikein 
on kysymys.

Kuolleen meren käärö
nimeltä MMT

MMT-käärö sisältää sen, mitä on 
jäljellä paristakymmenestä lakiin 
liittyvästä kysymyksestä. Toiset 
parikymmentä on ehkä tuhoutu-
nut. Käärö keskittyy tarkastele-
maan rajoja sen välillä, mitä tuli 
pitää puhtaana ja mitä epäpuh-
taana.  Lause ´rohorat hakodesh´ 
eli ´pyhän puhtaus´ tiivistää kää-
rön sisällön ja sen päämäärän. 

Abegg sanoo tämän tarkoitta-
van: ” Älkää antako epäpuhtaan 
saastuttaa sitä mikä on pyhää.” Ja 
Abegg jatkaa: ” Käsiteltäviin asioi-
hin kuuluu pakanoiden viljelemi-
en jyvien tuominen Temppeliin, 
pakanoiden uhrilahjojen esittä-
minen ja uhrilihan keittäminen 
sopimattomissa (epäpuhtaissa) 
astioissa. Toiset käskyt koskevat 
spitalisten puhdistamista, so-
keiden ja kuurojen päästämistä 
Temppeliin ja avioliittojen salli-
mista ammonilaisten ja moabi-
laisten käännynnäisten kanssa, 
joilta oli kauan kielletty pääsy 
Israelin seurakuntaan (5 Mooses 
23:3).

Muita asioita ovat saastaisuu-
den siirtyminen vesivirran kautta 
(musaq), villan ja pellavan sekoi-
tus (shaatnez) ja ehkä keskuste-
lun huipentumana pappien avi-
oituminen rahvaaseen kuuluvien 
kanssa.

”Useimmat MMT:n tekijän kan-
nattamat käskyt perustuvat suo-
raan raamatulliseen lakiin (esim. 
kielto panna kyntöpariksi eri lajin 
eläimiä, 5 Mooses 22:10). Muu-
tamat muut ovat tulkintoja tai 
laajempia sovelluksia Mooseksen 
laista (esim. kielto pakanoiden 

Kuolleen meren kääröt
Analyysissä ”Lain teot”

**********

Kuva: William F. Dankenbring (1941-2017), Triumph Prophetic Mi-
nistriesin pastori, jakoi eläessään vuosikymmeniä syvällistä raama-
tunopetusta ja tietoutta. 
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uhrilahjoista ja koirista Temppe-
lissä). Luettelo heijastaa selvästi 
vanhoillista reaktiota Tooran käs-
kyjen noudattamisen höltymi-
seen” (Ibid, ss 53-54). 

Huomatkaa! Nämä ”käskyt” eli 
”lain teot” sisälsivät Mooseksen 
lain tulkintoja tai laajennuksia!

Qumranin lahko ylenkatsoi ”Tal-
mudiksi kutsuttua rabbien lisäys-
kokoelmaa, joka pystytti tehok-
kaasti aidan Tooran ympärille 
peräkkäisinä kerroksina, jotka on 
taltioitu rabbiinisiin teoksiin: 
Mishnaan ja kahteen Talmudiin.”

Huomatkaa taas! MMT -Kuolleen 
meren käärön kirjoittajat halvek-
suivat näitä ”Rabbien lisäyksiä”, 
jotka näkyivät Talmudissa, vuosi-
satojen aikana kertyneen juuta-
laisen uskonnollisen ja rabbiini-
sen kirjallisuuden kokoelmassa, 
joka tunnetaan Babylonian ja Je-
rusalemin Talmudina. He laativat 
omat tulkintansa, laajennuksensa 
ja halachansa.

Mutta molemmat metodit kuu-
luivat kaiken kattavan ”lain teot” 
nimityksen piiriin – molemmissa 
oli erilaisia rabbiinistyylisiä tul-
kintoja, laajennuksia ja lisäyksiä 
Mooseksen laista 16, sellaisena 
kuin sitä sovellettiin ensimmäi-
sellä vuosisadalla juutalaisten 
elämässä.

Paavali tyrmää kaikki ihmisen
tekemät ”lain teot”

Ilmaus ”miktzat ma-ase ha-torah” 
- asiaankuuluvat lain teot – ei 
esiinny missään rabbiinisessa kir-
jallisuudessa. Mutta Qumranilai-
set, samoin kuin apostoli Paavali, 
vastustivat rabbiinisia ”lain teko-
ja”, vaikkakin eri näkökulmasta 
käsin. He olivat niitä vastaan, 
koska heillä oli oma versionsa 
”lain teoista”. Paavali tyrmää hy-
vin selkein sanoin ja varmuudel-
la KAIKKI ihmisen tekemät ”lain 
teot” kirjeissään roomalaisille ja 
galatalaisille.

Abegg kirjoittaa:
”Kun luemme Galatalaiskirjettä 
tai Roomalaiskirjettä MMT:n va-

lossa, näyttää selvältä, että käyt-
täen samaa terminologiaa Paavali 
torjuu MMT:n kaltaisten asiakirjo-
jen teologian. En suinkaan esitä, 
että Paavali olisi tiennyt MMT:stä 
tai Qumranin yhteisön innokkais-
ta jäsenistä, vaan että Paavali vas-
tusti sen kaltaista teologiaa, jota 
MMT kannatti samoin kuin ehkä 
jotkut kristityt käännynnäisetkin, 
jotka noudattivat MMT:n heijas-
tamaa ajattelutapaa.”

Näin jopa Paavalin aikana juu-
talaiset kirjanoppineet ja fari-
seukset sekä erilaiset ryhmät 
ja kenties niin kutsutut kristityt 
”käännynnäiset”, pystyttivät ”ai-
toja” Jumalan lain ympärille ja 
tekivät siitä taakan, ”orjuuden 
ikeen” (Gal.5:1). Paavali varoitti 
”joukkoomme soluttautuneista 
valeveljistä”, jotka ovat ”hiipineet 
seurakuntaan vakoilemaan va-
pauttamme, joka meillä on Kris-
tuksessa Jeesuksessa, jotta voi-
sivat orjuuttaa meitä” (Gal.2:4). 
Hän varoitti galatalaisia, että 
emme tule vanhurskaiksi Juma-
lan edessä  ”lain tekojen ” kautta 
(2:16).

Selvästikin Paavalia kuohuttivat ja 
suututtivat ne uutiset, joita hän 
oli kuullut sellaisista opettajista 
ja yhteisöistä. Hän kirjoitti: ”Te 
mielettömät galatalaiset! Kuka on 
lumonnut teidät, että ette enää 
tottele totuutta, te joiden silmien 
eteen Jeesus Kristus on kuvattu 
ristiinnaulittuna?” (3:1). Hän kysyi 
heiltä: ”Tämän vain tahdon saa-
da teiltä tietää: lain teoistako te 
saitte Hengen vai uskossa kuule-
misesta? Niinkö mielettömiä olet-
te? Te aloititte Hengessä, lihanko 
mukaan teistä nyt tulee täydel-
lisiä?”(3:2-3). Paavali kehottaa 
vakavasti galatalaisia olemaan 
sotkeutumatta ”lain tekoihin” - 
rabbiinisen judaismin tai sen kan-
nattajien tekoihin ja päätöksiin ja 
käskyihin. Hän kirjoitti: ”Pysykää 
siis lujina siinä vapaudessa, johon 
Kristus meidät vapautti, älkääkä 
antako sitoa itseänne uudestaan 
orjuuden ikeeseen” (5:1).

Lahkolaisteologiaa vastaan

Martin Abegg kirjoittaa Biblical 

Archaeology Review´ssä:
”Jotkut tiedemiehet ovat esittä-
neet, että Paavali ymmärsi väärin 
aikansa juutalaiset opetukset, 
tai ainakin että hän käytti sitä 
tekosyynä pönkittääkseen omaa 
opetustaan aiheesta usko vastaan 
laki. Aikaisemmin tätä näkemystä 
tuki se seikka, että sanonta ”lain 
teot” ei esiinny missään rabbiini-
sen judaismin 17:stä keskeisestä 
kirjasta. Mutta MMT on se ”tuli-
kuuma” todiste, jota opiskelijat 
ovat etsineet vuosipolvien ajan, 
ei rabbiinisen kirjallisuuden si-
vuilta, vaan Qumranin lahkon 
opetuksista.

MMT osoittaa, että Paavali ei tais-
tellut tuulimyllyjä vastaan, vaan 
hänet oli haastettu todellakin 
dramaattiseen kaksintaisteluun 
– ei valtavirtaa edustavaa juda-
ismia vastaan vaan lahkolaisteo-
logiaa vastaan – jonka tuloksena 
kristinusko sai lopullisen määri-
telmänsä.

Sikäli kuin olen ymmärtänyt oi-
kein, MMT:n merkitys Uuden Tes-
tamentin tutkimukselle on vallan-
kumouksellinen.” (ibid, s 55.)

Lakiin tehdyt lisäykset kauhistus

Kirjeissään roomalaisille ja gala-
talaisille Paavali opetti selvästikin 
kaikenlaista ”legalismia” ja lega-
listisia, autoritäärisiä, Jumalan 
lakiin tehtyjä ”lisäyksiä” vastaan. 
Tämä periaate ei päde vain juu-
talaisiin tai rabbiinisiin ”lisäyk-
siin”. Toisaalta meidän on varot-
tava joutumasta ”suullisen lain” 
”orjuuteen” tai niiden erilaisten 
kristityiksi julistautuvien seura-
kuntien ”säädöksien” orjuuteen, 
jotka luovat omat sääntönsä, käs-
kynsä, määräyksensä ja oppinsa, 
jotka ovat juuri niitä ”ihmisten” 
perinnäisoppeja, jotka Jeesus hyl-
käsi selvästi, ja jotka loukkaavat 
tai rikkovat kirjoitetun Sanan ja 
Jumalan Lain. On mielenkiintois-
ta havaita, että ne seurakunnat, 
jotka näyttäisivät olevan vahvim-
min juutalaista ”suullista lakia” 
vastaan, luovat itse oman ”suul-
lisen lakinsa”, vaikka eivät he sitä 
tuolla nimellä tietenkään kutsu. 
Menneinä aikoina saddukeuk-

setkin, jotka hylkäsivät fariseus-
ten omaksuman ”suullisen lain”, 
kokivat välttämättömäksi luoda 
oman ”suullisen perinteensä” 
voidakseen käyttää omaa auk-
toriteettiaan seurakuntalaisten 
ylitse. Mutta jokainen ”perinne” 
tai ”seurakunnan tapa”, joka on 
ristiriidassa Jumalan Sanan, Too-
ran eli Kirjoitusten jumalallisen Il-
moituksen, kanssa, täytyy hylätä.

Lopputuloksena on siis se, että 
Kristuksella on viimeinen sana; 
Hän on Mooseksen kaltainen pro-
feetta, jolla on LOPULLINEN AUK-
TORITEETTI tulkita Mooseksen 
lakia, ja antaa oikea ja täydellinen 
lain tulkinta (katso Matteus 5-7). 
Hän tuli ”täyttämään lain”, ja te-
kemään siitä täydellisen (Matte-
us 5:17-19), SUUREN JA IHANAN 
(Jesaja 42:21).

Voidaksemme siis todella ym-
märtää Jumalan Lakia ja sen so-
veltamista kristittyihin ja Uuteen 
Liittoon, meidän on tutkittava 
Kirjoituksia ja Kristuksen sano-
ja. Meidän täytyy välttää kaikkia 
”lain tekoja”, eli ihmisten laa-
timia uskonnollisia kieltoja ja 
rajoituksia, joita ihmiset silloin 
tällöin ovat lisäilleet Kirjoituksiin 
syystä tai toisesta, ja jotka ovat 
johtaneet raskaan autoritäärisen 
vallankäytön ikeeseen ja hengel-
liseen orjuuteen.

Kristuksen ja Paavalin tuomitse-
mat ”lain teot” olivat ihmisten 
tekemiä lisäyksiä Jumalan lakiin, 
mikä teki ”laista” orjuuden ja kur-
juuden järjestelmän. Kumpikaa 
ei tuominnut Jumalan käskyjen 
noudattamista eikä puhunut kuu-
liaisuudesta Jumalan laille ”lain 
tekoina” - ei sinne päinkään!

Kiittäkäämme Jumalaa tästä kal-
lisarvoisesta totuudesta ja ilmoi-
tuksesta – ja Hänen Tooransa Lain 
ja Ilmoituksen kauneudesta!

(Kirjoitus on julkaistu William F. 
Dankenbringin lesken luvalla.)

http://triumphpro.info

**********
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Nooan arkki  ja Messiaan tulemus
Heprealainen näkökulma

**********

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

"Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, 
niin on ihmisen Pojan tulemus 
oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat 
ennen vedenpaisumusta: söivät 
ja joivat, naivat ja naittivat, aina 
siihen päivään asti, jona Nooa 
meni arkkiin, eivätkä tienneet, 
ennenkuin vedenpaisumus tuli 
ja vei heidät kaikki; niin on myös 
Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sil-
loin on kaksi miestä pellolla; toi-
nen korjataan talteen ja toinen 
jätetään. Kaksi naista on jauha-
massa käsikivillä; toinen korja-
taan talteen, ja toinen jätetään. 
Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä 
päivänä teidän Herranne tulee" 
(Mat.24:37-42).

"...jotka muinoin eivät olleet kuu-
liaisia, kun Jumalan pitkämieli-
syys odotti Nooan päivinä, silloin 
kun valmistettiin arkkia (hepr. VT: 
teva), jossa vain muutamat, se on 
kahdeksan sielua, pelastuivat ve-
den kautta” (1.Piet.3:20).

"Ja ennen kaikkea tietäkää se, 
että viimeisinä päivinä tulee pilk-
kapuheinensa pilkkaajia, jotka 
vaeltavat omien himojensa mu-
kaan ja sanovat: 'Missä on lupaus 
hänen tulemuksestansa? Sillä on-
han siitä asti, kuin isät nukkuivat 
pois, kaikki pysynyt, niinkuin se 
on ollut luomakunnan alusta'. 
Sillä tietensä he eivät ole tietävi-
nään, että taivaat ja samoin maa, 
vedestä ja veden kautta rakennet-
tu, olivat ikivanhastaan olemassa 
Jumalan sanan voimasta ja että 
niiden kautta silloinen maailma 
hukkui vedenpaisumukseen. 
Mutta nykyiset taivaat ja maa 
ovat samalla sanalla talletetut 
tulelle, säästetyt jumalattomain 
ihmisten tuomion ja kadotuksen 
päivään" (2.Piet.3:3-7).

Noin kaksistuhatta vuotta sit-

ten opetuslapset kyselivät Mes-
tariltaan Hänen tulemuksensa 
merkkiä ja aikakauden lopun 
merkkiä (Mat.24:3). Vastauksena 
opetuslasten kysymyksiin Jeshua 
piti profeetallisen puheen, jossa 
Hän kertoi useita merkkejä tu-
lemuksestaan ja nykyisen aika-
kauden lopusta. Jeshuan opetus 
tulemuksensa merkeistä löytyy 
Matteuksen luvuista 24 ja 25, 
Markuksen luvusta 13 ja Luuk-
kaan evankeliumin luvuista 21 ja 
17 sekä useista muistakin kohdis-
ta Uutta Testamenttia.

Näiden Messiaan tulemuksen 
merkkien joukossa on mm. us-
konnollista eksytystä, vääriä pro-
feettoja ja messiaita, uskovien 
vainoa, luopumusta, uskovien 
rakkauden kylmenemistä lait-
tomuuden päästessä valtaan, 
levottomuuksia, mellakoita, so-
tauutisia, kansa kansaa vastaan 
ja lopulta valtakunta valtakuntaa 
vastaan maailmansodassa. Myös 
luomakunnan synnytystuskat, 
kuten nälänhätä, suuret maanjä-
ristykset, myrskyt ja voimakkaat 
pyörremyrskyt, helteet ja kui-
vuus, toisaalta rankkasateet, pak-
kanen, raesateet jne. ennakoivat 
Messiaan paluuta.

Näihin lopun ajan tapahtumiin 
kuuluvat myös Nooan päivät ja 
Nooan arkki, jotka puhuvat esi-
kuvallista kieltään siitä, millainen 
on maailman tilanne Messiaan 
tulemuksen läheisyydessä. Silloin 
tulee myös pilkkaajia, jotka eivät 
piittaa vedenpaisumuksen tuo-
mion varoituksesta ihmiskunnalle 
ja Jeshuan tulemusta pilkataan ja 
pidetään satuna turmeltuneen 
maailman keskellä.
Kaikki huipentuu Herran päivän 
tuomioihin (atomitulen tuomioi-
neen), jotka yllättävät maailman, 
kuten vedenpaisumus muinaisen 
maailman (Jes.13:9-13; Ilm.9:13-
21). 

Tarkastelemme tässä kirjoituk-
sessa, millainen oli Nooan ajan 
maailma esikuvana lopun ajan 
maailmalle Messiaan tulemuksen 
läheisyydessä. Tutkimme myös 
Nooan arkin merkitystä esikuva-
na seurakunnan aikakaudelle ja 
Messiaan tulemukselle. Tarkas-
telemme vedenpaisumuksen ja 
Nooan arkin tapahtumia myös 
heprean kielen etymologian ja 
juurikirjainten sanoman valossa.

Maailman moraalinen tilanne 
Nooan päivinä

”Kun ihmiset alkoivat lisääntyä 
maan päällä ja heille syntyi tyt-
täriä, huomasivat Jumalan pojat 
ihmisten tyttäret ihaniksi ja otti-
vat vaimoikseen kaikki, jotka he 
parhaiksi katsoivat. Silloin Herra 
sanoi: "Minun henkeni ei ole val-
litseva ihmisessä iankaikkisesti, 
koska hän on liha. Niin olkoon 
hänen aikansa sata kaksikym-
mentä vuotta." Siihen aikaan eli 
maan päällä jättiläisiä (hepr. VT: 
ha’nefilim), ja myöhemminkin, 
kun Jumalan pojat yhtyivät ihmis-
ten tyttäriin ja nämä synnyttivät 
heille lapsia; nämä olivat noita 
muinaisajan kuuluisia sankareita. 
Mutta kun Herra näki, että ihmis-
ten pahuus oli suuri maan päällä 
ja että kaikki heidän sydämensä 
aivoitukset ja ajatukset olivat kai-
ken aikaa ainoastaan pahat, niin 
Herra katui tehneensä ihmiset 
maan päälle, ja hän tuli murheel-
liseksi sydämessänsä. Ja Herra 
sanoi: "Minä hävitän maan päältä 
ihmiset, jotka minä loin, sekä ih-
miset että karjan, matelijat ja tai-
vaan linnut; sillä minä kadun ne 
tehneeni". Mutta Nooa sai armon 
Herran silmien edessä. Tämä on 
kertomus Nooan suvusta. Nooa 
oli aikalaistensa keskuudessa 
hurskas ja nuhteeton mies ja vael-
si Jumalan yhteydessä. Ja Nooalle 
syntyi kolme poikaa, Seem, Haam 
ja Jaafet. Mutta maa turmeltui Ju-

malan edessä, ja maa tuli täyteen 
väkivaltaa. Niin Jumala näki, että 
maa oli turmeltunut; sillä kaikki 
liha oli turmellut vaelluksensa 
maan päällä” (1.Moos6:1-12).

Nooan päivinä Jumalan pojat eli 
langenneet enkelit sekaantuivat 
ihmiskunnan elämään ja ottivat 
vaimoikseen ihmisten tyttäriä ja 
heille syntyi ”hybridiolentoja”, ih-
misten ja langenneiden enkelien 
sekasikiöitä, jättiläisiä. Heprea-
lainen Raamattu käyttää jättiläi-
sistä sanaa ”nefilim”, jonka juuri 
”nafal” heprean kielessä tarkoit-
taa: pudota, kaatua, langeta. On 
tulkittu, että sana ”nefilim” viit-
taa siihen, että he ovat taivaalta 
pudonneiden (taivaasta alas hei-
tettyjen) Lusiferin langenneiden 
enkeleiden ja ihmisten tyttärien 
jälkeläisiä (Ilm.12:7-9). 

Ilmeisesti langenneet enkelit yh-
tyessään ihmisten tyttäriin ylit-
tivät Jumalan säätämän rajan ja 
heidät pantiin syvyyteen (hepr. 
tehom) odottamaan suuren päi-
vän tuomiota lopun ajassa, jolloin 
ne päästetään hetkeksi irti rai-
voamaan maailmaan (Juuda.6-7; 
2.Piet.2:4). (Osa Raamatun tut-
kijoista ei hyväksy sitä tulkintaa, 
että Jumalan pojat eli langenneet 
enkelit olisivat voineet yhtyä 
maan tyttäriin. Heidän tulkinnas-
saan Jumalan pojat olivat mah-
dollisesti kuuluisia ihmisiä Seetin 
suvusta).

On ilmeistä, että nuo langenneet 
enkelit olivat omalta osaltaan tur-
melemassa Nooan ajan ihmiskun-
taa. Kaikenlainen magia, astrolo-
gia, saatanan palvonta jne. saivat 
silloin alkunsa. Ihmiset viettivät 
normaalia elämäänsä syöden ja 
juoden, naiden ja mennen naimi-
siin, mutta samalla kaikkinainen 
turmelus, pahuus, väkivalta ja 
ryöstely oli jokapäiväistä. Ihmis-
kunta turmeltui, niin että heidän 
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sydämensä ajatuksetkin olivat 
kaiken aikaa ainoastaan pahat. 
Messiaan paluun läheisyydessä 
maailman tilanne muuttuu sa-
mankaltaiseksi kuin se oli Nooan 
päivinä ennen vedenpaisumuk-
sen tuomiota.

Mielenkiintoinen seikka on mai-
ninta väkivallasta, joka täytti koko 
maan Nooan päivinä. Samoin vä-
kivalta valtaa maailman Messiaan 
tulemuksen läheisyydessä, mm. 
ääri-islamilaisen terrorismin ja 
itsemurhaiskujen muodossa sekä 
paikallisina ja laajempinakin soti-
na (Mat.24:3-13).

Hepreankielisessä Raamatus-
sa väkivalta on "chamas". Se on 
myös Gasassa olevan ääripalestii-
nalaisjärjestön nimi, joka viimei-
sinä vuosina on tehnyt runsain 
määrin, yhdessä toisen äärijärjes-
tön "Jihadin" (pyhä sota) kanssa, 
itsemurha- ym. terrori-iskuja Is-
raelia ja juutalaisia vastaan. Se-
kin on ajan merkki, sillä profetiat 
usein toteutuvat ensin Israelin 
maaperällä ja sitten myös muu-
alla. 

Nooan arkin esikuvat

”Silloin Jumala sanoi Nooalle: 
"Minä olen päättänyt tehdä lo-
pun kaikesta lihasta, sillä maa 
on heidän tähtensä täynnä vä-
kivaltaa; katso, minä hävitän 
heidät ynnä maan. Tee itsellesi 
arkki honkapuista, rakenna arkki 
täyteen kammioita, ja tervaa se 
sisältä ja ulkoa (hepr.VT: kafarta 
otah mibeit umichuts bakofer = 
pikeä/tervaa se sisältä ja ulkoa 
piellä/asfaltilla). Ja näin on sinun 
se rakennettava: kolmesataa kyy-
närää olkoon arkin pituus, viisi-
kymmentä kyynärää sen leveys 
ja kolmekymmentä kyynärää sen 
korkeus. Tee arkkiin valoaukko, 
ja tee se kyynärän korkuiseksi, 
ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; 
rakenna siihen kolme kerrosta, 
alimmainen, keskimmäinen ja 
ylimmäinen. Sillä katso, minä an-
nan vedenpaisumuksen tulla yli 
maan hävittämään taivaan alta 
kaiken lihan, kaiken, jossa on elä-
män henki; kaikki, mikä on maan 
päällä, on hukkuva. Mutta sinun 
kanssasi minä teen liiton, ja sinun 
on mentävä arkkiin, sinun ja sinun 

poikiesi, vaimosi ja miniäisi sinun 
kanssasi” (1.Moos.6:13-18).

Heprean kirjainten tarkastelua

Nooan arkki itsessään on hyvin 
mielenkiintoinen esikuva. Hep-
reaksi arkki on ”teva”( ת ב ה). Se 
sisältää kolme kirjainta: tav (ת), 
veit (ב) ja hei (ה). Ensimmäinen 
kirjain "tav" oli vanhassa hepre-
assa ristin muotoinen, esikuvana 
Golgatan rististä. Toinen merkki 
"veit" (beit) symbolisoi taloa/
temppeliä, esikuvana uuden lii-
ton seurakunnasta, Pyhän Hen-
gen temppelistä, joka syntyi ristin 
sovitustyön ja Pyhän Hengen vuo-
datuksen seurauksena. Viimeinen 
kirjain "hei" on Herran symboli, 
kuvaten Herran tulemusta seu-
rakunnan aikakauden päättyessä. 

Arkki on siis esikuvallinen ristillä 
tapahtuneelle lunastukselle ja 
Pyhän Hengen ja seurakunnan 
aikakaudelle, joka päättyy Herran 
tulemukseen. 

Heprean tekstin mukaan arkki 
piettiin/tervattiin sisältä ja ul-
koa piellä/asfaltilla (maaöljyllä?), 
hepreaksi ”kofer:illa”, jota ilmei-
sesti oli jo siihen aikaan maa-
perässä. Nykyisin siitä tehdään 
öljyä, jonka varassa suurin osa 
nykyaikaista maailmaa pyörii. 

Vanhan Testamentin hepreankie-
lisen tekstin sana ”kofer” merkit-
see myös lunastushintaa, vasti-
netta. Kofer-sanasta tulee myös 
Jom Kippur, suuri sovituspäivä, 
sapattien sapatti, jota vietetään 
syksyllä, raamatullisen kalenterin 
seitsemännen kuukauden 10. päi-
vänä (3.Moos.23:26-32). Silloin 
israelilaiset paastoavat ja tekevät 
parannusta synneistään. Jeru-
salemin temppelin aikaan se oli 
Israelin kansallinen syntien sovi-
tuksen päivä uhritoimituksineen 
(3.Moos.16).

Jom Kippurin uusitestamentilli-
nen täyttymys tapahtui Jeshua 
Messiaan ristinkuolemassa, jol-
loin Hän sovitti maailman synnin. 
Tuosta Jom Kippurin esikuvan 
täyttymyksestä Jeshua Messi-
aan sovitustyössä kertoo meille 
Hebrealaiskirjeen 9. luku. Arkin 
siveleminen ”koferilla”, merkit-

see esikuvallisesti Nooan arkin 
”tervaamista” lunastuksella, sovi-
tuksella, Jeshua Messiaan ristillä 
hankkimalla syntien sovituksella, 
lunastuksella, Messiaan sovitus-
verellä.

Myös arkin mitat: pituus 300 kyy-
närää, leveys 50 kyynärää ja kor-
keus 30 kyynärää, ovat esikuval-
liset (1.Moos.6:15-16). Heprean 
kirjaimilla on numeroarvot. 

Kaikkivaltiaan Isän Jumalan tun-
nuskirjain on "shin" (ש; lyhenne 
sanasta Shadai = Kaikkivaltias tai 
Kaikkiriittävä. Shin esiintyy kai-
kissa israelilaisten kotien ovien ja 
porttien pielissä olevissa "Mezu-
zoissa"). Shin kirjaimen numero-
arvo on 300. Siksi Jeshua voidel-
tiin 300 denarin "Isän voitelulla" 
hautaamista varten ja siksi Gide-
on voitti 300 sotilaalla midianilai-
set (Joh.12:1-8; Tuom.7). 

Messiaan lunastukseen liittyy 
luku 50 (2.Sam.24:18-25; Ornan/
Arauna on esikuva Golgatasta). 
Se on Messiaan 5 haavaa x 10 
käskyn laki (= 50), jonka Hän täyt-
ti puolestamme. Viisikymmentä 
on myös riemuvuosijaksotuksen 
luku. Riemuvuonna julistettiin 
vapautus kaikille ja jokainen 
sai palata perintömaallensa 
(3.Moos.25).

Arkin korkeus 30 kyynärää oli 
vanhassa liitossa orjan hin-
ta, jolla Messias kavallettiin 
(2.Moos.21:32; Mat.26:14-16). 
Arkissa oli kolme kerrosta, esi-
kuvana Isästä, Pojasta ja Pyhästä 
Hengestä. Tulkoon vielä mai-
nittua, että arkin pituuden ja 
leveyden suhde, kuuden suhde 
yhteen, on todettu hyvin merikel-
poiseksi mitoiltaan.

Nooan perhe ja eläinkunta
pelastui arkin avulla

”Ja kaikista eläimistä, kaikesta 
lihasta, sinun on vietävä arkkiin 
kaksi kutakin lajia säilyttääksesi 
ne hengissä kanssasi; niitä olkoon 
koiras ja naaras. Lintuja lajien-
sa (hepr. VT: le’minehu = lajinsa, 
laatunsa) mukaan, karjaeläimiä 
lajiensa mukaan ja kaikkia maan 
matelijoita lajiensa mukaan tul-
koon kaksi kutakin lajia sinun 

luoksesi, säilyttääksesi ne hengis-
sä. Ja hanki itsellesi kaikkinaista 
ravintoa, syötäväksi kelpaavaa, 
ja kokoa sitä talteesi, että se olisi 
ruuaksi sinulle ja heille." Ja Nooa 
teki näin; aivan niin kuin Jumala 
hänen käski tehdä, niin hän teki. 
Ja Herra sanoi Nooalle: "Mene 
sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä 
sinut minä olen tässä sukukun-
nassa havainnut hurskaaksi edes-
säni. Kaikkia puhtaita eläimiä ota 
luoksesi seitsemän paria, koiraita 
ja naaraita, mutta epäpuhtaita 
eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja 
naaras. Niin myös taivaan lintuja 
seitsemän paria, koiraita ja naa-
raita, että siemen säilyisi elossa 
koko maan päällä. Sillä seitsemän 
päivän kuluttua minä annan sataa 
maan päälle neljäkymmentä päi-
vää ja neljäkymmentä yötä ja hä-
vitän maan päältä kaikki olennot, 
jotka olen tehnyt.” Ja Nooa teki 
näin, aivan niin kuin Herra oli hä-
nen käskenyt tehdä. Nooa oli kuu-
densadan vuoden vanha, kun ve-
denpaisumus tuli maan päälle. Ja 
Nooa ja hänen poikansa, vaimon-
sa ja miniänsä hänen kanssaan 
menivät arkkiin vedenpaisumusta 
pakoon” (1.Moos.6:19-7:7).

Nooan perhekunta, johon kuu-
luivat Nooa, hänen poikansa 
Seem, Haam ja Jaafet sekä heidän 
puolisonsa, yhteensä kahdek-
san henkilöä, menivät arkkiin ja 
pelastuivat vedenpaisumuksen 
tuomiolta, muiden ihmisten huk-
kuessa. 

Arkkiin menivät myös eläin-
kunnan edustajat, jotta myös 
eläinkunnan elämä voisi jatkua 
vedenpaisumuksen jälkeen. 
Epäpuhtaita eläimiä meni yksi 
pari kutakin lajia, koiras ja naa-
ras ja puhtaita eläimiä seitse-
män paria. Puhtaita eläimiä oli 
enemmän mm. siksi, että Nooa 
saattoi uhrata niitä polttouhrik-
si Herralle vedenpaisumuksen 
jälkeen (1.Moos.8:18-22). Mai-
ninta puhtaista ja epäpuhtaista 
eläimistä Nooan päivinä merkit-
see myös sitä, että jo silloin oli 
tiedossa puhtaat eläimet, jotka 
Jumala oli tarkoittanut ruoaksi 
ja epäpuhtaat eläimet, joita Ju-
mala ei tarkoittanut syötäväksi. 
Myöhemmin, Mooseksen aika-
na, Jumala antoi Toorassa (Viisi 
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Mooseksen kirjaa) luettelon sii-
tä, mitkä ovat puhtaita eläimiä 
ihmisen ravinnoksi ja mitkä ovat 
epäpuhtaita, joita ei tarkoitettu 
ihmisen ravinnoksi (3.Moos11). 
Ennen vedenpaisumusta ihmis-
ten ravintona oli kasvisravinto, 
mutta vedenpaisumuksen jälkeen 
Jumala antoi luvan syödä lihaa, 
mutta kielsi samalla veren ja veri-
sen lihan syönnin (1.Moos.9:1-4; 
Ap.t.15:19-21).

Joskus ihmetellään, varsinkin 
evoluutioteorian kannattajien 
taholta, että kuinka kaikki maail-
man linnut ja kuivan maan eläi-
met sopivat arkkiin. On huomat-
tava, että arkki oli hyvin tilava. On 
myös esitetty teoria, että arkkiin 
tulivat vain kunkin lajin edustajat. 
Esimerkiksi koiraeläimistä yksi 
pari, kissaeläimistä yksi pari, nau-
taeläimistä yksi pari jne. Veden-
paisumuksen jälkeen sitten ovat 
kehittyneet lajien edustajapareis-
ta eläinkuntaan eri variaatiot, joi-
ta maapallolla nykyisin esiintyy.

Tämä teoria saa tukea Raamatun 
heprealaisesta tekstistä, jossa 
sanotaan ”le’minehu = lajinsa, 
laatunsa, mukaan. Heprean kie-
len sana ”min” tarkoittaa lajia, 
laatua ja myös sukua. Tämän teo-
rian mukaisesti arkkiin olisi hyvin 
sopinut kunkin eläinkunnan lajin 
edustajat.

Nooan ajan esikuvat kertovat sen, 
että vedenpaisumuksen yllättäes-
sä jumalattoman maailman, hurs-
kas ja Jumalaa pelkäävä Nooa 
ja hänen perheensä, yhteensä 
kahdeksan henkeä, olivat Kaikki-
valtiaan arkin turvassa vedenpai-
sumuksen tuomiota, joka hukutti 
väkivaltaisen ja turmeltuneen 
maailman (1.Piet.3:20-21).

Samoin käy Messiaan tulemuk-
sen aattohetkissä. Kun Jumala 

tuomitsee maailman Herran päi-
vänä, mm. atomitulen tuomiolla, 
on Jeshua Messiaan lunastustyö-
hön turvautuva ja Herraa pelkää-
vä joukko, turvassa "pelastuksen 
arkissa" Kaikkivaltiaan suojaama-
na, eikä mitään tapahdu Herran 
omille Hänen tietämättään tai 
sallimattaan. Samoin myös, kuten 
Jumala aloitti uuden ihmiskunnan 
alun vedenpaisumuksen tuomion 
jälkeen Nooasta ja hänen per-
heestään, Herra aloittaa uuden 
ihmiskunnan alun Herran vihan 
päivästä pelastuneesta ihmiskun-
nan jäännöksestä, Messiaan rau-
hanvaltakunnan koittaessa maan 
päälle (Jes.13:6-13; 24:1-6; 2:1-4; 
66:15-24; Sak.14:16-19; Ilm.20).

Nooan arkki ja vedenpaisumus – 
esikuva pelastuksesta ja
kasteesta

"...jotka muinoin eivät olleet kuu-
liaisia, kun Jumalan pitkämieli-
syys odotti Nooan päivinä, silloin 
kun valmistettiin arkkia (hepr. VT: 
teva), jossa vain muutamat, se 
on kahdeksan sielua, pelastuivat 
veden kautta. Tämän vertausku-
van mukaan vesi nyt teidätkin 
pelastaa kasteena - joka ei ole 
lihan saastan poistamista, vaan 
hyvän omantunnon pyytämistä 
Jumalalta - Jeesuksen Kristuk-
sen ylösnousemuksen kautta" 
(1.Piet.3:20-21).

Kun israelilaiset kulkivat Kaisla-
meren (Punaisen Meren) poikki 
Mooseksen päivinä, he saivat 
kasteen Moosekseen pilvessä 
ja meressä (1.Kor.10:1-2). Se on 
esikuva uuden liiton kasteesta Py-
hässä Hengessä ja vedessä. Myös 
Nooan arkki ja vedenpaisumus 
on esikuva uuden liiton uskovien 
kasteesta. 

Jumala oli pitkämielinen Nooan 
päivinä ja Nooa, vanhurskau-

den saarnaaja, valmisti arkkia 
ja saarnasi tulevasta tuomiosta, 
mutta ihmiset eivät uskoneet 
ja vedenpaisumus yllätti heidät 
(2.Piet.2:5). Vesi koitui arkin si-
sällä olleelle Jumalaan uskovalle 
Nooan perheelle pelastukseksi, 
kun vedenpaisumuksen tuomio 
tuli, mutta sama vesi hukutti ar-
kin ulkopuolella olevat jumalat-
tomat. 

Samoin on kasteen laita. Joka us-
koo ja kastetaan, sille kastevesi 
on oleva pelastukseksi, koska on 
uskonsa perusteella "pelastuksen 
arkin" sisäpuolella, mutta niille, 
jotka turvaavat kasteeseen vain 
jonakin "taikarituaalina" ilman 
uskoa, käy kuin Nooan päivien 
jumalattomille arkin ulkopuolel-
la, he hukkuvat (Mark.16:15-16; 
Mat.3:7-12).

Nooan päivät esikuvana
Messiaan tulemuksesta

”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, 
niin käy myöskin Ihmisen Pojan 
päivinä: he söivät, joivat, naivat ja 
menivät miehelle, aina siihen päi-
vään asti, jona Nooa meni arkkiin; 
ja vedenpaisumus tuli ja hukutti 
heidät kaikki. Niin myös, samoin 
kuin kävi Lootin päivinä: he söi-
vät, joivat, ostivat, myivät, istutti-
vat ja rakensivat, mutta sinä päi-
vänä, jona Loot lähti Sodomasta, 
satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, 
ja se hukutti heidät kaikki, samoin 
käy sinä päivänä, jona Ihmisen 
Poika ilmestyy” (Luuk.17:26-30).

”Ja on oleva merkit auringossa 
ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus 
kansoilla maan päällä ja epätoi-
vo, kun meri ja aallot pauhaavat. 
Ja ihmiset menehtyvät peljätes-
sään ja odottaessaan sitä, mikä 
maanpiiriä kohtaa; sillä taivait-
ten voimat järkkyvät. Ja silloin 
he näkevät Ihmisen Pojan tule-

van pilvessä suurella voimalla ja 
kirkkaudella. Mutta kun nämä 
alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa 
itsenne ja nostakaa päänne, sillä 
teidän vapautuksenne on lähellä” 
(Luuk.21:25-28).

Nooan päivät ja myös Lootin päi-
vät ovat esikuvina Jeshua Mes-
siaan tulemukselle ja uskovien 
ylösotolle eli ylösnousemukselle. 
Kun maailma turmeltuu saman-
kaltaiseen moraaliseen ja hengel-
liseen rappiotilaan ja väkivaltaan 
kuin Nooan päivinä, silloin tie-
dämme, että Messiaan tulemus 
on lähellä.

Myös Lootin päivien turmelus ja 
Sodoman synnit ovat merkkinä 
Herran tulemuksen lähestymi-
sestä, jolloin Jumalan seurakunta 
pelastetaan atomisodan tulen ja 
tulikiven alta, kuten Loot pelas-
tettiin Sodoman tulen ja tulikiven 
alta (1.Moos.19). 

Jumalaan turvaavien ja Jeshua 
Messiaaseen uskovien ei kuiten-
kaan tarvitse olla peloissaan, sillä 
kun nämä asiat alkavat tapahtua, 
silloin saamme nostaa pääm-
me ja rohkaista mielemme, sillä 
Messiaan tulemus ja uskovien 
vapautus on lähellä. Jos olemme 
uskon kautta Jeshuaan jo sisällä 
”pelastuksen arkissa”, olemme 
turvassa tuomioiden vyöryessä 
yli maailman. Jos emme vielä ole 
sisällä ”pelastuksen arkissa”, mei-
dän tulee ottaa uskossa Jeshuaan 
vastaan syntien anteeksiantamus 
ja pelastus ja ottaa vastaa Jeshua 
Messias Vapahtajaksemme ja elä-
mämme Herraksi. 

Silloin saamme turvallisin mie-
lin odottaa Hänen tulemustaan 
ja uskovien ylösottoa Herran luo 
ikuiseen elämään.

http://israel-apu.fi
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Kirjoittanut: 
John Garr

Pyhästä kielestä, jota Israelin 
profeetat, kuninkaat ja viisaat oli-
vat käyttäneet, tuli käytännössä 
kuollut kieli johtuen sen kansojen 
keskuuteen hajoittamisen laajuu-
desta ja kestosta, joka oli kohdan-
nut juutalaisia; ensin olivat asialla 
babylonialaiset vuonna 587 BC, 
sitten roomalaiset vuonna 70 AD 
ja uudelleen vuonna 132 AD. (1)

Se kieli, jota Jumala käytti olles-
saan yhteydessä Valittuun Kan-
saansa (2), alkoi todellakin vaipua 
lähes unohduksiin; sitä käytettiin 
enää vain synagogissa (3) sere-
momioissa rituaali- ja rukous-
kielenä. Hadrianuksen aikaan 
saavuttaessa hepreankieltä käy-
tettiin enää kirjoituskielenä eikä 
sillä enää ollut juutalaisen kansan 
keskuudessa puhutun yleisen pu-
hekielen asemaa.

Kieli nivoutuu vankasti ihmisten 
ajatteluun ja edelleen uskomuk-
siin. David Blumenthal sanoo: ” 
Jokaisella kielellä on oma sulo-
utensa ja ilmaisuvoimansa, joka 
on juuri sille ominainen, ja näistä 
muodostuu sen kansan identi-
teetti ja luonne, jotka puhuvat 
sitä.”(4)

On totta, että kieli ”antaa kaikille 
ihmisille heidän oman muotonsa, 
se tekee heistä itsenäisiä olento-
ja, joilla on omat luonteenpiir-
teensä ja erikoislaatuisuutensa. 
Kun yhteisö jollain tietyllä maa-
alueella puhuu tiettyä kieltä, kieli 
tekee yhteisöstä oman erillisen 
kansansa, ja maa, jolla tämä kan-
sa asuu, on tuon kansan muodos-
tama valtio.” (5)

Hepreankielellä on siten ollut 
aina keskeinen rooli juutalaisessa 
identiteetissä. Hepreankieli ulot-
tuu vielä juutalaista identiteettiä 

kauemmaksi. Se on Pyhä Kieli.  Se 
oli pyhä kieli silloinkin, kun se oli 
heprealaisten yleisesti käyttämä 
puhekieli. Kuten Peter Wortsman 
on sanonut: ” Juutalaisten ja kris-
tittyjen Jumala kutsui sananmu-
kaisesti maailman olevaksi hepre-
ankielisillä sanoilla… Hepreankieli 
on silta, pysyvä yhdysside Juma-
lan ja ihmisen välillä.” (6) 

On surullista, että jotain tästä jat-
kuvasta suhteesta Jumalan ja juu-
talaisten välillä katosi arkielämäs-
tä, kun Kirjoitusten kieli korvattiin 
monikielisen maailman baabelin-
kielellä (sekoituksella).

Olivatpa käännökset kuinka puo-
lueettomia ja osuvia tahansa, ne 
eivät pysty tavoittamaan alkupe-
räisellä kielellä kirjoitettujen Kir-
joitusten alkuperäisten sanojen 
täyttä sisältöä ja antia. Monia raa-
matullisen uskon hyvin tärkeitä 
puolia on vaikea ilmaista tai ym-
märtää, kun ne temmataan pois 
heprealaiselta kasvualustaltaan. 

Monet Kirjoituksissa esiintyvät 
heprean sanat ovat käytännös-
sä täysin mahdottomia kääntää 
muille kielille, koska heprean kie-
len sanonnat poikkeavat muiden 
kielten sanonnoista.

Ennallistamiseen
valmistautuminen

Siksi oli niin tärkeää, että Euroo-
passa syntyisi uusi kiinnostus 
hepreankieleen, joka valmistaisi 
näyttämöä Israelin ennalleen-
asettamiselle. Tuhat sata vuotta 
kestäneen hyväntahtoisen välin-
pitämättömyyden – jopa suora-
naisen halveksunnan – jälkeen 
tuollainen mielenkiinto valtasi 
yllättäen spontaanisti koko Eu-
roopan uskonnollis-akateemiset 
piirit 1500-luvun vaihteessa. Tuol-
loin kristitty tiedemies Johann 
Reuchlin ja muut alkoivat vaatia, 

että oli elintärkeää ”kaivautua 
eräälle kielelliselle alueelle, jota 
on kauan pidetty lähinnä vanhen-
tuneena” (7), aivan niinkuin juu-
talaista kansaakin.

Reuchlinista ja hänen kolleegois-
taan tuli innostuneita juutalaisen 
pyhän kirjallisuuden tutkijoita, 
koska he näkivät sen ”kristinus-
kon hengellisenä perustana.” (8) 
Tuon ajan kristityt tiedemiehet 
ymmärsivät, että ”aivan niinkuin 
juutalaisiakin halveksittiin… jouk-
koon kuulumattomina, joiden 
merkitys oli kauan sitten haihtu-
nut, niin heidän kielellinen ja kir-
jallinen perintönsäkin … oli huo-
nossa maineessa” (9), ja niin he 
päättivät tehdä jotain asialle.

Kasvava kiinnostus heprean 
kieleen tuon ajan hallitsevassa 
kristillisessä kulttuurissa, vaikka 
se edustikin kristittyjen pientä 
vähemmistöä, sai seurakunnan 
näkemään uudelleen juutalaisen 
kansan kulttuurin ja kielen tärkey-
den. Tutkijoita, jotka johtivat tätä 
ennallistamispyrkimystä, nimitet-
tiin kristityiksi hebraisteiksi, ja he 
puhuivat opetuksestaan termillä 
veritas Hebraica, eli heprealainen 
totuus.

Ennallistaminen ja hepreankieli

Ajan kuluessa juutalaisen yhtei-
sön piirissä alkoi nousta toiveita 
muinaisen hepreankielen ennal-
listamisesta. 1700-luvun lopulla 
ja 1800-luvun alussa Maskilim 
(10), juutalaisen valistuksen eli 
Haskalan jäsenet olivat alkaneet 
tosissaan tämän prosessin. (11)

”Renesanssiajan humanistien 
lailla, jotka tahtoivat pelastaa 
latinankielen Rooman kirkon ot-
teesta ja palauttaa sille sen alku-
peräiset kirjalliset ja tieteelliset 
ominaisuudet, Maskilimit halusi-
vat palauttaa muinaisen heprean-

kielen kauneuden ja sulouden ja 
löytää sen maallisemmat (kirjalli-
set, älylliset) ominaisuudet.” (12) 
He halusivat myös ”tehdä kirjoi-
tetusta hepreasta maallisen/pu-
hutun kielen”, vaikka jo ajatuskin 
siitä ”kuohutti perinteistä kiinni 
pitäviä.”(13)

Näitä Maskilimin johtomiehiä, 
jotka kannattivat hepreankielen 
uudelleen käyttöönottoa juuta-
laisten keskuudessa, oli Isaac Sa-
tanov, joka toi esiin näkökulman, 
joka osoittautuisi profetaaliseksi, 
sanoessaan, että ”kansan poliitti-
nen ennalleen asettaminen Siio-
niin rikastaisi kieltä.” (14) 

Jumala valmisteli epäilemättä 
näyttämöä tärkeää ennallistamis-
ta varten, joka liittyisi tulevaan 
juutalaisen kansakunnan uudel-
leen syntymiseen. Hän valmisti 
ihmisten mieliä ja sydämiä sen 
kielen uuteen tulemiseen, jota 
Israelin profeetat, kuninkaat ja 
viisaat olivat käyttäneet.

Ennallistajien ja Maskilimin pon-
nistelujen ansiosta juutalaisten 
huomio kääntyi lisääntyvässä 
määrässä juutalaisen identitee-
tin uudelleen arviointiin. ”Juu-
talaisyhteisöt tunsivat uutta 
juutalaiseksi tunnistautumisen 
tarvetta, sellaista, jonka juutalai-
nen kansallismielisyys pystyi tar-
joamaan.” (15)  

Kävi ilmi, että  tämä ”uusi juuta-
lainen nationalismi keskittyi kah-
teen kysymykseen: juutalaisen 
kielen käyttöönotto (jiddish tai 
heprea) ja jonkinlainen poliittinen 
autonomia.”(16) Kun ajatukses-
ta juutalaisten paluusta kaikista 
maailman maista takaisin Israeliin 
tuli yhtäkkiä totta, nousi kysymys, 
mikä olisi tämän syntyvän kansan 
ja valtion kieli? ”Kielikysymys oli 
yksi kaikkein kriittisimmistä kult-
tuurikysymyksistä, joita varhaiset 

Heprean uusi kukoistus
Israelin kielen henkiinherättäminen

**********
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sionistit kohtasivat.”(17)  Olisi-
ko se jiddish, heprean ja saksan 
sekoitus, jota puhuttiin yleisesti 
länsi-Euroopassa? Olisiko se la-
dino, heprean ja espanjan yhdis-
telmä? Vai olisiko ennallistettu 
Israel monikielinen maa Sveitsin 
tapaan? Theodor Herzl, sionismin 
perustaja, kannatti jälkimmäistä 
ratkaisua. (18) 
Sellainen asenne kielikysymyk-
seen uudelleen syntyneessä Is-
raelin valtiossa olisi kuitenkin 
varmasti johtanut israelilaisen yh-
teiskunnan balkanilaistumiseen.

Kielen palauttaminen

”Pieni joukko älykköjä ja aktivis-
teja uskoi, että vallankumouksel-
lisen liikkeen, joka pyrkii kääntä-
mään juutalaisten historiankulun 
ylösalaisin, ei pitäisi luottaa Di-
asporassa totuttuihin kieliin, vaan 
herättää uudelleen henkiin mui-
nainen juutalaisten kansalliskieli, 
heprea.” (19)

Jo ennen kuin Herzl nousi mer-
kittävään asemaan, oli olemassa 
jo toinen sionistina tunnetuksi 
tulevan liikkeen puolestapuhuja, 
jolla oli täysin erilainen – ja niin 
kuin sittemmin ilmeni, oikea – nä-
kemys, jolla olisi valtava vaikutus 
ennalleen asetetun valtion ja sen 
kansan syntymiseen. 

Tämä mies, Elieser Ben-Yehuda, 
oli palava juutalaisen kansa-
kunnan ennalleen asettamisen 
puolestapuhuja, ennen kuin oli 
olemassa mitään sionismiliikettä. 
Itse asiassa jo vuonna 1877 tämä 
Liettuan juutalainen kielitieteilijä  
”uskoi, että juutalaiskansa voisi 
herättää henkiin juutalaisen val-
tion sen muinaiselle kansalliselle 
maaperälle.” (20)  Ollessaan vielä 
frankofiilinä opiskelemassa Parii-
sissa Sorbonnen yliopistossa hän 
tajusi sen ratkaisevan roolin, mikä 
ranskalaisella kirjallisuudella oli 
ranskalaisen nationalismin syn-
nyssä. (21)

Vuonna 1880 hän päätyi ratkai-
suun, joka löi hänet itsensäkin 
ällikällä: ”Olen päättänyt, että 
juutalaisen kansan kansallinen 
herääminen voisi onnistua vain, 
jos siihen liittyy juutalaisten mui-
naisen kielen, heprean, uudel-
leen käyttöön ottaminen.” (22)

Muutettuaan Palestiinaan vuon-
na 1881 ja nähtyään maan yh-
teiskunnallisen ja poliittisen to-
dellisuuden, Ben-Yehuda kumosi 
ensin väitteen, että juutalaisia ei 
voinut laskea kansakunnaksi, kos-
ka heillä ei ollut yhteistä puhuttua 
kieltä, ottaen esimerkiksi moni-
kielisen Sveitsin, mutta myöhem-
min hän muutti kantaansa.

”Aivan niin kuin juutalaisista ei voi 
tulla todella elävää kansakuntaa 
muutoin kuin että he palaavat 
esi-isiensä maahan, niin ei heistä 
myöskään voi tulla elävää kansa-
kuntaa muutoin kuin että he pa-
laavat esi-isiensä kieleen.” (23) 

Ben-Yehuda puhui itse monia 
kieliä ja ymmärsi, että kieli oli 
yksi kaikkein tärkeimpiä tekijöitä 
minkä tahansa kansakunnan tai 
kansan identiteetin muodostu-
misessa. Ben-Yehudan erotti sio-
nistitovereistaan se, että hän ym-
märsi, että ennallistettu Israelin 
kansakunta tarvitsi ennallistetun 
kielen ja että tuo kieli voisi olla 
vain juutalaisten esi-isien kieli, 
heprea. Hän uskoi, että sionismin 
ja hepreankielen välillä vallitsi  
yhteyden symbioosi.  

Ben-Yehudan ohjelma oli yksin-
kertainen:  ”Hepreankieli voi elää 
vain siinä tapauksessa, että herä-
tämme henkiin kansakunnan ja 
palautamme sen kotimaahansa.” 
(24) Hän ymmärsi myös, että kan-
sakunnan pitkän aikavälin menes-
tyminen olisi paljolti riippuvainen 
yhteisen kielen omaksumisesta – 
joka tässä tapauksessa olisi hep-
rea, kaikkien juutalaisten mui-
naisten esivanhempien yhteinen 
kieli.

Muutettuaan Israeliin vuonna 
1881 Ben-Yehuda päätti aloittaa 
hepreankielen käyttöönoton sen 
oikeassa paikassa, juutalaisessa 
kodissa, ja hän valitsi kokeensa 
kohteeksi oman kotinsa.  Hän 
päätti vaimonsa kanssa, että he 
puhuisivat kotonaan pelkästään 
hepreaa. Sen tuloksena heidän 
pojastaan  Ben-Zionista ”tuli en-
simmäinen täysin hepreaa puhu-
va lapsi modernissa juutalaisessa 
historiassa.”(25)

Toteuttamalla henkilökohtaisen 
näkynsä omassa perheessään 

Ben-Yehuda tuli luoneeksi en-
simmäisen hepreaa puhuvan 
perheen yli 1500 vuoteen. (26) 
Samalla hän todisti, että heprean-
kielen täydellinen palauttaminen 
tai henkiin herättäminen oli sekä 
mahdollista että käytännöllistä.  

Ben-Yehuda oli tehnyt oman suu-
ren kokeilunsa perhepiirissään, 
mutta hän uskoi, että heprean 
palauttaminen Israelin kieleksi 
olisi prosessi: ”Heprean kieli tulee 
menemään synagogasta tiede-
kuntaan, tiedekunnasta kouluun, 
koulusta se tulee kotiin ja …. siitä 
tulee elävä kieli.”(27)

”Sionisteilla oli vastassaan käy-
tännöllisempiä ongelmia – tehdä 
hepreasta elävä, päivittäin käytet-
tävä kieli.” (28)  Ben-Yehudan teh-
tävä oli monella tavalla pelottava. 
Hänen hankkeensa oli erittäin 
rasittava henkisesti, ei vain sen 
valtavan työmäärän takia, joka 
hänen oli tehtävä saadakseen 
muutetuksi Raamatun heprean 
8000 sanaa käsittävän sanaston 
nykykieleksi, vaan myöskin siksi, 
että hän joutui kokemaan merkit-
tävää vastustusta ultraortodok-
sien ja muiden Palestiinan juuta-
laisyhteiskunnan traditionalistien 
taholta, jotka vastustivat hänen 
harjoittamaansa Kirjoitusten py-
hän kielen ”rienaavaa maallista-
mista”, johon hän syyllistyi ajaes-
saan sitä puhekieleksi. 

Itse asiassa ultraortodoksit erot-
tivat Ben-Yehudan kirkon yhtey-
destä siksi, että hän alensi pyhän 
kielen käyttämisen ”toritasolle.” 
(29)  Hän ja hänen perheensä jou-
tuivat sanallisen ja joskus fyysi-
senkin solvauksen kohteeksi. (30) 
Mutta lopulta 1920-luvulle tulta-
essa sionistiliikkeen älymystöön 
yhtyi ”laajempi juutalaisväestö 
Palestiinassa tarkoituksenaan 
ottaa käyttöön heprea kansallis-
kielenään 1920-luvun loppuun 
mennessä kouluissaan, julkisissa 
laitoksissaan ja kodeissaan.” (31)

Ben-Yehudan työn ansiosta hep-
reasta tuli juutalaista kansaa 
yhdistävä kieli ja Israelin valtion 
yhdistävä kieli. Riippumatta siitä, 
minkä kielen tai kansakunnan he 
jättivät tehdessään alijan Luvat-
tuun maahan, saapuessaan Is-
raeliin he tapasivat monikielisen 

kansan, joka puhui yhtä yhteistä 
kieltä, hepreaa. Ben-Yehudasta 
tuli tiedemies-sanakirjantekijä, 
joka kärsimästään tuberkuloosis-
ta huolimatta uurasti uupumatta 
16-tuntisia päiviä saadakseen 
tehdyksi loppuun teoksen, jota 
hän tiesi olleensa kutsuttu teke-
mään kansansa hyväksi. Hänen 
työnsä valmistui 17-osaiseksi 
teokseksi Complete Dictionary 
of Ancient and Modern Hebrew 
(Muinaisen ja modernin heprean 
täydellinen sanakirja). 

Elieser Ben-Yehuda oli oikeastaan 
profeetta, (32) toisenlainen pro-
feetta. (33) Hän ei ollut hurmioi-
tunut ääni, joka suolsi hengellisiä 
totuuksia; vaan hän oli ennallista-
misen profeetta, jonka intohimo-
na oli tehdä esi-isiensä kielestä 
kansakuntansa ja kansansa kieli. 
Hän jopa puhui elämäntehtäväs-
tään erittäin hengellisin termein: 
” Noina hetkinä, aivan yllättäen 
– oli kuin taivas olisi auennut ja 
valokiila hohtanut sieltä alas – 
puhdas ja loistava säde välähti 
silmieni edestä, ja mahtava sisäi-
nen ääni kaikui korvissani. Israelin 
uudelleen syntyminen Isien Maa-
perälle!” (34)

Cecil Roth on tiivistänyt Ben-
Yehudan tehtävän hyvin: ”Ennen 
Ben-Yehudaa juutalaiset osasivat 
puhua hepreaa, hänen jälkeensä 
he puhuivat sitä.” (35)
 
Elävä kieli elävälle kansalle

”Jo kuolleena pidetyn” kansan 
kuolleen kielen henkiin herättä-
minen oli yksi suurista ihmeistä 
jotka liittyvät Israelin ennallista-
miseen kansana, kansakuntana 
ja maana. Hepreasta tuli nuor-
tuneen, uudistuneen ja virvoit-
tuneen kansan elävä kieli.  Sama 
mitä tapahtui juutalaisille, tapah-
tui heidän kielelleen, eikä sellais-
ta ollut tapahtunut koskaan aikai-
semmin ihmiskunnan historiassa. 

”Koskaan ei kansakunta ole ka-
dottanut kieltään (joka määritte-
lee maan identiteetin kansana) 
saadakseen sen takaisin ennal-
listettuna ja uudistuneena 2000 
vuoden jälkeen. Sellaista ei ole 
tapahtunut millekään muulle 
kansalle.” (36) Vuonna 1930 Sha-
lom Spiegel puhui siitä merkityk-
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sen määrästä, joka ennallistetulla 
heprean kielellä olisi syntyvälle 
juutalaisvaltiolle: ”Hepreankielen 
henkiin herääminen ja sen muut-
tuminen puhekieleksi kaikkine 
elävälle kielelle kuuluvine puut-
teineen ja etuineen… ja sellainen 
sanaston kehittäminen, joka täyt-
täisi minkä tahansa sivistyskan-
san ylpeydellä – nämä asiat ovat 
todistaneet aukotta meidän kan-
sakuntana  eloonheräämisemme 
fysiologisen aitouden.” (37)

Pian Israelin uudelleen perus-
tamisen jälkeen vuonna 1948 
Menahem Ribalow esitti tämän 
mielipiteen siitä, miten keskeinen 
heprean kielen osuus on ollut 
Israelin ennallistetulle kansa-
kunnalle: ”Vain viestinnän, hep-
reankielellä tapahtuvan yhtey-
denpidon kautta he [lapsemme] 
tulevat saamaan täydellisen ku-
van juutalaisuudesta ja pääsevät 
tuntemaan sen salaisuuden, joka 
on säilyttänyt juutalaisen kansan 
sen alkuvaiheista lähtien tähän 
juutalaisen riippumattomuuden 
uudistamisen päivään asti.” (38)  

Tänä päivänä heprea on Israelin 
elävä kieli,jota puhuu 6 miljoonaa 
israelilaista, ja jota monet maa-
ilman juutalaisista opiskelevat. 
”Hepreankieli on laasti, joka pitää 
yhdessä Israelin erilaiset etniset 
perinteet.” (39)

David Blumenthalin sanoin: 
”Hepreankielen luonnollinen 
paikka on Israelin maa. Pyhän kie-
len asianmukainen sijaintipaikka 
on pyhä maa. Siellä kieli ja ympä-
ristö soivat sopusoinnussa. Siellä 
toinen heijastuu luonnostaan 
kaiun tavoin toisen maaperäs-
tä.” (40) Toden totta, heprea ”on 
kieli, joka yhdistää Israelin lapset 
maailman neljältä kulmalta … se 
on esivahempiemme kieli, pro-
feettojemme kieli ja viisaittemme 
kieli.” (41)

Kosmisia, hengellisiä
ulottuvuuksia? 

Voisiko olla mahdollista, että hep-
reankielen palauttaminen hep-
realaisen kansan, juutalaisten, 
kieleksi heidän omassa kansa-
kunnassaan ja maassaan on myös 
profetian sanojen täyttymys? 

Israelin Jumala sanoi profeetta 
Sefanjan kautta: ”Sillä silloin minä 
palautan kansoille puhtaan kie-
len, että he voivat kaikki huutaa 
HERRAN nimeä ja palvella häntä 
yksimielisesti.” (3:9, suomennos 
englannista.) (42)

Tämän profeetallisen sanan ajoi-
tus osoittaa todellakin kaikkien 
asioiden eskatologiseen loppu-
ratkaisuun, kun Jumala maailma-
najan lopussa valmistaa maail-
man Messiaan herruuteen: 
”Minä olen päättänyt koota kan-
sat, tuoda yhteen valtakunnat, 
vuodattaakseni niiden ylle suut-
tumukseni.”

Mitä tähän sitten sisältyneekin, 
Jumala sanoo Israelille: ”Sinä 
päivänä sanotaan Jerusalemille: 
´Älä pelkää Siion… HERRA, sinun 
Jumalasi on keskelläsi, hän on 
pelastava sankari. Hänn iloitsee 
sinusta suuresti, hän tyynnyttää 
sinut rakkaudessaan, riemuiten 
hän sinusta riemuitsee...Siihen 
aikaan minä tuon teidät takaisin, 
siihen aikaan minä kokoan teidät. 
Minä teen teidät kunnioitetuik-
si ja ylistetyiksi kaikkien maan 
kansojen keskuudessa, kun minä 
käännän teidän kohtalonne silmi-
enne nähden, sanoo HERRA” (43)

Charles Forster lisää Sefanjan 
profetiaan: ”Niin kuin kansalli-
sen olemassaolonne alussa minä 
annoin teille ´puhtaan kielen´ Sii-
nain vuorella, niin minä lopussa 
palautan teille ´puhtaan kielen´, 
ajatuksen ja ilmaisun välineen, 
jolla voitte ylistää minua, ja jolla 
voitte huutaa minun nimeäni.” 
”Tästä syystä”, Foster jatkaa, ” 
Pentateukin (5 Mooseksen kir-
jaa) hepreaa, josta oli tuleva koko 
heprealaisen kansan kieli, voi-
daan pitää taivaan ilmoittamana 
puhtaana kielenä, vaikeampana, 
koska se on rakenteeltaan sään-
nönmukaisempi kuin mikään toi-
nen muinainen kieli, jotta mikään 
pakanallinen moraalittomuus tai 
epäjumalanpalvelus ei saastuttai-
si voimallisia Jumalan oraakkelei-
ta.” (44)

Sefanjan profetiassa Jumala sanoi 
selvästi, että kun hän vihdoin pa-
lauttaisi kansansa heidän omalle 
maalleen pysyväisesti olemaan, 

hän palauttaisi myös ”puhtaan 
kielen” הרורב הפש  (safa berura). 
Tämä ”puhdas kieli” on epäile-
mättä oleva vastakohta Baabelin 
sekoitukselle, epäjumalien pal-
vontaan käytetyille kielille. Se on 
jumalallisen puheen puhdas kieli, 
se joka ilmoitettiin ihmisille silloin 
kun Jumala jyrähti Kymmenen Sa-
naansa Siinailta ja kaikki kansat 
kuulivat hänen äänensä. 
Se voi hyvinkin olla vielä paljasta-
maton uusi tapa kommunikoida 
Jumalan kanssa, joka tapauksessa 
sen täyttymisen perusta on las-
kettu Raamatun hepreassa.

Hepreankielen osallisuutta ta-
vallaan johdantona Jumalan lo-
pullisille teoille ei voi vähätellä. 
Hepreankielen palauttaminen 
heprealaisille kansoille on sen 
tähden yhtä tärkeää kuin Israelin 
maan palauttaminen juutalaisille, 
sillä ” maassaan asuvalle kansalle 
sen kieli on ilmestyksen kieli. Se 
on esivanhempien ja profeetto-
jen kieli, heprea.” (45) 

Judah Magnes sanoi osuvasti: 
”Heprean kieli on näytellyt tär-
keää osaa jokaisessa juutalaisen 
kulttuurin uudessa kukoistukses-
sa, ja nyt kun juutalainen kansa 
saa taas todistaa oman uudel-
leen syntymisensä ihmettä, kun 
-  keväällä virkistyvän vanhan 
puun tavoin työntäen esiin uusia 
kulttuurin kukkia  - heprean kieli 
täyttää taas tehtäväänsä luonnol-
lisena välineenä, jolla nuori Juuda 
ilmaisee pelkonsa ja toivonsa.” 
(46)

Tien valmistaminen 
kielen kautta

Juutalaisen kansan ennallista-
mista kansana omalle maalleen 
ja heidän kauan unohduksissa 
olleen valtionsa henkiin herättä-
mistä valmisteltiin ainakin 400 
vuotta kaikkialla Euroopassa ja lä-
hes sata vuotta juutalaisyhteisöis-
sä. Valtiollisen ennallistamisen 
tukeminen koituisi myös kuolleen 
hepreankielen henkiinheräämi-
sen hyväksi, ja sen palauttami-
seksi Israelin kansan ja Israelin 
valtion käyttökieleksi.  Israelin 
Jumala näki ilman muuta edeltä, 
että oli tarpeen yhdistää valittu 
kansa yhteisellä kielellä, ja mikä 

olisi parempi kieli ennallistet-
tavaksi kuin se, jonka hän antoi 
heille heidän järjestäytyneen elä-
mänsä alussa, hepreankieli?

ALAVIITTEET:

1) termillä ”kuollut kieli” tar-
koitetaan kieltä, jota ei käytetä 
enää jokapäiväisessä keskuste-
lussa.
2) Apost.teot 24:16, Paavali sa-
noo, että kun Jeesus ilmestyi 
hänelle Damaskon tiellä, Mes-
tari puhutteli häntä ”hepre-
an kielellä”(hebrais dialekto). 
Vaikka useimmat tiedemiehet 
väittävät, että hepreasta tuli 
kuollut kieli Baabelin vankeuden 
jälkeen, ja sen korvasi puhekiele-
nä aramea, on selvää, että hep-
reaa puhuttiin vielä Jeesuksen 
ajan jälkeen, sillä Paavali kirjot-
taa puhuneensa kuulijoilleen 
”hepreaksi” (Apt 21:40;22:2). 
Jeesuksen aikanakin ymmär-
rettiin, että titulus crucis hänen 
ristinpuullaan oli kirjoitettu 
hepreaksi, laitnaksi ja kreikaksi 
(Luuk.23:38) Jotkut tiedemie-
het sanovat, että termi Hebraic 
tarkoitti arameaa eikä hepreaa, 
mutta teoksessaan Antiquities of 
the Jews (10,1,2) Josefus Flavius 
teki selkeän eron näiden kahden 
kielen välillä ja niiden kreikka-
laisten nimien väillä , kun hän 
sanoi, että hän vetoaisi ”Heprea-
laisiin Kirjoituksiin” viitatessaan 
2 Kun 18:26;een ”Kun Rabsake 
oli puhunut puheensa heprean 
kielellä.. (Ebrai?sti-Hebraisti)… 
Elikim vaati häntä puhumaan 
syyrian kielellä (suristi – syriti tai 
aramea).” Koska Josefus kirjoitti 
Jerusalemin hävityksen (70 AD) 
jälkeen, on selvää että heprea 
oli yhä kieli, jota puhuttiin ylei-
sesti Israelissa. Tarkempia tieto-
ja halutessanne katsokaa Doug 
Hamp, Discovering the Language 
of Jesus: Hebrew or Aramaic? 
(Santa Ana, CA: Calvary Chapel 
Publishing,2005, ss 23-38.
3) Sara E. Karesh ja Mitchell M. 
Hurvitz, toimittajat, Encyclope-
dia of Judaism (New York: In-
fobase Publishing, 2006, s 52) 
Karesh ja Hurvitz esittävät, että 
hepreasta tuli kuollut kieli vuo-
den 70 jälkeen.
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Kreikankielisissä evankeliumien 
synoptisissa teksteissä on paljon 
ilmaisuja, jotka näyttävät olevan 
peräisin heprealaisista sanon-
noista. Nämä ovat fraaseja, jotka 
tarkoittavat jotakin muuta kuin 
mitä asia tarkoittaa kirjaimelli-
sesti. Jokaisella kielellä on omat 
sanontansa, ja monet niistä näyt-
tävät kummallisilta jos ne kään-
netään kirjaimellisesti lähtökie-
lestään.

Ajatellaanpa sellaisia sanontoja 
kuten esim. “ajan tappaminen”, 
”menettää päänsä”, ”heittää pyy-
he kehään” tai ”potkaista tyhjää”. 
Sellainen, joka kuulee nämä sa-
nonnat kirjaimellisesti käännet-
tynä omalle kielelleen voisi kokea 
ne huvittavina. Kuitenkin, jollei 
kuulija olisi epäillyt näiden olevan 
kirjaimellisia käännöksiä eri kie-
len sanonnoista, olisi saamansa 
tieto ollut hyvinkin harhaanjoh-
tavaa.

Hepreankielessä on satoja idio-
meja, sanontoja. Esimerkkina 
”be’arba enayim” tarkoittaa kir-
jaimellisesti ”neljän silmän kans-
sa” tai ”neljällä silmällä” merki-
ten kahdenkeskistä aikaa ilman 
kolmatta osapuolta tilanteessa 
kuten ”kaksi miestä tapasivat sil-
mätysten”. ”Lo dubim v’lo ya’ar” 
on kirjaimellisesti ‘Ei ole karhuja 
eikä metsää’ mutta tarkoittaa 
sitä, että jokin asia on täydellisen 
väärin.
”Ta’man et yado batsa lahat” 
”hautasi kätensä lautaselle” tar-
koittaa, että joku haaskaa aikaan-
sa.

Kääntäjän, joka joutuu asetta-
maan nämä sanonnat johonkin 
muuhun kieleen, kuten esim. 
englanniksi (tai suomeksi), on ol-
tava tarkka löytämään vastaavan 
sanonnan jokaiselle heprealaisel-

le ilmaukselle. Mikäli käännetään 
vain sanasta sanaan, ei päädytä 
englantiin vaan hepreankieleen 
englanninkielisessä asussa.

Kirjaimellinen käännös

Koska Raamatun tekstit ovat 
yleensä käännetty kirjaimellises-
ti, monet sanonnat, jotka ovat 
monelle meistä tuttuja, ovat löy-
täneet tiensä erikielisiin raama-
tunversioihin. Sanat ovat siellä, 
mutta niiden merkitys on usein 
jäänyt pimentoon. 

Nämä kirjaimelliset Raamatun 
käännökset voivat osoittautua 
hyödyllisiksi muinaisten kielten 
tutkijoille. Kuitenkin ne saatta-
vat sekoittaa tai johtaa harhaan 
tavallista lukijaa. Muistan erään 
pienen pojan, joka ajatteli, että 
Jumalan täytyi tehdä kaikki va-
semmalla kädellään, sillä hänelle 
oli aina opetettu, että Jeesus istui 
Jumalan oikealla puolella.

Useimmat englanninkieliset raa-
matunkäännökset ovat täynnä 
heprealaisia sanontoja. Esimer-
kiksi 1. Moos. 6:8 voimme lukea, 
että ”Noah found grace IN THE 
EYES of God (suomeksi ”Nooa sai 
armon Herran silmien edessä”). 
Tämä ei tarkoita sitä, että Nooa 
olisi katsonut Jumalaa silmiin ja 
olisi löytänyt sieltä armon omi-
naisuuden vaan se tarkoittaa 
ennemmin sitä, että Jumala piti 
Nooasta paljon.

Korkeampi visio

Evankeliumien englanninkielisis-
sä käännöksissä säilyy myös hep-
realaisia sanontoja kuten Luuk. 
16:23 ”hän nosti silmänsä ja näki”, 
missä on vertaus saidasta rikkaas-
ta miehestä ja köyhästä miehestä 
nimeltä Lasarus. Sama ilmaisu 
” nasa et haenayim vera ah” oli 
ollut käytössä hepreankielessä 
raamatullisista ajoista lähtien ja 

esiintyy 35 kertaa hepreankieli-
sissä kirjoituksissa. Esimerkkinä 
dramaattinen kohtaaminen Iisa-
kin ja tulevan morsiamensa Rebe-
kan kanssa: Iisak “nosti silmänsä 
ja näki” lähestyvän Rebekan ja 
myöskin ”hän nosti silmänsä ja 
näki” Iisakin. (1. Moos. 24:63-64)

Huomaa, että heprealainen ilmai-
su käyttää kahta verbiä, kun taas 
suomeksi tai englanniksi voisi sa-
noa yksinkertaisesti ”Hän näki” 
tai ”hän katsoi”. Tämä verbien 
tuplaus voi tuntua meistä turhal-
ta, mutta hepreankielessä se on 
osa kielen kauneutta.
Tämän ilmaisun käyttämisestä ei 
ole todisteita Jeesuksen ajan nor-
matiivisessa kreikankielessä, mut-
ta se löydetään kreikankielisistä 
synoptisista evankeliumeista. Kun 
Luuk. 16:23 käännetään sanasta 
sanaan, saadaan heprealainen 
sanonta, joka esiintyy usein tuon 
ajan hepreankielisessä kirjallisuu-
dessa (esim. Ta’anit 4:8).

Hebraismien löytäminen ja
tutkiminen

Liika kirjaimellinen kääntäminen 
näyttää tuottaneen hebraismeja 
evankeliumien kreikankielisissä 
teksteissä, sellaisia kuten ”nostaa 
silmät ja nähdä”. Jos kääntäjällä 
sujuu hyvin sekä kreikan että hep-
rean kieli, ovat monet hebraismit 
tuolloin helposti luettavissa. Ne 
voidaan tunnistaa samaan ta-
paan kuin tunnistamme vieraita 
elementtejä vierasmaalaisen pu-
huessa kieltämme.
Jos olet kuullut vierasmaalaisen 
puhuvan omaa kieltäsi, mutta 
joka kuitenkin ajatteli äidinkielel-
lään, olet todennäköisesti kuullut 
useita vieraita lausekkeita. Ja jos 
myöskin satut tuntemaan puhu-
jan äidinkielen, voit todennäköi-
sesti tunnistaa kielen, jota puhuja 
ajatteli. Esimerkiksi, jos äidinkie-
leltään saksalainen puhuja sanoi-
si sinulle ”pidä vaan huoli omasta 

oluestasi”, tuskin olisi syytä tar-
kistaa, onko kolpakko lähellä. Sak-
san kielen ja kulttuurin tuntemuk-
sesi sanoisi, että tällä tarkoitettiin 
”pidä huoli omista asioistasi”.
Samalla tavalla kreikan- ja hep-
reankielentutkijat pystyvät tun-
nistamaan heprealaiset sanon-
nat synoptisten evankeliumien 
kreikankielisissä teksteissä. Mo-
net hebraismit, kuten ”nostavat 
silmänsä ja näkevät”, ovat osa 
todistusaineistoa, joka johtaa tut-
kijoita Jerusalemin synoptisten/ 
syventävien tutkimusten oppi-
laitoksessa päättelemään, että 
synoptisten evankeliumien Jee-
suksen tarina perustuu heprealai-
seen asiakirjaan.

Jos synoptisten evankeliumien 
kreikka oli alunperin käännetty 
hepreasta tai ehkä arameasta, 
on englanninkielisen kääntäjän 
tehtävänä ensin palauttaa krei-
kankielinen takaisin hepreankieli-
seksi, ymmärtää hepreankielinen 
sanonta ja sitten kääntää heprea - 
ei kreikka - englanniksi. Jos kään-
täjä ei tunnista hebraismeja niistä 
mitä ne ovat, aiheuttavat hänen 
käännöksensä hyvin todennäköi-
sesti sekaannusta.
On tärkeää ymmärtää, että evan-
keliumien käännöksissä voi olla 
säilytettynä heprealaisia sanon-
toja. Ja ainoastaan se, että olem-
me tietoisia tästä voi auttaa meitä 
lukemaan evankeliumeja omalla 
äidinkielellämme yhä suurem-
malla ymmärryksellä.

(Uusintapainos Jerusalem 
Perspective, syys-/ lokakuu 1989, 
luvalla ja julkaistu Tishrei:ssä Vol 
1 Nro 1, Ways of Thinking, Syk-
sy 1992. Tishrei-lehti julkaistiin 
vuonna 1992 painottamaan kir-
kon tarvetta palata takaisin sen 
juutalaisille juurilleen.
)

www.jerusalemperspective.com
www.tishrei.org   

Evankeliumien heprealaiset idiomit
Sanontojen ymmärtäminen oikein

**********
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Hoshia Na - Hosanna - Hoosianna
”Pelasta, anna meille apusi!”

**********

Kirjoittanut:
Paul Sumner

Jotkut Kirjoitusten sanat ovat 
meille niin tuttuja, että me har-
vemmin kysymme mitä ne tar-
koittavat alkuperäkielellä. ”Halle-
luja” (alkup. ”hallelujah”, suom. 
”ylistän sinua Jah”) ja ”amen” nyt 
esimerkiksi, ja ”hoosianna” tie-
tysti.
”Hoosianna” oli sana millä väki-
joukko tervehti Jeshuaa, Jeesus-
ta, kun Hän saapui Jerusalemiin 
juhlimaan viimeistä Pesahiaan, 
Pääsiäistä.

Evankeliumeissa käytettynä sana 
“hoosianna” pursuaa messiaa-
nisia merkityksiä. Me tiedämme 
tämän niistä Raamatun teksteistä 
jotka ympäröivät tätä sanaa.
Kirjoitusten mukaan Messias 
tulee olemaan kuningas, ikään 
kuin tulevana kuningas Daavidin 
poikana (2 Sam 7:12-16; Jes. 9:6; 
11:1,10). Siten me kuulemme vä-
kijoukon huudahtavan:  

Hoosianna Daavidin Poika! (Matt. 
21:9, 15)
…Hoosianna! Siunattu olkoon 
hän, joka tulee Herran nimessä! 
Siunattu isämme Daavidin valta-

kunta, joka nyt tulee! Hoosianna 
korkeuksissa! (Mark. 11:9, 10)
Hoosianna! Siunattu olkoon hän, 
joka tulee Herran nimessä, Israe-
lin kuningas! (Joh. 12: 13)
Väkijoukko huusi myös tuota ter-
vetulotoivotusta, joka on tuttu 
myös vanhemmista Kirjoituksista, 
mm. psalmista 118:26: ” Siunattu 
olkoon hän, joka tulee Herran ni-
messä!” 

Kielitieteilijät sanovat että sana 
”hoosianna” (englanniksi ja krei-
kaksi ”hosanna”) on kreikkalai-
nen muunnelma aramealaisesta 
sanonnasta Hosha Na. Kreikan 
kielessä ei ole suhu-äännettä 
”sh”. Arameankieli on luultavim-
min ollut se kieli jota paikalliset 
juutalaiset puhuivat tuolloin kun 
väkijoukko toivotti Jeshuan terve-
tulleeksi. ”Hosha Na” on siten kai-
kua suoraan hepreankielestä, jon-
ka näemme myös tuon psalmin 
118:n edellisestä jakeesta eli 25: 
Ana Adonai Hoshia Na — O LORD, 
do save, we beseech You! Suo-
meksi: Hoosianna! Herra, anna 
meille apusi! (Psalmi 118:25)

Tässä sanan lingvistinen ketju:
Hoshia Na (hepreaksi) > Hosha 
Na (arameaksi) > Hosanna (krei-

kaksi).

Hoshia Na – Yeshua -linkki

”Hoshia” on käsky- eli imperatii-
vimuoto verbistä ”yasha”: toimit-
taa, vapauttaa tai pelastaa
Sanat “na” ja “ana” psalmi 
118:25:n jakeessa ovat tunnetta 
täynnä olevia anomisen ja ruko-
uksen sanoja merkitykseltään ”Oi 
anna meille apusi, anna…”

Messiaan nimi “Yeshua”, Jeshua, 
tulee samasta juuresta “yasha”, 
yhdistettynä Jumalan nimeen: 
”HERRA (eli JHVH) pelastaa”. (Ju-
malan nimi JHVH on käännetty 
raamatuissa suomeksi kapitee-
likirjaimin HERRA, suomentajan 
huom.) 
Muistakaamme myös enkelin 
sanat Joosefille: ”Hän synnyttää 
pojan, ja sinun tulee antaa pojalle 
nimeksi Jeshua, sillä hän pelastaa 
kansansa sen synneistä." (Matt. 
1:21)
Tässä yhteydessä on tärkeää 
muistaa myös Ap.t. 4:12: ” Ei ku-
kaan muu voi pelastaa kuin hän. 
Mitään muuta nimeä, joka mei-
dät pelastaisi, ei ole ihmisille an-
nettu koko taivaankannen alla."

Joten se mitä kuulemme väkijou-
kon huutavan Jerusalemissa on 
yhteisöllinen anominen tälle Daa-
vidin pojalle, jotta hän täyttäisi 
Psalmin 118 profeetallisen tekstin 
ja olisi heidän pelastava kuningas. 
Toivon täyttämät juutalaiset huu-
sivat Yeshualle:
”Pelasta meidät Daavidin Poika, 
me anomme sinua. Siunattu olet 
sinä – sinä joka tulet JHVH:n ni-
messä.”

”Hoosianna, Daavidin Poika! Siu-
nattu olkoon hän, joka tulee Her-
ran nimessä! Hoosianna korkeuk-
sissa!”  (Matt. 21:9)

"Hoosianna, Daavidin Poika!" 
(Matt 21:15)

”Hoosianna! Siunattu olkoon 
hän, joka tulee Herran nimessä! 
Siunattu isämme Daavidin valta-
kunta, joka nyt tulee! Hoosianna 
korkeuksissa!” (Mark. 11:9-10)

”Hoosianna! Siunattu olkoon hän, 
joka tulee Herran nimessä, Israe-
lin kuningas!” (Joh. 12:13)

www.hebrew-streams.org
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Pyhät kokoukset
Ja määrätyt ajat

**********

Kirjoittanut:
tri Karl.D. Coke

Toimin Israelissa oppaana. Erää-
nä päivänä, kun opetin HERRAN 
juhlista Daavidin haudalla Siio-
nin vuorella, HERRA näytti, että 
menora on täydellinen apuväline 
tämän aiheen opettamiseksi. Sei-
soin Aron Kodeshin vieressä. Sen 
päällä oli liina, johon oli kirjottu 
menora. Näin vasemmalla ole-
vat kolme haaraa, keskimmäisen 
haaran ja oikealla olevat kolme 
haaraa. Siinä hetkessä näin: Pe-
sach, Hag haMatzot ja Bikorim 
keväällä, Shavuot kesällä ja Hag 
Shofarim (Rosh haShana), Jom 
Kippur ja Sukkot syksyllä.

Mooses sanoi faraolle, että HaS-
hem tahtoi israelilaisten lähtevän 
Egyptistä ”viettämään juhlaa mi-
nun kunniakseni autiomaassa” 
(2 Mooses 5:1) Tämän pyynnön 
tekee merkittäväksi se, että israe-
lilaiset eivät olleet koskaan viettä-
neet mitään juhlaa eikä Mooses 
ollut vielä kirjoittanut Tooraa! 
Nämä kaksi seikkaa osoittavat, 
miten tärkeää on, että ymmär-
rämme, mitä tarkoitetaan HER-
RAN juhlilla, joista Mooseksen 
kirjoitti myöhemmin 3 Mooses 
23:1,2:ssa.
Mooses määritteli juhlat: יארקמ 
 ,Mikraei Kodesh) ידעומ … שדק
Moadai), jotka voitaneen kään-
tää suomeksi ”pyhä kokoukset” ja 
”määrätyt kaudet”. Vielä parem-
pi käännös olisi ”harjoitukset” ja 
”määräajat”.

Miksi Mooses kutsui HERRAN 

juhlia ”harjoituksiksi”? Harjoitus 
ei ole itse varsinen tapahtuma, 
mutta voidaksemme harjoitel-
la kunnolla jotain tapahtumaa, 
meidän on oltava täysin perillä 
sen ”tarkoituksesta”. Voidaksem-
me harjoitella asianmukaisesti, 
meidän täytyy tuntea tarkalleen 
tapahtuman yksityiskohdat. ”Har-
joittelu” ei onnistu ilman tietoa 
siitä, mitä harjoitellaan. Moosek-
sella oli asiasta ensikäden tieto.

Heprealaiskirjeen 11:24-28:sta 
luemme, että uskossa Mooses 
1) kieltäytyi Egyptin prinssin ase-
masta ja valitsi kärsiä yhdessä 
juutalaisveljiensä kanssa; 2) piti 
Messiaan pilkkaa suurempana 
rikkautena kuin Egyptin aarteita; 
3) lähti Egyptistä kaiken kestäen 
koska hän oli ”nähnyt” Messiaan; 
ja 4) vietti Pesachia siihen kuu-
luvine veren vuodattamisineen, 
jonka ansiosta Jumalan esikoinen 
tuli Israelille sovitukseksi.
Tämä voi merkitä vain sitä, että 
Mooses kohtasi Messiaan ”kas-
voista kasvoihin”, ja että Jumalan 
Messias ilmoitti hänelle kaiken, 
mitä hän tulisi tekemään lunas-
taakseen kansansa Israelin – en-
sihedelmänä, ja lopulta kaikki 
uskovat. Mooses tunsi Jumalan 
pelastussunnitelman ja kirjoitti 
sen muistiin luonnoksena, jonka 
tunnemme nimellä Toora.

Jumalan ajatuksena oli lunastaa 
uskova ihmiskunta maan pe-
rustamisen ajasta lähtien (Efes. 
1:4; Ilm. 13:8). Messias ilmoitti 
suunnitelmansa Moosekselle pa-
lavan pensaan äärellä. Mooses 

luonnosteli Jumalan suunnitel-
man kirjalliseen muotoon, jota 
kutsumme Tooraksi. Jeshuua on 
Jumalan suunnitelman ja Moo-
seksen siitä laatiman luonnoksen 
täyttymys. Jeshuuassa me kaikki 
voimme nyt nähdä Jumalan
pelastussuunnitelman sellaisena 
kuin Mooses luonnosteli sen.

Mooses tiesi, että Messias 1) 
kuolisi (Pesach); 2) haudattaisiin 
synnittömänä (Hag haMatzot); 3) 
nousisi ylös kuolleista (Bikorim); 
4) palaisi Jerusalemiin Pyhänä 
Henkenä (Shavuot); 5) ilmoittaisi 
paluunsa pasuunansoitolla (Hag 
Shofarim); 6) tuomitsisi elävät ja 
kuolleet (Jom Kippur) ja 7) palaisi 
asumaan maan päälle omiensa 
kanssa (Sukkot). Miten Mooses 
tiesi nämä seikat? Mooses tunsi 
Messiaan kasvoista kasvoihin (2 
Moos.33:11; 5 Moos. 34:10).

Mooses tunsi Jumalan pelastus-
suunnitelman kokonaisuudes-
saan, ei vain osia siitä. Mooses 
tunsi sen niin hyvin, että hän kut-
sui tärkeimpiä Messiaan tekoja 
nimellä ”määräajat”.

Hänen tietonsa Jumalan suunni-
telmasta olivat niin tarkat, että 
hän pystyi kirjoittamaan muis-
tiin tarkat kuukaudet, päivät ja 
tunnit, joina Jeshuua toteuttaisi 
Jumalan lunastussuunnitelman. 
Kun evankeliumin kertomus 
Jeshuuan lunastustyöstä ja HER-
RAn juhlat asetetaan rinnakkain, 
niiden vastaavuus on hämmästyt-
tävän tarkka. Ainuttakaan merkit-
tävää yksityiskohtaa ei puutu.

Mooses puhui Jeshuuasta 5 Moo-
ses 18:15-18:ssa. Jeshuua sanoi, 
että Mooses kirjoitti hänestä. 
Johannes 5:39:ssä Jeshuua sanoi 
juutalaisille: ”Te tutkitte kirjoituk-
sia, koska luulette, että teillä on 
niissä iankaikkinen elämä, ja juuri 
ne todistavat (moadim –määrä-
ajat) minusta.” Sitten jakeessa 46 
Jeshuua vahvistaa, että Mooses 
kirjoitti Hänestä: ”Jos uskoisitte 
Moosesta, uskoisitte minuakin, 
sillä minusta hän on kirjoittanut.”
Kaiken mitä Mooses kirjoitti, 
hän kirjoitti Jumalasta, joka saa-
puu Messiaana lunastamaan us-
kovat ihmiset. Mooses ilmoitti 
Messiaan mm. Ilmestysmajassa, 
jumalanpalvelusjärjestyksessä, 
kohtaamisissa Abrahamin, Iisakin 
ja Jaakobin kanssa, HERRAn juhla-
ajoissa, Exoduksessa, ja mannas-
sa erämaassa.

Mooses kirjoitti jokaisen sanan 
Messiaasta tekemättä ainoata-
kaan virhettä, liioittelematta tai 
epäselvästi. Toora on tulvillaan 
tiedonjyviä evankeliumista. Juuri 
siitä juutalainen oppinut, Paavali, 
sai kaiken tietonsa Jeshuuasta (1 
Kor. 15:1-4).

Lue Mooseksen kirjoja, löydä 
Jeshua!

© Restore! Kaikki oikeudet pidä-
tetään. TTätä materiaalia ei saa 
uudelleenkäyttää missään muo-
dossa ilman kirjoittajan kirjallista 
lupaa.

www.karlcoke.com
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Ilmestysmajan portit
Tie, totuus ja elämä

**********
Kirjoittanut:
Roger Finch

2 Moos. 40:1-11; Ja Herra puhui 
Moosekselle sanoen: 2 ”Ensim-
mäisen kuukauden ensimmäi-
senä päivänä pystytä asumus, 
ilmestysmaja. 3 Ja aseta sinne 
lain arkki ja ripusta esirippu ar-
kin eteen. 4 Ja tuo sinne pöytä 
ja lado sille näkyleivät päälletys-
ten; ja tuo sinne seitsenhaarai-
nen lamppu ja nosta sen lamput 
paikoilleen. 5 Ja sijoita kultainen 
suitsutusalttari lain arkin eteen ja 
ripusta uudin majan oveen. 6 Ja 
polttouhrialttari sijoita asumuk-
sen, ilmestysmajan, oven eteen. 
7 Ja allas sijoita ilmestysmajan 
ja alttarin välille ja kaada siihen 
vettä. 8 Ja tee esipiha yltympäri 
ja pane uudin esipihan porttiin. 
9 Ota sitten voiteluöljyä ja voitele 
asumus ja kaikki, mitä siinä on, 
ja pyhitä se kalustoineen, että se 
tulisi pyhäksi. 10 Ja voitele polt-
touhrialttari kaikkine kaluineen 
ja pyhitä alttari, että alttari tuli-
si korkeasti-pyhäksi. 11 Voitele 
myös allas jalustoineen ja pyhitä 
se.
 
Ilmestysmajan portit

Ilmestysmajassa on kolme port-
tia: 
- Esipihan portti (2 Moos. 27:16-
19; Ja esipihan portissa olkoon 
kahdenkymmenen kyynärän pi-
tuinen uudin, kirjaiellen kudottu 
punasinisistä, purppuranpunai-
sista ja helakanpunaisista langois-
ta ja kerratuista valkoisista pella-
valangoista, ja olkoon sen pylväitä 
neljä ja näiden jalustoja neljä. 17 
Kaikissa pylväissä esipihan ympä-
rillä olkoot koristepienat hopeata 
ja koukut hopeata, mutta jalustat 
vaskea. 18 Esipihan pituus olkoon 
sata kyynärää ja leveys viisikym-
mentä kyynärää; ympärysverho 
olkoon viittä kyynärää korkea ja 
kudottu kerratuista valkoisista 
pellavalangoista, ja jalustat ol-

koot vaskea. 19 Koko asumuksen 
kalusto kaikkia siinä tehtäviä töi-
tä varten, samoin kuin kaikki sen 
vaarnat ja kaikki esipihan vaar-
nat, olkoot vaskea.)

Portti pyhäkköön 2 Moos 36:37-
38; Sitten tehtiin myös teltan 
oveen uudin, kirjaellen kudottu 
punasinisistä, purppuranpunai-
sista ja helakanpunaisista lan-
goista ja kerratuista valkoisista 
pellavalangoista, 38 ja siihen viisi 
pylvästä koukkuineen; ja niiden 
päät ja niiden koristepienat pääl-
lystettiin kullalla, ja niiden viisi 
jalustaa tehtiin vaskesta.

Väliverho tai esirippu kaikkein-
pyhimpään (2 Moos. 26:31-33; 
Tee vielä esirippu punasinisistä, 
purppuranpunaisista ja helakan-
punaisista langoista ja kerratuis-
ta valkoisista pellavalangoista; 
ja tehtäköön siihen taidokkaasti 
kudottuja kerubeja. 32 Ja ripusta 
se neljään akasiapuiseen, kullalla 
päällystettyyn pylvääseen, joissa 
on kultakoukut ja jotka seisovat 
neljällä hopeajalustalla. 33 Ja ri-
pusta esirippu hakasten alle ja vie 
sinne esiripun sisäpuolelle lain 
arkki. Ja niin olkoon esirippu teil-
le väliseinänä pyhän ja kaikkein-
pyhimmän välillä.)

Nämä kaikki oli tehty samasta 
materiaalista: kerratuista valkoi-
sista pellavalangoista, johon on 
punottu sinisiä, purppuranpu-
naisia ja helakanpunaisia lankoja 
2 Moos.38: Ja esipihan portin 
uudin oli kirjaellen kudottu pu-
nasinisistä, purppuranpunaisista 
ja helakanpunaisista langoista ja 
kerratuista valkoisista pellavalan-
goista, kahdenkymmenen kyynä-
rän pituinen ja niin kuin esipihan 
ympärysverhotkin viiden kyynä-
rän korkuinen, vaatteen leveyden 
mukaan. 

Ne olivat myös kaikki 100 neliö-
kyynärää. Esipihan portti oli 20 

x 5 kyynärää, pyhäkön portti ja 
kaikkeinpyhimmän esirippu olivat 
10 x 10 kyynärää.

Hepreankielessä myös numeroi-
den merkitys on mielenkiintoista; 
Numero 100 ilmaisee erityisesti 
ikää koskevaa täydellisyyttä.  Sata 
ei tarkoita vain täyttä, vaan myös 
lisääntymisen periaatetta. ”Luuk. 
8: Ja osa putosi hyvään maahan, 
kasvoi ja teki satakertaisen he-
delmän.” Tämän sanottuaan hän 
lausui suurella äänellä: ”Jolla on 
korvat kuulla, se kuulkoon” (myös 
Matt. 13:8; ja Mark. 4:20).  

Kysyt ehkä miksi tämä kiinnos-
taa. Toivon että ymmärrät, kun 
jatkamme, kuinka paljon voimme 
oppia symboliikasta.  Muista mitä 
Jumala sanoi Moosekselle: “Teh-
kää asumus ja kaikki sen kalusto 
tarkoin sen kaavan mukaan, jon-
ka minä sinulle näytän. 2 Moos 
25:9”. Tässä sanotaan että Juma-
lalla on tarkoitus ja viesti “Jokai-
nen kirjoitus, joka on syntynyt Ju-
malan Hengen vaikutuksesta, on 
myös hyödyllinen opetukseksi, 2 
Tim. 3:16”. 

Raamattu sanoo, että nämä on 
kirjoitettu myös meitä varten.

1 Kor. 10: 11 Tämä, mikä tapahtui 
heille, on esikuvallista ja on kirjoi-
tettu varoitukseksi meille, joille 
maailmanaikojen loppukausi on 
tullut.

Hep. 8: 5 ja jotka palvelevat sii-
nä, mikä on taivaallisten kuva ja 
varjo, niin kuin ilmoitettiin Moo-
sekselle, kun hänen oli valmistet-
tava maja. Sillä hänelle sanottiin: 
”Katso, että teet kaikki sen kaa-
van mukaan, joka sinulle vuorella 
näytettiin.”

Ilmestysmajan verhot

Kaikki verhot puhuvat Jeshuasta 
ja antavat paljon ymmärrystä hä-

nen luonteestaan. 
1) Pellava kuvaa hänen nöyryyt-
tä, ihminen ihmisten joukossa 
kuitenkin erityistehtävässä aivan 
kuin porteillakin oli erityinen teh-
tävä.
 
2) Valkoinen väri kuvaa puhtaut-
ta. Hän oli synnitön ja tahraton (1 
Piet. 1: 19 lunastettu Kristuksen 
kalliilla verellä, niin kuin virheet-
tömän ja tahrattoman karitsan).

3) Sininen väri on taivaan väri; 
Hän tuli taivaasta vaikka syntyi 
naisesta. Fil. 2: 5-9 Olkoon teillä 
se mieli, joka myös Kristuksella 
Jeesuksella oli, 6 joka ei, vaikka 
hänellä olikin Jumalan muoto, 
katsonut saaliiksensa olla Juma-
lan kaltainen, 7 vaan tyhjensi it-
sensä ja otti orjan muodon, tuli 
ihmisten kaltaiseksi, ja hänet 
havaittiin olennaltaan sellaiseksi 
kuin ihminen; 8 hän nöyryytti it-
sensä ja oli kuuliainen kuolemaan 
asti, hamaan ristin kuolemaan 
asti. 9 Sentähden onkin Jumala 
hänet korkealle korottanut ja an-
tanut hänelle nimen, kaikkia mui-
ta nimiä korkeamman

1 Piet. 1: 20 hänen, joka tosin oli 
edeltä tiedetty jo ennen maail-
man perustamista, mutta vasta 
viimeisinä aikoina on ilmoitettu 
teitä varten

4) Purppuranpunainen kuvaa 
kuninkuutta. Jeshua on kuningas 
kuningaskunnassa, joka ei ole täs-
tä maailmasta.  Joh. 18: 33-39; 33 
Niin Pilatus meni taas sisälle pa-
latsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi 
hänelle: ”Oletko sinä juutalaisten 
kuningas?” 34 Jeesus vastasi hä-
nelle: ”Itsestäsikö sen sanot, vai 
ovatko muut sen sinulle minusta 
sanoneet?” 35 Pilatus vastasi: 
”Olenko minä juutalainen? Oma 
kansasi ja ylipapit ovat antaneet 
sinut minun käsiini. Mitä olet teh-
nyt?” 36 Jeesus vastasi: ”Minun 
kuninkuuteni ei ole tästä maail-
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masta; jos minun kuninkuuteni 
olisi tästä maailmasta, niin minun 
palvelijani olisivat taistelleet, et-
tei minua olisi annettu juutalais-
ten käsiin; mutta nyt minun ku-
ninkuuteni ei ole täältä”. 37 Niin 
Pilatus sanoi hänelle: ”Sinä siis 
kuitenkin olet kuningas?” Jeesus 
vastasi: ”Sinäpä sen sanot, että 
minä olen kuningas. Sitä varten 
minä olen syntynyt ja sitä var-
ten maailmaan tullut, että minä 
todistaisin totuuden puolesta. 
Jokainen, joka on totuudesta, 
kuulee minun ääneni.” 38 Pilatus 
sanoi hänelle: ”Mikä on totuus?” 
Ja sen sanottuaan hän taas meni 
ulos juutalaisten luo ja sanoi 
heille: ”Minä en löydä hänes-
sä yhtäkään syytä. 39 Mutta te 
olette tottuneet siihen, että minä 
päästän teille yhden vangin irti 
pääsiäisenä; tahdotteko siis, että 
päästän teille juutalaisten kunin-
kaan?”.

Kun Jeshua sanoi, että hänen ku-
ningaskuntansa ei ole tästä maa-
ilmasta, hän ei tarkoittanut että 
hänen kuningaskuntansa ei olisi 
maanpäällä. Kuningaskunta on 
siellä, missä kuningasta totellaan, 
siellä missä hän istuu ihmisten sy-
dämen valtaistuimella.   

5) Helakanpunainen kuvaa kär-
simystä ja kuolemaa. Pietari sa-
noo sen tällä tavalla ”… tietäen, 
ettette ole millään katoavaisella, 
ette hopealla ettekä kullalla, ..... 
vaan Kristuksen kalliilla verellä,” 
(1 Piet. 1:17-23). 

Oviaukkoa esipihalle kutsutaan 
esipihan portiksi 
 
Tämä portti on ainoa tie esipi-
halle ja israelilaiset tunsivat sen 
myös nimellä “TIE”.

Se oli leveämpi kuin muut oviau-
kot ja kaikkien israelilaisten oli 
mahdollista tulla esipihalle. Esipi-
halle päästiin nostamalla verhon 
alareunaa.

1) Ilmestysmajaan oli vain yksi 
pääsytie ja Jumalan läheisyyteen 
on vain yksi tie ja se on Jeshua 
Ha-Mashiachian kautta.

2) Tämä oviaukko “Portti” oli le-
veämpi kuin muut. Se osoittaa, 
että Jumalan armo ulottuu kaikil-

le, jotka haluavat astua sisään.  

3) Jos joku halusi tulla sisälle, 
hänen oli kumarruttava verhon 
ali. Tämä kumartuminen osoit-
taa oikeaa sydämen asennetta, 
sillä kun tulemme Jeshuan luo, 
tulemme nöyrinä pelastusta tar-
vitsevina. Ellei ihminen notkista 
polviaan ja avaa sydäntään, hän 
ei voi astua sisälle.  

Esipihan portin ja pyhäkön
portin välissä

Joskus nämä yksityiskohdat voi-
vat tuntua turhilta. Olen kuiten-
kin huomannut, että usein juuri 
yksityiskohdassa huomaamme, 
kuinka suuri ja ihmeellinen Juma-
la meillä on.  Monissa kuuluisissa 
maalauksissa joku yksityiskohta 
saa meissä aikaan ihmetystä. Ju-
mala usein maalaa meille kuvan. 

Uhrialttari

Hepreankielessä alttari-sanan pe-
rustana on verbi, joka tarkoittaa 
’uhrata’ ja siksi alttari tarkoittaa 
juuri sitä paikkaa, missä uhra-
taan.

Koko

- Se oli neliönmuotoinen (kuvaa 
rajatonta) 

- Se oli 5 neliökyynärää (5 on ar-
mon luku) mikä kuvaa ihmisen 
kyvyttömyyttä. Hän ei voi elää 
ilman Jumalan elämän henkeä 
Apt. 17:28 ”sillä hänessä me 
elämme ja liikumme ja olemme, 
niin kuin myös muutamat teidän 
runoilijoistanne ovat sanoneet: 
‘Sillä me olemme myös hänen 

sukuansa’.

- Se oli 3 kyynärää korkea (Nro 3 
kuvaa Jumalan täydellistä huo-
lenpitoa) 
Luonne 

- Se oli tehty akasiapuusta. Sym-
bolisoi jotain mikä ei häviä.

Akasiapuun merkitys on enem-
män kuin tavallisen rakennuksis-
sa käytettävän puun. Temppelin 
perustuksessa käytetty akasiapuu 
symboloi Jeshuan ihmisyyttä kun 
taas lankut ja pylväiden päällys-
tys kullalla kuvaa Jeshuan juma-
luutta.

Jesaja kuvasi Jeshuaa “juurena 
kuivasta maasta”, samoin kuin 
akasiapuu kasvaa hedelmättö-
mässä maaperässä (Jes. 53: 2 
Hän kasvoi Herran edessä niin 
kuin vesa, niin kuin juuri kuivas-
ta maasta. Ei ollut hänellä vartta 
eikä kauneutta; me näimme hä-
net, mutta ei ollut hänellä muo-
toa, johon me olisimme mielisty-
neet.).

- Se oli päällystetty vaskella 
(pronssilla) (Synti ja tuomio) Vas-
ki kirjoituksissa viittaa syntiin ja 
anteeksiantoon. Kun israelilaiset 
nurisivat ja puhuivat Jumalaa ja 
Moosesta vastaan, Jumala lähet-
ti leiriin käärmeitä, jotka purivat 
ihmisiä. Kun he etsivät anteeksi-
antamusta, Moosesta käskettiin 
tekemään vaskikäärme ja pane-
maan se tangon päähän.  Henkilö 
joka uskoi sen ja katsoi käärmee-
seen, jäi eloon.  

Niin Mooses teki vaskikäärmeen 
ja pani sen tangon päähän; jos 

ketä käärmeet sitten purivat ja 
tämä katsoi vaskikäärmeeseen, 
niin hän jäi eloon.  4 Moos. 21:9
Uuden liiton kirjoituksissa näem-
me linkin tämän ja Jeshuaan us-
komisen välillä:   

Joh 3:14-15 Ja niinkuin Mooses 
ylensi käärmeen erämaassa, niin 
pitää Ihmisen Poika ylennettä-
män, että jokaisella, joka häneen 
uskoo, olisi iankaikkinen elämä.

Vaski kuvaa myös sotavarustuksia 
ja luottamista inhimilliseen voi-
maan. Esimerkiksi Goljatilla oli 
vaskikypärä ja sotavarustukset ja 
kuitenkin Daavid voitti hänet Ju-
malaan uskoen kivellä.  

1 Sam. 17:4-6 Niin filistealaisten 
joukoista tuli kaksintaistelija ni-
meltä Goljat, kotoisin Gatista. 
Hän oli kuuden kyynärän ja vaak-
san pituinen. 5 Hänellä oli vaski-
kypäri päässänsä ja suomuspans-
sari yllänsä, ja rintahaarniska, 
joka painoi viisituhatta sekeliä, oli 
vaskea. 6 Ja hänellä oli säärissään 
vaskivarukset ja selässään vaski-
keihäs.

Vasken käyttö Ilmestysmajan ra-
kentamisessa opettaa meille inhi-
millistä taipumusta tehdä syntiä 
ja tarvetta lunastukseen uhrin 
kautta, mikä tarkoittaa syntisen 
luonnon kuolemaa. Jeshua voitti 
inhimillisen luonteen ja synnin 
antautumalla täydellisesti Isänsä 
tahtoon.

Hep. 10:3-5 Mutta niissä on joka-
vuotinen muistutus synneistä. 4 
Sillä mahdotonta on, että härkäin 
ja kauristen veri voi ottaa pois 
syntejä. 5 Sentähden hän maail-
maan tullessaan sanoo: ”Uhria ja 
antia sinä et tahtonut, mutta ruu-
miin sinä minulle valmistit;” 

- Se oli maasta (mutta ei ihmisjär-
jen tulosta, malli tuli Jumalalta) 
2 Moos 25:40 Ja katso, että teet 
ne sen kaavan mukaan, joka si-
nulle niistä vuorella näytettiin.

Pesuallas
 
Pesuallas oli alttarin ja pyhäkön 
verhon välissä.  

(1) Allas tuli alttarin jälkeen (en-
sin uhri) 

Kuva: Ilmestysmaja rakennettiin erämaahan tarkoin Jumalalta saatu-
jen ohjeiden mukaisesti.
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Alttari tuli aina ensimmäiseksi 
papille eteen. Pelastus ensin ja 
sitten palvelutyö. Jumalaa lähes-
tyttiin uhriveren ja puhdistusve-
den kautta.

(2) Allas oli ennen pyhäkköön me-
noa (peseytyminen ennen sisälle 
menoa) 

Pyhäkön sisällä oli astioita, jotka 
kuvasivat itse Jumalaa. Kukaan 
pappi ei uskaltanut astua sisälle 
puhdistumattomana. “Olkaa py-
hät niin kuin Minä olen pyhä” oli 
käsky papeille.

(3) Allas oli myös pyhäköstä pois-
tumisen jälkeen (peseytyminen 
ennen poistumista) 

Esipihalla kaikki oli vaskea. Pyhä-
kön sisällä kaikki oli kultaista. Kun 
pappi tuli pois Jumalan läsnäolos-
ta ja takaisin palvelustyöhön, hän 
peseytyi pesualtaalla.   

Koko (Ei mitattavissa) 

Pesualtaan muodosta eikä koos-
ta ole annettu mitään mittoja tai 
ohjeita.  Ainoa asia joka on mai-
nittu, on jalusta (2 Moos. 31:9), 
joka helpottaa peseytymistä ja se 
on tehty kokonaan vaskesta eikä 
siinä ole lainkaan puuta. Allas oli 
tehty naisten antamista peileistä. 
Kun tutkimme Jumalan sanaa, 
raamattua, se on meille aivan 
kuin peili, joka osoittaa tilamme 
niin että voimme puhdistua jos 
annamme puhdistavan veden 
tunkeutua elämäämme. Ef. 5:26 
…että hän sen pyhittäisi, puhdis-
taen sen, vedellä pesten, sanan 
kautta, 2 Kor. 3:18 Mutta me kaik-
ki, jotka peittämättömin kasvoin 
katselemme Herran kirkkautta 
kuin kuvastimesta, muutumme 
saman kuvan kaltaisiksi kirk-
kaudesta kirkkauteen, niin kuin 
muuttaa Herra, joka on Henki.

Oviaukkoa pyhäkköön kutsutaan 
ilmestysmajan oveksi

Se oli ripustettu akasiapuusta teh-
tyyn 5 pylvääseen, jotka seisoivat 
vaskijalustoissa. Tämä osoit-
taa, että portti on osa esipihaa. 
Kuitenkin pylväiden yläpäät oli 
päällystetty kullalla, mikä osoit-
taa että verho oli osa pyhäkköä. 
Tämä oli todella risteyskohta ja 

vain papit saivat astua oven läpi 
ilmestysmajaan. Ovi erotti maal-
lisen taivaallisesta. Puu muuttuu 
kullaksi ja vaski hopeaksi. Israeli-
laiset tunsivat tämän oven nimel-
lä ”TOTUUS”.

1) Jeshuan uhrin kautta tuli mah-
dolliseksi, että syntisistä tulee 
pappeja ja heillä on pääsy sellai-
seen hengelliseen todellisuuteen, 
jota maailma ei voi kokea. Pääsy 
on vain hänen kauttaan.

2) Tämä on ilmestyksen paikka, 
missä Jumalan totuus luomakun-
nasta avautuu ihmiselle. Se ei pe-
rustu ihmisviisauteen tai luotujen 
rajalliseen ymmärrykseen, vaan 
Jumalan kaikkiviisauteen.

3) Papit palvelevat pyhäkössä. 
Heidän tehtävänsä on palvella ja 
ylistää.

Kun astutaan pyhäkköön, metal-
liksi on valittu kulta. Mitä symbo-
liikkaa liittyy kultaan raamatussa? 

1. Viisaus ja tieto
Hyvä nimi on arvokkaampi kuin 
puhdas kulta ja Jumalan viisau-
den ja tiedon etsiminen on pa-

rempi kuin kulta tai hopea.   Ainoa 
tapa saada “hyvä nimi” Jumalan 
silmissä on oppia hänen sanaansa 
ja panna se viisaasti täytäntöön 
elämässä. 

Snl 22:1 Hyvä nimi on kalliimpi 
suurta rikkautta, armo hopeata ja 
kultaa parempi. 

Snl 8:10 Arvostakaa ohjeitani 
enemmän kuin hopeaa, tietoa 
enemmän kuin kalleinta kultaa,
Snl 16:16. Hanki viisautta, se on 
parempaa kuin kulta, hanki ym-
märrystä, se on kalliimpaa kuin 
hopea.

Kulta viittaa niihin, jotka jakavat 
Jumalan viisautta ja tietoa niille, 
jotka haluavat oppia. 

Snl 25:12 Kuin kultarengas, koru 
puhtainta kultaa on viisaan neuvo 
auliille kuuntelijalle.

2. Usko
Israelin kansa, jonka olisi pitänyt 
oppia Ilmestysmajan ja Moo-
seksen lain antamat hengellinen 
opetus, epäonnistui tehtäväs-
sään. Heiltä puuttui usko ja siksi 
Jeremia kirjoittaa Valitusvirsissä: 

Val. 4:1-2 Voi! Kadonnut on kullan 
loisto, himmennyt sen hohto! Py-
hät, kalliit kivet on viskelty pitkin 
katuja. 2. Siionin rakkaat pojat oli-
vat ennen puhtaan kullan arvoi-
sia. Nyt he ovat vain savenvalajan 
tekemien saviastioiden arvoisia!

Mitä näemme Ilmestysmajan
rakenteissa? 

Ilmestysmajan rakenteissa näem-
me, että vaikkakin monet esineet 
oli tehty puusta, ne oli päällys-
tetty kullalla, joka ei katoa. Tämä 
symboloi katoavaa ihmistä, jonka 
ylle on pantu puhdistetun kullan 
kaltainen puhdas usko, ja siten 
uskova on Jumalalle kelvollinen.  

1 Piet. 1:7 Kultakin koetellaan 
tulessa, ja onhan teidän uskonne 
paljon arvokkaampaa kuin katoa-
va kulta. Koettelemuksissa teidän 
uskonne todetaan aidoksi, ja siitä 
koituu Jeesuksen Kristuksen il-
mestyessä ylistystä, kirkkautta ja 
kunniaa.

Ilm. 3:18 Annan sinulle neuvon: 
osta minulta tulessa puhdistettua 
kultaa (koeteltu usko), niin tulet 
rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet 
ja pue ne yllesi, niin häpeällinen 
alastomuutesi peittyy.

Pyhäkön oven ja Kaikkeinpyhim-
män välillä on: 
Menora-kynttelikkö 
 
Juutalainen perinne 

Vielä tänäänkin juutalaiset käyt-
tävät puhdasta oliiviöljyä (she-
men zayit) menoran sytyttämi-
seen, koska se on parasta laatua. 
Sana shemen saadaan seuraavien 
sanojen alkukirjaimista: 
shemen - öljy 
mizayit- oliiveista 
nivhar - valittu 

Näiden sanojen ensimmäinen 
hepreankielen konsonantti muo-
dostaa sanan shemen. 

Ylipappi yksin sai valmistella ja 
puhdistaa lampun.  Hän yksin oli 
vastuussa valon loistamisesta. 

Koko päivän ja koko yön, olipa 
paikalla ihminen tai ei, nämä 
seitsemän lamppua valaisivat 
jatkuvasti pyhäkköä ja erityisesti 

Kuva: Leeviläinen pappi ja suitsutusalttari ilmestysmajassa, sekä 

myöhemmin temppelissä.
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näkyleipäpöytää muistuttaen sii-
tä, että Jumalan läsnäolo on aina 
kansansa keskuudessa.    

Menora kuvaa valoa, viisautta ja 
jumalallista inspiraatiota. Tänä 
pimeänä aikana jona elämme, 
meidän tulisi muistaa, että tarvit-
semme Maailman Valon olemaan 
kanssamme. 

Menora on seitsenhaarainen 
kynttelikkö, joka on taottu puh-
taasta kullasta ja joka oli yksi 
temppelin pyhistä esineistä. Se 
seisoi temppelin eteläpuolella 
ja ylipappi sytytti sen joka päivä. 
Vain puhdas korkealaatuinen olii-
viöljy oli sopivaa menoran sytyt-
tämiseen.

Menoran seitsemän lamppua

Menoran seitsemän lamppua 
viittaa tietoon, kuusi haaroista 
edustaa inhimillistä viisautta, 
mutta ne ottavat vastaan jumalal-
lista valoa ja viisautta keskimmäi-
sestä haarasta.  Menoran muoto 
ja sanoma ovat kuva Pyhän Hen-
gen antamasta johdatuksesta ja 
opetuksesta.
 
Koska Jumala käski valmistaa 
menoran puhtaasta kullasta. 
Meidän tulisi pyrkiä “puhtaaseen 
kultaan” motivaatioissamme ja 
käyttäytymisessämme. Toisin 
sanoen meidän sisäisten ominai-
suuksiemme tulisi heijastua pyhi-
nä toimintoina elämässämme ja 
päinvastoin.  Tällä tavalla Meno-
ra opettaa meitä tuomaan esiin 
sielun sisäisen jumalallisen valon 
niin että voimme loistaa sisäisesti 
ja ulkoisesti. 

Menoran rakenne inspiroi meitä 
myös tavoittelemaan pyhyyttä.  
Menorassa on ensin keskeinen 
kohta, josta oksat haarautuvat 
ulospäin, aivan kuin käytöksem-
me, persoonallisuutemme ja eri-
tyisesti hyvien tekojen tulisi haa-
rautua ja vaikuttaa toisiin ja 
valaista ympärillämme olevaa 
maailmaa.

Joh. 8:12 Jeesus puhui taas kan-
salle ja sanoi: ”Minä olen maail-
man valo. Se, joka seuraa minua, 
ei kulje pimeässä, vaan hänellä 
on elämän valo.”

Matt. 5:14-16; Te olette maail-
man valo. Ei kaupunki voi pysyä 
kätkössä, jos se on ylhäällä vuo-
rella. 15. Eikä lamppua, kun se sy-
tytetään, panna vakan alle, vaan 
lampunjalkaan. Siitä sen valo lois-
taa kaikille huoneessa oleville. 
16. Näin loistakoon teidänkin va-
lonne ihmisille, jotta he näkisivät 
teidän hyvät tekonne ja ylistäisi-
vät Isäänne, joka on taivaissa.

Näkyleipäpöytä tai läsnäololeipä
 
Historioitsija Josefus kirjoittaa, 
että leipä oli happamatonta, 
mutta rabbien tutkimusten mu-
kaan oli todennäköisesti hapanta. 
Tähän leipään viitataan joskus 
nimellä ’näkyleipä’ mutta sen kir-
jaimellinen merkitys on ’kasvojen 
leipä’, eli leipä joka on pantu Ju-
malan kasvojen eteen tai hänen 
läsnäoloonsa. 

• Hieno jauho (kuva maasta)
• Paistettu (kuvaa kipua ja kärsi-
mystä)
• Happamaton (ei mitään keino-
tekoista)
• Kaksi kymmenesosaa eefa-mit-
taa (kaksinkertainen osa)
• Siroteltu päälle puhdasta suit-
suketta (kuvaa pappeutta) 

Näkyleipä oli pienellä pöydäl-
lä, joka oli tehty akasiapuusta ja 
päällystetty puhtaalla kullalla.  
Sen mitat olivat  91,5 cm x 46 
cm ja korkeus 69 cm. Se seisoi 
Pyhäkön oikealla puolella meno-
raa vastapäätä. Sen päällä oli 12 
leipää, jotka kuvasivat Israelin 12 
sukukuntaa. Papit leipoivat leivän 
hienosta jauhosta ja se oli pöy-
dällä Herran edessä viikon. Joka 

sapatti papit ottivat sen pois ja 
söivät sen pyhäkössä. ja panivat 
sitten tuoreen leivän pöydälle. 
Vain papit saivat syödä leipää ja 
se voitiin syödä vain pyhäkössä, 
koska se oli pyhää. 

Näkyleipää kutsuttiin myös “läs-
näolon leiväksi”, koska sen tuli 
olla aina Herran läsnäolossa. 
Pöytä ja leipä olivat kuva Jumalan 
halukkuudesta olla yhteydessä ja 
kommunikoida  (kirjaimellisesti 
puhua ja jakaa jotain yhteistä) 
ihmisen kanssa. Se oli aivan kuin 
kutsu ruokailla yhdessä, ystävyy-
den jatkeena. Yhdessä syöminen 
on usein ystävyyden osoitus. 
Jumala halusi ihmisen tulevan 
hänen läsnäoloonsa pitämään 
yhteyttä. Tämä kutsu on aina voi-
massa.  

Jeshua antoi siitä esimerkin siitä, 
kun Hän söi syntisten, publikaani-
en ja postituuttien kanssa. Se oli 
enemmän kuin vain pelkkä osoi-
tus ystävyydestä. Jeshua tuli kut-
sumaan kaikki syntisiä luokseen, 
vanhurskauttaen heidät, jotta he 
voisivat nauttia iankaikkista yh-
teyttä Jumalaan.

Joh. 6:35. Jeesus sanoi: ”Minä 
olen elämän leipä. Joka tulee 
minun luokseni, ei koskaan ole 
nälissään, ja joka uskoo minuun, 
ei enää koskaan ole janoissaan. … 

Joh. 6:49-50; Teidän isänne söivät 
autiomaassa mannaa, ja silti he 
ovat kuolleet. 50. Mutta tämä lei-
pä tulee taivaasta, ja se, joka tätä 
syö, ei kuole.

Jumala haluaa niin paljon yhteyt-

tämme, että hän tuli taivaasta 
maan päälle meille “elämän lei-
väksi” ja antamaan iankaikkisen 
elämän kaikille, jotka haluavat ot-
taa sen vastaan. Viimeisellä pää-
siäisaterialla opetuslasten kanssa 
Jeshua kuvasi itseään leipänä:

Matt. 26:26. Aterian aikana Jee-
sus otti leivän, siunasi, mursi ja 
antoi sen opetuslapsilleen sa-
noen: ”Ottakaa ja syökää, tämä 
on minun ruumiini.”

Jeshuan murrettu ruumis on ai-
noa pääsytie yhteyteen Juma-
lan kanssa. Me vietämme pyhää 
ehtoollista sen muistoksi. Vielä 
tänäänkin aivan kuin ilmestysma-
jan päivinä, Jumala yhä haluaa 
yhteyttä ja aterioida kansansa 
kanssa. 

Ilm. 3:20. Minä seison ovella ja 
kolkutan. Jos joku kuulee minun 
ääneni ja avaa oven, minä tulen 
hänen luokseen, ja me aterioim-
me yhdessä, minä ja hän.

Kultainen suitsutusalttari
 
- Hyvänhajuinen suitsuke pidet-
tiin aina palamassa.
- Se oli esiripun ja Jumalan val-
taistuimen edessä.

Kultainen suitsutusalttari puhuu 
meille Jeshuan palvelutyöstä esi-
rukoilijana. Hänen rukouksensa 
nousevat aina Jumalan puoleen 
meidän puolesta. Jeshua sanoi 
Pietarille: ”Olen rukoillut puoles-
tasi”.
Neljä sarvea kuvaa Messiaan 
palvelutyötä, joka ulottuu kaik-
kialle maailmaan. Hän rukoilee 
aina omiensa puolesta olivatpa 
he missä tahansa. Hän voi rukoil-
la puolestamme Golgatan ristin 
sovituksen ansiosta. Suitsuke 
levisi alttarin tulen ansiosta. Itse 
Kunnian Kuningas rukoilee puo-
lestamme ja sitä edustaa alttarin 
kultainen kruunu. Hän tuntee 
meidän heikkoutemme ja epä-
onnistumisemme ja hän rukoilee 
aina puolestamme. 

Porttia Kaikkeinpyhimpään
kutsutaan Ilmestysmajan
esiripuksi
 
Se oli tehty samoista aineista kuin 

Kuva: Esirippu erotti kaikkeinpyhimmän muusta tilasta ilmestysma-
jan lisäksi myös temppelien aikakausilla.
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muutkin, mutta siihen oli kirjailtu 
kerubeja. Yleisesti uskotaan, että 
siinä oli kaksi kerubia, joiden sii-
vet koskettivat toisiaan.  Esirippu 
oli ripustettu neljään akasiapui-
seen pylvääseen, jotka oli pääl-
lystetty kullalla ja pystytetty ho-
peajalustoihin.

Esirippu jakoi ilmestysmajan kah-
teen osaan, pyhään 20 x10 kyy-
närää ja kaikkeinpyhimpään, joka 
oli 10 kyynärää pitkä, 10 kyynä-
rää leveä ja 10 kyynärää korkea. 
Vain ylimmäinen pappi sai mennä 
esiripun toiselle puolelle kerran 
vuodessa suurena sovituspäivä-
nä. Esirippu joka tarkoittaa ”kät-
keä tai salata” kätki liitonarkin 
ja armoistuimen. Se toimi myös 
esteenä.

a) Esirippu oli este, joka sulki ih-
misen pois Jumalan läsnäolosta; 
se ei sallinut pääsyä Jumalan luo. 
b) Esirippu oli este, jonka vuoksi 
ei ollut mahdollista lähestyä ar-
moistuinta.  
c) Se kätki ihmiseltä Jumalan kirk-
kauden.

Siksi se sulki ihmisen pois Juma-
lan elämästä ja iankaikkisen elä-
män todellisuudesta. Aivan niin 
kuin kerubit vartioivat tietä elä-
mänpuuhun (1Moos.3:24), niin 
kerubit vartioivat tietä Jumalan 
elämään. Ei olekaan yllätys, että 
israelilaiset tunsivat esiripun ni-
mellä “ELÄMÄ”.

1) Esiripun kerubit suojelevat tie-

tä elämään niin että vain vanhurs-
kaat voivat astua sisään ja lähes-
tyä Jumalaa.  
2) Esirippu repesi ylhäältä alas ris-
tiinnaulitsemisen yhteydessä.

Matt. 27:51. Sillä hetkellä temp-
pelin väliverho repesi kahtia, yl-
häältä alas asti. Maa vavahteli, 
kalliot halkeilivat,

Hep. 10:19-20 Veljet, meillä on 
siis täysi oikeus/luottamus astua 
sisälle kaikkeinpyhimpään, koska 
Jeesus on uhrannut verensä  ja 
näin avannut meille uuden, elä-
mään vievän tien, joka kulkee 
väliverhon - hänen ruumiinsa (pa-
rokhet) - kautta.).
Se repesi ylhäältä alas osoittaen 
että tämä tien avaaminen Juma-

lan luo oli Jumalasta. 

3 Kun Jeshualta kysyttiin, kuinka 
voimme löytää tien, Hän vasta-
si: ”Minä olen TIE, TOTUUS ja 
ELÄMÄ. Ei kukaan tule Isän tykö 
muuten kuin minun kauttani.” 
(Joh. 14:5-6)

 Jeshua antoi ymmärtää, että hän 
oli ne kolme porttia Jumalan läs-
näoloon. Pääsy Isän Jumalan luo 
löytyy vain Jeshuassa Messiaassa.

Roger Finch on brittiläissyntyinen 
lähetyspastori joka asuu Suomes-
sa. Finchillä on pitkä kokemus 
uskon juurien tutkimustyössä, ja 
Israelilla on erityispaikka Rogerin 
sydämessä.

**********

**********
Kuva: Kultainen tai itäinen portti, joka myös Messias-porttina tunnetaan, kuvattuna Temppelivuoren puolelta Jerusalemissa.  Kuva: Markus 
Nurmesniemi
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Profeetallisia näkökulmia
Jerusalem – juovuttava myrkkymalja kansoille

**********
Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

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

”Ennustus, Herran sana Israelista. 
Näin sanoo Herra, joka on jännit-
tänyt taivaan ja perustanut maan 
ja joka on luonut ihmisen hengen 
hänen sisimpäänsä: Katso, minä 
teen Jerusalemin juovutta-vaksi 
maljaksi (hepr. VT: saf ra’al = 
myrkkykuppi) kaikille kansoille yl-
tympäri, ja myös Juudan kohdalle 
se on tuleva Jerusalemia piiritet-
täessä. Ja sinä päivänä minä teen 
Jerusalemin väkikiveksi (hepr. VT: 
even ma’amasa = raskas kivi, ras-
kas taakka-kivi) kaikille kansoille: 
kaikki, jotka sitä nostavat, repivät 
pahoin itsensä; ja kaikki maan 
kansakunnat kokoontuvat sitä 
vastaan” (Sak.12:1-3)

”Sillä näin sanoi Herra, Israelin 
Jumala, minulle: ”Ota tämä vihan 
viinin malja minun kädestäni ja 
juota sillä kaikki kansat, joiden 
tykö minä sinut lähetän. He juo-
vat ja horjuvat ja tulevat mielet-
tömiksi miekan edessä, jonka 
minä lähetän heidän keskellen-
sä.” Ja minä otin maljan Herran 
kädestä ja juotin kaikkia kansoja, 
joiden tykö Herra minut lähetti. 
Jerusalemia ja Juudan kaupun-
keja, sen kuninkaita ja ruhtinaita, 
tehdäkseni heidät raunioiksi, kau-
histukseksi, ivan vihellykseksi ja 
kiroukseksi, niinkuin tänä päivänä 
tapahtuu…Mutta jos he eivät tah-
do ottaa maljaa sinun kädestäsi ja 
juoda, niin sano heille: Näin sa-
noo Herra Sebaot: Teidän täytyy 
juoda. Sillä katso, siitä kaupun-
gista alkaen, joka on otettu mi-
nun nimiini, minä aloitan onnet-
tomuuden tuottamisen; ja tekö 
jäisitte rankaisematta! Te ette jää 
rankaisematta, sillä minä kutsun 
miekan kaikkia maan asukkaita 
vastaan, sanoo Herra Sebaot. 

Mutta sinä, ennusta heille kaikki 
nämä sanat ja sano heille: Herra 
ärjyy korkeudesta, antaa äänen-
sä kaikua pyhästä asunnostansa. 
Hän ärjyy väkevästi yli laitumen-
sa. Hän nostaa kuin viinikuurnan 
polkijat huudon kaikkia maan 
asukkaita vastaan. Pauhina käy 
maan ääriin asti, sillä Herralla on 
riita-asia kansoja vastaan, hän 
käy oikeutta kaiken lihan kanssa: 
jumalattomat hän antaa miekalle 
alttiiksi, sanoo Herra” (Jer.25:15-
18, 28-31).

”Sinä Jerusalem, olet rakennettu 
kaupungiksi, joka on täysin yhte-
näinen. Sinne nousevat sukukun-
nat, Herran sukukunnat, niin kuin 
Israelille on säädetty, kiittämään 
Herran nimeä. Sillä siellä ovat 
tuomioistuimet, Daavidin huo-
neen istuimet” (Ps.122:3-5; Raa-
mattu Kansalle).

Itsenäinen Suomi täytti sata vuot-
ta joulukuun 6. päivänä 2017. Sa-
mana päivänä USA:n presidentti 
Donald Trump tunnusti Jerusa-
lemin Israelin pääkaupungiksi ja 
lupasi siirtää USA:n suurlähetys-
tön Tel-Avivista Jerusalemiin, vaa-
lilupauksensa mukaisesti. USA:n 
päätöksen jälkeen muutamat 
muutkin maat, kuten Guatema-
la, Tsekki ja Unkari aikovat siirtää 
suurlähetystönsä Jerusalemiin. 
USA:n  päätös on herättänyt suut-
tumusta ja vastalauseita arabi-
liiton keskuudessa ja he vaativat 
tuon päätök-sen perumista.

Myös laajemminkin muslimimaa-
ilmassa on paheksuttu Trumpin 
päätöstä. Palestiinalaiset vaativat 
omaa valtiota ja Itä-Jerusalemia 
sen pääkaupungiksi ja ovat vi-
hoissaan Trumpin pää-töksestä, 
koska se heidän mielestään hei-
kentää heidän mahdollisuuksiaan 
päästä tuohon päämäärään.

Myös YK:sa pyritään mitätöimään 
ja vastustamaan Trumpin pää-

töstä. Kiihkeimmät ääri-muslimit 
(kuten Hamaksen militantit) ei-
vät edes hyväksy Israelin valtion 
olemassaoloa ja ovat valmiita 
väkivaltaan ja sotaan Israelin ja 
Jerusalemin vapauttamiseksi sii-
onistimiehittäjien käsistä, kuten 
he asian ilmaisevat. Euroopan 
Unionikin vastustaa tätä USA:n 
presidentin päätöstä on valmis 
tukemaan Palestiinan valtion 
perustamista ns. Länsirannan 
alueille, pääkaupunkinaan Itä-
Jerusalem.

Israel puolestaan on iloinen Trum-
pin päätöksestä ja pitää Jerusale-
mia jakamattomana pääkaupun-
kinaan, jonka historia juutalaisen 
valtion pääkaupunkina on jo 3000 
vuotta vanha, kuningas Daavidin 
päivistä alkaen. Psalmin 122 mu-
kaan Jerusalem onkin yhtenäinen 
(jakamaton) kaupunki, jossa ovat 
tuomioistuimet, Daavidin huo-
neen istuimet.

Sakarjan ja Jeremian profetiat 
ovat käymässä toteen. Jerusa-
lemista on tulossa kiistakapula, 
juovuttava myrkkymalja, vihan 
viinin malja ja raskas kivi Israelin 
ympärillä oleville kansoille ja jopa 
kaikille kansoille. Erityisen uskon-
nollisesti herkkä alue on temp-
pelivuori. Kaikki, jotka nostavat 
tuota Jerusalem-kiveä, repivät 
pahoin itsensä.

Jossain vaiheessa Jumala juottaa 
vihan viinin maljan, Jerusalemista 
alkaen, kaikille Israelin ympärillä 
oleville kansoille ja lopulta kai-
kille kansoille. Kaikkien on pakko 
juoda tuo Jumalan vihan viinin 
malja, niidenkin, jotka eivät tah-
toisi juoda. Jerusalem on Jumalan 
jalkojen sija ja suuren kuninkaan 
kaupunki ja kun kansat käyvät sen 
kimppuun ja jakamaan sitä, he 
nousevat samalla Jumalaa vas-
taan ja siitä seuraa tuomio kan-
soille (Jes.60:13; Mat.5:34-35). 
Myös profeetta Jooelin mukaan 

Israelin maan jakaminen tuo kan-
soille tuomion ja Herra tuomitsee 
jokaisen kansan, joka käy Israelin 
maata jakamaan ja koskee Jeru-
salemiin pahoissa aikeissa (Joo-
el.3:1-3 tai 4:1-3).

Israelin kenraalit ja atomisota

”Sinä päivänä, sanoo Herra, minä 
lyön kaikki hevoset vauhkoudella 
ja niiden ratsastajat hulluudella. 
Mutta Juudan heimoa kohti minä 
avaan silmäni, ja kaikki kansojen 
hevoset minä lyön sokeudel-
la. Silloin Juudan sukuruhtinaat 
(hepr. VT: alufei Jehuda = Juudan 
ruhtinaat/kenraalit) sanovat sy-
dämessään: ”Minun väkevyyteni 
ovat Jerusalemin asukkaat Her-
rassa Sebaotissa, heidän Juma-
lassansa”. Sinä päivänä minä teen 
Juudan sukuruhtinaat (hepr. VT: 
alufei Jehuda = Juudan kenraalit) 
ikäänkuin tulipannuksi puitten 
sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi 
lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat 
oikealta ja vasemmalta, kulut-
tavat kaikki kansat yltympäri. Ja 
Jerusalem saa yhäti asua paikoil-
lansa - Jerusalemissa. Ja Herra on 
ensiksi vapauttava Juudan majat, 
ettei Daavidin suvun kunnia ja 
Jerusalemin asukasten kunnia 
ylvästelisi Juudaa vastaan. Sinä 
päivänä on Herra suojaava Jeru-
salemin asukkaita; ja kompastu-
vainen heidän seassansa on sinä 
päivänä oleva niinkuin Daavid, ja 
Daavidin suku on oleva niinkuin 
jumal’olento, niinkuin Herran 
enkeli heidän edessänsä. Mutta 
sinä päivänä minä tahdon hävit-
tää kaikki pakanakansat, jotka 
hyökkäävät Jerusalemia vastaan” 
(Sak.12:4).

Teksti puhuu Juudan sukuruhti-
naista. Heprean alkuteksti käyttää 
sanaa alufei Jehuda, joka nykyhe-
preassa tarkoittaa Juudan ken-
raaleja, jotka ovat ratkaisevassa 
roolissa tässä sodassa, kuluttaen 
niinkuin tulipannut ja tulisoihdut 
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ympärillä olevat hyökkäävät kan-
sat. Kansojen hevoset lyödään 
vauhkoudella ja niiden ratsastajat 
hulluudella. Ilmestyskirja puhuu 
lentävistä sotahevosista eli hävit-
täjä-lentokoneista.

Ja heinäsirkat olivat sotaan va-
rustettujen hevosten kaltaiset, ja 
niillä oli päässään ikäänkuin sep-
peleet, kullan näköiset, ja niiden 
kasvot olivat ikäänkuin ihmisten 
kasvot; ja niillä oli hiukset niin-
kuin naisten hiukset, ja niiden 
hampaat olivat niinkuin leijonain 
hampaat. Ja niillä oli haarniskat 
ikäänkuin rautahaarniskat, ja nii-
den siipien kohina oli kuin sota-
vaunujen ryske monien hevosten 
kiitäessä taisteluun” (Ilm.9:7-9).

Siinä sodassa vihollisen hävittäjä-
lentokoneiden tekniikka pettää ja 
ne tulevat sokeiksi ja vauhkoiksi 
eivätkä lentäjät pysty enää hal-
litsemaan niitä. Lentäjät tulevat 
hulluiksi. 

Voidaan kysyä, onko Israelilla niin 
hyvää sotilasteknologiaa, että se 
pystyy sekoittamaan vihollisen 
hävittäjälentokoneiden tietotek-
niikan niin että koneet sekoavat, 
vai onko kyseessä Jumalan ihme 
vai molemmat. Kaikki huipentuu 
atomisotaan. Juudan kenraalien 
lähettämä atomituli kuluttaa Isra-
elin ympärillä olevat hyökkäävät 
kansat ja tuho on oleva suuri. Sa-
karja puhuu myös luvussa 14 ato-
miaseiden käyttämi-sestä.

”Ja tämä on oleva vitsaus, jolla 
Herra rankaisee niitä kansoja, 
jotka sotivat Jerusalemia vastaan: 
hän mädättää siltä kansalta lihan, 
kun se vielä seisoo jaloillaan, sen 
silmät mätänevät kuopissansa, 
ja sen kieli mätänee sen suussa. 
Sinä päivänä on tuleva Herralta 
suuri hämminki heidän sekaansa, 
niin että he käyvät kiinni toinen 
toisensa käteen ja toisen käsi ko-
hoaa toisen kättä vastaan. Myös 
Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja 
kaikkien pakanakansojen rikkau-
det kootaan joka taholta: kullat 
ja hopeat ja ylen paljon vaattei-
ta. Samoin on vitsaus kohtaava 
hevosia ja muuleja ja kameleja 
ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä 
niissä leireissä on samankaltainen 
vitsaus” (Sak.14:12-15).

Hyökkäävät joukot joutuvat se-
kasortoon ja taistelevat toisiaan 
vastaan ja Juudan kenraalien 
atomiaseet tuhoavat heidät. Sa-
karjan kuvaus viittaa neutroni-
pommien käyttöön, jotka eivät 
räjähdys-voimallaan tuhoa paljon 
rakennuksia ja muuta infrastruk-
tuuria, mutta niiden neutronisä-
teily tuhoaa/mädättää elollisen. 
Neutronipommin kehittäjä oli 
muuten juutalainen tiedemies 
Samuel Cohen.

Tästä taistelusta kertoo myös 
Psalmi 83, joka nimeää hyök-
käävät kansat: Edom, Mooab ja 
Ammon eli Jordania, Hagrilaiset 
eli Egypti (Haagar, egytiläinen 
Aabrahamin sivuvaimo) Gebal ja 
Tyyro eli Libanon, Assur eli Syyria 
ja Irak, Filistea eli palestiinalaiset. 
Egypti ja Jordania ovat siis myös 
mukana, vaikka niillä on rauhan-
sopimus Israelin kanssa. Hyök-
kääjät haluavat pyyhkiä Israelin 
nimen pois maailman kartalta ja 
ottaa Jumalan asunnot eli Jerusa-
lemin haltuunsa.

Tässä taistelussa käy Israelin vi-
hollisille huonosti Psalmin mu-
kaan. Tuli korventaa hyökkääjät 
ja näiden hyökkäävien kansojen 
tuho ja häpeä on suuri ja Herra 
saa kunnian.

Sodan seurauksena Israelin 
maan alueet laajenevat

”Ja Herra on ensiksi vapauttava 
Juudan majat, ettei Daavidin su-
vun kunnia ja Jerusalemin asu-
kas-ten kunnia ylvästelisi Juudaa 
vastaan” (Sak.12:7).

”Ja he ottavat perinnöksensä 
Etelämaan ynnä Eesaun vuoren, 
Alankomaan ynnä filistealaiset; 
he ottavat perinnöksensä Ef-
raimin maan ja Samarian maan, 
Benjaminin ynnä Gileadin. Ja 
tästä väestä, israelilaisista, viedyt 
pakkosiirtolaiset ottavat perin-
nöksensä kanaanilaiset Sarpatiin 
asti. Ja Jerusalemin pakkosiir-
tolaiset, jotka ovat Sefaradissa 
(hepr. VT: sfarad = Espanja), ot-
tavat perin-nöksensä Etelämaan 
kaupungit. Pelastajat nousevat 
Siionin vuorelle tuomitsemaan 
Eesaun vuorta. Ja kuninkuus on 
oleva Herran” (Obad.19-21).

”Hän nostaa viirin pakanakan-
soille ja kokoaa Israelin karkoite-
tut miehet; ja Juudan hajoitetut 
naiset hän kerää maan neljästä 
äärestä. Silloin katoaa Efraimin 
kateus, ja Juudan vihat häviävät. 
Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä 
Juuda vihaa Efraimia. Ja he len-
tävät länteen päin filistealaisten 
niskaan, yhdessä he ryöstävät 
Idän miehiä. Edom ja Mooab 
joutuvat heidän käsiinsä, ammo-
nilaiset heidän alamaisikseen. Ja 
Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin 
merenlahden ja vihansa hehkus-
sa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa 
vastaan, lyö sen hajalle seitse-
mäksi puroksi ja tekee sen kengin 
kuljettavaksi. Siitä tulee valtatie 
hänen kansansa jäännökselle, 
joka on jäljellä Assurissa, niinkuin 
tuli Israelille silloin, kun se Egyp-
tin maasta lähti” (Jes.11:12-16).

”Minä olen viheltävä heille ja ko-
koava heidät, sillä minä lunastan 
heidät, ja he lisääntyvät, niinkuin 
lisääntyivät ennen. Kun minä si-
rotan heidät kansojen sekaan, 
muistavat he minua kaukaisissa 
maissa; ja he lastensa kanssa 
saavat elää ja palata takaisin. 
Minä tuon heidät takaisin Egyptin 
maasta ja kokoan heidät Assu-
rista; minä vien heidät Gileadin 
maahan ja Libanonille, eikä heille 
ole riittävästi tilaa. Hän käy ah-
distuksen meren lävitse, hän lyö 
meren aaltoja, ja kaikki Niilivirran 
syvyydet kuivuvat, Assurin ylpeys 
painuu alas, ja Egyptin valtikka 
väistyy pois. Mutta heidät minä 
teen väkeviksi Herrassa, ja hänen 
nimensä on heidän kerskauksen-
sa, sanoo Herra” (Sak.10:8-12).

Palestiinalaisten alueita kutsu-
taan Länsirannaksi, mutta Raa-
matussa ne ovat Juudean ja Sa-
marian alueita. Sakarjan mukaan 
Juudan alue vapautetaan vihol-
lisen vallasta Israelin haltuun. 
Samarian ohella myös Eesaun 
alueet Etelä-Jordaniassa tulevat 
Israelin haltuun, kuten Obadja 
ennustaa.

Sefardijuutalaiset eli katolisen kir-
kon pakkokäännyttämät Espan-
jan, Portugalin, Brasilian, Etelä-
Amerikan ja muiden maiden ns. 
anusim-juutalaisten jälkeläiset 
tulevat asuttamaan Etelämaan 

eli Negevin. Edomin ja Mooabin 
alue Etelä- ja Keski Jordaniassa 
tulee Israelin haltuun. Sakarjan 
mukaan Gileadin alue Golanista 
Syyriaan suuntaan ja Pohjois-Jor-
daniaan sekä Libanon joutuvat Is-
raelin haltuun lopun ajan exodus-
juutalaisten tuloa varten. Siinain 
niemimaa etelässä tulee Israelin 
haltuun Egyptin puroa myöten, 
ehkä jopa Niiliin asti, kuten Juma-
la lupasi Aabrahamille. Näin Ju-
mala laajentaa sodan myrskyjen 
seurauksena Israelin maa-alueet 
lopun ajan exodusjuutalaisten 
paluuta varten.

Jokin tapahtuma saa aikaan maa-
ilmanlaajuisen antisemitismin ja 
Israel-vihan aallon, niin että is-
raelilaiset joutuvat pakenemaan 
vainoa kohti Israelin maata, eikä 
kansojen sekaan jää yhtään isra-
elilaista (Jer.16:14-16; Sak.2:6-8; 
Hes.39:28).

Miksi paholainen haluaa vallata 
Jerusalemin ja tuhota Israelin?

Paholainen tietää, että kun 
Jeshua Messias palaa Jerusale-
miin Öljyvuorelle, sen tuomion 
aika on käsillä. Paholainen tietää, 
että silloin se heitetään joukkoi-
neen tuhanneksi vuodeksi syvyy-
teen, sen jälkeen se päästetään 
hetkeksi irti, jolloin se nostattaa 
viimeisen kapinan Jerusalemia 
vastaan, mutta kokee loppunsa 
ja heitetään tulijärveen joukkoi-
neen, kuten Ilmestyskirjan luku 
20 kertoo (Mat.25:41).

Paholainen ei voi mitään Kaik-
kivaltiaalle Jumalalle, mutta se 
yrittää estää tuomion päivien 
toteutumisen kohdallaan, otta-
malla Jerusalemin haltuunsa, 
yllyttämällä Israelin viholliset Je-
rusalemin ja Israelin kimppuun. 
Paholainen yrittää estää sen, ettei 
olisi Israelin kansaa Jerusalemissa 
huutamassa: ”Siunattu olkoon 
Hän, joka tulee Herran nimeen”, 
eikä Messias voisi palata Öljyvuo-
relle. Paholainen ei kuitenkaan 
onnistu suunnitelmissaan, sillä 
Israelin Jumala on Kaikkitietävä ja 
Kaikkivaltias ja pitää huolen kan-
sastaan Israelista.

Israel puhdistetaan
pappiskansaksi tulen läpi
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”Ja näin on käyvä koko maassa, 
sanoo Herra: kaksi osaa siitä hä-
vitetään ja saa surmansa, mutta 
kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja 
sen kolmannen osan minä vien 
tuleen; minä sulatan heidät, niin-
kuin hopea sulatetaan, ja koette-
len heitä, niinkuin kulta koetel-
laan. He huutavat avuksi minun 
nimeäni, ja minä vastaan heille. 
Minä sanon: ”Se on minun kan-
sani”, ja se sanoo: ”Herra, minun 
Jumalani”. (Sak.13:8-9).

”Sentähden, katso, päivät tulevat, 
sanoo Herra, jolloin ei enää sa-
nota: ’Niin totta kuin Herra elää, 
joka johdatti israelilaiset Egyptin 
maasta’, vaan: ’Niin totta kuin 
Herra elää, joka johdatti israelilai-
set pohjoisesta maasta ja kaikista 
muista maista, joihin hän oli hei-
dät karkottanut’. Sillä minä palau-
tan heidät heidän omaan maa-
hansa, jonka minä annoin heidän 
isillensä. Katso, minä käsken tu-
lemaan monta kalastajaa, sanoo 
Herra, ja ne heitä kalastavat, ja 
sen jälkeen minä käsken tule-
maan monta metsästäjää, ja ne 
heitä metsästävät kaikilta vuorilta 
ja kaikilta kukkuloilta ja kallioi-
den rotkoista. Sillä minun silmäni 
tarkkaavat kaikkia heidän teitän-
sä, ne eivät ole minulta salassa, 
eikä heidän rikoksensa ole kätket-
ty minun silmäini edestä. Ja minä 
kostan ensin kaksinkertaisesti 
heidän rikoksensa ja syntinsä, 
koska he ovat saastuttaneet mi-
nun maani iljetystensä raadoilla 
ja täyttäneet minun perintöosani 
kauhistuksillansa” (Jer.16:14-16).

”Lohduttakaa, lohduttakaa minun 
kansaani”, sanoo teidän Jumalan-
ne. ”Puhukaa suloisesti Jerusa-
lemille ja julistakaa sille, että sen 
vaivanaika on päättynyt, että sen 
velka on sovitettu, sillä se on saa-
nut Herran kädestä kaksinkertai-
sesti (hepr. VT: kiflaim: kaksinker-
taisesti, kaksinverroin) kaikista 
synneistänsä” (Jes.40:1-2).

Sakarjan tekstiä on tulkittu hyvin 
monella tavalla. Yhden tulkinnan 
mukaan kaksi kolmasosaa ihmis-
kuntaa tuhoutuu lopun ajan tuo-
mioissa ja kolmas osa jää jäljelle. 
Se tulkinta ei kuitenkaan voi olla 
oikea, sillä selkeä asiayhteys pu-
huu juutalaisesta kansasta ja Is-
raelista. Toisen tulkinnan mukaan 

tämä toteutui vuonna 70, kun 
roomalaiset sotajoukot valloitti-
vat Jerusalemin, tuhosivat temp-
pelin ja noissa taisteluissa kaksi 
kolmasosaa juutalaisista kuoli ja 
kolmasosa vietiin vankeina Roo-
maan myytäväksi orjamarkkinoil-
la.

Sakarjan ennustus liittyy kuiten-
kin lopun ajan tapahtumiin, joten 
tämäkään tulkinta ei mielestäni 
ole kuin osittain toteutunut v. 
70. Kolmannen tulkinnan mu-
kaan Euroopan ja koko maailman 
pogromeissa, vainoissa ja natsien 
Holokaustissa on tuhoutunut jo 
kaksi kolmasosaa juutalaisista. 
Neljännen tulkinnan mukaan 
kaksi kolmasosaa maailman tai 
Israelin juutalaisista tuhoutuu lo-
pun ajassa ja vain kolmasosa jää 
henkiin ja ottaa Jeshuan vastaan 
Messiaanaan.

Mikä sitten on oikea tulkinta?

Siihen antaa viitteitä heprean al-
kutekstin ilmaus jakeessa 8: ”Pi 
shnaim ba jikartu jigvau vehashli-
shit jivater ba ja veheviti et hash-
lishit baesh utsraftim. Pi shnaim 
on matematiikassa käytetty hep-
rean termi, joka tarkoittaa kak-
si kertaa. Tämä hiukan hankala 
teksti voidaan kääntää suomeksi 
näin: Kaksi kertaa siinä on hävi-
tys/tuho ja näännytään/kuollaan 
ja kol-mannella kerralla luovun/
hylkään/peräännyn/myönnyn/
annan anteeksi siinä ja tuon kol-
man-nen/kolmannella (kerralla) 
tuleen ja puhdistan.

Jeremia antaa tähän lisävaloa 
profetiassaan. Jeremia ennustaa, 
että ennen lopun ajan suurta 
exodusta pohjoisesta maasta ja 
muista maista, jolloin kalastajat 
houkuttelevat ja metsästäjät eli 
vainoajat ajavat juutalaiset pa-
laamaan Israelin maahan, Juma-
la ensin kostaa heille kaksinker-
taisesti heidän pahat tekonsa ja 
syntinsä. Samankaltainen ilmaus 
on Jesajalla. Ennen lohdutuksen 
aikaa Israelille ja Jerusalemille lo-
pun ajassa, on juutalainen kansa 
ja Jerusalem saanut kaksinkertai-
sesti (hepr. kiflaim) synneistänsä 
Herran kädestä.

Tämä on tapahtunut kaksi kertaa 
toteutuneessa Israelin maan hä-

vityksessä ja temppelin tuhossa 
ja sitä seuranneessa maanpako-
laisuudessa.

Ensimmäinen kerta tapahtui kah-
dessa osassa: Ensin vietiin jakau-
tuneen Israelin valtion pohjois-
osa, kymmenen sukukuntaa eli 
Efraim  eli Joosef Assuriin pakko-
siirtolaisuuteen v. 722 eKr.
Toinen osa eli eteläinen Juuda 
vietiin Baabeliin pakkosiirtolai-
suuteen Nebukadnessarin päivi-
nä v. 586 eKr., jolloin myös Salo-
mon temppeli tuhoutui. Toinen 
kerta toteutui roomalaisten toi-
mesta vuonna 70 jKr., jolloin toi-
nen temppeli tuhoutui ja henkiin 
jäänyt juutalainen kansa vietiin 
pakkosiirtolaisuuteen Roomaan 
ja myytiin orjiksi kansojen sekaan 
ja maa autioitui lähes kahdeksi 
vuosituhanneksi.

Nyt kolmannella kerralla, lopun 
ajassa, Israelin kansa joutuu Ju-
malan puhdistustuleen, jotta se 
puhdistuisi synneistään ja nöyr-
tyisi ottamaan vastaan Messi-
aansa Jeshuan. Siitä puhuu myös 
profeetta Malakia.

”Katso, minä lähetän sanansaat-
tajani, ja hän on valmistava tien 
minun eteeni. Ja äkisti on tuleva 
temppeliinsä Herra, jota te etsit-
te, ja liiton enkeli, jota te halajat-
te. Katso, hän tulee, sanoo Herra 
Sebaot. Mutta kuka kestää hänen 
tulemisensa päivän, ja kuka voi 
pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän 
on niinkuin kultasepän tuli ja niin-
kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu 
ja sulattaa ja puhdistaa hopean, 
hän puhdistaa Leevin pojat, saa 
ne puhtaiksi kuin kullan ja ho-
pean ja sitten he tuovat Herralle 
uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja 
Herralle ovat otollisia Juudan ja 
Jerusalemin uhrilahjat niinkuin 
ammoin menneinä päivinä ja 
muinaisina vuosina” (Mal.3:1-4).

Messiaan tulon aattohetkissä Is-
raelin kansa puhdistetaan tules-
sa, jotta siitä tulisi pyhä pappis-
kansa Messiaan tuhatvuotiseen 
rauhan kuningaskuntaan (Ilm.20; 
Jes.61:4-6).
Myös Herran seurakunta puhdis-
tetaan tulessa, jotta se olisi pyhä 
ja nuhteeton Messiaan tulemusta 
ja seurakunnan ylösottoa varten 
(Efes.5:25-27).

Israelin parannuksen teko
tapahtuu synagogissa

”Ja minä vuodatan Daavidin su-
vun päälle ja Jerusalemin asukas-
ten päälle armon ja rukouksen 
hengen. He katsovat minuun, 
jonka he ovat lävistäneet. Ja he 
valittavat häntä, niinkuin valite-
taan ainokaista, murehtivat häntä 
katkerasti, niinkuin murehditaan 
katkerasti esikoista. Sinä päivänä 
pidetään Jerusalemissa suuret va-
littajaiset, niinkuin olivat Hadad-
rimmonin valittajaiset Megiddon 
laaksossa. Ja maa pitää valitta-
jaisia, kukin sukukunta erikseen: 
Daavidin huoneen sukukunta 
erik-seen ja heidän naisensa 
erikseen, Naatanin huoneen su-
kukunta erikseen ja heidän nai-
sensa erikseen. Leevin huoneen 
sukukunta erikseen ja heidän 
naisensa erikseen, siimeiläisten 
sukukunta erikseen ja heidän nai-
sensa erikseen. Kaikki muut suku-
kunnat, kukin sukukunta erikseen 
ja heidän naisensa erikseen. Sinä 
päivänä on Daavidin suvulla ja Je-
rusalemin asukkailla oleva avoin 
lähde syntiä ja saastaisuutta vas-
taan. Ja sinä päivänä, sanoo Herra 
Sebaot, minä hävitän epäjuma-
lain nimet maasta, eikä niitä enää 
muisteta. Myöskin profeetat ja 
saastaisuuden hengen minä ajan 
maasta pois” (Sak.12:10-13:2).

Armon ja rukouksen Henki vuo-
datetaan juutalaisen kansan ylle 
noina ahdistuksen päivinä. He 
katsovat ristillä lävistettyyn Mes-
siaaseensa Jeshuaan ja ottavat 
Hänet vastaan. Kaikki Israel on 
pelastuva, kuten Paavali kirjoittaa 
roomalaisille (Room.11:25-29). 

Parannuksen teko alkaa Daavidin 
huoneesta eli Israelin hallitusmie-
histä, Naatanin huoneesta eli pro-
feetoista, Leevin huoneesta eli 
papistosta ja Siimein huoneesta 
eli virkamiehistä. Kansan maalli-
sen ja hengellisen johdon muka-
na koko kansa tekee parannusta. 
Sitten mainitaan monta kertaa: 
heidän naisensa erikseen.

Tämä tarkoittaa ortodoksisen 
perinteen mukaisesti toimivia sy-
nagogia, joissa miehet ja naiset 
istuvat erikseen eli Israelin paran-
nuksen teossa synagogat ja niissä 
tapahtuva jumalanpalvelus on 
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keskeisessä asemassa Israelin ot-
taessa Jeshuan vastaan Messiaa-
naan. Tämä tapahtuu synagogis-
sa siksi, että Jumala ei salli enää 
Rooman kirkon kautta tulleiden 
kristikunnan epäraamatullisten 
oppien olla sekoittamassa Israelin 
kansaa, jotta Israelin pappiskansa 
olisi puhtaasti Raamatun opetuk-
sen ja alkuseurakunnan mallin 
mukaisesti pappiskansana Messi-
aan kuningaskunnassa.

Kaikki kansakunnat kokoontuvat 
Israelia ja Jerusalemia vastaan

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

Lopulta kaikki kansakunnat ko-
koontuvat Israelia ja Jerusalemia 
vastaan. Tätä tapahtuu jatkuvasti 
kaikkien kansojen taholta YK:ssa, 
jossa jatkuvasti tehtaillaan pää-
töslauselmia Israelia vastaan ja 
halutaan jakaa Jumalan Israelille 
lupaamat maa-alueet ja Jerusa-
lem. Esim. kurdeja on noin 30 

miljoonaa, mutta heille ei sallita 
omaa valtiota, mutta palestiina-
laisten puolesta tehtaillaan jat-
kuvasti päätöslauselmia. Se on 
antisemitististen kansojen kaksi-
naismoraalia ja osoittaa kansojen 
piilevän vihan Israelia ja Israelin 
Jumalaa kohtaan. Kaikki huipen-
tuu pakanakansojen hyökkäyk-
seen Jerusalemia ja Israelia vas-
taan.

Silloin Messias lähteen sotaan 
pakanoita vastaan. Hän nousi tai-
vaaseen Öljyvuorelta ja sinne Hän 
palaa, kuten Ap.t.1. luku kertoo. 
Öljyvuori halkeaa kahtia Idästä 
länteen suureksi laaksoksi ja sil-
loin todennäköisesti islamilaiset 
hävityksen kauhistukset, Kallio-
moskeija ja Al Aqsan moskeija 
ja myös katoliset kauhistukset 
putoavat rotkoon. (Niiden tuhon 
voi aiheuttaa myös esim. maan-
järistys). Kansa pakenee tähän 
laaksoon turvaan.

Tästä on edesmenneellä messi-
aanisella pioneerilla Moshe Ben 
Meirillä mielenkiintoinen tulkin-
ta. Pakenette sana on hepreaksi 
nastem, mutta kun alun perin 
hepreassa ei ollut nekudoita eli 
vokalisointia, se voidaan lukea 
myös nistam eli sulkeutuu. Tämän 
tulkinnan mukaan juutalaiset pa-
kenevat (nastem) Öljyvuoren hal-
keaman laaksoon, viholliset aja-
vat heitä takaa ja sitten Öljyvuori 
sulkeutuu (nistam) ja viholliset 
tuhoutuvat, kuten egyptiläiset 
Kais-lamereen, kun ajoivat israe-
lilaisia takaa. Myös Ilmestyskirja 
viittaa siihen mahdollisuuteen 
(Ilm.12:15-16).

Vihollisen Israel-vaimon kimp-
puun lähettämä virta, sotajou-
kot, tuhoutuvat, kun maa nielee 
heidät, kuten Koorahin kapinassa 
Mooseksen päivinä (4.Moos.16). 
Öljyvuori sulkeutuu ja nielee vi-
holliset. Ylösnousemusruumiissa 
olevat pyhät tulevat Messiaan 

kanssa sotaan Israelin vihollisia 
vastaan, pelastamaan Israel tu-
holta, tuomitsemaan jumalatonta 
maailmaa ja perustamaan Messi-
aan tuhatvuotista Kuningaskun-
taa maan päälle, kuten myös Juu-
da kirjoittaa (Juuda.14-15).
    
Tuhatvuotinen Messiaan
Kuningaskunta ja temppeli

”Sinä päivänä elävät vedet vir-
taavat Jerusalemista: toiset puo-
let niistä Idänmerta kohti, toiset 
puolet Länsimerta kohti. Niin on 
tapahtuva kesät ja talvet. Herra 
on oleva koko maan kuningas. 
Sinä päivänä on Herra oleva yksi 
ja hänen nimensä yksi. Koko maa 
muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa 
Gebasta Rimmoniin asti, Jeru-
salemin eteläpuolelle. Ja tämä 
on oleva korkea ja oleva asuttu, 
paikallansa, Benjaminin portista 
entisen portin sijaan asti, Kul-
maporttiin ja Hananelin-torniin 
asti, kuninkaan viinikuurniin asti. 
He asuvat siellä, eikä vihitä sitä 
enää tuhon omaksi, ja Jerusalem 
on oleva asuttu, oleva turvassa…
Mutta kaikki niiden pakanakan-
sain tähteet, jotka ovat hyökän-
neet Jerusalemia vastaan, käyvät 
vuosi vuodelta sinne ylös kumar-
taen rukoilemaan kuningasta, 
Herraa Sebaotia, ja viettämään 
lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan 
sukukunnista eivät käy ylös Jeru-
salemiin kumartaen rukoilemaan 
kuningasta, Herraa Sebaotia, niil-
le ei tule sadetta.  Ja jos egypti-
läisten sukukunta ei käy eikä tule 
sinne ylös, ei tule sitä heillekään; 
vaan heitä on kohtaava se vitsaus, 
millä Herra rankaisee niitä paka-
nakansoja, jotka eivät tule sinne 
ylös viettämään lehtimajanjuh-
laa. Tämä on oleva egyptiläisten 
synnin palkka ja kaikkien niiden 
pakanakansojen synnin palkka, 
jotka eivät käy sinne ylös viettä-
mään lehtimajanjuhlaa. Sinä päi-
vänä on oleva hevosten kulkusis-
sa kirjoitus: ”Pyhitetty Herralle”. 

Ja padat Herran temppelissä ovat 
uhrimaljain vertaisia, jotka ovat 
alttarin edessä. Ja jokainen pata 
Jerusalemissa ja Juudassa on ole-
va pyhitetty Herralle Sebaotille, ja 
kaikki uhraajat tulevat ja ottavat 
niitä ja keittävät niissä. Eikä ole 
enää sinä päivänä yhtään kaupus-
telijaa Herran Sebaotin temppe-
lissä” (Sak.14:8-11, 16-21).

Kaikki päättyy siihen, että Messias 
perustaa tuhatvuotisen kuningas-
kunnan, jossa ylösnousseet pyhät 
hallitsevat Messiaan kanssa, ku-
ten mm. Ilmestyskirjan 20.luku 
kertoo (Luuk.19:11-28).

Jerusalemiin rakennetaan kolmas 
temppeli, jossa Messiaan kirkka-
us asuu (Jes.2:1-4; Hes.40-48). 
Jerusalemin kimppuun hyökän-
neiden kansojen tähteet ja myös 
kaikki kansat virtaavat Jerusale-
miin kumartamaan Herraa Seba-
otia, viettämään lehtimajanjuhlaa 
ja saamaan Jumalan sanan ja Too-
ran opetusta uskoontulleen Israe-
lin pappiskansan toimesta. 

Siionin vuoresta tulee maapal-
lon korkein vuori, muut vuoret 
luhistuvat ja maapallo on melko 
tasaista paratiisivaltakuntaa kaut-
taaltaan, kuten Ilm.6, 16 ja monet 
muut Raamatun tekstit kertovat. 

Meitä kaikkia kutsutaan tuohon 
ihmeelliseen Messiaan kuningas-
kuntaan ja sen jälkeen koittavaan 
iankaikkiseen Jumalan kunin-
gaskuntaan uudessa taivaassa ja 
uudessa maassa, joka on Herran 
omien lopullinen koti (Ilm.21-22). 

Kannattaa ottaa uskossa Jeshua 
Messias vastaan Pelastajanaan 
ja Kuninkaanaan ja olla osallinen 
tuosta lopullisesta ihanasta tu-
levaisuudesta, joka Herran omia 
odottaa.

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