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MESSIAAN TULEMUKSEN MERKIT 

 osa V

ISRAEL
JUMALAN IHME

”Siinä missä Jumalan olemassaolo 
takasi muinoin Israelin olemassa-
olon, Israelin kansan yhä jatkuva 
olemassaolo on tänä päivänä tae 
Jumalan olemassaolosta.”
           Emil Fackenheim



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

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

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

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

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

Julistaen Riemuvuotta, joka on 
Messias itse. Vain Hänessä saam-
me takaisin perintömme, jonka 
menetimme Eedenin puutarhassa.
Hänessä on yovelin olemus.
(http://torah-art.net)

Markus Nurmesniemi
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Kuvittele seuraavaa: poikajoukko on löytä-
nyt jostain suurennuslasin, ja nyt se käyttää 
innokkaana sitä sytyttääkseen kohteensa tu-
leen. Se on muurahainen, leppäkerttu tai pa-
peripalanen. Joukko keskittää auringonsäteet 
kohteeseensa, ja pian sen joukosta nouseva 
hihkunta osoittaa kohteensa syttyneen tu-
leen.
Jos jollakulla on korva, se kuulkoon!
”Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja 
sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on 
kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja 
he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. 
He sanovat: ”Tulkaa, hävittäkäämme heidät 
olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää 
muisteta”. (Ps. 83: 3-5)
Kaikille niin kovin tuttu Sananpaikka, mutta 
moniko meistä todella pysähtyy miettimään 
näitä sanoja? Niitä lukuisia Raamatunpaikko-
ja, joissa Israelia uhataan hävityksellä? Näem-
mekö ajan merkit joiden keskellä elämme?
Oletko oikeasti pysähtynyt ajattelemaan sitä, 
että jo vuosikausia ovat Iranin uskonnolliset, 
valtiolliset ja armeijan johtajat julkisesti julis-
taneet Israelin tuhoa, vannoen että Israelin 
nimi ja maa pyyhitään lopullisesti pois maa-
ilmankartalta. Siis aivan suoraan psalmin 83 
mukaisesti.
Oletko oikeasti pysähtynyt ajattelemaan sitä, 
että Palestiinan valtion perustusasiakirjoihin 
on virallisesti kirjattu päämääräksi juutalais-
valtion ajaminen mereen? Se on siis virallinen 
julistus. Silti se ei hetkauta maailman valtioi-
ta. Nämä julistukset eivät saa medioissa min-
käänlaista tilaa. Ei rivin riviäkään. 
Myös länsimaiselle sivistyskulttuurille tämä 
rikollinen sodanlietsonta sopii. Länsimaat, 
mukaan lukien Suomi ja EU-maat, eivät rea-
goi siihen millään tavalla. Huoli öljyvirtojen 
jatkuvuudesta ja muut taloudelliset hyödyt 
sekä islamin pelko saavat länsimaat kumarta-
maan idän suuntaan. Hyvä julistetaan pahaksi 
ja paha hyväksi.
Missä on uutisointi niistä pitkälle yli 120 
000:sta Hizbollahin (ja Iranin) raketista, jotka 
odottavat Libanonin puolella laukaisuaan Is-
raelin kaupunkeihin? Missä on uutisointi Ira-
nilais-venäläisten yhteistyöjoukkojen hivut-
tautumisesta Syyrian alueella pohjois-Israelin 
tuntumaan?
Missä on uutisointi niistä terroritunneleista, 

joita Hizbollah, Hamas ja kumppanit kaivavat 
taukoamatta Israelin puolelle? Missä on uu-
tisointi siitä miten Hamas ohjaa ulkomaiset 
avustusrahavirrat aseistukseen Gazassa? Mis-
sä on uutisointi siitä miten Hamas ohjaa ja ki-
ristää palestiinalaissiviilejä provosoimaan jat-
kuvia yhteenottoja Israelin armeijan kanssa? 
Missä on uutisointi siitä kuinka valtiot, myös 
Suomi, rahoittaa Palestiinan vihakampanjaa, 
joka on verhottu viralliseksi opetussuunni-
telmaksi, joka koulukirjoissa nostaa marttyy-
riterroristit jalustalle ja opettaa lapset vihaa-
maan juutalaisia jo ensivuosistaan lähtien? 
Ja missä on uutisointi niistä tuhansista pales-
tiinalaisista ja arabeista, joita israelilaisyrityk-
set työllistävät? Ja missä on uutisointi siitä 
kuinka Israelin joukot hoitavat ja huoltavat 
Syyrian sisällissodassa haavoittuneita, osa-
puoliin katsomatta. Ja missä on uutisointi sii-
tä, kuinka Israelin joukot hoitavat ja huoltavat 
palestiinalaissiviilejä ja lapsia, joita Hamas 
ajaa etulinjaan rähinöimään keppien ja kivi-
en kanssa. Ja missä on uutisointi siitä kuinka 
Israelin armeija ilmoittaa poikkeuksetta aina 
etukäteen alueiden siviiliväestölle tulevista 
iskuistaan terroristijärjestöjen tukikohtiin?
Israel on ainoa Lähi-Idän demokratia, ja sillä 
on oikeus puolustaa itseään. Israelilla ei kui-
tenkaan ole tällä hetkellä yhtäkään maata 
koko maailmassa joka yksimielisesti seisoisi 
sen rinnalla. Luit oikein. Ei yhtäkään. Nekin 
maat, jotka osoittavat sympatiaa tai jonkun 
asteista tukea ovat sisäisesti ja syvästi kahtia-
jakautuneita mitä Israeliin suhtautumiseen 
tulee. 
Tämäkin on kaikki Jumalan Sanassa ilmoi-
tettu. Muun muassa profeetta  Sakarja on 
ennustanut, kuinka Herra tekee Jerusalemin 
juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille, ja 
kuinka kaikki maan kansakunnat kokoontuvat 
sitä vastaan. Saamme kuulla uutisista, kuinka 
YK:n kokouksissa kerta kerran jälkeen tuomi-
taan Israel ja Jerusalemin tunnustaminen sen 
pääkaupungiksi. Näin kansakunnat repivät 
pahoin itseään, ja kiskovat Herran tuomiota 
niskaansa. 
Eikä se jää pelkäksi kokoontumiseksi. Sakar-
ja kertoo, kuinka lopulta kaikki kansat pii-
rittävät vielä Juudaa ja Jerusalemia. Mutta 
me tiedämme, mikä kaiken lopputulema on. 
Messias  Jeshua asettaa jalkansa Öljymäelle, 

joka jakautuu kahtia. Elävä vesi alkaa virrata 
Jerusalemista. Maa Jerusalemista etelään 
muuttuu järistysten myötä tasangoksi ja Je-
rusalem nostetaan korkealle. (Sak. 14:4-11) 
Jerusalemista tulee maailman pääkaupunki ja 
Messias hallitsee sieltä käsin koko maailmaa. 
(Jes. 2:2-4, Miika 4:1-3). Kansat ja yksilöt tuo-
mitaan vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti, 
Jumalan ilmoittaman Sanan mukaisesti. Kan-
sakunnallisessa mielessä kaiken keskiössä on 
se, miten kansat ovat kohdelleet Jumalan sil-
mäterää Israelia.
Tätä aikaa kutsutaan tuhatvuotiseksi valta-
kunnaksi. Vasta sen jälkeen koittaa ikuinen 
ikuisuus. 
Mutta mitä me teemme sitä ennen? Mitä Kris-
tuksen Morsian tekee tässä ajassa? Onko se 
tehnyt tarpeeksi?
Ei todellakaan! Pikainen silmäys kirkkokuntiin 
ja seurakuntiin saa hätkähtämään. Israelia ei 
siunata enää sanoin ja teoin, sen puolesta ru-
koillaan enää pienryhmissä, eikä sen rinnalla 
uskalleta enää seistä julkisesti. Sanomattakin 
on selvää, että Israel ei ole mikään pyhimys-
valtio, jonka kaikki tekemiset ovat automaat-
tisesti oikein ja hyvät. Päinvastoin, sellaista 
valtiota ei tällä planeetalla ole olemassakaan. 
Israel, niin kuin kaikki kansakunnat, tarvitsee 
vahvasti aitoa ja elävää uskoa. Raamatulli-
nen idea on, että mitä enemmän Israel tulee 
siunatuksi, sen enemmän siunaukset valuvat 
myös kansakuntiin. 
Israelin puolesta pitää rukoilla ja toimia en-
tistä päättäväisemmin! Israelin Jumala ei ole 
koskaan hylännyt kansaansa, vaan on sen 
kanssa aina loppuun saakka.  Ja juuri tätä Ju-
mala odottaa myös meiltä Jeshuaan uskovilta. 
Se seisoo Jumalan Sanassakin. Jos et usko, 
niin ota Raamattu käteen ja kaiva se sieltä. 
Se kuka Israelia siunaa, tulee siunatuksi, ja 
kuka Israelia kiroaa, tulee Jumalan kiroamak-
si, ellei tämä tee kääntymystä (1: Moos. 12:2-
3).
Faktana on ja pysyy ikuisesti se, että Jeesus ja 
Israel kuuluvat erottamattomasti yhteen. Ju-
malan Poika ja Hänen pyhät kirjoitukset ovat 
tulleet maailmalle Israelin, Hänen esikoiskan-
sansa ja silmäteränsä kautta. 

Siunauksin,
Markus Nurmesniemi, päätoimittaja



Israelin uudelleen syntyminen
1900-luvun ihme
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Kirjoittanut: 
Tri John D. Garr

”Voiko kansakunta syntyä yhdes-
sä ainoassa päivässä?”, Jumala 
kysyi epäuskoiselta profeetta 
Jesajalta. 

Lähes jokaisesta on varmaan 
näyttänyt täysin mahdottomalta, 
että kun sionismi syntyi 1800-lu-
vun lopulla, kuluisi vain 50 vuotta 
ja Israelin valtio nousisi historian 
pölyistä loistamaan yhtenä maa-
ilman rauhaa rakastavimmista 
ja vauraimmista kansakunnista. 
Ja silti, historiansa kaksituhanti-
sen, suurimman ja kestävimmän 
diasporan jälkeen juutalaisvaltio 
syntyi 14. toukokuuta 1948, kun 
David Ben Gurion, maailman sio-
nistijärjestön johtaja, allekirjoitti 
ensimmäisenä Israelin valtion pe-
rustamisjulistuksen.

Ihmiskunnan historian suurin 
ihme on varmastikin se, että 
juutalaisvaltio on olemassa ja 
vahvistuu päivä päivältä kaikista 

niiden vihollisjoukkojen hellittä-
mättömistä pyrkimyksistä huo-
limatta, jotka ovat sitoutuneet 
tuhoamaan Israelin. Elämän ihme 
ilmestyi suoraan Holokaustin 
tuhkasta: koko maailman juuta-
laisväestö heräsi henkiin yhtenä 
miehenä ja julisti juutalaisvaltion 
syntyneeksi täsmälleen samalla 
maantieteellisellä paikalla, josta 
Jumala oli antanut lupauksen Ab-
rahamille 4000 vuotta aikaisem-
min.

Siitä lähtien olemme saaneet to-
distaa elämän ihmettä toisensa 
jälkeen nyky-Israelin olemassa-
olon 70-vuotistaipaleen aikana. 
Kuten David Ben Gurion sanoi 
kerran: ”Jos joku ei Israelissa usko 
ihmeisiin, hän ei ole realisti.”

Kun juutalaiset alkoivat esit-
tää perusteltuja vaatimuksiaan 
omaan valtioon ja omaan maa-
hansa noin 200 vuotta aikaisem-
min, näiden nuorten juutalaisten, 
jotka sittemmin liityivät sionisti-
liikkeeseen, into ja elinvoma oli-

vat varmasti Israelin ennalleen 
palauttamisen liikkeelle paneva 
voima. Juutalaiset ahkeroivat 
kiihkeästi ja herpaantumatta vaa-
timuksiensa toteutumisen puo-
lesta, vuosisatojen tulikasteen ja 
painostuksen kypsyttämä päät-
täväisyys joka solussaan. Teodor 
Herzlin johtamasta Sionistiliik-
keestä tuli vastustamaton voima-
tekijä maailmassa.

Noin 200 vuotta ennen tätä juu-
talaiset olivat alkaneet tehdä 
”alijan”, eli he ”nousivat ylös” 
Pyhään Maahan, jonka Jumala oli 
antanut heidän esi-isilleen lähes 
4000 vuotta aikaisemmin. Syn-
tyhetkestään lähtien Sionistiliike 
rohkaisi juutalaisia muuttamaan 
Palestiinaan. 

Kansainvälisessä juutalaisyhtei-
sössä alkoi tapahtua muita häm-
mästyttäviä ja jopa ihmeen kal-
taisia tapahtumia. Vuonna 1922 
Kansainliitto laati yksimielisesti 
Palestiinaa koskevan päätöslau-
selman, joka antoi valtuudet juu-

talaisvaltion  muodostamiselle Is-
raeliin koko Jordan-joesta länteen 
olevalle alueelle. Ihmiskunnan 
pirullisin murhenäytelmä, Holo-
kaust, jäädytti suurimman osan 
näistä pyrkimyksistä.

Mutta lopulta Saksa kukistui, ja 
pian sen jälkeen alkoi taas työ 
Israelin täydelliseksi ennalleen 
palauttamiseksi. Vasta perustettu 
YK otti Kansainliiton manttelin, ja 
29. marraskuuta 1947 se päätti 
Yleiskokouksessaan päätöslausel-
mallaan nro 181 tukea uudistetun 
Israelin valtion muodostamista. 
Heti tämän julistuksen jälkeen 
uuden juutalaisvaltion kimppuun 
hyökkäsi kaikilta suunnilta kanso-
ja, jotka pyrkivät tuhoamaan sen. 
Mutta Israelin puolustusvoimat 
pääsi voitolle vihollisista, ja niin 
Israelin maa oli vahvasti juutalais-
ten hallinnassa.

Naapurivaltiot jatkoivat Israelin 
takomista. Uhka ja jännitys kas-
voivat, kunnes Egyptin, Jorda-
nian, Syyrian ja muiden maiden 
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johtajien lausunnoista kävi sel-
väksi heidän tarkoituksensa, että 
pian syttyisi sota, joka häätäisi 
juutalaiset maastaan ja ajaisi hei-
dät Välimereen. Israelilla oli kui-
tenkin omat ajatuksensa.

Vaikka pakanakansat ovat yrittä-
neet karkottaa juutalaisen kansan 
heidän Luvatusta maastaan hel-
littämättä vuosisatojen ajan, juu-
talaisen kansan paloa ja kaipuuta 
maahansa ne eivät ole voineet 
sammuttaa, vaan kuolemaa uh-
maten he ovat halunneet palata 
esi-isiensä maahan, sillä he ovat 
ymmärtäneet, että tämä oli se 
Pyhä Maa, jonka Jumala Itse oli 
pyhittänyt ja antanut heille Sa-
nansa mukaan ”ikuisiksi ajoiksi”.

Ihmeellistä kyllä myös merkit-
tävä määrä kristittyjä tuki tätä 
vaatimusta palauttaa Israelin 
maa juutalaisille. 1500-luvulta 
lähtien Christian Restorations 
ajoi juutalaisten paluuta Israeliin 
ja juutalaisen Israelin valtion en-
nalleen asettamista. 1800-luvulle 
tultaessa näiden juutalaisvaltion 
perustamista puolustavien kris-
tittyjen määrä oli kasvanut niin 
lukumäärältään kuin vaikutusval-
laltaan muutamissa länsimaisis-
sa hallituksissa, mm Englanissa, 
USAssa ja Ranskassa. Heidät tun-
nettiin myöhemmin kristittyinä 
sionisteina sen jälkeen kun juuta-
lainen Sionistiliike oli muodostet-
tu 1900-luvun vaihteen tienoilla.

Jo kauan sitten kuolleelta näyttä-
nyt Israel heräisi eloon Holokaus-
tin tomusta ja tuhkista Luojan 
ihmeitä tekevän voiman nosta-
mana. Mark Lindsay kuvaa tätä 
ihmettä osuvasti: ”Pikemminkin 
uskonnollisin kuin mytologisin 
termein ilmaistuna, Israelin uu-
desti syntyminen oli ”kuolleista 
herääminen” Auschwitzissä ta-
pahtuneen juutalaisten ”ristiin-
naulitsemisen” jälkeen.”

Kaikkien silmissä täysin hävitetyl-
tä näyttänyt kansakunta nousisi 
jälleen 2000 vuotta kestäneestä 
kuolonunesta. Kauan sitten tu-
hotun israelilaisten armeijan kui-
vat luut heräisivät eloon. Tämä 
oli oleva paljon enemmän kuin, 
mitä Paul Johnson kuvasi Israelin 
”pujahtamiseksi olemassaoloon 

historian satunnaisesta ikkunas-
ta.” Kyse oli paljon, paljon enem-
mästä: se oli Jumalan vaikuttama 
ihme.

Kun Jumala kysyi profeetalta: 
”Voiko kansakunta syntyä yhdes-
sä päivässä?”, hän jatkoi huu-
dahduksen omaisella retorisella 
kysymyksellä: ”Kuka on koskaan 
kuullut sellaisesta?” Vastaus tuo-
hon kysymykseen oli kuitenkinn 
itsestään selvä, sillä Herra Ju-
mala sanoi heti: ”Siionhan tun-
si kipuja ja samalla jo synnytti 
lapsensa”(Jes.66: 8). 

Israelin uudelleen syntyminen ei 
kuitenkaann perustunut yksin-
omaan juutalaisen kansan kek-
seliäisyyteen tai voimaan. Ruach 
haKodeshin  tominta oli Israelin 
Jumalan pohjattoman uskollli-
suuden osoitus: ”Minäkö avaisin 
kohdun suun antamatta voimaa 
synnyttää?”, sanoo Herra… ”Rie-
muitse Jerusalem, iloitkaa hä-
nestä kaikki”… Sillä näin sanoo 
Herra: ”Sillä minä ohjaan hänen 
luokseen rauhan niin kuin virran, 
ja kansojen rikkauden kuin tulvi-
van joen” (Jes.66:9,10,12).  

Itse Jumala allekirjoitti Israe-
lin syntymätodistuksen taaten 
juutalaiselle kansalle oikeuden 

yhdistyä ja kansallisen itsemää-
räämisoikeuden, eikä Jumala ole 
allekirjoittanut koskaan – eikä 
tule koskaan allekirjoittamaan 
– Israelin kuolintodistusta. Hän, 
joka toimi kätilönä, ja joka syn-
nytti Israelin, on ollut aina - ja on 
aina oleva - Israelin suojelija ja 
kannattelija.

Ja vaikka Israel näytti olevan his-
torian haudassa 2000 vuoden 
ajan, Israel oli heräävä henkiin 
ylösnousemuksessa aivan niin 
kuin Hesekiel oli nähnyt profee-
tallisessa näyssään kuivista luista, 
joihin tuli elämä. 

Useimmat juutalaiset olivat var-
maankin tulkinneet profeetan 
ennustuksen: ”Luumme ovat 
kuivuneet ja toivomme on men-
nyt, me olemme hukassa” (Hes. 
37:11). Kauan sitten voitetun 
armeijan jäännöksistä, toivotto-
malta näyttävästä, luita täynnä 
olevasta erämaasta oli tuleva 
ylösnousemuksen ja ennalleen 
asettamisen ihmeen paikka. Ju-
mala oli luvannut: ”Katso, minä 
avaan teidän hautanne ja nostan 
teidät ylös haudoistanne, kan-
sani, ja minä tuon teidät Israelin 
maahan”( Hes.37:12).  
Jumala oli kutsuva kansansa maa-
ilman neljästä äärestä ja tuova 

heidät pois maanpakolaisuu-
desta heidän omaan maahansa. 
”Minä sanon pohjoiselle `Anna 
tänne ja etelälle ´Älä estä. Tuo 
poikani kaukaa ja tyttäreni maan 
ääristä”(Jes.43:6)).  
Kuolleet luut heräisivät todellakin 
eloon ja nousisivat ”mahtavana 
armeijana”.

Niin kuin Jon Levenson on sano-
nut:  ”Maahan poljetun ja epätoi-
voisen kansan henkiin herättämi-
nen noudattaa  selvästikin samaa 
kaavaa kuin heidän muinainen 
syntymänsä kansaksi: vastoin 
kaikkia historiallisia ja luonnollli-
sia odotuksia!”

Julistukset ja Itsenäisyys

John Stuart Mill tiivistää sosiolo-
gian ja politiikan perusperiaatteet 
seuraavasti: ”Osan ihmiskunnasta 
voi sanoa muodostavan Kansa-
kunnan, jos heitä yhdistää toisiin-
sa yhteiset sympatiat, jollaisia ei 
ole olemassa heidän ja muiden 
välillä, ja joiden ansiosta he te-
kevät yhteistyötä keskenään mie-
luummin kuin muiden ihmisten 
kanssa, ja jotka haluavat yhteisen 
hallinnon, jonka muodostavat he 
itse tai jotkut heistä, eivätkä ket-
kään toiset.”

Nämä periaatteet, jotka olivat 
ominaisia muinaisille israelilaisl-
le ja heidän jälkeläisilleen kautta 
vuosisatojen, olivat ominaisia 
myös 1900-luvun juutalaisille. 
Heinäkuun 24. päivänä vuonna 
1922 tehty Kansainliiton Pales-
tiinaa koskeva päätös oli annettu 
mandaattina Brittihallituksen täy-
täntöön pantavaksi.

Täytäntöönpano oli viivästynyt, 
mutta oli nyt vihdoin toteutu-
massa. ”Juutalainen kansa oli 
kypsä itsenäisyyteen, sillä, toi-
sin kuin mandaatin alussa, he 
olivat nyt kykeneviä tulemaan 
toimeen yksin ja toteuttamaan 
itsehalllinnon… mikä oli ainoa 
edellytys mandaatin päättymi-
selle Kansainliiton artiklan nro 22 
mukaan, jonka olennainen osa 
koski Palestiinan mandaattia (Ho-
ward Grief). Tekosyystä, jota Bri-
tannia oli käyttänyt jatkaessaan 
koko Palestiinan hallitsemista ja 
evätessään juutalaiselta kansalta 

4

Merkittäviä suuntaviittoja Ben Tal -vuoren huipulla Golanilla, Cafe 
Ananin edustalla. Kuva: Markus Nurmesniemi
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itsemääräämisoikeuden, oli tul-
lut kiistanalainen, sillä tuohon ai-
kaan, ”Kansainliiton tai Brittihal-
linnon muodollista suostumusta 
ei tarvittu, koska itsenäisyyden 
julistaminen ei ollut ”muutos” 
mandaatin ehtoihin, vaan sen 
olemassaolon ja tarkoituksen to-
teutuminen (Grief).”

Ei siis olisi pitänyt olla mikään yl-
lätys, että jotain todella hengellis-
tä ja profetaalista oli tapahtumas-
sa Pyhällä Maalla.  Brittihallinto 
Palestiinassa oli päättynyt, kun 
Britannia oli ilmoittanut YK:lle 
vuonna 1947 aikeistaan lopettaa 
Kansainliiton Palestiinaa koske-
van mandaatin hoito. 

Marraskuun 29. päivänä 1947 YK 
hyväksyi Päätöksen 181, johon 
kuului sen suunnitelma Palestii-
nan mandaattialueen jaosta kah-
teen itsenäiseen valtioon, arabi-
valtioon ja juutalaisvaltioon. 

Välittömästi sitä päivää seuran-
neena päivänä, jona YK hyväksyi 
päätöksensä arabivaltion perus-
tamisesta Transjordaniaan ja juu-
talaisvaltion perustamisesta Juu-
deaan, Samariaan ja Galileaan, 
arabit vastustivat YK:n päätöstä 
ja nousivat kapinaan. Kun juuta-
laiset voittivat arabit, Jordanian 
armeija teki vastahyökkäyksen ja 
valtasi Jordan-joesta länteen ole-
van maa-alueen, johon kuuluivat 
alueet Jerusalemissa ja sen ym-
pärillä. 

Silloin Jordanian kuningas Abdul-
lah toi 2000 uskollista arabia 
Länsirannalle, pannen näin alulle 
myytin palestiinalaisesta Länsi-
rannasta.

Abdullah pyrki pitämään tiukasti 
hallinnassaan oman kuningas-
kuntansa estämällä palestiinalais-
valtion syntymisen Jordan-joen 
itäpuolelle, jonne se oli määrätty 
perustettavaksi kansojen yhtei-
sön päätöksellä (Kansainliitto) 
noin 26 vuotta aikaisemmin.

Naapureittensa sotaisuudesta 
huolimatta Israelin valtio syntyi, 
ja vihdoin toukokuun 14. päivänä 
1948, kun Brittimandaatti oli um-
peutunut keskiyöllä, David Ben 

Gurion allekirjoitti ensimmäise-
nä Israelin itsenäisyysjulistuksen 
ja lausui sitten virallisesti Israelin 
valtion perustamisjulistuksen, 
jossa sanottiin, mm: 
”Eretz Israel oli juutalaisen 
kansan syntymäpaikka. Täällä 
muotoutui heidän hengellinen, 
uskonnollinen ja poliittinen iden-
titeettinsä. Täällä heistä tuli en-
simmäisen kerran valtio, täällä he 
loivat kansallisen ja universaalin 
merkityksen omaavat kulttuuri-
set arvot ja antoivat maailmalle 
Kirjojen Kirjan.”

Jouduttuaan pakosta maanpa-
koon maastaan kansa pysyi sille 
uskollisena hajaannuksensa ajan 
eikä lakannut koskaan rukoile-
masta ja toivomasta paluutaan 
sinne ja poliittisen vapautensa 
ennalleen palauttamista siellä.

Tämän historiallisen ja perimäs-
sään kantamansa kiintymyksen 
pakottamana juutalaiset pyrkivät 
sukupolvi sukupolvelta asettau-
tumaan uudelleen entiseen koti-
maahansa.  Viime vuosikymmeni-
nä heitä on palannut joukoittain. 

Uudisraivaajia, mapilim (maa-
hanmuuttajia, jotka tulevat Eretz-
Israeliin rajoittavasta lainsäädän-
nöstä piittaamatta) ja puolustajia; 
he ovat saaneet erämaan kukki-
maan, he ovat herättäneet hen-
kiin heprean kielen, rakentaneet 
kyliä ja kaupunkeja ja luoneet 
menestyvän yhteisön, joka vas-
taa omasta taloudestaan ja kult-
tuuristaan; he rakastavat rauhaa, 
mutta osaavat puolustaa itseään, 
he tuovat edistyksen siunaukset 
koko maan asukkaille ja pyrkivät 
kohti itsenäistä kansakuntaa.

”Me, kansamme neuvoston jä-
senet, Eretz-Israelin juutalaisen 
yhteisön ja Sionistiliikkeen edus-
tajat, olemme kokoontuneet tän-
ne päivänä, jolloin Brittimandaat-
ti Erets-Israelissa on päättynyt, ja 
luonnollisen ja historiallisen oi-
keutemme nojalla ja YK:n Yleisko-
kouksen päätöksen voimalla me 
julistamme täten juutalaisvaltion 
perustamisen Eretz-Israeliin, ja 
se tunnettakoon nimellä Israelin 
valtio… Me panemme luotta-
muksemme ”Israelin Kallioon” ja 

vahvistamme nimellämme tämän 
julistuksen Väliaikaisen Valtio-
neuvoston istunnossa, kotimaan 
kamaralla, Tel-Avivin kaupungis-
sa, tänä Sapatin iltana, viides päi-
vä Iyar-kuuta, 5708” (14.5.1948) 
(The official Gazette, No1).

Muutama minuutti Ben Gurionin 
historiallisesta Israelin valtioksi 
julistamisesta USA:n presidentti 
Harry Truman ”hylkäsi Ulkomi-
nisteriönsä ohjeet ja teki USA:sta 
ensimmäisen maan, joka tunnusti 
uuden valtion. 

Tämäkin oli osoitus siitä, miten 
Jumala ohjaa maailman tapah-
tumia, sillä Truman oli baptisti, 
joka ”uskoi, että juutalaisilla ja 
Pyhällä Maalla oli selvät roolinsa 
Jumalan suunnitelmassa. Ja nii-
den suurten kärsimysten vuoksi, 
jotka juutalaiset olivat joutuneet 
kokemaan 2000 vuotta kestäneen 
hajaannuksensa aikana, hän sa-
mastui syvästi juutalaisten ha-
luun päästä kotiin, etenkin Holo-
kaustin jälkimainingeissa” (Mark 
Amstutz). 

Se, että Truman pystyi torjumaan 
selvästikin antisemitistisen Ul-
koministeriön vastustuksen, to-
distaa hänen henkilökohtaisen 
vakaumuksensa vahvuudesta, 
mutta myös Jumalan kaitselmuk-
sesta, joka asetti oikean henkilön 
juuri oikeaan aikaan tekemään oi-
kean teon ja tunnustamaan Israe-
lin, sillä kun USA oli tunnustanut 
Israelin, muun maailman hyväk-
syntä oli itsestään selvä.

Tuona päivänä toteutui se, mikä 
oli alkanut 50 vuotta aikaisem-
min, kun ensimmäiset sionistit 
olivat pyhän maan rakkautensa 
innoittamina alkaneet työsken-
nellä juutalaisvaltion uudelleen 
luomiseksi. Vuosisatoja kestänyt 
yksittäisten juutalaisten kamppai-
lu, taistelu alijasta Israelin maa-
han, siellä asuminen, sieltä maan 
ostaminen ja jatkuva rukoilemi-
nen, että Jumala täyttäisi jonain 
päivänä täydellisesti heidän esi-
isilleen antamansa lupauksen, sai 
vihdoin täyttymyksensä.

Vastoin kaikkia odotuksia juuta-
laiset olivat alkaneet palata Raa-

matun maahan. Aluksi se oli ollut 
vain pieni puro, sitten joki ja sit-
ten tulviva virta. Juutalaiset olivat 
palaamassa kotiin 1900 vuoden 
maanpakolaisuudesta. 

Legendaksi muodostunut käsite 
vaeltavasta juutalaisesta ei enää 
pitänyt paikkaansa: juutalaiset 
olivat nyt palaamassa kotiin. He 
eivät olisi enää jossain kaukaises-
sa maankolkassa vieraalla maalla, 
jonka muut kansat olisivat osoit-
taneet heille. He olivat kotona 
maassa, jonka heidän Jumalansa, 
maailmankaikkeuden Jumala, oli 
sitoutunut antamaan heille ikui-
sen, peruuttamattoman liittonsa 
nojalla, jonka Hän oli tehnyt Ab-
rahamin kanssa 4000 vuotta ai-
kaisemmin!

Heti kun Israel oli syntynyt uu-
delleen kansakuntana, sen kimp-
puun hyökkäsivät muslimi- ja 
arabivaltiot , jotka olivat tehneet 
kaikkensa tuhotakseen juutalais-
valtion jo ennen sen syntymää, ja 
nyt ne pyrkivät tappamaan keh-
toonsa vastasyntyneen. 

Ne olivat jyrkästi päättäneet tu-
hota ikuisiksi ajoiksi sen mikä 
näin odottamatta ja kuin itses-
tään oli herännyt elämään heidän 
keskellään. Niinpä sitten Israelin 
itsenäisyysjulistuksen allekirjoit-
tamista ja Israelin valtion virallista 
julistamista seuranneena päivänä 
usea arabivaltio – Egypti, Trans-
jordania (nykyinen Jordania), 
Syyria, Irak, Jemen, Saudi-Arabia 
ja Libanon – sekä Arabien Vapau-
tusarmeija hyökkäsivät Israeliin 
silminnähtävällä ylivoimalla, joka 
murskaisi helposti vastasynty-
neen juutalaisvaltion ja hävittäisi 
juutalaiset kerta kaikkiaan Israe-
lin maasta. 

Arabijoukot aloittivat hyökkäyk-
sen täyttääkseen Arabien Korke-
an Neuvoston ennen toista maa-
ilmansotaa antaman lupauksen: 
”Kun englantilaiset irrottavat ot-
teensa tästä maasta, me heitäm-
me ja ajamme kaikki juutalaiset 
vauhkoontuneen eläimen lailla 
mereen!” (Mallman & Cüppers, 
Nazi Palestine)
Mutta arabivaltiot saivat huo-
mata, että israelilaiset löivät 
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hyökkääjänsä, islamistiset valtiot 
torjuttiin ja aseleposopimus alle-
kirjoitettiin, ja vihollisuudet lak-
kasivat – ainakin  hetkeksi.

Holokaustin tuhkista henkiin
herännyt juutalainen valtio

Holokaustin ja Israelin valtion 
syntymällä ei ole suoraa aineel-
lista eikä hengellistä yhteyttä. 
Holokaust ei ollut joku kosminen 
hinta, joka juutalaisten täytyi 
maksaa Israelin valtion uudelleen 
syntymisestä. ”Israelin valtio ei 
ole mikään hyvitys. Olisi Jumalan 
pilkkaa pitää sitä korvauksena”, 
Abraham Heschel sanoo. 
Ei Holokaust ollut mikään rangais-
tus, jonka juutalaiskansa joutui 
kärsimään jonkun tekemänsä pa-
han tai synnin tähden. Hirviömäi-
nen ja ennenkokematon pahuus 
nousi kokonaan natsien ja heidän 
antisemitististen työtovereitten-
sa sydämistä Euroopassa. 

Holokaust oli Hitleriin ja hänen 
tukimiehiinsä personifioituneen 
pahan juutalaisiin täysin syyttä 
kohdistama hirmuteko. Holo-
kaust ei jouduttanut Israelin val-
tion perustamista, sillä poliittinen 
ja käytännöllinen valmistelutyö 
Israelin valtion muodostamisel-
le oli jo tehty: valmistelutyön oli 
tehnyt jatkuva juutalaisten alija, 
joka alkoi merkittävästi 1800-lu-
vulla, ja Balfourin julistus ja Kan-
sainliiton päätös Palestiinasta 

1900-luvun alussa.

Holokaustin jälkeinen juutalais-
ten olemassaolon ihme on muis-
tutus juutalaisen kansan lannis-
tumattomasta tahdosta elää ja 
menestyä. Siksi Elie Wiesel väit-
tää, että kaikki yritykset linkittää 
toisiinsa Holokaust ja uudelleen 
syntynyt Israel vähentävät niiden 
molempien merkitystä, koska ne 
ovat kaksi toisistaan riippumaton-
ta mysteeriä.

Mutta samalla Israelin maassa 
asuville juutalaisille ”kuoleman/
uudelleensyntymisen Holokaust- 
Israel -teemasta” tuli juutalaisen 
siviiliuskonnon keskeinen dogmi, 
sanoo Byron Sherwin.

Aika yllättävästi hän myös väittää, 
että ”tämä selvästi kristillinen 
kuoleman ja kuolleista heräämi-
sen, kuoleman ja pelastuksen 
teema, osoitti kiistattoman yhtey-
den Holokaustin ja Israelin valtion 
välillä”.

Irving Greenberg puolestaan sa-
noo osuvasti, että ”Holokaustin 
sanoma on, että voimattomuus 
on moraalitonta, koska se on ris-
tiriidassa eloonjäämisen kanssa.” 
Hän on sanonut myös, että ”Isra-
elin valtion olemassaolo on vah-
vistus jatkuvan Jumalaan uskomi-
sen merkityksestä ja muodostaa 
lunastavan teon, joka vetää ver-
toja suurelle katastrofille.”

Kun ajattelemme uskomattoman 
suurta juutalaisuhrien määrää 
Holokaustin aikana, meidän on 
pakko nähdä Israelin valtion uu-
delleen syntyminen Jumalan 
suvereenina henkiin herättämis-
tekona, kun Hän palauttaa ennal-
leen valtion ja tuo sen kansan ta-
kaisin muinaiseen kotimaahansa. 

Emmanuel Lévinas oli aivan oi-
keassa sanoessaan, että  ”Shoa, 
Holokaust, luo uudelleen yhte-
yden - joka tähän asti on ollut 
käsittämättömällä tavalla kätket-
tynä -  nykypäivän Israelin ja Raa-
matun Israelin välille.”  

Abraham Heschel koki Israelin 
valtion uudelleen syntymisen 
tekevän Pyhän Maan yhä py-
hemmäksi: ”Mikään teko ei vedä 
pyhyydessä vertoja ihmishengen 
pelastamiselle. Pyhä Maa, tarjot-
tuaan turvasataman yli kahdelle 
miljoonalle juutalaiselle, ...on 
saavuttanut uuden pyhyyden as-
teen.”

Holokaust herätti Länsi-Euroo-
pan maiden ja USAn kansallisen 
omantunnon: he havahtuivat 
näkemään sydämessään piile-
vän syvän halveksunnan, jota he 
tunsivat sekä juutalaisia kohtaan 
että heidän oikeuttaan kohtaan 
omistaa oma juutalaisvaltio esi-
isiensä maalla. Samoin sai kristil-
linen kirkko tuntea Pyhän Hengen 
vastaansanomatonta ja ikuista to-

tuutta julistavien naulojen lävis-
tävän sen yhteisen omantunnon 
(Saarn.12:11).  
Kirkkoa oli hallinnut vuosisadat 
viheliäisen pahuuden pimeys 
kaikessa sen suhtautumisessa 
juutalaisiin ja heidän luovutta-
mattomaan oikeuteensa omaan 
kotimaahan. Kaikkien kristittyjen 
olisi pitänyt olla syvästi murheis-
saan niiden olosuhteiden vuoksi, 
joissa juutalaiset, jotka uskoivat 
samaan Jumalaan, jota seurakun-
ta rukoili, alistettiin armottomaan 
ja systemaattiseen vainoon, kidu-
tukseen ja kuolemaan. 

Sen sijaan suurin osa kristityistä 
oli tilassa, jonka Paavali oli pan-
nut merkille monien ihmisten 
elämässä, joiden aikeet juutalai-
sia vastaan eivät olleet läheskään 
niin pahat kuin monien myöhem-
min eläneiden sukupolvien: ”[he] 
seuraavat eksyttäviä henkiä ja rii-
vaajien oppeja, tekopyhien valeh-
telijoiden vaikutuksesta, joiden 
omatunto on merkitty poltinrau-
dalla” (1 Tim.4:1,2).

Viheliäisen pahuuden ja perver-
sion poltinrauta oli jättänyt kris-
tinkunnan omaantuntoon vuosi-
satojen mittaisen syvän ja leveän 
arven, niin että kaikista aikomuk-
sistaan ja pyrkimyksistään huoli-
matta heillä oli vain vähän tai ei 
lainkaan omaatuntoa, kun puhe 
oli juutalaisista ja heidän ahdin-
gostaan. Silloin tällöin nousi joku 

Autio näky Kuolleellamerellä Kalian rannalla. Kuva: Markus Nurmesniemi



7

yksittäinen kristitty ääni, joka 
tuomitsi yritykset vahingoittaa 
juutalaisia ja joka kannusti kris-
tittyjä säälimään juutalaisia hei-
dän ahdingossaan ja tukemaan 
juutalaisten oikeutta elämään ja 
vapauteen.  
Mutta yleisesti ottaen sekä viralli-
nen kirkko että yksityiset kristityt 
olivat niin vuosikausia kestäneen 
supersessionismiharhaopin ja 
juutalaishalveksunnan paadut-
tamia, että he menivät mukaan 
täysin ei-kristilliseen toimintaan 
tai pysyivät hiljaa niin suuren pa-
huuden edessä, eikä kumpikaan 
käytös sovi ihmiselle, joka ottaa 
Jeshuan opetukset tosissaan.

Euroopan maiden yhteinen oma-
tunto, ja myös USAn, oli huonom-
massa kunnossa kuin seurakun-
nan omatunto. Ehkä tarvittiin 
jotain yhtä valtavaa kuin Holo-
kaust saamaan nuo kansakunnat 
vakuuttuneiksi omasta ylimieli-
syydestään ja halveksunnastaan 
juutalaisia kohtaan ja näkemään, 
että heidän täytyi antaa Valitulle 
Kansalle hyvitys tunnustamalla 
heidän oikeutensa omaan valti-
oon ja kotimaahan. 
Jumala ei pannut Holokaustia 
juutalaisten kärsittäväksi taipu-
mattomuuden ja epäuskon vuoksi 

niinkuin jotkut kristityt arvelivat, 
eikä Hän sallinut Israelin valtion 
perustamista korvaukseksi Holo-
kaustista. 
”Holokaustista ei voi puristaa 
esiin pelastusta”, sanoo Michael 
Wyschogrod. ”Jos Holokaustin 
jälkeen on toivoa, se johtuu siitä, 
että niille, jotka uskovat, profeet-
tojen äänet puhuvat kovemmin 
kuin Hitler puhui, ja koska Juma-
lan antama lupaus  pyyhkäisee 
krematorioiden ylitse ja vaientaa 
Auschwitzin äänen” (Abraham´s 
Promise). 

Holokaust oli yksinomaan vail-
la omaatuntoa olevien ihmisten 
sydämiin asettuneen täydellisen 
pahuuden aikaansaannosta.  Ja 
mitä Jumala teki: Hän johdatteli 
Holokaustia edeltävät ja sitä seu-
raavat tapahtumat niin, että Isra-
elin valtio syntyi uudelleen Luvat-
tuun Maahan, ja hän teki tyhjäksi 
natsien aikoman koko juutalaisen 
kansan surman ja antoi vauhtia 
heidän päätökselleen täyttää Emil 
Fackenheimin 614. käsky, jonka 
hän sanoi kieltävän juutalaisia an-
tamasta Hitlerille kuolemanjälkei-
siä voittoja (To Mend The World). 

Noista ajoista lähtien huuto ”Ei 
enää koskaan!” on kaikunut Is-

raelin maassa ja kiirinyt ympäri 
maailmaa asuvien juutalaisten 
sydämiin.

”Ikuisiksi ajoiksi” luvatun maan 
sopimuksen uusiminen
 
Jos maailman kristillinen seura-
kunta olisi uskonut oikeaasti Raa-
mattuun, johon se väitti uskonsa 
perustuvan, se olisi tiennyt, että 
sen olisi pitänyt antaa ehdoton 
tukensa Israelin valtion perusta-
miselle, sillä sen käyttämän Raa-
matun ydinsanomaan on kudottu 
Jumalan peruuttamaton sitou-
mus, että tämä maa annettaisiin 
Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jäl-
keläisille ikuisiksi ajoiksi. Jumala 
luovutti Abrahamille tämän maan 
vailla rajoituksia. 

Koskaan ei tulisi aikaa, jolloin 
maan omistusoikeus peruttai-
siin tai siihen tehtäisiin ehtoja, 
eikä vastaomistuksen lakia  voi 
soveltaa (vastaomistuksen laki= 
ns valtaajan lakia ei voi soveltaa 
Israeliin, sillä he eivät jätttäneet 
koskaan vapaaehtoisesti maataan 
heitteille). 
Jumalan liitto Abrahamin kans-
sa siihen liityvine maaomistuk-
sineen oli yksipuolinen. Jumala 
vain sanoi: ”Minä annan sinulle 

tämän maan”, eikä siinä ole ”jos-
sia” eikä ”muttia”. Jumala sanoi, 
että maa saattaa joskus itse asias-
sa ”oksentaa” israelilaiset, kun he 
ovat tottelemattomia ja palvovat 
epäjumalia (3Moos.18:26-30), 
mutta hän vakuutti jatkuvas-
ti kansalleen, että heidän omis-
tusoikeuttaan maahan ei voida 
koskaan mitätöidä eikä peruuttaa 
(40), koska se perustuu Jumalan 
omaan uskollisuuteen eikä israe-
lilaisten suorituksiin.

Abrahamin ajoista lähtien hep-
realaisilla, israelilaisilla ja juuta-
laisella kansalla on ollut käsittä-
mättömän kiinteä side Israelin 
maahan. Silloin kun heidät on 
ajettu maasta maanpakoon, he 
ovat huutaneet sielujensa syvyy-
destä  Jumalaa palauttamaan hei-
dät pyhälle paikalleen. Ja koska 
he olivat täysin varmoja siitä, että 
maata koskevaa lauseketta hei-
dän peruuttamattomassa liitos-
saan ei voisi pyyhkiä pois, he ei-
vät epäilleet koskaan, etteivätkö 
he tai heidän jälkeläisensä palaisi 
Luvattuun Maahan ja etteikö maa 
palautuisi heidän omistukseensa. 
Sehän oli väistämätön tosiasia.

Ei ihme, että Emil Fackenheim luki 
Heprealaisen Raamatun voiman 

Am Israel Chai, Israel elää. Sankarivainajien kunniataulut Golanilla, Kyynelten laakson taistelupaikalla. Kuva: Markus Nurmesniemi
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ja auktoriteetin ansioksi Israelin 
kansan paluun Israelin maahan ja 
Israelin valtioon: ”Meidän täytyy 
kysyä, onko tapahtunut koskaan, 
että 2000 vuoden jälkeen joku 
kansa palaa juurilleen, kieleensä, 
valtioonsa, maahansa. Ilman Kir-
jaa – tätä Kirjaa – tällainen paluu 
ei olisi voinut toteutua. Kaikki 
moninaiset uskonnollis-maalliset 
tahot ovat yhtä hämmästyneitä. 
Tämä yhteinen kokemus mahdol-
listaa siteen koko Israelin ja Too-
ran välillä.” 

Fackenheim tiivistää ajatuksensa 
tähän hätkähdyttävään ja haas-
tavaan julistukseen: ”Siinä missä 
Jumalan olemassaolo takasi mui-
noin Israelin olemassaolon, Israe-
lin kansan yhä jatkuva olemassa-
olo on tänä päivänä tae Jumalan 
olemassaolosta.”

Ihme Ihmeen jälkeen: 
Israelilainen todellisuus

Historian hämmästyttävimpiä 
ihmeitä on se, että juutalainen 
valtio on olemassa ja vahvistuu 
päivä päivältä, vaikka heitä pii-
rittää hellittämättä suuri parvi 
vihollisia, jotka ovat sitoutuneet 
tuhoamaan sen, mitä Jumala ja 
juutalainen kansa ovat tehneet. 
Holokaustin tuhkista syntyi elä-
män ihme, maailman juutalaisten 
yhteisen ruumiin ylösnousemi-
nen ja juutalaisen valtion synty-
män julistus täsmälleen samalla 
maantieteellisellä paikalla, jossa 

Jumala antoi lupauksensa Abra-
hamille 4000 vuotta aikaisemmin.  
Ihme ihmeen perästä on tapahtu-
nut nyky-Israelin 70-vuotisen ole-
massaolon aikana. Niin kuin Da-
vid Ben Gurion sanoi kerran: ”Jos 
joku ei Israelissa usko ihmeisiin, 
hän ei ole realisti.”

George Steinerin sanoin, Israel on 
itsessään ” välttämätön ihme… 
Sen syntyminen, sen säilyminen 
kaikista sotilaallisista ja geopo-
liittisista uhista huolimatta ja sen 
yhteiskunnalliset saavutukset uh-
maavat järjellisiä odotuksia.” 

Juutalaisen kansan hengissä säi-
lyminen on ihme. Juutalaisen 
valtion olemassaolo on vielä suu-
rempi ihme. Karl Barth huudahti, 
että ”kun näkee juutalaisten pa-
laavan muinaiseen kotimaahan-
sa, on kuin näkisi vanhan kartan 
muuttuvan äkkiä elämää kuhise-
vaksi, eteenpäin rientäväksi kan-
sakunnaksi ja kansaksi, yhtä aikaa 
muinaiseksi ja nykyiseksi.” 

Ei ole olemassa suurempaa elä-
vää todistusta Jumalan olemas-
sa olosta kuin hänen suunnaton 
uskollisuutensa juutalaisen kan-
san kanssa tekemälleen liitolle 
(R.H.Bell). Jos joku kyselee, onko 
Jumalaa vai eikö ole, hänen tar-
vitsee vain katsoa juutalaisvalti-
ota ja juutalaista kansaa saadak-
seen vääjäämättömän todisteen 
Jumalan olemassa olosta. Sekä 
juutalainen kansa että juutalai-

nen valtio ovat eläviä todisteita 
Jumalan äärettömästä uskollisuu-
desta ja luotettavuudesta, Juma-
lan, ”valojen Isän”, jonka luona 
ei ole muutosta eikä varjoakaan 
vaihtelusta”(Jaak.1:17). 

Valloitetut kansat sulautuvat 
yleensä heitä ympäröivään yh-
teiskuntaan, mutta juutalainen 
kansa ja heidän maansa ovat säi-
lyttäneet oman identiteettinsä 
niin yksilöinä kuin kansakuntana 
maailman kartalla. ”Maailman 
historian valossa juutalaista rotua 
ei olisi enää pitänyt olla olemassa 
Jerusalemin vuonna 70 tapahtu-
neen hävityksen jälkeen” (Karl 
Barth), mutta vastoin kaikkia to-
dennäköisyyksiä, Am Israel Chai! 
Israelin kansa elää!

Juutalaisen kansan henkiin herää-
minen kuolemasta, jonka Holo-
kaust tuotti kuudelle miljoonalle 
juutalaiskansan maailmanlaajui-
sen perheen jäsenelle, on ollut 
äärimmäinen ilmaus israelilaises-
ta lunastuksen ja ennalleen aset-
tamisen näystä.

Joseph Soloveitchik vastasi va-
kuuttavalla tavalla Holokaustin 
jälkeiseen väitteeseen, että kuo-
lemanleirit olivat todiste siitä, 
ettei Jumalaa ole. Hän sanoi: 
”Uudelleen syntynyt Israelin 
valtio on vahva todiste Jumalan 
olemassaolosta ja Hänen katkea-
mattomasta rakkaussuhteestaan 
juutalaiseen kansaan”.

Jon Levenson mainitsee Juma-
lan Israelia kohtaan tunteman 
rakkauden vaikutuksista: ”Ehkä 
kaikkein luonteenomaisinta 
muinaiselle israelilaiselle näylle 
lunastuksesta on uuteen kukois-
tukseen puhkeava hedelmällisyys 
ja uusi elämä – hedelmällisyys 
siellä, missä on ollut hedelmät-
tömyyttä, elämää siellä, missä on 
ollut kuolemaa”. 

Israelin valtion uudelleen synty-
minen lähes 2000 vuoden hiljai-
suuden jälkeen on todistus juu-
talaisten Jumalan ehdottomasta 
uskollisuudesta ja luotettavuu-
desta. Raamatun Jumala, joka 
loi koko maailmankaikkeuden 
tyhjästä, ex nihilo, osoitti kaikki-
valtiutensa, kun hän loi Israelin 
kansan ex nihilo, käytännöllisesti 
katsoen tyhjästä, ja tämä todistaa 
hänestä, joka pitää elämää ja kuo-
lemaa kädessään (1Sam.2:6), joka 
ylentää ja joka alentaa (Ps.75:8), 
ja joka on luvannut, että hänen 
valittu kansansa on pysyvä ikui-
sesti (2 Sam.7:25-26), ei ainoas-
taan huolehtimalla elävistä vaan 
myös olemalla uskollinen niille, 
jotka nukkuvat maan tomussa, 
ja antamalla uskollisesti elämän 
kuolleille (Amida-siunauksesta).

© Restore! Kaikki oikeudet pidä-
tetään. Lupa kirjoituksen käyttä-
miseen on saatu kirjoittajalta.
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Jerusalem! Suuren Kuninkaan 
kaupunki, paikka, jonka Jumala 
valitsi nimensä paikaksi. Jerusa-
lem! Maapallon maantieteellinen 
keskus, maailman historian ja tu-
levaisuuden kulminoitumispiste. 
Koko maanpiirin ilo, jo sen nimen 
mainitseminen herättää iloa ja 
kunnioitusta kaikissa, jotka ra-
kastavat ja kunnoittavat JHVH:ta, 
ikuista taivaan ja maan Jumalaa, 
niin Tooraa noudattavissa juuta-
laisissa kuin Raamattuun uskovis-
sa kristityissä. Jerusalem! Rauhan 
kaupunki, kaupunki, jonka puo-
lesta on rukoiltu eniten ihmis-
kunnan historian aikana; tuhan-
net, jopa miljoonat juutalaiset 
ja kristityt rukoilevat sille rauhaa 
ja noudattavat näin Jumalan sel-
vää kehotusta Psalmissa 122:6. 
Jerusalem! Pyhäksi kaupungiksi 
kutsuttu, koska Jerusalem on py-
hää maata kolmelle maailman 
suurelle uskonnolle, maata, jossa 
kivetkin huutavat todistustaan 

siitä, miten Jumala on toiminut 
kansansa kohtaloissa yli kolmen 
vuosituhannen aikana. Jerusa-
lem! Raamatun kaupunki, josta 
Jumalan Sana lähtee (Jesaja 2:3), 
ja jonka nimi mainitaan Raama-
tussa 800 kertaa. 

Rauhan kaupunki, jolla on
väkivaltainen menneisyys

Nimi Jerusalem – ירושלים – (Jerus-
halajim) tarkoittanee ihmisiä, ta-
loa, tai rauhan asumusta. Sanan 
alkuosa – jeru – on segolaattisub-
stantiivi, joka tarkoittaa miehiä tai 
ihmisiä, ja siitä edelleen taloa tai 
asuinyhteisöä. Nimen pääosa on 
shalajim – salem , joka tarkoittaa 
rauhaa. Tunnetun historian van-
himmista etusivun otsikoista aina 
nykyisiin lööppeihin asti rauhan 
kaupunki on ollut jatkuvan väki-
vallan näyttämönä, kun värikäs 
ruhtinaiden, kuninkaiden, me-
galomaanikoiden, despoottien, 
uskonnollisten johtajien, messi-
asehdokkaiden ja eri uskontoja 
tunnustavien kiihkoilijoiden ka-

valkadi on kilpaillut tämän alueen 
herruudesta. Tässä kaupungissa 
ja sen ympärillä on käyty ehkä 
enemmän sotia ja tehty enem-
män terroritekoja kuin missään 
muualla maailmassa. Miksi näin? 
Miksi yhteen maapalaan kohdis-
tuu tällainen jatkuva, järjestel-
mällinen murha ja väkivalta?

Koska Jerusalem tunnistetaan 
maakappaleeksi, jonka maail-
mankaikkeuden Jumala on Itse 
valinnut, se on ollut hyvän ja pa-
han, valon enkelien ja pimeyden 
enkelien, Jumalan ja Saatanan 
välisen katkeamattoman taiste-
lun keskus. Tästä kaupungista on 
taivaallisissa taisteltu kiivaammin 
kuin mitä maan päällä on vuoda-
tettu verta sen tähden. Vastaus 
on yksinkertainen. Saatana toivoo 
kykenevänsä estämään Jumalaa 
toteuttamasta suunnitelmaansa 
tehdä Jerusalemista maailman 
pääkaupunki, Messiaan Kunin-
gaskunnan pääkaupunki, jossa 
ei ole syntiä eikä turmelusta. Ja 
Jumalan vihollinen on käyttänyt 

ja käyttää edelleenkin ihmisiä 
ja vääriä uskonnollisia toiveita 
synnyttääkseen ja lietsoakseen 
kaikkea, mikä vastustaa Jumalan 
lopullista suunnitelmaa Jerusale-
min varalle: Jerusalem, maailman 
rauhan perusta ja tyyssija.

Strateginen merkitys

Koska Jerusalem sijaitsee kolme 
maanosaa yhdistävällä maasillal-
la, se on ammoisista ajoista asti 
ollut strategisesti tärkeä sitä ym-
päröiville valtakunnille. Israelin 
hallitseminen takasi vapaan kau-
pankäynnin Aasiaan, Eurooppaan 
ja Afrikkaan. Jo yksin tästä syystä 
Jerusalem, tuo rauhan majapai-
kaksi kutsuttu, on ollut monien 
sotien näyttämönä.

Jerusalemin pinnanmuodostus-
kin teki siitä strategisesti tärkeän. 
Sitä oli helppo puolustaa ja sen 
vesivarat olivat sopivan suuret.  
Giihonin lähteestä sai jatkuvasti 
vettä. Koska muinainen Jerusale-
min kaupunki sijaitsi itse asiassa 

Näkymä Jerusalemin katoille vanhassa kaupungissa sijaitsevan itävaltalaisluostarin katolta nähtynä. Kuva Markus Nurmesniemi

Jerusalem
Maailman pääkaupunki messiaanisella ajalla

**********
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tänä päivänä nähtävästä kaupun-
gin muurista etelään, se oli har-
janteen huipulla, jota suojelivat 
kolmelta puolelta syvät laaksot: 
Hinnomin laakso etelässä ja län-
nessä, Tyropoion laakso lännessä 
ja Kidron idässä.

Voimme ymmärtää Israelin ja Je-
rusalemin strategisen tärkeyden, 
kun ajattelemme sitä valtavaa 
varojen ja voiman määrää, jota 
muinaiset valtakunnat käyttivät 
saavuttaakseen ja pitääkseen 
käsissään tämän alueen herruu-
den. Tätä kaupunkia ja sen asuk-
kaita vastaan ovat marssineet 
menneisyydessä suuret armeijat.  
Jerusalem on ollut ja on edel-
leenkin kompastuskivi kansoille 
(Sak.12:3). 

Varhaisin uskonnollinen historia

Jerusalemin uskonnollinen mer-
kitys alkaa Abrahamin ajoista. Ab-
raham, syntyään babylonialainen, 
kansalaisuudeltaan assyyrialai-
nen, kuuli 75-vuotiaana Jumalan 
äänen sanovan: ”Lähde maastasi 
ja suvustasi ja isäsi kodista siihen 
maahan, jonka minä sinulle osoi-
tan” (1 Mooses 12:1). Abraham 
totteli, lähti Assyyrian Haranista, 
ylitti Eufrat-virran ja astui liittoon 
Jahven kanssa; näin hänestä tuli 
ensimmäinen heprealainen ( 
hepr. ivri, sanasta eber=tulla yli, 
ylittää).

Perimätiedon mukaan Abraham 
antoi suurimman osoituksen eh-
dottomasta luottamuksestaan 
hänet kutsuneeseen Jumalaan 
sillä paikalla, josta oli tuleva Je-
rusalem, ehkä peräti juuri sillä 
kallionlohkareella, jolla sittem-
min uhrattiin temppelin uhrit. Ii-
sakin uhraaminen (akeda Jitshak) 
– kun Abraham sitoi lupauksen 
poikansa alttarille ja antoi hänet 
Herralle – pyhitti tämän paikan 
ja vakiinnutti heprealaisten us-
kontoon sijaissovituksen periaat-
teen. Tämä judaismin perustana 
oleva tapahtuma oli samalla esi-
kuva 2000 vuotta myöhemmästä 
ajasta, jolloin Jumala uhrasi Itse 
ainosyntyisen Poikansa tässä sa-
massa paikassa sijaisuhrina koko 
maailman syntien edestä.

Uskonnollisen kiihkon
vuosisadat

Koska Abrahamia kunnioitetaan 
kolmen monoteistisen maailma-
nuskonnon kantaisänä (judaismi, 
kristinusko, islam), on aivan luon-

nollista, että Israelin maalla ja 
Jerusalemin kaupungilla on ollut 
suuri merkitys kaikille kolmelle 
uskolle. Judaismi ja maailmanlaa-
juinen juutalainen kansanperhe 
pitävät Jerusalemia pääkaupun-
kinaan. Juutalaiselle kansalle an-
nettiin omistusoikeus maahan ja 
kaupunkiin historian suurimmas-
sa maa-omaisuuden siirrossa, 
kun Jumala teki liiton Abrahamin 
kanssa ja sanoi: ”Sinun jälkeläi-
sillesi minä annan tämän maan 
Egyptin virrasta suureen virtaan, 
Eufratvirtaan, saakka” (1 Moo-
ses 15:18).  Jerusalem, Salomon 
kuningaskunnan pääkaupunki, 
kahden suuren temppelin sijain-
tipaikka, rabbiinisen judaismin 
kehto, on ollut 3000 vuotta ja on 
edelleenkin judaismin ja maail-
man juutalaisten pääkaupunki.

Kristityille Jerusalem on Jeesuk-
sen ristiinnaulitsemisen ja ylös-
nousemuksen paikka, paikka, 
jossa helluntain tuli synnytti seu-
rakunnan, paikka jossa evankeli-
umia saarnattiin ensimmäiseksi 
ja jossa ensimmäinen seurakun-
ta kokoontui. Se on paikka, jossa 
miljoonat kristityt voivat käydä 
haudalla, johon perimätiedon 
mukaan Jeesus haudattiin ja josta 
hän nousi kuolleista. Täällä kris-
tityt voivat käydä Getsemanen 
puutarhassa, jossa Jeesus rukoili 
ja Öljyvuorella, josta hän nousi 
taivaisiin. Tämän vuoksi, ja koska 
se on ollut Jumalan kaupunki jo 
ennen kristinuskoa, Jerusalem on 
kristityille pyhä kaupunki.

Islam, kuuliaisena Muhammedin 
virheelliselle historian tulkinnal-
le, uskoo, että Abraham uhrasi 
Moorian vuorella Jerusalemissa 
Ismaelin. He uskovat myös, että 
siltä samaiselta kiveltä Muham-
med lensi itse taivaaseen. Siksi 
Omarin moskeijaa, jossa kiveä 
säilytetään, kutsutaan Kalliomos-
keijaksi, ja Jerusalem on islamin-
uskon kolmanneksi pyhin kau-
punki. Kalliomoskeija on pysynyt 
lähes muuttumattomana yli 1300 
vuotta. Koska kaupungilla on täl-
lainen merkitys islaminuskossa, 
muslimeja kutsuttu siellä useasti 
jihadiin, pyhään sotaan, sekä juu-
talaisia että kristittyjä vastaan, 
jotka ovat hallinneet maata ja 
kaupunkia.

Muslimien viha juutalaisiin syt-
tyi, koska juutalaiset pysyivät 
järkähtämättä omassa uskossaan 
eivätkä suostuneet kääntymään 
Muhammedin perustamaan us-

kontoon. Seurauksena oli mur-
hia ja sekasortoa, jotka kuuluivat 
osana Saatanan strategiaan saa-
da aikaan juutalaisiin kohdistuva  
kansanmurha ja romuttaa siten 
Jumalan profetaaliset päämää-
rät. Viime aikoina Jerusalemia 
ja juutalaisia ovat terrorisoineet 
palestiinalaiset, jotka väittävät 
kaupungin ja maan olevan heidän 
omaisuuttaan. Sitä mukaa kuin 
Jumala on muistanut Siionia ja 
muinaista kansaansa, juutalaisia, 
tuomalla heitä takaisin heidän 
omaan maahansa kauan sitten 
annetun profetaalisen lupauk-
sen täyttymyksenä, Saatana on 
kiihottanut islaminuskoisia nou-
semaan Jumalan päämääriä vas-
taan ja estämään Jumalan Sanan 
toteutumisen ja niin lykkäämään 
Messiaanisen ajan koittoa.

Jerusalem ja kristittyjen
ristiriitaiset asenteet

Historiallinen kristinusko ja eten-
kin kristikunta määrittelee itsensä 
mieluummin suhteessa Israeliin 
ja judaismiin kuin suhteessa mui-
naiseen maahan ja muinaiseen 
uskoon. Se on korostanut Uuden 
Testamenttinsa itsenäisyyttä ja 
erillisyyttä Vanhasta Testamen-
tista, vaikka itse asiassa Uusi 
Testamentti on vain ”uudistettu” 
testamentti, joka tuo uskon Juma-
laan maailman kaikkien kansojen 
ulottuville Jeesuksen Kristuksen 
täydellisen uhrin perusteella.  
Koska suurin osa kristikansaa on 
omaksunut korvausteologian nä-
kemyksen juutalaisista ja judais-
mista, kristityt johtajat, papisto 
ja maallikot suhtautuvat Israelin 
maahan ja Jerusalemin kaupun-
kiin ristiriitaisin tuntein.

Monet kristityt järkeilevät, että 
juutalaisilla ei ole enää oikeutta 
Israelin maahan, koska Jumala 
hylkäsi liittonsa heidän kanssaan, 
kun he hylkäsivät Jeesuksen Mes-
siaanaan. Toiset sanovat, että 
Jerusalem pitäisi ottaa pois juu-
talaisten hallinnasta ja tehdä sii-
tä kansainvälinen alue. Ja toiset 
väittävät, että palestiinalaisilla 
ja yleensäkin muslimeilla on sa-
manlaiset oikeudet Palestiinaan 
ja Jerusalemiin kuin juutalaisilla, 
ja ehkä suuremmatkin. 

Mutta minkä tulisi seurakunnan 
kannan olla juutalaisiin, judais-
miin, Israeliin ja Jerusalemiin? 
Täytyyhän tänä kansainvälisen 
epävarmuuden ja horjuvuuden 
aikana löytyä Jumalan ilmoituk-

sen kirkas kallio, jolta uskovat voi-
vat muodostaa oikean ja Jumalan 
tahdon mukaisen näkemyksen 
Lähi-idästä.

Kristityt ja juutalaiset, yhteinen 
historia ja yhteinen tulevaisuus

Kun kristityt kysyivät Martin Bu-
berilta: ”Mitä yhteistä on teillä 
ja meillä?”, hän vastasi: ”Kirja ja 
odotus.” Ehkä meidän pitäisi li-
sätä tähän arvioon nyt ´maa ja 
kaupunki´. Israel ja Jerusalem ei-
vät ole kirkon ja kristinuskon yk-
sityisomaisuutta kuten keskiajan 
kirkonjohtajat asian näkivät. Ne 
on luovutettu yksinomaan Abra-
hamille ja hänen lihallisille jälke-
läisilleen. Kristittyjä ei ole valittu 
pelastustaloudessa korvaamaan 
juutalaisia ja anastamaan itsel-
leen oikeutta Jumalan juutalaisille 
antamaan maahan ja sen ikuiseen 
pääkaupunkiin, Jerusalemiin. 
Kristityt on valittu (1Piet.2:9) 
oksastettaviksi oikeiden oksi-
en joukkoon Jumalan valmista-
man pelastuksen sukupuuhun 
(Room.11:17), osalliseksi tuon ja-
lon öljypuun mehevästä juuresta, 
lapsen asemaan adoption kautta 
(Gal.4:5) ja Israelin kansainyhtei-
sön kansalaisiksi (Efes.2:12-16). 
Kristityt pääsevät osallisiksi Ju-
malan Israelille antamista lupa-
uksista, myös maata koskevista, 
hengellisen uudestisyntymisen 
perusteella, ei geneettisen synty-
mäoikeuden perusteella niin kuin 
juutalaiset. Messiaanisella ajal-
la, jolloin Daavidin telttamaja on 
taas pystytetty (Amos 9:11,12), 
pakanat tuovat yhdessä Israelin 
kanssa Herralle mieluisia uhreja 
alttarille (Jes.60:7,10).

Kristityillä on yhtälainen velvolli-
suus rukoilla ja tehdä työtä Jeru-
salemin rauhan edestä. Heprea-
lainen Raamattu ja Apostolien 
kirjoitukset kutsuvat heitä rukoi-
lemaan juutalaisen kansan, luva-
tun maan ja sen kaupungin puo-
lesta, jonne Jumala on asettanut 
nimensä (Jes.40:2; Ps.122:6).

Jumalan ajatukset Jerusalemista

Mitä Jumala itse ajattelee Jerusa-
lemista? Hänen Sanansa kuuluu: 
”Minä kiivailen Jerusalemin ja Sii-
onin puolesta suurella kiivaudel-
la... Siionin tähden en voi vaieta, 
Jerusalemin tähden en saa rau-
haa, ennen kuin sen vanhurska-
us nousee kuin kirkas valo ja sen 
pelastus kuin leimuava soihtu... 
Katso, minä luon uudet taivaat ja 
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uuden maan... Sillä katso riemuk-
si minä luon Jerusalemin, iloksi 
sen kansan. Minä riemuitsen Je-
rusalemista, minä iloitsen kansas-
tani… Iloitkaa Jerusalemin kanssa 
ja riemuitkaa hänestä kaikki te, 
jotka rakastatte häntä... Minä 
ohjaan hänen luokseen rauhan 
kuin virran...” (Sak.1:14, Jes.62:1; 
65:17,18;66:10,12).

Jerusalem on paikka, jonka Juma-
la on valinnut nimensä paikaksi, 
ja hän on äärettömän mustasuk-
kainen nimestään (2Kun.21:4). 
Muutamat juutalaiset tiedemie-
het ovat esittäneet, että Jerusa-
lemin kaupungin pinnanmuodos-
tuksessa on Jumalan nimen jälki, 
sillä kaupunkia ympäröivät ja toi-
siaan leikkaavat kolme laaksoa 
näyttävät muodostavan heprean 
kielen shin-kirjaimen ש , tämä 
kirjain on myös Jumalan nimen, 
Shaddain, ensimmäinen kirjain.

Sakarja 12:2-3:ssa Jumala ilmoit-
taa aikeensa, jotka koskevat Je-
rusalemia ja sen suhdetta maa-
ilman kansoihin: ”Katso, minä 
teen Jerusalemin juovuttavaksi 
maljaksi kaikille kansoille, kun ne 
piirittävät Juudaa ja Jerusalemia. 
Sinä päivänä minä teen Jerusale-
mista väkikiven kaikille kansoille, 
kaikki, jotka sitä nostavat, repivät 
pahoin itsensä. Kuitenkin kaikki 
maan kansakunnat kokoontuvat 
sitä vastaan.” 

Voisiko Jumala antaa maailman 
kansoille tämän selvempää ja 
lopullisempaa sanaa? Kaikki ih-
miset, jotka asettuvat vastusta-
maan Jumalan päämääriä, jotka 
koskevat hänen kansaansa ja hä-
nen kaupunkiaan, repivät pahoin 
itsensä.

Jerusalem ja Messiaaninen Aika

Jerusalemin pitkäaikainen por-
mestari Teddy Kolleck on sa-
nonut: ”Minulla on maailman 
vaikein tehtävä: valmistaa maail-
man pääkaupunki Messiaan tule-
mukseen.” Sitten hän lisäsi: ”Kun 
Messias tulee, tahdon kysyä hä-
neltä saman kysymyksen, jonka 
olen kysynyt monilta pyhiinvael-
tajilta, jotka tulevat Jerusalemiin: 
Oletko täällä ensimmäistä kertaa, 
vai oletko ollut täällä jo aikaisem-
min?”  

Tämä kuvaa sitä odotusta, joka 
on yhdistänyt kristittyjä ja juuta-
laisia jo lähes 2000 vuotta. Satoja 
vuosia ennen Jeesuksen Kristuk-
sen aikaa juutalainen kansa oli 
kantanut sydämissään odotusta 
maailmanlaajuisesta rauhasta, 
Messiaan ajasta, ja Jeshuan ylös-
nousemuksesta lähtien kristityt 
kantavat samaa odotusta sydä-
missään. Juutalaiset ovat kärsi-
vällisesti kaivanneet Messiaan 
tulemusta, kun taas kristityt ovat 
odottaneet Messias Jeshuan pa-
luuta.

Odotus maailmanlaajuisen rau-
han mukanaan tuovasta Messi-
aasta on yhtä vanha kuin Raamat-
tu. Vaikka käsitys tarkentuisi vasta 
paljon myöhemmin, jo Adamille 
ja Eevalle luvattiin syntyväksi 
poika, joka ”murskaisi käärmeen 
pään”. 
Ne jotka uskovat todella Raama-
tun Jumalaan ja Pyhien Kirjoitus-
ten vähittäiseen avautumiseen, 
ovat varmasti havainneet Messi-
aanisen Ajanjakson teeman tois-
tuvan sekä Vanhan että Uuden 
Testamentin lopun aikaa koske-
vissa kuvauksissa. 

Kreikkalais-roomalainen filoso-
fia ja itämainen monismi pitävät 
historiaa syklisenä ja kausaa-
lisena (loputon ketju toistuvia 

tapahtumia, jotka aiheuttavat 
toisia tapahtumia, loputtomasti, 
ad infinitum). Raamatun usko on 
sitä vastoin pitänyt historiaa aina 
lineaarisena ja liittoon perustuva-
na (alkanut jossain [luomisesta], 
kulkee suoraa polkua loppua koh-
ti [messiaanista aikaa] ja sitä hal-
litsevat ainoastaan Jumalan yksi-
puoliset liitot kansansa kanssa). 

Messiaan tulemus kuuluu ehdot-
tomana edellytyksenä ja osana 
juutalaisten historiankäsitykseen, 
sillä kaikki mitä on tapahtunut ja 
mitä tulee tapahtumaan on vain 
valmistelua historian viimeistä 
näytöstä varten, jolloin ”aikaa ei 
enää ole” (Ilm.10:6).  

Koko Maailman Pääkaupunki

Kun Messias saapuu, hän ei pe-
rusta maailman pääkaupunkia 
New Yorkiin, Lontooseen, Mos-
kovaan, Zürichiin, Beijingiin, Toki-
oon eikä Mekkaan. Profetian sana 
on varma tässäkin asiassa:  ”Mut-
ta Herra lähtee liikkeelle … hänen 
jalkansa seisovat sinä päivänä 
Öljymäellä, joka on Jerusalemin 
edustalla idän suunnalla… mutta 
jäljelle jääneet niistä kansoista, 
jotka hyökkäsivät Jerusalemia 
vastaan, kulkevat vuosi vuodelta 
sinne ylös kumartamaan kunin-
gasta, Herraa Sebaotia, ja viet-
tämään lehtimajanjuhlaa. Niille 
maan kansoille, jotka eivät lähde 
ylös Jerusalemiin kumartamaan 
kuningasta, Herraa Sebaotia, ei 
tule sadetta” (Sak.14:3,4,16,17). 
Messiaanisen aikakauden pää-
kaupunki on oleva Jerusalem, 
suuren kuninkaan kaupunki.

Missä ovat tänä päivänä kristityt, 
jotka rukoilevat ”rauhaa Jerusale-
mille” ja menestyvät niin tehdes-
sään? Missä ovat uskovat, jotka 
itkevät Jeremian ja Jeshuan lailla 

Jerusalemia, kun he näkevät vää-
ryyttä ja valhetta Israelin hallin-
nossa? Missä ovat kristityt, jotka 
vaativat perintönsä, joka heillä on 
judaismissa yhdessä juutalaisen 
kansan kanssa, perintönsä, joka 
on ollut heiltä pimennossa lähes 
kaksituhatta vuotta? 

Missä ovat pakanakristityt, jotka 
sanovat juutalaisille Ruutin lailla: 
”Minne sinä menet, sinne minä-
kin menen, ja missä sinä yövyt, 
siellä minäkin yövyn. Sinun kan-
sasi on minun kansani ja sinun Ju-
malasi on minun Jumalani. Missä 
sinä kuolet, siellä minäkin tahdon 
kuolla ja tulla haudatuksi sinne. 
Herra rangaiskoon minua nyt ja 
vasta, jos muu kuin kuolema erot-
taa meidät” (Ruut 1:16,17)?

Pyhän Hengen kautta Jumala et-
sii vanhurskaita pakanoita, jotka 
antavat tuon vakuutuksen, ja 
vahvistavat identiteettinsä Juma-
lan muinaisen kansan kanssa ja 
keskellä ja liittyvät heihin rukoil-
len ja odottaen yhdessä heidän 
kanssaan Messiaanisen ajanjak-
son saapumista ja maailman hal-
lituksen perustamista Jumalan 
pääkaupunkiin, Jerusalemiin. 

Sinä päivänä ”kuu punastuu ja au-
rinko häpeää, sillä Herra Sebaot 
on kuningas Siionin vuorella ja Je-
rusalemissa, ja hänen vanhinten-
sa edessä loistaa kirkkaus” (Jesaja 
24:23).

© Restore! Kaikki oikeudet pidä-
tetään. Lupa kirjoituksen käyttä-
miseen on saatu kirjoittajalta.

www.hebraiccommunity.org

Modernin Jerusalemin keskustaa keväällä 2019. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Äskettäin juutalaisissa seurakun-
nissa vietettiin Puurimia. Tämä 
juhla palauttaa mieleen juutalais-
ten pelastumisen Esterin aikana. 
Esterin esimerkkiä käytetään 
usein innoittajana esirukoukseen. 
Hänet oli kutsuttu, hän oli valmis-
tautunut ja hän uskalsi mennä 
kuninkaan eteen rukoilemaan 
kansansa puolesta, joita odotti 
Haamanin suunnittelema tuho.

Meidänkin sopii miettiä omaa 
kutsuamme tänä aikana. Englan-
ti pyrkii vapaaksi EU:sta, ja koko 
maailma on siirtymässä aikaan, 
jossa antikristilliset voimat uh-
kaavat sekä kristittyjen että juu-
talaisten olemassaoloa. Tämä on 
siis aikaa, jolloin monet meistä 
saavat kutsun lähestyä Jumalaa, 
niin Englannissa kuin kaikissa 
maissa, joissa on Jeshuan opetus-
lapsia.

Kun otamme kutsun vastaan, 
meistä tulee esirukoilijoita kan-
samme puolesta, ja Pyhä Henki 
voi jakaa meille profetaalisen 
ymmärryksen sanoja toisille ker-
rottavaksi. Tätä tapahtuu yhä 
enemmän sitä mukaa kuin ai-
kamme tällä planeetalla lähestyy 
loppuaan.

Jumala katsoo sydämeen

Tämä palvelutehtävä edellyttää 
syvää sitoumusta ja elämän puh-
tautta. Niiden luonteenpiirteet, 
jotka Jumala kutsuu, löytyvät 
Raamatusta. esimerkiksi Jesaja 
66:2: ”Minä katson sen puoleen, 
joka on nöyrä, jolla on särkynyt 
henki ja arka tunto minun sana-
ni edessä.” Sellaista luonnetta ei 
saavuteta hetkessä, vaan se on 
tulosta usein koko elämän mittai-

sesta vaelluksesta Jumalan yhtey-
dessä.

Sellaisen vaelluksen hinta on 
suuri, jonka tuloksena sydän sär-
kyy muiden puolesta, niin kuin 
Jeremian sydän, kun hän itki tie-
täessään, mikä hänen kansaan-
sa kohtaisi. Juutalaiset vietäisiin 
Baabelin vankeuteen: ”Jospa pää-
ni olisi silkkaa vettä ja silmäni kyy-
nelten lähde, niin itkisin päivät ja 
yöt kansani, tyttäreni, kaatunei-
ta” (Jer. 8:23/9:1)

Tällainen luonne meissä heijastaa 
Herra Jeshuan luonnetta; hän itki 
Jerusalemia sen tähden, mikä sitä 
tulisi kohtaamaan, ja hänestä sa-
nottiin, että ”lihansa päivinä Kris-
tus voimakkain huudoin ja kyyne-
lin uhrasi rukouksia ja anomuksia 
Jumalalle, joka voi pelastaa hänet 
kuolemasta, ja hänen rukouksen-
sa kuultiin hänen jumalanpelkon-
sa tähden... Siksi hän myös voi 
täydellisesti pelastaa ne, jotka hä-
nen kauttaan tulevat Jumalan luo, 
sillä hän elää aina rukoillakseen 
heidän puolestaan” (Hepr.5:7, 
7:25). 
Elämme aikaa, jolloin moni meis-
tä saa kutsun lähestyä Jumalaa 
esirukouksessa.

Esirukous palvelutehtävänä

Esirukouksen palvelutehtävä an-
nettiin Vanhan Liiton papeille, joi-
den tuli Ilmestymajassa ja Temp-
pelissä rukoilla kansan puolesta, 
kuulla Jumalalta ja mennä opet-
tamaan kansalle se, mitä Jumala 
sanoi. Hesekielin aikana heidän 
palvelutyönsä oli turmeltunut 
(Hes.22:26-31), ja se oli sytyttä-
nyt Jumalan vihan. 
Heidän esirukoilijan rooliinsa vii-
taten Jumala sanoi: ”Minä olen 
etsinyt heidän joukostaan mies-
tä, joka korjaisi muurin ja seisoisi 

muurinaukossa minun edessäni 
maan puolesta, ettei se tuhoutui-
si. Sellaista miestä en löytänyt” 
(Hes.22:30).

Näin tärkeää on esirukous!  
Se on pappiskutsu, johon Jumala 
odottaa meidän tarttuvan. Meil-
le se ei ole leeviläistä pappeutta, 
vaan kaikkien uskovien pappeutta 
(1Piet.2:9).

Jeshua on Ylipappimme Melkise-
dekin järjestyksen mukaan. Hep-
realaiskirjeestä, 7:1-4, luemme 
tämän tarkoittavan sitä, että Mes-
sias Jeshua, aivan kuten pappi 
Melkisedek 1Mooses 14:ssä, oli 
suoraan Jumalan Itsensä nimittä-
mä, eikä hän ollut perinyt papin 
virkaansa Leevin sukuun kuulu-
vana kuten kaikki Vanhan Liiton 
papit.

Jeshua vastasi Jumalan kutsuun 
olla esirukoilija kansansa puoles-
ta. ”Hän näki, ettei ollut ketään, 
hän ihmetteli, ettei kukaan as-
tunut väliin. Silloin hänen oma 
käsivartensa auttoi häntä ja hä-
nen vanhurskautensa tuki häntä” 
(Jes.59:15-17). Huuto, joka kaikui 
Golgatan ristiltä: ”Isä, anna heille 
anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä 
he tekevät”, on ehkä vaikuttavin 
koskaan kuultu esirukous.

Kutsutut Jumalan länsäoloon

Hän kutsuu nyt meitä kanssaan 
rukoilemaan tämän maailman 
ihmisten puolesta. Johannes 
15:1-8 on avainjakso, jossa meitä 
kehotetaan pysymään Jeshuas-
sa. Tai jos käytämme toisenlaista 
vertausta, niin kuin Jeshua pu-
keutui omaan pelastukseensa ja 
vanhurskauteensa, niin meidän 
tulee ottaa yllemme Efesolaiskir-
jeen luvun 6 sota-asu ja pukeutua 
siten Jeshuaan (Room.13:14). 

Kun pysymme hänessä eli olem-
me häneen pukeutuneita, Jumala 
vaikuttaa meissä sen, että meidän 
rukouksemme voivat olla sopu-
soinnussa Jeshuan omien rukous-
ten kanssa (jae 7).

Voimme olla varmoja, että täl-
laiseen Jumalan Hengen vaikut-
tamaan rukoukseen vastataan; 
emme rukoile ihmisjärjen mu-
kaan vaan hänen Henkensä in-
noittamana. Silloin rukouksemme 
ovat profetaalisia. 

Kun antaudumme tällaiseen Hen-
gen innoittamaan ja vastauksia 
saavaan rukoukseen, huomaam-
me joskus, miten Pyhä Henki 
vaikuttaa meissä rukouksen, joka 
on ”sanatonta voihketta” (engl.
groan, Room.8:26-27).

Mikä etuoikeus onkaan olla kut-
suttu Itsensä Jumalan sydämen 
ajatusten jakajaksi ja täyttämään 
tämä niin perin tarpeellinen kut-
su maailmassa, joka järkkyy ym-
pärillämme päivä päivältä yhä 
rajummin.

Esterin tavoin meidän on valmis-
tauduttava astumaan Kuninkaan 
eteen toteuttamaan papillista 
kutsuamme kansamme puolesta. 
Esterin päivinä juutalaiset pelas-
tuivat tuholta. Toisen Maailman-
sodan jälkeen Israelista tuli taas 
kansakunta monien esirukousten 
saattelemana. 

Nyt olemme siirtymässä aikaan, 
jolloin korjataan viimeinen sato 
maailmasta ja jolloin tapahtuu 
viimeinen pelastumisaalto Isra-
elin heimojen keskuudessa mer-
kiksi Jeshuan paluusta.

www.tishrei.org

Rukous, johon vastataan
Jumala kutsuu esirukoukseen

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

”Ja kun papit lähtivät pyhäköstä, 
täytti pilvi Herran temppelin, niin 
että papit eivät voineet astua toi-
mittamaan virkaansa pilven täh-
den; sillä Herran kirkkaus täytti 
Herran temppelin” (1.Kun.8:10-
11).

Yksi keskeisiä opetuksia Raama-
tussa koskee Jumalan temppeliä. 
Herran temppeli on paikka, jossa 
Jumalan kirkkaus asuu. Ulkonai-
nen temppeli ei kuitenkaan ole 
Jumalan lopullinen tarkoitus, 
vaan Hänen halunsa on asua 
uskovissa ihmisissä, joista muo-
dostuu lopullinen Herran temp-
peli. Tarkastelemme nyt lyhyesti 

Jumalan temppelin historiaa ul-
konaisista temppeleistä alkaen 
ja päätyen lopulliseen Jumalan 
temppeliin, uskoviin ihmisiin. 
Aloitamme tarkastelumme Ilmes-
tysmajasta.

Ilmestysmaja erämaassa

”Ja tehkööt he minulle pyhäkön 
(hepr. VT: mikdash = pyhäkkö) 
asuakseni heidän keskellään 
(hepr. VT: betokham = heidän 
sisällään, sisimmässään, keskel-
lään)” (2.Moos.25:8).

”…ja jotka palvelevat siinä, mikä 
on taivaallisten kuva ja varjo, 
niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, 
kun hänen oli valmistettava maja. 
Sillä hänelle sanottiin: ”Katso, 
että teet kaikki sen kaavan mu-
kaan, joka sinulle vuorella näytet-
tiin” (Heb.8:10).

”Ja Jumalan temppeli taivaassa 
aukeni, ja hänen liittonsa arkki 
näkyi hänen temppelissään, ja 
tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen-
jylinää ja maanjäristystä ja suuria 
rakeita” (Ilm.11:19).

Jumala antoi Moosekselle käskyn, 
että he tekisivät Hänelle pyhäkön, 
telttamajan, jotta Hän voisi asua 
heidän sisimmässään/keskel-
lään (2.Moos.25-40). (Apostoli 
Paavali tulkitsi tämän nimen-
omaan siten, että Jumala halusi 
asua israelilaisten sisimmässä; 
2.Kor.6:16; 2.Moos.29:45). Tätä 
Mooseksen päivien erämaavael-
luksen aikana tehtyä pyhäkköä 
kutsutaan mm. Ilmestysmajak-
si, asumukseksi ja Tooran (lain) 
majaksi (2.Moos.30:26; 25:9).  
Ilmestysmaja oli taivaassa ole-
van Jumalan temppelin kuva 
ja varjo. Jumala näytti vuorella 
Moosekselle kaavan ja mallin, 

jonka mukaan se oli valmistet-
tava (2.Moos.25:40; Ap.t.7:44). 
Aaron ja hänen jälkeläisensä pal-
velivat pappeina Ilmestysmajassa 
ja leeviläiset palvelivat erilaisissa 
tehtävissä. Ilmestysmaja palveli 
Jumalan ilmestymisen paikka-
na erämaavaelluksen aikana ja 
myös sen jälkeen. Ilmestysmajan 
kaikkeinpyhimmässä oli Tooran 
(lain) arkku eli liiton arkku, jossa 
olivat kymmenen käskyn taulut 
eli liiton taulut, kultainen man-
na-astia ja Aaronin viheriöinyt 
sauva (Heb.9:1-7). Liitonarkun 
päällä oleva armoistuin (arkun 
kansi) on esikuva Jeshuasta, 
joka on uuden liiton armoistuin 
(2.Moos.25:16-22; Room.3:23-
25). Kun Ilmestysmaja valmistui 
ja vihittiin käyttöönsä, Herran 
kirkkaus täytti asumuksen, niin 
että Mooses ei voinut mennä sin-
ne (2.Moos.40:34-35).

Jumalan temppeli
Mitä se on ja mitä ei ole

**********

Ilmestysmajan malli Timnassa Eilatin lähellä. Kuva: Keijo Lindeman.
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Salomonin temppeli

”Neljäntenäsadantena kahdek-
santenakymmenentenä vuotena 
siitä, kun israelilaiset olivat läh-
teneet Egyptin maasta, neljänte-
nä vuotena siitä, kun Salomo oli 
tullut Israelin kuninkaaksi, alkoi 
hän siiv-kuussa, joka on toinen 
kuukausi, rakentaa temppeliä 
Herralle…Neljäntenä vuotena, 
siiv-kuussa, laskettiin Herran 
temppelin perustus. Ja yhdente-
nätoista vuotena, buul-kuussa, 
joka on kahdeksas kuukausi, 
temppeli oli kokonaan ja kaik-
kineen valmis. Hän rakensi sitä 
seitsemän vuotta” (1.Kun.6:1, 
37-38).

Ensimmäisen Jerusalemin temp-
pelin rakensi Daavidin poika Sa-
lomo (v. 972-932 eKr.). Temppeli 
rakennettiin Moorian vuorelle, 
jonne Daavid pystytti alttarin 
jebusilaisen Araunan (Ornanin) 
puima-tantereelle (2.Sam.24:18-
25; 1.Aik.21:18-26). 

Tyyron kuningas Hiiram avusti 
Salomoa temppelin rakentami-
sessa, antaen rakennusaineita ja 
työväkeä (1.Kun.5; 2.Aik.2). Kun 
temppeli valmistui ja vihittiin 
käyttöön hebrealaisen kalente-
rin seitsemännessä kuussa, Jom 
Kippurin aikaan, sinne vietiin 
Ilmestysmaja kalustoineen ja 
liiton arkku ja Herran kirkkau-
den pilvi täytti temppelin, niin 
että papit eivät voineet mennä 
sisälle toimittamaan palvelusta 
(1.Kun.8:1-13; 2.Aik.5:1-14: 7:1-
10). Salomonin temppeli oli sen 
ajan maailman suurimpia ja lois-
tokkaimpia rakennuksia. Tämä Je-
rusalemin ensimmäinen temppeli 
oli käytössä aina vuoteen 586 eKr. 
asti, jolloin Baabelin (Babylonin) 
kunin-kaan Nebukadnessarin 
joukot valloittivat Jerusalemin, 
tuhosivat pyhäkön ja veivät kaikki 
aarteet sotasaaliina Baabeliin ja 
kansan pakkosiirtolaisuuteen 70 
vuodeksi (2.Aik.36:11-21). Tämä 
tapahtui kansan ja päämiesten 
syntien tähden.

Serubbaabelin temppeli 

”Mutta Kooreksen, Persian ku-
ninkaan, ensimmäisenä hallitus-

vuotena herätti Herra, että täyt-
tyisi Herran sana, jonka hän oli 
puhunut Jeremian suun kautta, 
Kooreksen, Persian kuninkaan, 
hengen, niin että tämä koko val-
takunnassansa kuulutti ja myös 
käskykirjassa julistutti näin: ”Näin 
sanoo Koores, Persian kuningas: 
Kaikki maan valtakunnat on Her-
ra, taivaan Jumala, antanut mi-
nulle, ja hän on käskenyt minun 
rakentaa itsellensä temppelin 
Jerusalemiin, joka on Juudassa. 
Kuka vain teidän joukossanne 
on hänen kansaansa, sen kans-
sa olkoon Herra, hänen Juma-
lansa, ja hän menköön sinne” 
(2.Aik.36:22-23).

”Mutta monet papit, leeviläiset ja 
perhekunta-päämiehet, vanhuk-
set, jotka olivat nähneet edellisen 
temppelin, itkivät suurella äänel-
lä, kun tämän temppelin perustus 
laskettiin heidän nähtensä. Mo-
net taas korottivat äänensä rie-
muiten ja iloiten. Eikä voitu erot-
taa raikuvaa riemuhuutoa kansan 
äänekkäästä itkusta; sillä kansa 
nosti suuren huudon, niin että 
huuto kuului kauas” (Esra.3:12-
13).

”Ja Herra herätti Juudan käskyn-
haltijan Serubbaabelin, Sealtie-
lin pojan, hengen ja ylimmäisen 
papin Joosuan, Joosadakin po-
jan, hengen ja kansan koko jään-
nöksen hengen, ja he tulivat ja 
ryhtyivät rakentamaan Herran 
Sebaotin, heidän Jumalansa, 
temppeliä kahdentenakymme-
nentenä neljäntenä päivänä 
kuudennessa kuussa, kuningas 

Daarejaveksen toisena vuotena” 
(Hag.1:14-15).

Persian kuningas Koores (Kyyros) 
valloitti Baabelin (Babylonian) 
imperiumin syksyllä v. 539 eKr. 
Ensimmäisenä hallitusvuotenaan 
(538 eKr.) Koores antoi käskykir-
jan, jossa hän kehotti juutalaisia 
palaamaan maahansa 70 vuoti-
sesta Baabelin pakkosiirtolaisuu-
desta rakentamaan Jerusalemin 
temppeliä. Hän myös lupasi Juu-
dan ja Benjaminin päämiehille ja 
papeille ja leeviläisille avustuksia 
ja lahjoja sekä Baabeliin vietyjä 
temppelin kaluja vietäväksi takai-
sin Jerusalemiin (Esra.1:1-11).

Kun temppelin perustukset las-
kettiin, vanhukset, jotka olivat 
nähneet Salomonin temppelin 
loiston, itkivät, koska tämä toisen 
temppelin alku oli hyvin vaati-
maton. Nuori sukupolvi, joka ei 
ollut nähnyt Salomonin temppe-
lin loistoa, iloitsi pienten alkujen 
päivästä. Juutalaisten viholliset 
uhkailivat ja estivät tämän toisen 
Jerusalemin temppelin rakennus-
työtä, niin että sen valmistuminen 
viivästyi monia vuosia (Esra.4-
5). Kun Daarejeves (Dareios) tuli 
hallitsijaksi, hän antoi määräyk-
sen temppelin rakentamisesta 
(Esra.6). Temppelin rakentami-
sessa oli johdossa käskynhaltija 
Serubbaabel ja siksi tätä toista 
Jerusalemin temppeliä kutsutaan 
usein Serubbaabelin temppeliksi.

Työtä tukemassa olivat profetta 
Haggai ja Sakarja ja myös ylim-
mäinen pappi Joosua (hepr. VT: 

Jehoshua eli Jeshua; Esra; 6:14; 
Hag.1:14). Temppeli saatiin val-
miiksi ja vihittiin käyttöön Daa-
rejaveksen kuudentena hallitus-
vuotena (v. 516 eKr; Esra.6:15). 
(Haggain kirjan sanoma ulottuu 
myös lopun ajan profeetal-lisiin 
tapahtumiin).

Herodeksen temppeli

”Niin juutalaiset vastasivat ja sa-
noivat hänelle: ”Minkä merkin 
sinä näytät meille, koska näitä 
teet?” Jeesus vastasi ja sanoi 
heille: ”Hajottakaa maahan tämä 
temppeli, niin minä pystytän sen 
kolmessa päivässä”. Niin juuta-
laiset sanoivat: ”Neljäkymmentä 
kuusi vuotta on tätä temppeliä 
rakennettu, ja sinäkö pystytät sen 
kolmessa päivässä?” Mutta hän 
puhui ruumiinsa temppelistä” 
(Joh.2:18-21).

”Sillä näin sanoo Herra Sebaot: 
Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan 
taivaat ja maan, meren ja kuivan. 
Ja minä liikutan kaikki pakanakan-
sat, ja kaikkien pakanakansojen 
kalleudet tulevat, ja minä täy-
tän tämän temppelin kunnialla, 
sanoo Herra Sebaot. Minun on 
hopea, ja minun on kulta, sanoo 
Herra Sebaot. Tämän temppe-
lin myöhempi kunnia on oleva 
suurempi kuin aikaisempi, sanoo 
Herra Sebaot. Ja tässä paikassa 
minä annan vallita rauhan, sanoo 
Herra Sebaot” (Hag.2:6-9).

Herodeksen temppeliä kutsutaan 
usein Jerusalemin kolmanneksi 
temppeliksi. Itse asiassa se ei ole 
kolmas temppeli, vaan toisen ns. 
Serubbaabelin temppelin laajen-
nettu ja parannettu painos. Kun 
väki Serubbaabelin päivinä piti 
sen ajan temppeliä vaatimat-
tomana Salomonin temppeliin 
nähden, Jumala antoi silloin sa-
noman, että: ”Tämän temppelin 
myöhempi kunnia on suurempi 
kuin aikaisempi” (Hag.2:1-9). 
Tämä toteutui kuningas Hero-
des suuren päivinä, joka mää-
räsi temppelin ja laajennus- ja 
parannustyöt aloitettavaksi n. 
v. 20 eKr. Samalla temppelialue 
laajennettiin kaksikertaiseksi. 
Temppeli rakennettiin valkoisesta 
marmorista ja se oli hyvin loisteli-Suitsutusalttari etummaisessa majassa. Kuva: Keijo Lindeman
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as, jopa komeampi kuin Salomon 
temppeli. Näin toteutui Herran 
sana Serurubbaabelin vaatimat-
toman temppelin myöhemmästä 
suuremmasta kunniasta. Myös 
Jeshuan opetuslapset ihailivat 
temppeliä, jota oli rakennet-
tu 46 vuotta heidän aikanaan 
(Mat.24:1-2). 

Alkuseurakunnan uskovat kävivät 
temppelissä mm. rukoilemassa 
ja Paavali jopa uhrasi siellä nasii-
rilupauksensa päättymiseen liit-
tyvän uhrin, Jaakobin ja muiden 
Jerusalemin alkuseurakunnan 
vanhinten kehotuksesta (Gal.5:3; 
Ap.t.2:46-47; 3:1-11; 4.Moos.6; 
Ap.t.18:18; 21:17-26; 24:17-18). 
Tämä ns. Herodeksen temppeli 
valmistui v. 64, mutta senkin koh-
talona oli tuhoutua roomalaisten 
sotajoukkojen toimesta v. 70, jol-
loin uhritoimituksen lakkasivat.

”Ja kun muutamat puhuivat pyhä-
köstä, kuinka se oli kauniilla kivillä 
ja temppelilahjoilla kaunistettu, 
sanoi hän: ”Päivät tulevat, jolloin 
tästä, mitä katselette, ei ole jäävä 
kiveä kiven päälle, maahan jaot-
tamatta”…Mutta kun te näette 
Jerusalemin sotajoukkojen ympä-
röimänä, silloin tietäkää, että sen 
hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka 

Juudeassa ovat, paetkoot vuoril-
le, ja jotka ovat kaupungissa, läh-
tekööt sieltä pois, ja jotka maalla 
ovat, älkööt sinne menkö. Sillä 
ne ovat koston päiviä, että kaik-
ki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. 
Voi raskaita ja imettäväisiä niinä 
päivinä! Sillä suuri hätä on oleva 
maan päällä ja viha tätä kansaa 
vastaan; ja he kaatuvat miekan 
terään, heidät viedään vangeiksi 
kaikkien kansojen sekaan, ja Jeru-
salem on oleva pakanain tallatta-
vana, kunnes pakanain ajat täyt-
tyvät” (Luuk.21:5-6, 20-24).

Juutalaiset nousivat kapinaan 
Rooman ylivaltaa vastaan ja sen 
seurauksena roomalaiset sota-
joukot piirittivät Jerusalemia noin 
kolmen vuoden ajan. Piirityksessä 
tuli tauko ja silloin opetuslapset 
pakenivat Pellaan Jeshuan keho-
tuksen mukaisesti (Mat.24:15-
20). Lopulta kaupunki kukistui v. 
70 ja joutui roomalaisten sota-
joukkojen käsiin ja siinä yhteydes-
sä Herodeksen temppeli tuhoutui 
Jeshuan sanojen mukaisesti. 

Josefus Flaviuksen mukaan yli 
miljoona juutalaista sai noina 
päivinä surmansa ja loput vietiin 
vankeina Roomaan ja myytiin 
orjiksi. Myös suuri osa temppe-

lin aarteista vietiin sotasaaliina 
Roomaan ja niillä varoilla mm. ra-
kennettiin Colosseum, jossa kris-
tittyjä surmattiin petojen ruoaksi. 
Jotkut arvelevat, että Vatikaanin 
aarteistoista löytyy näitä temp-
pelin ryöstettyjä aarteita. Jerusa-
lem joutui pakanain tallattavaksi 
siihen asti kunnes pakanain ajat 
täyttyvät. 

Israel sai Jerusalemin vanhan kau-
pungin haltuunsa v. 1967, mutta 
mm. temppelivuori on edelleen 
islamin tallattavana ja temppeli-
vuorella sijaitsevat ”islamilaiset 
hävityksen kauhistukset”, El Aqsa 
ja Kalliomoskeija.

Jumalan seurakunta – Pyhän 
Hengen temppeli

”Ja miten soveltuvat yhteen Ju-
malan temppeli ja epäjumalat? 
Sillä me olemme elävän Jumalan 
temppeli, niinkuin Jumala on sa-
nonut: ”Minä olen heissä asuva ja 
vaeltava heidän keskellään ja ole-
va heidän Jumalansa, ja he ovat 
minun kansani” (2.Kor.6:16).

”Ettekö tiedä, että te olette Juma-
lan temppeli ja että Jumalan Hen-
ki asuu teissä? Jos joku turmelee 
Jumalan temppelin, on Jumala 

turmeleva hänet; sillä Jumalan 
temppeli on pyhä, ja sellaisia te 
olet-te” (1.Kor.3:16-17).

”Vai ettekö tiedä, että teidän 
ruumiinne on Pyhän Hengen 
temppeli, joka Henki teissä on ja 
jonka te olette saaneet Jumalal-
ta, ja ettette ole itsenne omat?” 
(1.Kor.6:19).

”Jumala, joka on tehnyt maail-
man ja kaiken, mitä siinä on, Hän, 
joka on taivaan ja maan Herra, ei 
asu käsin tehdyissä temppeleissä. 
Eikä Hän ole ihmiskäsin palvelta-
vissa, ikään kuin Hän tarvitsisi jo-
takin, Hän, joka itse antaa kaikille 
elämän, hengen ja kaiken muun.” 
(Apt. 17:24- 25).  

Jo silloin, kun Jumala käski ra-
kentamaan Ilmestysmajan, Hän 
ilmaisi halunsa asua ihmisten si-
simmässä. Paavali totesi tuoma-
reille ja filosofeille Areiopagilla 
Ateenassa, Kreikassa, että Jumala 
ei asu käsin tehdyissä temppe-
leissä. Myös kuningas Salomo to-
tesi, että taivaat ja taivasten tai-
vaat eivät riitä Herralle asunnoksi 
(1.Kun.8:27). Kuitenkin Jumala 
haluaa asua ihmisten sisimmäs-
sä. Uudessa liitossa, jossa ei ole 
ulkonaista Jerusalemin temppeliä 

Liitonarkku kaikkeinpyhimmässä. Kuva: Keijo Lindeman
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v. 70 jälkeen, uskovien ruumis on 
Jumalan Pyhän Hengen temppeli, 
eikä sitä saa turmella synneillä. 
Jumalan seurakunta kokonaisuu-
tena on uuden liiton pyhä Juma-
lan temppeli ja Hän asuu Henken-
sä kautta uskovissa. Tämä koskee 
kaikkia uskovia ihmisiä, niin isra-
elilaisia kuin muiden kansojen 
uskovia. Jerusalemin temppelissä 
oli pylväitä ja myös uuden liiton 
Jumalan temppelissä on pylväi-
tä, apostoleja (Joh.10:22-23; 
Ilm.3:12; Gal.2:9). 

Vanhassa liitossa Aaron ja hänen 
jälkeläisensä toimivat ylimmäisen 
papin tehtävässä ja pappeina. 
Uudessa liitossa Jeshua Messi-
as on ylimmäinen Pappimme ja 
uskovat ovat kuninkaallista pa-
pistoa (Heb.7:10-28; 1.Piet.2:4-
10: Ilm.5:5-10; 20:1-6).  Uudessa 
liitossa Jumalan käskyt (Toora = 
opetus, ohjeet) eivät ole enää ki-
vitauluissa, vaan ne on kirjoitettu 
uskovien sisimpään (Jer.31:31-
37). 

”Sillä tämä on se liitto, jonka 
minä teen Israelin heimon kans-
sa näiden päivien jälkeen, sanoo 
Herra: Minä panen lakini (hepr. 
UT: Toorani) heidän mieleensä, ja 
kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja 
niin minä olen heidän Jumalansa, 
ja he ovat minun kansani. Ja sil-
loin ei enää kukaan opeta kansa-
laistaan eikä veli veljeään sanoen: 
’Tunne Herra’; sillä he kaikki, pie-
nimmästä suurimpaan, tuntevat 
minut. (Heb.8:10-11).

Messiaan kuningaskunnan 
temppeli

”Riemuitse ja iloitse, tytär Siion! 
Sillä minä tulen ja asun sinun 
keskelläsi (hepr. VT: be’tokhekh = 
sisimmässäsi, sisälläsi, keskelläsi), 
sanoo Herra. Sinä päivänä liittyy 
paljon pakanakansoja Herraan, 
ja he tulevat hänen kansaksensa, 
ja minä asun sinun keskelläsi, ja 
sinä tulet tietämään, että Herra 
Sebaot on lähettänyt minut si-
nun tykösi. Ja Herra ottaa Juudan 
perintöosaksensa pyhässä maas-
sa ja valitsee vielä Jerusalemin” 
(Sak.2:10-12).

”Sana, jonka Jesaja, Aamoksen 
poika, näki Juudasta ja Jerusale-

mista. Aikojen lopussa on Herran 
temppelin vuori seisova vahvana, 
ylimmäisenä vuorista, kukkulois-
ta korkeimpana, ja kaikki paka-
nakansat virtaavat sinne. Monet 
kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 
”Tulkaa, nouskaamme Herran 
vuorelle, Jaakobin Jumalan temp-
peliin, että hän opettaisi meil-
le teitänsä ja me vaeltaisimme 
hänen polkujansa; sillä Siionista 
lähtee laki (hepr. VT: Toora = ope-
tus, ohjeet, laki), Jerusalemista 
Herran sana”. Ja hän tuomitsee 
pakanakansojen kesken, säätää 
oikeutta monille kansoille. Niin 
he takovat miekkansa vantaiksi 
ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei 
nosta miekkaa kansaa vastaan, ei-
vätkä he enää opettele sotimaan” 
(Jes.2:1-4).

”Ja minä näin tulevan taivaasta 
alas enkelin, jolla oli syvyyden 
avain ja suuret kahleet kädes-
sään. Ja hän otti kiinni lohikäär-
meen, sen vanhan käärmeen, 
joka on perkele ja saatana, ja 
sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi 
ja heitti hänet syvyyteen ja sulki 
ja lukitsi sen sinetillä hänen jäl-
keensä, ettei hän enää kansoja 
villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat 
vuotta ovat loppuun kuluneet; 
sen jälkeen hänet pitää päästet-
tämän irti vähäksi aikaa. Ja minä 
näin valtaistuimia, ja he istuivat 
niille, ja heille annettiin tuomio-
valta; ja minä näin niiden sielut, 
jotka olivat teloitetut Jeesuksen 
todistuksen ja Jumalan sanan 
tähden, ja niiden, jotka eivät ol-
leet kumartaneet petoa eikä sen 
kuvaa eivätkä ottaneet sen merk-
kiä otsaansa eikä käteensä; ja he 
virkosivat eloon ja hallitsivat Kris-
tuksen kanssa tuhannen vuotta. 
Muut kuolleet eivät vironneet 
eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta 
olivat loppuun kuluneet. Tämä on 
ensimmäinen ylösnousemus. Au-
tuas ja pyhä on se, jolla on osa en-
simmäisessä ylösnousemuksessa; 
heihin ei toisella kuolemalla ole 
valtaa, vaan he tulevat olemaan 
Jumalan ja Kristuksen pappeja ja 
hallitsevat hänen kanssaan ne tu-
hannen vuotta” (Ilm.20:1-6).

Lopun ajan tuomioiden jälkeen 
perustetaan Messiaan tuhat-
vuotinen rauhan kuningaskunta, 
Jossa Jeshua hallitsee ylösnous-

seiden pyhiensä kanssa (Jes.9:5-
6; 13:9-13; Jes.11; Jes.24; Jes.65). 
Jerusalemiin rakennetaan kolmas 
temppeli ja kansat virtaavat sin-
ne kuulemaan Jumalan Tooran 
(opetus, ohjeet, laki) ja Herran 
sanan opetusta. Kansojen jään-
nökset menevät Jerusalemiin 
viettämään lehtimajanjuhlaa ja 
kumartamaan Herraa Sebaotia 
(Sak.14:16-19). Israelin kansan 
jäännös on tullut uskoon lopun 
ajan ahdistuksessa ja he toimivat 
pappiskansana Messiaan kunin-
gaskunnassa, alkuperäisessä kut-
sumuksessaan (2.Moos.19:1-6; 
Sak.12; Room.11:25-29; Jes.62:4-
6). 

Jesajan ohella myös profeetta 
Miika puhu Messiaan kunin-
gaskunnan temppelistä (Mii-
ka.4:1-4). Jooel mainitsee, että 
Herran huoneesta juoksee lähde 
(Jooel.3:18). Sakarja profetoi, 
että nämä temppelin kynnyksen 
alta virtaavat vedet menevät 
itään, Suolamereen päinä ja myös 
Länsimereen eli Välimereen päin 
(Sak.14:8).  Hesekiel kertoo, kuin-
ka Jerusalemin temppelin kyn-
nyksen alta kumpuaa vettä itään 
päin aina Suolamereen eli Kuol-
leeseen Mereen asti, niin että sen 
vesi paranee suolaisuudestaan ja 
siihen ilmestyy niin paljon kaloja, 
että siellä voi kalastaa (Hes.47). 

Hesekielin kirjan loppuluvuis-
sa 40-48 kerrotaan Jerusalemin 
kolmannen temppelin eri osien  
mittaamisesta, jumalanpalve-
luksesta temppelissä ja Israelin 
maa-alueiden jakamisesta su-
kukuntien kesken. Kaupunki saa 
myös uuden nimen: ”Herra on 
täällä” (Hes.48:35). Tämä nimi tu-
lee siitä, että Jeshua Messias asuu 
kansansa keskuudessa Siionissa 
eli Jerusalemissa, kuten Sakarja 
kertoo.

Jotkut väittävät, että Hesekielin 
näkemä temppeli ei olisi Juma-
lan temppeli, vaan antikristillisen 
ajan ns. antikristuksen temppe-
li, hävityksen kauhistus pyhäs-
sä paikassa. Hesekielin näkemä 
temppeli ei voi olla hävityksen 
kauhistus, koska hävityksen kau-
histuksen asettavat Israelia ja 
juutalaiskansaa vastaan hyökkää-
vät viholliset, eivät israelilaiset 

(Dan.9:26-27; 11:31). Hesekielin 
näkemä temppeli ei voi olla an-
tikristuksen temppeli senkään 
perusteella, että Herran kunnia 
täyttää temppelin.

”Sitten hän kuljetti minut portil-
le - sille portille, joka antoi itää 
kohden. Ja katso: Israelin Juma-
lan kunnia tuli idästä päin. Sen 
kohina oli niinkuin paljojen vet-
ten kohina, ja maa kirkastui hä-
nen kunniastansa. Ja näky, jonka 
minä näin, oli samanlainen kuin 
se näky, jonka olin nähnyt tul-
lessani hävittämään kaupunkia; 
samanlaiset olivat näyt kuin se 
näky, jonka olin nähnyt Kebar-
joen varrella. Niin minä lankesin 
kasvoilleni. Ja Herran kunnia kul-
ki temppeliin sen portin kautta, 
jonka etupuoli oli itää kohden. 
Ja henki nosti minut ja vei minut 
sisempään esipihaan. Ja katso: 
Herran kunnia täytti temppelin. 
Ja minä kuulin jonkun puhutte-
levan minua temppelistä; mutta 
mies seisoi minun vieressäni. Se 
ääni sanoi minulle: ”Ihmislapsi, 
tämä on minun valtaistuimeni sija 
ja minun jalkapohjaini sija, jossa 
minä tahdon asua israelilaisten 
keskellä iankaikkisesti. Ja Israe-
lin heimo ei ole enää saastutta-
va minun pyhää nimeäni - eivät 
he eivätkä heidän kuninkaansa 
- haureudellansa, kuninkaittensa 
ruumiilla ja uhrikukkuloillansa” 
(Hes.43:1-7).

Hesekiel näki Juudan pakko-
siirtolaisuuden päivinä, kuinka 
Herran kirkkaus poistui kaupun-
gin keskeltä ja temppelistä idän 
suuntaan kansan ja päämiesten 
syntien tähden (Hes.11:1, 22-23). 
Tuhatvuotisen Messiaan kunin-
gaskunnan Jerusalemin temp-
pelin täyttää Israelin Jumalan, 
Jeshua Messiaan kunnia, kulkien 
itäportin kautta temppeliin. Sen 
jälkeen itäportti pysyy suljettu-
na eivätkä muut saa kulkea siitä 
temppelialueelle (Hes.44:1-3).

Jotkut ajattelevat, että Messiaan 
kunnia kulkee tuhatvuotisen Je-
rusalemin temppeliin nykyisen 
itäisen portin eli ns. kultaisen 
portin kautta. Portin edustalla on 
muslimien hautausmaa ja on aja-
teltu, ettei Messias voisi kulkea 
tuon portin kautta temppeliin, 
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koska hän saastuisi hautausmaas-
ta ja näin torjuttaisiin juutalaisen 
messiaan tulo temppeliin. On kui-
tenkin erittäin epätodennäköistä, 
että ottomaanien 1500-luvun lo-
pulla rakentama vanhan kaupun-
gin muuri ja kultainen portti olisi 
paikallaan silloin, kun Messiaan 
kunnia saapuu temppeliin. Je-
rusalem, Israel ja koko maailma 
kokee Raamatun profetioiden va-
lossa valtavan geologisen myller-
ryksen lopun ajan tapahtumissa 
ja tuskin nykyiset muurit ja portit 
ovat silloin jäljellä.

”Mutta sinä päivänä, jona Goog 
karkaa Israelin maahan, sanoo 
Herra, Herra, nousee minun vi-
hani hehku. Kiivaudessani, tui-
muuteni tulessa minä sanon: 
Totisesti tulee sinä päivänä suuri 
maanjäristys Israelin maahan. Ja 
minun edessäni vapisevat meren 
kalat ja taivaan linnut ja metsän 
eläimet ja kaikki maassa liikkuvat 
matelijat ja kaikki ihmiset, jot-
ka maan pinnalla ovat; ja vuoret 
luhistuvat, ja vuorenpengermät 
sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat 
maahan” (Hes.38:18-20).

”Ja kaikki saaret pakenivat, eikä 
vuoria enää ollut” (Ilm.16:20).

”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 minun mäkieni 
väliseen laaksoon, sillä mäkien 
välinen 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)

Lopun ajan myllerryksissä, sodis-
sa ja tuomioissa, Messiaan tule-
muksen päivinä, tapahtuu Isra-
elissa ja koko maailmassa valtava 
geologinen myllerrys (Jes.13:9-
13; Hag.2:21-22; Heb.12:26).

Kun Messiaan jalat koskettavat 
Öljyvuorta, se halkeaa kahtia suu-
reksi laaksoksi ja temppelivuorel-
la olevat islamilaiset ”hävityksen 
kauhistukset”, Kalliomoskeija ja El 
Aqsa, putoavat rotkoon ja tuhou-
tuvat (Dan.11:31; Mat.24:15). 
Silloin ne eivät enää ole esteenä 
kolmannen Jerusalemin temp-
pelin rakentamiselle Messiaan 
kuningaskunnassa. Israeliin tule-
va suuri maanjäristys saa aikaan 
myös sen, että kaikki muurit sor-
tuvat maahan. 

Koko maailmassa tapahtuu val-
taisa maanjäristys ja geologinen 
mullistus, niin että kaikki vuo-
ret sortuvat maahan ja maapal-
losta tulee verrattain tasainen 
(Jes.40:4-5; 64:1-3; Hab.3:1-10; 
Ilm.6:14). Siionin vuori Jerusale-
missa tulee olemaan maapallon 
korkein vuori Messiaan valtakun-
nassa ja sinne rakennettavaan 
temppeliin kansat nousevat kuu-
lemaan Tooran ja Herran sanan 
opetusta. Tämän vuoren etelä-
rinteellä sijaitsee Messiaan ku-
ningaskunnan aikana Jerusalemin 
kaupunki (Hes.40:1-2). 

Alueen geologia muuttuu perus-
teellisesti ja on riittävästi tilaa 
sekä kaupungille että temppelille.

Entä sitten suosittu tulkinta an-
tikristillisen ajan Jerusalemin 
temppelistä, jossa uhrataan van-
han liiton mukaisia eläinuhreja, 
johon antikristus menee, lakkaut-
taa teurasuhrin ja ruokauhrin, 
julistaa olevansa jumala ja rikkoo 
seitsenvuotisen liittonsa Israelin 
kanssa? 

Tämä käsitys perustuu pääasi-
assa kahteen mielestäni väärin 
tulkittuun Raamatun kohtaan: 
Dan.9:27 ja 2.Tes.2:1-9. Danielin 
profetia on monien tulkitsijoiden 
ja erityisesti messiaanisten tul-
kitsijoiden mukaan ymmärretty 
siten, että se toteutui Messiaan 
tehdessä uuden liiton ristinkuo-
lemallaan ja sovintoverellään, 

jolloin vanhan liiton teurasuhrit 
ja muut uhrit menettivät sovitta-
van merkityksensä ja lakkautuivat 
(Heb.9-10). Tessalonikalaiskirjeen 
kohta taasen voidaan ymmärtää 
toteutuneen ja toteutuvan Roo-
man kirkossa, jossa paavi on ase-
tettu Kristuksen sijaiseksi Juma-
lan seurakuntaan eli uuden liiton 
Jumalan temppeliin. (Antikristus 
merkitsee kreikan alkutekstin 
mukaisesti Kristuksen sijaista ja 
samalla vastustajaa. Paavin tiaran 
teksti ”Vicarius Filii Dei” mer-
kitsee: Jumalan pojan sijainen; 
1.Joh.2:18-19). 

On siis erittäin epätodennäköistä, 
että antikristuksen ajan temppeli 
rakennetaan, vaikka Jerusalemis-
sa ja Israelissa toimivat järjestöt, 
kuten Temppeli Instituutti ym., 
yrittävätkin kovasti puuhata sitä. 
On siis todennäköistä, että Jeru-
salemin kolmas temppeli raken-
netaan vasta Messiaan kuningas-
kunnan alussa.

Entä sitten uhritoimitukset Je-
rusalemin temppelissä Mes-
siaan kuningaskunnan aikana, 
joista Hesekiel ja Sakarja puhu-
vat (Hes.45-46; Sak.14:20-21). 
Voidaanko uhrata Messiaan ku-
ningaskunnassa vanhan liiton 
aikaisia eläinuhreja? Eikö Jeshua 
tehnyt ne mitättömiksi omalla ris-
tin uhrillaan (Heb.9-10)?

Jotkut ajattelevat virheellisesti, 
että Hesekielin kuvaus ei voi pi-
tää paikkaansa. Monien arvoval-
taisten Raamatun tulkitsijoiden 
mukaan Raamattu pitää tältäkin 
osalta ottaa kirjaimellisesti niin 
kuin on kirjoitettu. 

On vaarallista mennä vesittä-
mään ja mitätöimään Raamatun 
kirjoituksia tältäkään osin, vaikka 
ne eivät sopisi meidän ajatus-
malliimme. Uhraamisen ymmär-
tämiseen mielestäni on kaksi 
tulkintamahdollisuutta. Voidaan 
ajatella, että uhrikuvaukset ovat 
symbolisia, tarkoittaen Jeshuan 
uhria. Toinen mahdollisuus on 
kirjaimellinen uhraaminen, joilla 
ei kuitenkaan voi olla syntiä pois-
tavaa merkitystä. Heprean kieles-
sä on sana ”chet”, joka tarkoittaa 
sekä syntiä että syntiuhria. Paa-
vali kirjoitti korinttolaisille, että 

synnitön Messias tehtiin meidän 
tähtemme synniksi (2.Kor.5:21). 
Tässä kääntäjät valitsivat mieles-
täni väärän tulkinnan ”synniksi”, 
kun olisi pitänyt kääntää että 
synnitön Messias tehtiin ”syn-
tiuhriksi” meidän tähtemme. Kun 
siis puhutaan Hesekielin temp-
pelikuvauksessa syntiuhreista, 
se voidaan ymmärtää myös si-
ten, että pidetään esillä Messi-
aan Golgatan ristillä suorittamaa 
”syntiuhria” pelastukseksi jokai-
selle, joka haluaa uskoa Jeshuaan 
ja seurata Hänen opetustaan ja 
käskyjään. 

Aika sitten näyttää lopullises-
ti, mitä kaikkea uhritoimitukset 
merkitsevät. Joka tapauksessa 
Raamatun kirjoitukset käyvät 
varmasti toteen viimeistä piirtoa 
myöten myös temppeliasiassa ja 
aika tulee osoittamaan yksityis-
kohdat.

Hesekielin näkemässä temppe-
lissä leeviläiset Saadokin (hepr. 
VT: tsadik = vanhuskas, oikea-
mielinen) vanhurskaat jälkeläiset, 
jotka ovat pysyneet uskollisina 
Jumalalle, suorittavat pappispal-
velusta (Hes.44:6-16). Ne leeviläi-
set, jotka eivät olleet uskollisia ja 
eksyttivät kansaa, joutuvat mui-
hin palvelustehtäviin temppelis-
sä, mutta eivät saa suorittaa pap-
pispalvelusta.

Tämä viittaa siihen, että ”Van-
hurskaan” Jeshuan jälkeläiset, 
messiaaniset leeviläiset, jotka 
uskovat Häneen, saavat suorittaa 
pappispalvelusta. Heidän kohdal-
laan näyttäisi yhdistyvän leeviläi-
sen pappeus ja uuden liiton usko-
vien melkisedekiläinen pappeus 
(Heb.7:9-28). 

Jesajan teksti viittaa siihen, että 
muidenkin kansojen uskovia ote-
taan mukaan leeviläiseen pappis-
palvelukseen Messiaan kuningas-
kunnassa (Jes.66:18-21).

Uusien taivaiden ja uuden maan 
temppeli

”Ja minä näin uuden taivaan ja 
uuden maan; sillä ensimmäinen 
taivas ja ensimmäinen maa ovat 
kadonneet, eikä merta enää ole. 
Ja pyhän kaupungin, uuden Jeru-
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salemin, minä näin laskeutuvan 
alas taivaasta Jumalan tyköä, val-
mistettuna niinkuin morsian, mie-
hellensä kaunistettu. Ja minä kuu-
lin suuren äänen valtaistuimelta 
sanovan: ”Katso, Jumalan maja 
ihmisten keskellä! Ja hän on asu-
va heidän keskellänsä, ja he ovat 
hänen kansansa, ja Jumala itse 
on oleva heidän kanssaan, heidän 
Jumalansa; ja hän on pyyhkivä 
pois kaikki kyyneleet heidän sil-
mistänsä, eikä kuolemaa ole enää 
oleva, eikä murhetta eikä parkua 
eikä kipua ole enää oleva, sillä 
kaikki entinen on mennyt.” Ja val-
taistuimella istuva sanoi: ”Katso, 
uudeksi minä teen kaikki”. Ja hän 
sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat 
ovat vakaat ja todet”. Ja hän sanoi 
minulle: ”Se on tapahtunut. Minä 
olen A ja O, alku ja loppu. Minä 
annan janoavalle elämän veden 
lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, 
on tämän perivä, ja minä olen 
oleva hänen Jumalansa, ja hän on 
oleva minun poikani….
Mutta temppeliä minä en siinä 

nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikki-
valtias, on sen temppeli, ja Karit-
sa. Eikä kaupunki tarvitse valok-
sensa aurinkoa eikä kuuta; sillä 
Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja 
sen lamppu on Karitsa. Ja kansat 
tulevat vaeltamaan sen valkeu-
dessa, ja maan kuninkaat vievät 
sinne kunniansa. Eikä sen portte-
ja suljeta päivällä, ja yötä ei siel-
lä ole, ja sinne viedään kansojen 
kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole 
pääsevä mitään epäpyhää eikä 
ketään kauhistusten tekijää eikä 
valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, 
jotka ovat kirjoitetut Karitsan elä-
mänkirjaan” 
(Ilm.21:1-7, 22-27).

Kun tuhatvuotisen Messiaan 
kuningaskunnan aika päättyy, 
päästetään saatana joukkoineen 
vankeudestaan ja hän lähtee 
villitsemään kansoja, Googin ja 
Maagoogin joukkoja, viimeiseen 
kapinaan Jumalaa, Jerusalemia ja 
pyhien leiriä vastaan (Jes.24:21-
23; Ilm.20:7-15). Tuli lankeaa 

taivaasta ja kuluttaa Jumalan vi-
holliset ja silloin on ns. maailman-
loppu, vanha maailma katoaa. 
Viimeisen tuomion jälkeen, jossa 
Jeshua on tuomarina ja pyhät 
”aputuomareina”, Jumala luo uu-
det taivaat ja uu-den maan, joissa 
vanhurskaus asuu (Joh.5:22, 27-
29; 1.Kor.6:1-7; 2.Piet.3:10-14). 

Taivaallinen uusi Jerusalem las-
keutuu uuden maan päälle Juma-
lan, Karitsan ja pyhien iankaikki-
seksi hallintokeskukseksi. Kuuta 
ei enää ole eikä tarvita auringon 
valoa, koska Jumalan kirkkaus 
valaisee sen ja sen lamppu on Ka-
ritsa (Ps.72:7). Tässä uudessa Je-
rusalemissa ei enää ole ulkonais-
ta temppeliä sillä Herra Jumala, 
Kaikkivaltias, on sen temppeli ja 
Karitsa. 

Silloin Jumalan lunastussuunni-
telma, joka on ollut tiedossa jo 
ennen maailman perustamista, 
saa lopullisen ja iankaikkisen 
täyttymyksensä (1.Piet.17-21; 

Ilm.13:8). Silloin Jumalan pyhät, 
Karitsan verellä lunastetut, jotka 
ovat ottaneet uskossa vastaan 
pelastuksen Jeshua Messiaassa 
ja ovat seuranneet Häntä kuu-
liaisina Hänen sanalleen ja käs-
kyilleen, saavat asua ikuisesti uu-
dessa maailmassa, lopullisessa 
iankaikkisessa Jumalan kuningas-
kunnassa.

Se on iankaikkista vanhurskautta, 
rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä 
ja täynnä rakkautta (Room.14:17; 
1.Kor.13:13; 1.Joh.4:8). Silloin 
saamme asua ikuisesti Jumalan 
temppelissä, Jumalan ja Messi-
aan kirkkauden läsnäolossa.

Siihen uuden maailman kirkka-
uteen meitä kaikkia kutsutaan 
Jeshua Messiaan kautta.

www.israel-apu.fi

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

USKOLLINEN PALVELIJA JA PAHA 
PALVELIJA

"Valvokaa siis, sillä ette tiedä, 
minä päivänä teidän Herran-
ne tulee. Mutta se tietäkää: jos 
perheenisäntä tietäisi, millä yö-
vartiolla varas tulee, totta hän 
valvoisi, eikä sallisi taloonsa mur-
tauduttavan. Sentähden olkaa 
tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, 
jona ette luule, Ihmisen Poika 
tulee. Kuka siis on se uskollinen 
ja ymmärtäväinen palvelija, jon-
ka hänen herransa on asettanut 
pitämään huolta palvelusväes-
tään, antamaan heille ruokaa 
ajallansa? Autuas se palvelija, 
jonka hänen herransa tullessaan 
havaitsee näin tekevän. Totises-
ti minä sanon teille: hän asettaa 
hänet kaiken omaisuutensa hoi-
tajaksi. Mutta jos paha palvelija 
sanoo sydämessään: 'Minun her-
rani viipyy', ja rupeaa lyömään 

kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo 
juopuneiden kanssa, niin sen pal-
velijan herra tulee päivänä, jona 
hän ei odota, ja hetkenä, jota hän 
ei arvaa, ja hakkaa hänet kappa-
leiksi ja määrää hänelle saman 
osan kuin ulkokullatuille. Siellä on 
oleva itku ja hammasten kiristys" 
(Mat.24:42-51).

Puhuessaan tulemuksestaan 
Jeshua kehotti valvomaan, kos-
ka emme tiedä millä yövartiolla 
Ihmisen Poika tulee. Hän myös 
kertoi uskollisesta palvelijasta, 
joka pitää huolta Hänen palve-
lusväestään ja antaa heille ruo-
kaa ajallansa. Uskollinen palvelija 
asetetaan kaiken Herransa omai-
suuden hoitajaksi.

Paha palvelija taasen sanoo sydä-
messään: ’Minun Herrani viipyy’ 
ja rupeaa lyömään kanssapalveli-
joitaan ja syö ja juo juopuneiden 
kanssa. Paha palvelija ei jaksa 
odottaa kärsivällisesti ja uskolli-
sesti Herransa tulemusta eikä toi-
mia Hänen ohjeittensa mukaan. 
Paha palvelija tulee yllätetyksi 
Herransa tulemuksessa ja joutuu 
paikkaan, jossa on itku ja ham-
masten kiristys. Tarkastelemme 

nyt lyhyesti tätä Jeshuan puhetta 
uskollisesta palvelijasta ja pahas-
ta palvelijasta.

Kutsutut, valitut ja uskolliset

"Sillä monet ovat kutsutut, mutta 
harvat valitut" (Mat.22:14)

"Ja ne kymmenen sarvea, jotka 
sinä näit, ovat kymmenen kunin-
gasta, jotka eivät vielä ole saa-
neet kuninkuutta, mutta saavat 
vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi 
hetkeksi pedon kanssa. Näillä on 
yksi ja sama mieli, ja he antavat 
voimansa ja valtansa pedolle. He 
sotivat Karitsaa vastaan, mutta 
Karitsa on voittava heidät, sillä 
hän on herrain Herra ja kuningas-
ten kuningas; ja kutsutut ja valitut 
ja uskolliset voittavat hänen kans-
sansa" (Ilm.17:12-14).

"Niin pitäköön jokainen meitä 
Kristuksen käskyläisinä ja Juma-
lan salaisuuksien huoneenhal-
tijoina. Sitä tässä huoneenhal-
tijoilta ennen muuta vaaditaan, 
että heidät havaitaan uskollisiksi" 
(1.Kor.4:1-2)

"Maan uskollisia minun silmäni 

etsivät, että he asuisivat minua 
lähellä; joka vaeltaa nuhteetto-
muuden tietä, se on oleva minun 
palvelijani" (Ps.101:6).

Inhimillisessä maailmassa ja työ-
elämässä uskollisuus on hyvin 
tärkeä ominaisuus. Sellainen 
työntekijä, johon ei voi luottaa 
ja joka tekee välinpitämättömäs-
ti ja huolimattomasti työnsä, ei 
ole työnantajan suosiossa. Us-
kollinen ja työhönsä sitoutunut 
työntekijä taasen tekee annetut 
tehtävät luotettavasti, ahkerasti 
ja huolellisesti. Sellaiseen työn-
tekijään voi luottaa ja normaalisti 
tällainen työntekijä myös kohoaa 
työurallaan vastuunalaisempiin ja 
tärkeämpiin tehtäviin.

Näin on myös Jumalan valta-
kunnassa. Monet ovat saaneet 
kutsun, mutta harvat ovat tul-
leet valituiksi, syystä tai toisesta. 
Voidaan vielä sanoa, että vieläkin 
harvemmat ovat havaitut uskol-
lisiksi. Uskollisuus on niin tärkeä 
ominaisuus Jumalan valtakunnan 
palvelustehtävissä, että Herran 
silmät aivan etsivät uskollisia 
maan päältä. Pelastus tulee kai-
kille vain ja ainoastaan armosta, 

Jerusalemin ensimmäisen messiaanisen kirkon eli Christchurchin alttari. Kuva: Markus Nurmesniemi
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uskon kautta, mutta Jumala halu-
aisi meidän olevan myös uskolli-
sia ja ymmärtäväisiä palvelijoita, 
joihin Hän voi luottaa ja joita Hän 
voi käyttää valtakuntansa eri teh-
tävissä (Room.3:23-24; Efes.2:8). 

Tätä uskollisuutta tarvitaan eri-
tyisesti lopun ajassa, jolloin Il-
mestyskirjan 17. luvun petovalta, 
Rooman johtaman portto-Baby-
lonin ohjaamana, pyrkii väären-
netyllä evankeliumillaan eksyttä-
mään maailmaa. Silloin tarvitaan 
Messiaan sotajoukoissa niitä, 
jotka uskollisesti levittävät Juma-
lan Sanan alkuperäistä totuuden 
evankeliumia, vainoista ja vastus-
tuksesta huolimatta.

Maitoa, vahvaa ruokaa ja
Jumalan salaisuuksia

"Pankaa siis pois kaikki pahuus ja 
kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja 
kaikki panettelu, ja halatkaa niin-
kuin vastasyntyneet lapset sanan 
väärentämätöntä maitoa, että te 
sen kautta kasvaisitte pelastuk-
seen..." (1.Piet.2:1-2).

"Niinpä, veljet, minun ei käynyt 
puhuminen teille niinkuin hen-
gellisille, vaan niinkuin lihallisille, 
niinkuin pienille lapsille Kristuk-
sessa. Maitoa minä juotin teille, 
en antanut ruokaa, sillä sitä ette 
silloin sietäneet, ettekä vielä nyt-
kään siedä; olettehan vielä lihalli-
sia. Sillä kun keskuudessanne on 
kateutta ja riitaa, ettekö silloin 
ole lihallisia ja vaella ihmisten 
tavoin? Kun toinen sanoo: 'Minä 
olen Paavalin puolta', ja toinen: 
'Minä olen Apolloksen', ettekä sil-
loin ole niinkuin ihmiset ainakin?" 
(1.Kor.3:1-4).

"Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja 
riemuitkaa hänestä kaikki, jot-
ka häntä rakastatte; iloitsemalla 
iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka 
olette hänen tähtensä surreet, 
että imisitte ja tulisitte ravituiksi 
hänen lohdutuksensa rinnois-
ta, että joisitte ja virkistyisitte 
hänen kunniansa runsaudesta" 
(Jes.66:10-11).

"...sillä Siionista lähtee laki (hepr. 
VT: Tora = opetus, oppi, ohjeet, 
laki), Jerusalemista Herran sana" 
(Jes.2:3).

"Tästä meillä on paljon sanot-
tavaa, ja sitä on vaikea selittää, 
koska olette käyneet hitaiksi kuu-
lemaan. Sillä te, joiden olisi jo 
aika olla opettajia, olette taas sen 
tarpeessa, että teille opetetaan 
Jumalan sanojen ensimmäisiä al-

keita; te olette tulleet maitoa tar-
vitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä 
jokainen, joka vielä nauttii mai-
toa, on kokematon vanhurskau-
den sanassa, sillä hän on lapsi; 
mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä 
varten, niitä varten, joiden aistit 
tottumuksesta ovat harjaantu-
neet erottamaan hyvän pahasta" 
(Heb.5:11-14).

"Kuitenkin me puhumme viisaut-
ta täydellisten seurassa, mutta 
emme tämän maailman viisautta 
emmekä tämän maailman val-
tiasten, jotka kukistuvat, vaan 
me puhumme salattua Jumalan 
viisautta, sitä kätkettyä, jonka Ju-
mala on edeltämäärännyt ennen 
maailmanaikoja meidän kirkkau-
deksemme" (1.Kor.2:6-7).

"Ja hän antoi muutamat aposto-
leiksi, toiset profeetoiksi, toiset 
evankelistoiksi, toiset paimeniksi 
ja opettajiksi, tehdäkseen py-
hät täysin valmiiksi palveluksen 
työhön, Kristuksen ruumiin ra-
kentamiseen, kunnes me kaikki 
pääsemme yhteyteen uskossa 
ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
täyteen miehuuteen, Kristuksen 
täyteyden täyden iän määrään, 
ettemme enää olisi alaikäisiä, 
jotka ajelehtivat ja joita viskel-
lään kaikissa opintuulissa ja ih-
misten arpapelissä ja eksytyksen 
kavalissa juonissa, vaan että me, 
totuutta noudattaen rakkaudes-
sa, kaikin tavoin kasvaisimme hä-
neen, joka on pää, Kristus, josta 
koko ruumis, yhteen liitettynä ja 
koossa pysyen jokaisen jänteen-
sä avulla, kasvaa rakentuakseen 
rakkaudessa sen voiman määrän 
mukaan, mikä kullakin osalla on" 
(Efes.4:11-16).

Ihmisen ruumis (keho) tarvitsee 
ravintoa kasvaakseen, elääkseen 

ja voidakseen hyvin. Samoin on 
Messiaan ruumiin eli Jumalan 
seurakunnan laita, sekin tarvitsee 
ruokaa, hengellistä ravintoa eli Ju-
malan hyvää Sanaa, kasvaakseen, 
elääkseen ja voidakseen hyvin 
(Kol.1:14-17; Mat.4:4). Jumalan 
Sanan ruokaa on monella tasolla. 
Juuri uskoon tulleet, uudestisyn-
tyneet Jumalan lapset, tarvitsevat 
Sanan väärentämätöntä maitoa 
kasvaakseen uskossa. 

Pyhät kirjoitukset on uskottu Is-
raelille ja ennen kaikkea Messi-
aanisille uskoville (Ps.147:19-20; 
Room.3:1-2). Siionin vuorelta ja 
Jerusalemista lähtenyt alkuperäi-
nen apostolisen alkuseurakunnan 
opetus ja uskonelämän käytäntö 
on sitä Sanan väärentämätöntä 
maitoa, jota imetään Jerusalem 
äidin rinnoista. 

Siihen ei ole sekoitettu portto-
Baabelin korvikkeita ja myrkkyjä, 
kuten pakanuutta ja epäraama-
tullisia perinnäissääntöjä, joilla 
tehdään tyhjäksi Jumalan sanan 
totuus (Mat.15:1-14; Kol.2:22-
23). Lopun ajassa näyttää siltä, 
että luopumuksen lisääntyessä 
luovutaan Jumalan sanan totuu-
desta ja syötetään yhä enemmän 
suuren Baabelin (Babylonin) myr-
kytettyä maitoa ihmisille (Ilm.17-
18).

Myös hengellisesti alaikäiset, 
kuten Korintton seurakunnan us-
kovat, tarvitsevat maitoa. Korint-
tossa toimivat kaikki armolahjat, 
mutta silti he olivat lihallisia ja 
hengellisesti alaikäisiä, koska riita 
ja puoluemielisyys sekä Messi-
aan ruumiin jakaminen eri jouk-
koihin oli vallannut seurakunnan 
(1.Kor.1:7, 10-13). He eivät olleet 
tämän tähden kykeneviä nautti-
maan Sanan vahvaa ruokaa, vaan 

ainoastaan evankeliumin perus-
totuuksien maitoa (Heb.6:1-3). 

Vahva Jumalan Sanan ruoka on 
hengellisesti täysi-ikäisille, jotka 
erottavat tottumuksesta hyvän 
pahasta ja kykenevät sulattamaan 
vahvaa Sanan ruokaa ilman riitaa, 
taistelua ja lahkomielisyyttä.
 
Salattua Jumalan viisautta pu-
hutaan täydellisten seurassa, 
niiden, jotka eivät enää ole opin-
tuulten ja eksytysten viskeltävissä 
(1.Kor.2:6-7). He ovat kasvaneet 
täyteen hengelliseen miehuuteen 
Messiaassa. He eivät enää ole op-
piriidoissa kiinni, vaan noudatta-
vat vain Jumalan Sanan totuutta 
rakkaudessa. 
He kasvavat yhden jakamatto-
man seurakuntaruumiin päähän, 
Messiaaseen, ja toisiin uskoviin 
rakkauden siteillä, ilman erotta-
via karsinoita. He rakentavat yhtä 
uskovien joukkoa, yhtä seurakun-
taa eli Messiaan ruumista, ilman 
erottavia väliseiniä.

Uskolliset ja ymmärtäväiset Her-
ran palvelijat lopun ajassa ruok-
kivat uskollisesti, oikealla ajalla 
ja oikealla tavalla, Jumalan kunin-
gaskunnan palvelusväkeä Herran 
tulemukseen asti, ilman riitoja ja 
toisten lyömistä. He eivät erottele 
uskovia toisistaan, eivät rakenna 
karsinoita tai lyö ja halveksi toisia 
Jumalan palvelijoita. 

He ruokkivat alkuperäisellä to-
tuuden Sanalla rakkaudessa 
kaikkia uskovia erotuksetta, ke-
hottaen valvomiseen ja Herran 
tulemuksen odotukseen. Herran 
tulemus on jossakin määrin yl-
lättävä uskollisillekin palvelijoille, 
sillä "sinä hetkenä, jona ette luu-
le, Ihmisen Poika tulee", mutta 
heille ei tapahdu mitään vahin-
koa, koska toimivat uskollisesti ja 
ovat valmiina. He ovat onnellisia, 
sillä heidät asetetaan uskollisuu-
tensa mukaisesti Herran kaiken 
omaisuuden hoitajiksi.

Herran tulemus yllättää pahat 
palvelijat

"Mutta jos paha palvelija sanoo 
sydämessään: 'Minun herrani vii-
pyy', ja rupeaa lyömään kanssa-
palvelijoitaan ja syö ja juo juopu-
neiden kanssa..." (Mat.24:48-49).

"...sillä itse te varsin hyvin tiedät-
te, että Herran päivä tulee niin-
kuin varas yöllä,...älkäämme siis 
nukkuko niinkuin muut, vaan val-
vokaamme ja olkaamme raittiit. 
Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä 

Jumalan kymmenen käskyä hepreaksi. Christchurchin alttari Jerusa-
lemissa. Kuva: Markus Nurmesniemi
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nukkuvat, ja jotka juovat itsensä 
juovuksiin, ne yöllä juovuksissa 
ovat" (1.Tes.5:2, 6-7).

"Tule, minä näytän sinulle sen 
suuren porton tuomion, joka is-
tuu paljojen vetten päällä, hänen, 
jonka kanssa maan kuninkaat 
ovat haureutta harjoittaneet ja 
jonka haureuden viinistä maan 
asukkaat ovat juopuneet...Ja hä-
nen otsaansa oli kirjoitettu nimi, 
salaisuus: "Suuri Babylon, maan 
porttojen ja kauhistuksien äiti. 
Ja minä näin sen naisen olevan 
juovuksissa pyhien verestä ja 
Jeesuksen todistajain verestä; ja 
nähdessäni hänet minä suuresti 
ihmettelin" (Ilm.17:1-2, 5).

Pahat palvelijat sanovat sydä-

messään, että "Herran tulemus 
viipyy". Heidän uskonelämänsä 
viilenee laodikealaiseen pen-
seyteen (Ilm.3:14-22). He syövät 
ja juovat juopuneiden kanssa. 
Tällä ei varmaankaan tarkoiteta 
ensisijaisesti alkoholin juopumus-
ta, vaan Rooman johtaman suu-
ren portto-Babylonin juovuttavia 
oppeja ja väärennettyä evanke-
liumin ruokaa (2.Kor.11:1-4; 13-
15; 4:1-4).
Pahat palvelijat ryhtyvät lyömään 
toisia todellisia Jumalan Sanaan 
pitäytyviä Herran palvelijoita ja 
vainoamaan heitä. 

Erityisesti nettimaailma ja sosiaa-
linen media on tullut  lopun ajassa 
kiistankipeiden temmellyskentäk-
si, jossa lyödään ja arvostellaan 

toisia uskovia. Jotkut myös kuvit-
televat olevansa erehtymättömiä 
”paaveja”, joilla on oikea tieto ja 
tulkinta kaikista asioista, vaikka 
Raamatun mukaan ”tietomme on 
vajavaista ja profetoimisemme on 
vajavaista” (1.Kor.13:9).

Herran päivä ja Herran tulemus 
yllättää tällaiset pahat palvelijat 
ja heidän kohtalonsa on kauhis-
tuttava (Mat.13:41-42).

On tärkeää, että emme väärillä 
motiiveilla ala lyömään ja puhu-
maan pahaa toisista Herran pal-
velijoista, vaikka emme olisikaan 
aivan kaikissa asioissa ja Sanan 
tulkinnoissa samaa mieltä (Har-
haopit ovat asia erikseen, niistä 
on varoitettava. Turhat väittelyt 

eivät myöskään ole hyödylli-
siä ja rakentavia; Tiitus 3:9-11; 
2.Tim.2:23-26). 

Jokainen Jumalan palvelija sei-
soo tai kaatuu Herransa edessä ja 
Herra itse pitää huolen palvelijoi-
densa kurituksesta (Room.14:4; 
Luuk.12:47-48; Heb.12). 

Meidän asiamme ei ole tuomita 
ja halveksia muita Herran palve-
lijoita (Jaak.4:12; 5:9). Olkaamme 
uskollisia palvelijoita, jotta sai-
simme uskollisten palvelijoiden 
palkan.

www.israel-apu.fi

**********

Yovel-lehti on myös verkossa:

www.yovel-magazine.com

Onko jokin artikkeli tai opetus sellainen, johon haluaisit palata uudestaan, mutta sinulla ei ole sitä käsilläsi?

Sivuilta voit lukea tai ladata ilmestyneitä numeroita milloin sinulle parhaiten sopii. 

Sieltä löydät myös lisämateriaalia sekä 

linkkejä kirjoittajien omille sivustoille, opetuksiin ja arkistoihin. 

www.yovel-magazine.com 

www.yovel-magazine.com 

**********



Päätoimittaja ja lehden taitto: Markus Nurmesniemi
Toimituskunta: Keijo Lindeman, Tri Clifford Denton (Englanti), Paul Sumner (Yhdysvallat), Markus Nur-
mesniemi. Kirjoittajina lisäksi vierailevia aiheen asiantuntijoita.
Kääntäjät: Pirjo Pulli, Tanja Lehto, Markus Nurmesniemi. 
Kaikki tämän numeron valokuvat ottanut: Markus Nurmesniemi (Kuvan päätoimittajasta ottanut Marian-
ne Katajisto Jerikossa Israelissa, kannen kuva Päivi Lång-Åsenbrygg)
Yhteystiedot: jovel.toimitus@gmail.com (toimituksen s-posti), 35820 Mänttä
www.yovel-magazine.com
Lehti ilmestyy kolmen kuukauden välein.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Yovel-lehti on tunnustuksiin sitoutumaton julkaisu. Haluamme osaltaan edesauttaa koko Messiaan (Kris-
tuksen) seurakunnan paluuta ensimmäisen vuosisadan apostolisen alkuseurakunnan mukaiseen yksey-
teen, yhteyteen, keskinäiseen rakkauteen ja Sanan kuuliaisuuteen. Lehti ei vastaa kirjoittajiensa yksityisistä 
mielipiteistä, joita saattaa esiintyä lehden sivuilla. Lehti ei ole ristiriitojen ratkoja eikä osallistu kiistoihin, 
vaan se pyrkii valaisemaan uskomme alkuperäisille juurille paluuta mahdollisimman selkeästi kaikkien 
yhteiseksi hyödyksi ja iloksi, Raamatun kokonaisvaltaista sanomaa peilaten. 

”...että he kaikki olisivat yhtä (echad)...” Joh. 17:21

**********

22

***Yovel***
9. numero / toukokuu 2019

**********


