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MESSIAAN TULEMUKSEN MERKIT 

 osa VI

ISRAELIN
PAINI JUMALAN KANSSA

”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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Pääkirjoitus
Eurooppa nilkuttaa kohti auringonlaskua

**********
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Guy Milliére kirjoittaa Gatestone-instituutin 
sivuilla kuinka Ranska on ajautumassa sa-
nanvapauden suurimmaksi uhkaksi maail-
massa (”France Slowly Sinking into Chaos”, 
8.3.2019).
Kirjoituksen mukaan Ranskan parlamentti hy-
väksyi helmikuussa 2019 lain joka sallii poliisin 
pidättää kenet tahansa, jota se epäilee edes 
aikeista osallistua mielenosoitukseen. Pidätys 
ei vaadi tuomarin lupaa eikä pidätyksestä voi-
da valittaa. Heinäkuun 14. päivänä, Bastillen 
päivänä, kolme keltaliivien johtajaa pidätet-
tiin juuri tällä nojalla ”ennaltaehkäisevästä” 
syystä.  Keltaliivien mielenosoitus pysäytettiin 
välittömästi sen alettua juhlaparaatin päät-
teeksi.
Samana päivänä anarkistit saivat riehua polt-
taen ja tuhoten infrastruktuuria. Lähiöistä il-
mestyneet arabit, jotka näennäisesti juhlivat 
algerialaisen jalkapallojoukkueen voittoa, ju-
listivat  ”kuolemaa Ranskalle” ja ”Ranska on 
meidän”. Poliisi ei tehnyt näissä tapauksissa 
juuri mitään, seurasi vain vierestä estäen ta-
pahtumien laajenemisen.
Kaksi päivää aiemmin useiden satojen afrikka-
laisiksi laittomiksi maahanmuuttajiksi julistau-
tunut ihmisryhmä tunkeutui Panthéoniin. Se 
on kirkko, johon on haudattu Ranskan histori-
an merkkihenkilöitä. Panthéonissa tunkeilijat 
julistivat Mustaliivien liikkeen syntymistä. He 
vaativat kaikkien laittomien maahanmuutta-
jien statuksen ”vakinaistamista” (regulariza-
tion) sekä ilmaista asumista jokaiselle. Poliisi 
ilmestyi paikalle mutta ei puuttunut tilantee-
seen. Vain muutama poliisia solvanneista jou-
tui pidätetyksi.
Keltaliivit puolestaan ovat vastustaneet Rans-
kan presidentin Emmanuel Macronin poltto-
aineveroa ja muita elinkustannuksia lisääviä 
päätöksiä. Protestoijien mielestä Ranskan 
hallitus on suosinut varakkaita ihmisiä mui-
den kustannuksella. He ovat myös vaatineet 
presidentti Macronin eroa.
Nämä keltaliivit ovat piikki Macronin lihas-
sa. Kesäkuussa parlamentti hyväksyi jälleen 
yhden lain, joka mahdollistaa ankaran ran-
gaistuksen jokaiselle joka sanoo tai kirjoittaa 
jotakin, joka saattaisi sisältää ”vihapuhetta”. 
Amerikkalaisen oikeusoppineen Jonathan 
Turleyn mukaan uusi laki on kuitenkin niin 
epämääräinen että ”Ranskasta on nyt tullut 
yksi suurimmista kansainvälisistä uhkista sa-
nanvapaudelle”.

Macronin ja Ranskan hallituksen päähuoli ei 
ole yhä lisääntyvä anarkismi, yleinen tyyty-
mättömyys (joulukuussa 2018 tehdyn kyselyn 
mukaan keltaliivejä tukee 72 prosenttia rans-
kalaisista) tai islamisaatio ja sen seuraukset. 
Sitä ei myöskään huoleta yhtään kristillisyy-
den katoaminen kartalta. Sen suurin huoli on 
ilmastonmuutos.
Ranskan poliisilla on kummallinen taktiikka 
hajoittaa maltillisten mielenosoittajien tilai-
suudet, mutta anarkistit ja muslimiradikaalit 
saavat riehua rajoittavien poliisijoukkojen 
edessä.
Kristillisyys on kovaa vauhtia katoamassa 
maasta. Suurin osa ei-muslimilaisista ranska-
laisista identifioituvat muuksi kuin kristityiksi.  
Joka viikko raportoidaan vandalisoiduista kir-
koista – suuren yleisön istuessa välinpitämät-
tömänä. Pelkästään vuoden 2019 ensimmäi-
sen puoliskon aikana 22 kirkkoa paloi poroksi.
Antisemitismistä ei tarvinne edes mainita 
tässä; Ranskassa juutalaisvainot ovat viime 
vuosina kasvaneet hurjaa vauhtia, kuten koko 
Euroopassa. 
Yksittäisistä tapauksista mainittakoon Kobi-
li Traoren ja erään juutalaisperheen tapaus. 
Kobili Traore murhasi Sarah Halimin 2017 
veisaten suuria Koraanista ja huutaen että 
”juutalaiset ovat ”sheitan”” (”saatana” ara-
biksi). Hänet todettiin syyttömäksi murhaan. 
Traore oli ilmeisesti polttanut kannabista en-
nen murhaa, joten Le Télégramme -lehden 
mukaan tuomarit päättivät Traoren olleen 
syytön tekoihinsa. Traore vapautuu lähiaikoi-
na vankilasta, ja Guy Milliére kysyykin aiheelli-
sesti mitä tapahtuu jos hän polttaa kannabista 
uudelleen?
Kolme viikkoa Halimin murhan jälkeen kol-
men juutalaisperheen jäsenen kimppuun 
hyökättiin. Le Figaro -lehden mukaan heitä 
kidutettiin ja pidettiin kodissaan panttivankei-
na viiden miehen toimesta. Miehet sanoivat 
”juutalaisilla on rahaa” ja ”juutalaisten täytyy 
maksaa”. Miehet pidätettiin; kaikki olivat leh-
den mukaan muslimeja.  Syyttävän tuomarin 
mukaan heidän tekonsa ”eivät olleet anti-
semitistisiä”.
Macronia ei kiinnosta kurinpito. Useimmat 
arabit ja afrikkalaiset elävät no-go –alueil-
la, erillään muusta väestöstä. Näillä alueilla 
muun väestön läsnäolo alkaa päivittäin olla 
yhä vähemmän hyväksyttävää. He eivät mää-
rittelee itseään ranskalaisiksi , ainoastaan vain 

silloin kun he sanovat Ranskan kuuluvan heil-
le. Melliéren mukaan raportit kertovat useim-
pien syvästä Ranskan ja läntisten arvojen hyl-
käämisestä. Yhä useampi sijoittaa uskontonsa 
kansalaisuuden edelle, ja yhä useampi on ra-
dikalisoitunut ja valmis taistelemaan.
Mutta Macron on valinnut toisen tien. Le Fi-
garo –lehden mukaan hän ajaa päättäväisesti 
islamin vakiinnuttamista Ranskaan. Kolmisen 
kuukautta sitten perustettiin Muslimien yh-
distys Ranskan Islamille (Muslim Association 
for Islam of France, AMIF). Yksi yhdistyksen 
haaroista työstää Islamin kulttuurillista laa-
jentumista sekä on vastuussa ” taistelusta 
antimuslimilaista rasismia vastaan”. Toinen 
haara on vastuussa imaamien koulutuksesta 
ja moskeijoiden rakentamisesta.
Alkavana syksynä perustetaan ”Ranskan imaa-
mien neuvosto”. Melliéren mukaan AMIF:in 
pääjohtajat ovat tai ainakin vielä hiljattain oli-
vat Muslimiveljeskunnan jäseniä. Muslimivel-
jeskunta on nimetty terroristiorganisaatioksi 
Egyptissä, Bahrainissa, Syyriassa, Venäjällä, 
Saudi Arabiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiiri-
kunnissa – mutta ei Ranskassa.
Ranska on identifioitu veljeyden, vapauden ja 
tasa-arvon lippulaivaksi Euroopassa ja koko 
maailmassa. Nyt tuo lippulaiva on uppoa-
massa, ja koko Eurooppa sen myötä. Tämä on 
ollut kauan nähtävissä myös Pohjolassa, jossa 
etenkin Ruotsin yhteiskuntarauha on pahasti 
järkkymässä. Kaikki tämä vaikuttaa myös Eu-
roopan ja Israelin suhteisiin, niin kuin Raamat-
tunsa tuntevat tietävät.
”Länsi ei enää tiedä mikä se on, koska se ei 
tiedä eikä halua tietää mikä sen on muovan-
nut, mitkä sen perustukset ovat, mikä se oli ja 
mikä se nyt on … Tämä itse aiheutettu tukeh-
tumiskuolema (self-asphyxiation) johtaa luon-
nollisesti turmelukseen joka avaa tietä uusille 
barbaarisivilisaatioille.”
(Kardinaali Robert Sarah, ”Ilta tulee ja valo jo 
pimenee”,  ”The Evening Comes, and already 
the Light Darkens”)
Kaikessa tässä piilee kuitenkin lohdullinen tie-
to.
”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin roh-
kaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä tei-
dän vapautuksenne on lähellä”. Ne ovat Her-
ramme sanat (Luuk. 21:28).

Siunauksin,
Markus Nurmesniemi, päätoimittaja



Kun rististä tuli miekka
Vainojen vuosisadat kirkkohistoriassa

**********

Kirjoittanut:
John D. Garr, fil.tri

Ajanlaskumme kaksi ensimmäistä 
vuosisataa olivat hyvin vaarallisia 
aikoja sekä juutalaisille että kristi-
tyille. Bar Kokhba kapinan kukis-
tumisen jälkeen Palestiinan juuta-
laisesta väestöstä oli jäljellä vain 
vähäinen joukko, mutta diaspo-
rassa asuvat juutalaiset oppivat 
ottamaan vastaan sen, mitä Roo-
ma antaisi heille religio licitan, 
sallitun uskonnon, muodossa: 
judaismi tunnustettiin virallisesti 
sen aseman vuoksi, mikä sillä oli 
vanhana uskontona. Yleensä hei-
tä siedettiin ainakin jonkinlaisella 
kunnioituksella.  Kristittyjä vas-
taan Rooman viranomaiset hyök-
käsivät sen sijaan julmasti. 

Muutamat keisarit panivat hei-
dän syykseen omat virheensä ja 
epäonnistumisensa ja käyttivät 
heitä yleisesti sijaiskärsijöinä pur-

kaakseen kiukkuaan valtakuntaa 
vastaan kapinoivia kohtaan. Kos-
ka kristinusko oli uusi usko, Roo-
ma ei pitänyt sitä laillisena uskon-
tona. Keisarien Nero, Domitianus, 
Decius, Valerianus, Aurelianus, 
Diocletianus, Maximilian, Galeri-
us ja Maxius aikana tuhansittain 
kristittyjä surmattiin ristiinnaulit-
semalla. Toiset antoivat henkensä 
Rooman areenalla, jossa heidät 
löi kuoliaaksi gladiaattorien miek-
ka tai jossa villieläimet raatelivat 
heidät – kaikki tapahtui yhä ve-
renhimoisemman roomalaisväes-
tön huvittamiseksi.

Mutta 300-luvulle tultaessa dra-
maattisen muutoksen tuuli alkoi 
puhaltaa. Vuonna 312 Konstan-
tinus I, jota sittemmin kutsuttiin 
Konstantinus Suureksi, valmistau-
tui Milviuksen Sillan taisteluun 
katkeraa kilpailijaansa Maxen-
tiusta vastaan. Kun hän katsoi 
aurinkoon, hän näki valoristin 

auringon yläpuolella ja kreikan-
kielen sanat en tutoo nika, jotka 
merkitsevät ”tässä, voita”(in hoc 
signo vinces, tässä merkissä voi-
tat) ristin yläpuolella.  Konstan-
tinus ei ilmeisestikään ymmärtä-
nyt, mitä hän oli nähnyt. Mutta 
seuraavana yönä hän näki unen, 
jossa Jeesus selitti hänelle, että 
hänen piti käyttää ristin merkkiä 
voittaakseen vihollisensa. Seu-
raavana päivänä, ristinmerkki 
varusteissaan, Konstantinus voit-
ti helposti taistelun, mikä auttoi 
häntä vakiinnuttamaan valtansa 
Rooman valtakunnan läntisen 
osan hallitsijana. Näkynsä ja sitä 
seuraavan voiton johdosta Kons-
tantinuksesta tuli ensimmäinen 
Rooman keisari, joka kääntyi ni-
mellisesti kristinuskoon.

Tuohon aikaan Konstantinusta 
opasti uskontoon liittyvissä asi-
oissa Lucius Caecilius Lactantius, 
varhainen kristillinen kirjailija, 

joka tallensi Konstantinuksen 
näyn kirjaansa De Mortibus Per-
secutorum (Vainoojien kuolemas-
ta). Lactantiuksen vaikutuksesta 
Konstantinus teki  kristillisen 
jumalanpalveluksen lailliseksi 
vuonna 313 niin kutsutulla Mi-
lanon ediktillä, ja hän sääti, että 
kristittyjä pitäisi kohdella hyvän-
tahtoisesti Rooman valtakunnan 
läntisessä osassa. Sitten vuonna 
325 Konstantinus johti Nikean kir-
kolliskokousta, jossa hän yritti so-
vittaa teologiasta ja kristologiasta 
käydyt kiistat, jotka olivat jatku-
neet kirkossa kauan. Tuolloin roo-
malaisen maailman pontifex ma-
ximus istui tuomitsemassa kirkon 
johtajien kiistoja!

Kahdensadan vuoden armotonta 
vainoa kärsinyt kristinusko koki 
ällistyttävän muutoksen lait-
tomasta, jatkuvasti kiusatusta 
uskonnosta virallisesti tunnuste-
tuksi uskonnoksi. Vihdoin vuon-
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na 380 nikealainen kristinusko 
julistettiin Rooman imperiumin 
viralliseksi uskonnoksi, kun kei-
sari Teodosius I vahvisti Tessalo-
nikan ediktin. Mutta ei kulunut 
kauaakaan, kun kirkon johtajat 
alentuivat poliittisen juonitte-
lun ja teologisen valtataistelun 
pyörteisiin kristittyjen vainotessa 
muita kristittyjä heidän uskomuk-
sensa ja käytäntöjensä tähden 
- useinkin hyvin väkivaltaisella 
tavalla. Areiolaisten ja Sabelliok-
sen kannattajien kiistat synnyt-
tivät syviä juopia kristinuskoon, 
ja osa niistä näkyy vielä tänäkin 
päivänä.  Ciceron kuulu sanon-
ta, jolla hän kuvasi kreikkalaisia, 
oli täydellinen kuvaus tuon ajan 
kristikunnasta:  ”Pelkkää sanoista 
kiistelemistä on noiden säälittävi-
en kreikkalaisten riehuminen, jot-
ka janoavat enemmän riitaa kuin 
totuutta.”(De Oratore). 

Ankaria taisteluja käytiin yhdestä 
´jotasta´ kahden kreikan sanan 
välillä: homoiousios (samankal-
taista olemusta) ja homoousios 
(samaa olemusta), niiden liittyes-
sä Kristuksen luontoon suhtees-
sa Jumalaan. Tässä tapauksessa 
kristikunta jakautui kahtia kirjai-
mellisesti kreikan aakkosten pie-
nimmän kirjaimen tähden. Kolmi-
naisuusoppia koskeva kiista siitä, 
oliko Pyhä Henki peräisin yksin-
omaan Isästä vai sekä Isästä että 
Pojasta, ns. filioque (ja pojasta)-
kiista, aiheutti tänäkin päivänä 
voimissaan olevan skisman itäi-
sen ja läntisen kristinuskon välille.

On helppoa nähdä, että kristin-
usko uppoutui niin täydellisesti 
opillisiin muotoseikkoihin, että se 
ajautui kauas siitä näystä, jonka 
Jeesus oli jättänyt perustamal-
leen seurakunnalle.

Kun kristinusko tunnustettiin 
Rooman valtakunnan virallisek-
si uskonnoksi, se sai itse asiassa 
vallan entisten vainoojiensa ylit-
se. Valta juovutti ja täytti piispat 
ja kirkon johtajat rehvastelumie-
lellä. Teologisia ja kristologisia 
kiistoja käytettiin kiiloina, joilla 
kirkon johtajat yrittivät vahvistaa 
voimaansa ja vaikutusvaltaan-
sa. Virallinen kristinusko ei ollut 
oikeastaan juuri muuta kuin us-
konnollispoliittinen koneisto, joka 

painotti usein enemmän kirk-
kopolitiikkaa ja yrityksiä hallita 
siviilipolitiikkaa kuin osoitti aitoa 
raamatullista uskoa ja hyvettä.

Rauhallisia aikoja

Kristittyjen touhutessa vastasaa-
dun valtansa ja kiivaiden teologi-
sista asioista käytyjen  kiistojensa, 
taistelujensa ja jopa aseellisten 
ristiriitojensa parissa, juutalaiset 
saivat nauttia suhteellisen rauhal-
lisista ajoista, jotka jatkuivat aina 
ajanlaskumme ensimmäisen vuo-
situhannen loppuun asti.
Rodney Stark kirjoittaa, että vuo-
det 500 – 1000 jKr olivat yleisesti 
ottaen rauhan aikaa juutalaisille; 
on vain yksi vahvistettu tapaus 
kristittyjen juutalaisia vastaan 
kohdistamasta väkivallasta v 554 
Clermontissa, kun monia juutalai-
sia surmattiin ja 500 pakotettiin 
ottamaan kaste. 

Léon Poliakov huomauttaa, että 
tuona aikana ”Kuninkaat, aate-
liset ja piispat soivat juutalaisille 
laajan autonomian… Talmudin 
opiskelu kukoisti taas Reinin ja 
Seinen rantamilla aikana, jolloin 
se oli vaipumassa unohduksiin 
Babyloniassa…. [juutalaiset] seu-
rustelivat edelleen vapaasti krisit-
tyjen kanssa ja elivät sulassa so-

vussa heidän kanssaan.”  Niiden 
juutalaisten mielestä, jotka olivat 
siirtyneet Eurooppaan paetak-
seen roomalaisten harjoittamaa 
väkivaltaa Palestiinassa, elämä 
suhteellisen rauhallisissa oloissa 
on varmaan tuntunut oudolta, 
lähes kuolleista elämään he-
räämiseltä. Rauhallista aikaa ei 
kuitenkaan kestänyt kauan, sillä 
vaara ja kuolema vaanivat aivan 
lähitulevaisuuden horisontissa, 
josta nousisi vuosisatojen kurjuus 
ja tuska  juutalaisille.

Kristityt, joiden hengelliset esi-
isät olivat kärsineet niin sanoin 
kuvaamatonta vainoa, kidutusta 
ja murhaa Rooman valtakunnan 
kourissa, olivat tottuneet valtaan 
ja etuoikeuksiin, joista he olivat 
nauttineet aiemmin, kun kirk-
ko oli oppinut rautahampaisen 
roomalaishirviön tavoille. Sen si-
jaan että kirkon johtajat olisivat 
täyttäneet valtakunnan kristilli-
sellä armolla ja laupeudella, he 
olivat ottaneet omakseen vallan 
ja luontoisedut, joista maalliset 
hallitsijat ja pakanapapit olivat 
nauttineet vuosisatojen ajan. 

Heistä oli tullut muinaisen Roo-
man vallan rippeiden poliittisen 
juonittelun asiantuntijoita, sillä 
kirkosta oli tullut oikeastaan lähes 

poliittinen imperiumi, ja sen aiko-
muksena oli perustaa Jumalan 
Kuningaskunta tarvittaessa mie-
kan terällä, niin että kristinusko 
voisi täyttää sille annetun tehtä-
vän hallita koko maailmaa. 

Mutta ajat muuttuivat. Kristityt, 
jotka olivat käyttäneet voiman-
sa taistellessaan toinen toistaan 
vastaan ja edistäessään Jumalan 
Kaupunkia ( Augustine’s City of 
God), saisivat pian tuta poliittisen 
ja uskonnollisen kiihkon pyörre-
myrskyn aiheuttaman sokeuden 
täysin odottamattomalta taholta.  
Ja silloin kirkko kohdistaisi raivon-
sa noihin uusiin vääräuskoisiin – 
ja se voisi merkitä vain yhtä: vai-
keuksia juutalaisille.

Eespäin, kristityt soturit!

Lähi-idässä oli syntynyt uusi us-
konto 600-luvulla jKr. Muuan Mu-
hammed-niminen arabi loi oman 
uskontonsa, Islamin, kun juuta-
laiset ja kristityt olivat torjuneet 
hänet hänen pyrkiessään heidän 
joukkoonsa.  Islam levisi koko Lä-
hi-itään ja pohjoiseen Afrikkaan, 
ja leviäminen toteutettiin tavalli-
sesti miekan terällä. 

Kohta 1000-luvun alussa Fatmid 
Calif al-Hakimin johtama musli-
mijoukko hyökkäsi Jerusalemiin 
ja tuhosi Pyhän Haudan kirkon, 
juuri sen pyhäkön, jonka Kons-
tantinus oli pystyttänyt äitinsä 
Helenan pyynnöstä vaalimaan 
sitä hautapaikkaa, johon Jeesus 
oli haudattuna ennen ylösnou-
semustaan. Kun uutinen tästä py-
häinhäväistyksestä kiiri Euroop-
paan, kristittyjen kiihko leimahti 
liekkeihin. Vaikka rauha osittain 
palasi, kun al-Hakimin poliittiset 
kilpailijat murhasivat hänet, kului 
vain vähän aikaa, kun uudet hal-
litsijat, turkkilaiset, ottivat vallan 
Lähi-idässä.

Edeltäjistään poiketen turkkilai-
set muslimit olivat fundamenta-
listeja, jotka näkivät Jerusalemiin 
virtaavat kristityt pyhiinvaeltajat 
helppoina kiristyksen, kidutuk-
sen ja orjuuttamisenkin kohteina. 
Fundamentalismistaan johtuen 
he väheksyivät yleistä taloudellis-
ta hyötyä, joka kaupungille koitui 
tuhansista Pyhään Maahan saa-

4
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Nurmesniemi



5

puvista pyhiinvaeltajista.

Tiedot turkkilaisten pyhiinvael-
tajille asettamista rajoituksista ja 
heidän tekemistään julmuuksis-
ta kristittyjä kohtaan suututtivat 
eurooppalaisia siinä määrin, että 
kun Bysantin keisari Comnenus 
vetosi heihin, että he pelastaisivat 
vaikeuksissa olevat ortodoksikris-
tityt, paavi Urbanus II päätti, että 
oli aika ryhtyä toimimaan. Mar-
raskuun 27. päivänä 1095 paavi 
piti kiihkeän puheen sankalle vä-
kijoukolle Clermontin kirkollisko-
kouksessa kehottaen kostamaan 
vääräuskoisille, eli muslimeille. 
Hän kertoi muslimien kristityille 
tekemistä kauheuksista, murhista 
ja raiskauksista, ja hän korosti sitä 
seikkaa, että kristinuskon pyhin 
pyhiinvaelluspaikka oli jatkuvan 
saastutuksen kohteena, koska se 
oli muslimien hallussa. Urbanus 
käski ylhäiset ja alhaiset, rikkaat 
ja köyhät käymään taistoon Je-
rusalemin vapauttamiseksi turk-
kilaismuslimeilta luvaten, että 
”kuka tahansa lähtee puhtaasta 
sydämen halusta maallista hyötyä 
tavoittelematta vapauttamaan 
Jumalan kirkkoa Jerusalemissa, 
hänen matkansa katsotaan va-
pauttavan hänet kaikesta rangais-
tuksesta.” Näyttämö oli valmis. 
Ensimmäiselle ristiretkelle (1095-
1099) Pyhän Maan vapauttami-
seksi ”vääräuskoisilta” muslimeil-
ta oli annettu lähtölaukaus.

Tunteiden käydessä kuumina Je-
rusalemia ja kristinuskon pyhim-
piä paikkoja hallitsevia muslimeja 
kohtaan joku keksi loistavan aja-
tuksen, joka sai jatkuvasti lisää 
suosiota Euroopassa: ”Miksi mei-
dän pitäisi matkustaa tuhansia 
kilometrejä tappaaksemme vää-
räuskoisia, kun meillä on väärä-
uskoisia täällä keskuudessamme 
– juutalaisia.” 

Tämä pirullinen ajatus kirvoitti vä-
littömästi juutalaisten massamur-
hat Reininlaaksossa, jossa joukko-
ja johtivat Pietari Erakon ja kreivi 
Emichon kaltaiset kristityt johta-
jat, ja väkivaltaisuuksia juutalaisia 
kohtaan tehtiin muissakin osissa 
Eurooppaa. Näiden ja muiden 
”kristittyjen soturien” käytös oli 
parhaimmillaan moitittavaa ja pa-

himmillaan hirvittävää. Muiden 
kaltaistensa kanssa he ryöstivät, 
raiskasivat ja murhasivat tiensä 
läpi käytännöllisesti katsoen koko 
Euroopan, läpi Konstantinopolin 
ja edelleen Pyhään Maahan ja Je-
rusalemiin. 

Tämä ristiretki oli lyhyesti sanot-
tuna ”inhottava kronikka inhimil-
lisestä kärsimyksestä, fanaatti-
suudesta ja julmuudesta” ja sen 
tielle osuneet juutalaiset olivat 
niitä, jotka joutuivat kärsimään 
eniten roskaväen tekemistä väki-
vallanteoista.

Kukaan ei ollut turvassa ristiret-
keläisten verenhimolta ja ahneu-
delta. Heille ei riittänyt se, että 
he olivat täyttäneet tehtävänsä 
vapauttaa Jerusalem muslimeilta. 
Heidän raivonsa kohdistui käy-
tännöllisesti katsoen jokaiseen ja 
kaikkeen, jotka ja mitkä osuivat 
heidän tielleen. Kaikkien ristiret-
kien aikana nämä Euroopan kris-
tityt tuhosivat ja varastivat niin 
suunnattomat määrät itäisen kir-
kon aarteita, että ortodoksikirkko 
pysyi köyhänä vielä vuosisatoja 
niiden jälkeen. Juutalaisia kos-
kenut tuho oli yhtä suuri, vielä-
pä moninkertainen. Matkallaan 
kohti Jerusalemia kristityt soturit 
ryöstivät, kiduttivat, raiskasivat ja 
murhasivat juutalaisia ja muita.  

Kun ristiretkeläiset sitten vihdoin 
saivat haltuunsa Jerusalemin v 
1099, kaikki kaupungin jäljelle 
jääneet juutalaiset miehet, naiset 
ja lapset koottiin suureen syna-
gogaan ja poltettiin elävältä risti-
retkeläisten marssiessa palavan 
rakennuksen ympäri ristit korke-
alle kohotettuna ja hukuttaessa 
juutalaisten avun- ja tuskanhuu-
dot a capella -laulullaan ” Kristus, 
me palvomme sinua”.

Kun Eurooppa sai kuulla näistä hir-
vittävyyksistä, ja kun oli laskettu, 
että yli 5000 juutalaista oli mur-
hattu Euroopassa Ensimmäisen 
ristiretken aikana, paavi Calixtus 
II antoi Sicut Judaeis-säädöksen, 
”Perustuslaki juutalaisille”, jonka 
tarkoitus oli suojella juutalaisia. 
Siinä kiellettiin kristittyjä, kirkosta 
erottamisen uhalla, pakottamasta 
heitä kääntymään, aiheuttamasta 

heille vahinkoa, ottamasta heidän 
omaisuuttaan ja sekaantumasta 
heidän juhliinsa.

Mutta tähän ja muiden paavien ja 
piispojen yrityksiin ei juuri kiinni-
tetty huomiota, sillä syvällä ole-
van vihan siemenet oli jo istutettu 
kristittyjen sydämiin. Tämä juuta-
laisia kohtaan tunnettu antipatia 
ja suoranainen halveksunta vaati 
heille kostoa, koska ”he olivat 
syyllistyneet Jumalanmurhaan 
tappaessaan Jeesuksen”.

Toinen ristiretki (1146-1149) oli 
surkea epäonnistuminen, joka 
johti sekä Ranskan Ludvig VII:n 
että Saksan Konrad III:n armeijoi-
den tappioon seldzukkiturkkilai-
sia vastaan. Se johti myös Jerusa-
lemin kukistumiseen ja viritti näin 
näyttämön valmiiksi Kolmannelle 
ristiretkelle (1188-1192).

Tämä ristiretki, jota kutsutaan 
myös kuninkaan ristiretkeksi, oli 
osoitus eurooppalaisten yrityk-
sestä vallata takaisin Pyhä Maa 
Saladinilta. Vaikka ristiretkeläiset 
saivat vallatuksi suurimman osan 
Palestiinaa, heidän yrityksen-
sä vallata Jerusalem torjuttiin. 
Lopulta kuningas Rikhard Leijo-
namieli sai solmituksi Saladinin 
kanssa sopimuksen, joka jätti Je-
rusalemin muslimien hallintaan, 
mutta salli kristittyjen pyhiinva-
eltajien ja kauppiaiden vierailla 
kaupungissa.

Sitten vuonna 1202 alkoi Neljäs 
ristiretki, päämääränä Jerusale-
min takaisinvalloitus. Tämän ta-
voitteen saavuttaminen tyssäsi 
Konstantinopoliin, jossa kaupun-
gin muurien läpi murtautuneiden 
soturien annettiin kolmen päivän 
ajan purkaa kiihkoaan kaupungin 
kaduilla, raiskata, tappaa, ryös-
tää. Dean Eyerly mainitsee tästä 
tapahtumasta: ”Paavi Innocen-
tius III … ei voinut kätkeä tyyty-
väisyyttään, kun hän ajatteli tätä 
idän ortodoksikirkosta saatua 
voittoa -  idän ortodoksikirkko oli 
nimittäin kieltäytynyt olemasta 
alamainen lännen paaville.”

Konstantinopolin hävitys oli vii-
meisiä tapahtumia suuressa skis-
massa,  joka erotti itäisen orto-

doksikirkon roomalaiskatolisesta 
kirkosta ja heikensi rajusti kristin-
uskon läsnäoloa Lähi-idässä.

Vuonna 1320 alkoi sitten vii-
meinen, Paimenten ristiretkek-
si kutsuttu ristiretki. Sitä johti 
teini-ikäinen paimenpoika, joka 
rosvojoukkoineen marssi ete-
läisen Ranskan halki hyökäten 
kaikkien näkemiensä kimppuun, 
mutta etenkin juutalaisten, joita 
he surmasivat Montclus´ssä 300. 
Sadat muut juutalaiset kokivat 
väkivaltaa tai kuolivat siinä ääret-
tömässä mielettömyydessä, jota 
harjoitettiin ”oikeutetun suuttu-
muksen” varjolla.

Vaikka länsimainen kristillinen 
perimätieto romantisoi ristiret-
kiä, ne olivat häpeällisimpiä esi-
merkkejä ei-kristillisestä käyttäy-
tymisestä  kirkon historiassa. 

Paavien ja piispojen hiljaisesti 
tukemana ja suorastaan kannus-
tamana kristityt soturit panivat 
alulle hillittömiä väkivallan ja se-
kasorron kampanjoita kiduttaen 
ja murhaten lukemattomia mus-
limeja, juutalaisia ja muita kristit-
tyjäkin. Tuo erityisesti juutalaisia 
vastaan suunnattu väkivalta oli 
malliesimerkki  pahimmanlaatui-
sesta  antisemitismistä. 

Rodney Stark selostaa karmivan 
yksityiskohtaisesti ristiretke-
läisten juutalaisiin kohdistamia 
väkivallantekoja 1000-luvulta 
1300-luvulle. Historian arkistot 
ovat häviämättömät. Niistä on 
jäänyt kristillisen kirkon kasvoi-
hin pois lähtemätön arpi, jonka 
pitäisi vaatia, että kristikunnan 
muratinpeittämien kirkollisten ja 
akateemisten holvikäytävien läpi 
tulisi kaikua ikuisesti huuto: ”Ei 
koskaan enää!”

Musta surma

Tuskin olivat ristiretket ja niiden 
juutalaisilta vaatima hirvittävä 
uhri takanapäin, kun nousi uusi 
tumma pilvi, joka pyyhkäisi Eu-
roopan ylitse ja toi taas kuolemaa 
ja tuhoa juutalaisille. Tällä kertaa 
antisemitismin puhkeamisen ai-
heutti Musta surma, yksi ihmis-
kunnan historian tuhoisimmista 
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kulkutaudeista, johon menehtyi 
60% Euroopan koko väestöstä. 
Tätä tautia kutsuttiin myös paise-
rutoksi (bubonic plague), kreikan 
sanan ´boubon´, nivus, mukaan, 
koska Yersinia pestis enterobac-
teriaceaen aiheuttama bakteeri-
tulehdus alkaa imusolmukkeista, 
nimenomaan kainaloissa ja nivu-
sissa.

 Paiserutto on äärettömän agres-
siivinen ja erittäin tuskallinen tau-
ti, sillä imusolmukkeet  kuoleen-
tuvat nopeasti, mistä johtuu ihon 
mätäneminen uhrin ollessa yhä 
elossa. Kuolema on väistämätön, 
ja se seuraa hyvin nopeasti, kun 
ihminen on saanut tartunnan.

Tauti sai alkunsa Mongoliassa, 
ja se saapui Eurooppaan v 1347 
kirppujen kantamana, jotka saas-
tuttivat kauppalaivoissa silloin 
varsin yleiset rotat. Koska hygie-
niaa ei noina aikoina pidetty niin 
tuikitärkeänä, ihmiset saivat hel-
posti tartunnan ruttoa kantavien 
kirppujen puremista. 

Kun terveet ihmiset sairastuivat 
ruttoon ja kuolivat tuskissaan 
muutamassa päivässä, kauhu ja 
sekasorto valtasi Euroopan ja 
ihmiset alkoivat kysellä, kuka tai 
mikä oli syypää onnettomuuteen. 
”Ruttotaudin kauhut… päästivät 
valloilleen ihmisen synkimmät 
mielenjohteet.” Eikä kestänyt 
kauan kun kuoleman pitkä, mus-

ta sormi osoitti suoraan historian 
suurta syntipukkia, juutalaisia- 
heihin oli lyöty väkivallan, seka-
sorron ja murhan merkki.

Juutalaisia syytettiin siitä, että he 
olivat myrkyttäneet kristittyjen 
kaivot. Kaupunkien päättäjät ju-
listivat, että rutto ei ollut luonnol-
linen vaan ”ihmisen aiheuttama”, 
ja he syyttivät ”häijyjä ihmisiä, 
Paholaisen lapsia”, kuten juutalai-
sia yleisesti kutsuttiin. Hermann 
Gigas, saksalainen fransiskaani-
munkki, kirjoitti v 1349: ”Jotkut 
sanovat … että juutalaiset suun-
nittelivat pyyhkäisevänsä pois 
kaikki kristityt myrkyllä, ja että he 
olivat myrkyttäneet kaivot ja läh-
teet kaikkialla.”

Kristityt poliittiset ja uskonnolliset 
johtajat väittivät, että viedäkseen 
loppuun salaliittonsa kristittyjä 
vastaan juutalaiset ”turvautuivat 
taikuuteen keittääkseen kokoon 
ruttoa aiheuttavan myrkyn käyt-
täen aineksina sammakoita, lis-
koja, hämähäkkejä, murhattujen 
kristittyjen sydämiä ja basiliskin, 
myyttisen ja erittäin tappavan 
käärmeen, nahkaa.” 

Toinen tekijä, joka kasvatti epä-
luuloa, että juutalaiset olivat 
Mustan surman takana, oli se 
seikka, että juutalaiset eivät 
yleensä ”ottaneet vettä kaupun-
kien ja kylien yleisistä kaivoista”. 
Lisäksi keskiaikaiset kaupungit 

olivat likaisia paikkoja, joissa ei 
ollut viemäreitä eikä jätelaitosta, 
niinpä ne olivat ihanteellisia paik-
koja rotille ja muille tuhoeläimil-
le, joiden annettiin elää läheises-
sä yhteydessä ihmisiin.

Tuona aikana suurin osa euroop-
palaisista, myös rikkaat ja vallas-
saolevat, ”pitivät peseytymistä 
tarpeettomana ja jopa epäter-
veellisenä, minkä vuoksi he pesi-
vät harvoin itseään, vaatteitaan 
tai vuodevaatteitaan”.  
Tämä täydellinen huolettomuus 
puhtauden ja henkilökohtaisen 
hygienian suhteen teki ihmisis-
tä helppoja kohteita paiseruttoa 
kantaville kirpuille.

Juutalaiset sitä vastoin elivät sen 
käskyn mukaan, jonka Jaakob oli 
antanut perhekunnalleen: ”Puh-
distautukaa ja vaihtakaa vaat-
teenne” (1 Ms 35:2), ja he tiesi-
vät rottien olevan epäpuhtaita 
eläimiä, joihin he eivät saaneet 
koskea. Siksi juutalaiset eivät ol-
leet niin alttiita rutolle kuin muu 
väestö. Koska juutalaisista vain 
pieni prosentti sairastui Mustaan 
surmaan, sitä pidettiin vääjää-
mättömänä todistuksena siitä, 
että juutalaiset myrkyttivät yleisiä 
ja kristittyjen kaivoja.

Neljän seuraavan vuoden ajan 
Euroopan juutalaisiin kohdistet-
tiin väkivaltaa ja häirintää. Etelä-
Ranskassa vihainen väkijoukko 

raastoi heitä kodeistaan ja poltti 
elävältä.
Baaselissa, Sveitsissä, ”kaupun-
gin koko juutalaisväestö vietiin 
läheiseen saareen, lukittiin varta 
vasten pystytettyyn puiseen ra-
kennukseen ja poltettiin.” Main-
zissa 6000 juutalaista murhattiin 
yhtenä ainoana päivnä v 1349. 
Strasbourgissa 2000 juutalaista 
teurastettiin julkisesti puisella la-
valla.  Vuoteen 1351 mennessä 
”yli 60 suurta juutalaisyhteisöä 
Saksassa oli tuhottu täydellisesti”. 
Tätä juutalaisiin kohdistettua vä-
kivaltaa ja murhaa johtivat syste-
maattisesti hallintoviranomaiset, 
ja kirkolliset johtajat tukivat sitä.

Inkvisitiot

Alunperin 100-luvun Ranskas-
sa perustettiin roomalaiskato-
lisen kirkon piirissä joukko ins-
tituutioita, joiden tehtävänä oli 
taistella harhaoppeja vastaan 
kukistamalla kristilliset ryhmät, 
jotka uskalsivat haastaa kanoni-
sen lain ja kirkon virallisen opin. 
Tämä oli Inkvisitio, ohjelma, jota 
johti pääasiassa dominikaaninen 
veljeskunta pannakseen toimeen 
kirkon virallisesti tukeman vainon 
ja väkivallan ensin kristittyjä ja sit-
ten myös juutalaisia kohtaan.

1500-luvulla Inkvisitiolaitos laa-
jeni huomattavasti vastavetona 
protestanttiselle uskonpuhdistuk-
selle. Sen tarkoitus käy ilmi inkvi-

Kuva: Markus Nurmesniemi
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siittoreille tarkoitetusta vuoden 
1578 ohjekirjasta: ”Rangaistusta 
ei anneta pääasiassa ja sinänsä 
rangaistavan henkilön ojentami-
seksi ja parhaaksi, vaan yleisen 
hyvän tähden, jotta muut kau-
histuisivat ja luopuisivat tekemis-
tään pahoista teoista.”

Paavi Innocentius IV:n v1242 an-
tama määräys, Ad extirpanda, 
antoi Roomalaiskatolisen kirkon 
edustajille valtuudet käyttää kidu-
tusta keinona saada harhaoppiset 
tunnustamaan. Tarkoituksenaan 
vapauttaa kirkko vastuusta har-
haoppisia kohtaan tehdyistä vä-
kivaltaisista rangaistuksista kirkko 
päätti, että ne, jotka Dominikaa-
ninen Inkvisitio oli tuominnut 
harhaopista, pitäisi luovuttaa si-
viiliviranomaisten huostaan, jot-
ka panisivat toimeen rangaistuk-
sen tuomittujen uskonnollisista 
rikoksista.  Rangaistus voisi olla 
elinkautinen vankeus, maasta 
karkotus tai polttokuolema.

Tämä Eurooppaa vuosikausia 
hallinnut kirkon alulle panema 
ja kirkon tukema terrori vaikutti 
suuresti sekä kristittyjen että juu-
talaisten elämään.

Päivän sana oli taikausko. Kun 
Euroopassa alkoi tuntua vuonna 
1350 Pikku jääkaudeksi kutsuttu 
ilmiö, kirkolliset ja valtiolliset joh-
tajat tulivat vakuuttuneiksi siitä, 
että kylmenevä sää ja siitä joh-
tuneen nälänhädän aiheuttamat 
massakuolemat olivat Saksassa 
taikureiden ja noitien aikaansan-
nosta.

Sen tähden paavi Innocentius VIII 
antoi paavillisen bullan, Summis 
Desiderantes, jossa hän valtuutti 
inkvisiittorit Heinrich Kramerin 
ja Jacobus Sprengerin organisoi-
maan kampanjan noitien pois  
kitkemiseksi väestöstä. Nämä do-
minikaaniveljet olivat piintyneitä 
naisten vihaajia – luultavasti he 
myös pelkäsivät naisia – kuten 
käy ilmi heidän 1486 noitavaino-
ohjekirjastaan Malleus Malefica-
rum (noitavasara). 

On arvioitu, että jopa 100.000 
ihmistä, joista suurin osa nai-
sia, kidutettiin järjestelmällisesti 

”tunnustuksen” kiskomiseksi hei-
dän omilta huuliltaan, tuomittiin 
noituudesta ja poltettiin muitta 
mutkitta roviolla. Jotkut meille 
säilyneistä kidutusvälineistä, joita 
inkvisiittorit käyttivät aiheuttaak-
seen kipua naisille, ovat hirvittä-
vyydessään sanoinkuvaamatto-
mia.

Vuonna 1478 roomalaiskatoliset 
hallitsijat Ferdinand II ja Isabel-
la I korvasivat keskiaikaisen in-
kvisition Espanjassa Inkvisition 
Pyhän Viran tuomioistuimella. 
Tämän Inkvisition tarkoitus oli 
ennen kaikkea varmistaa niiden 
uskollisuus puhtaalle opille, jotka 
olivat kääntyneet kristinuskoon 
juutalaisuudesta ja islamista, var-
sinkin sen jälkeen kun kuninkaal-
linen karkotusmääräys v 1492 oli 
määrännyt juutalaiset ja muslimit 
kääntymään kristityiksi tai lähte-
mään Espanjasta. 

Tämän Inkvisition päätarkoitus 
oli löytää ja rangaista crypto-juu-
talaisia, niin kutsuttuja conver-
sos (käännynnäiset),  anusimeja 
(anusim, hepr. ´pakotettu´) tai 
vielä pilkallisemmin marranoja 
(esp. sikoja), jotka olivat kään-
tyneet virallisesti kristinuskoon, 
mutta jatkoivat salaa juutalaisuu-
den noudattamista. Yli 80.000:sta 
tuolloin Espanjassa asuneesta 
juutalaisesta puolet oli valinnut 
maasta muuton kääntymisen si-
jasta. 

Ne jotka olivat valinneet käänty-
misen, etsittiin esiin, tutkittiin ja 
kidutettiin kaikkein pahamainei-
simman inkvisiittorin, segovialai-
sen dominikaanipriori Tomás de 
Torquemadan, toimesta. Vuosien 
1480 ja 1530 välisenä aikana yli 
2000 juutalaista, jotka oli tuomit-
tu crypto-juutalaisina, surmattiin 
autodafeksi kutsutulla roviolla 
paaluun sidottuna. Espanjan In-
kvisitio keskittyi nimenomaan 
juutalaisiin; siitä todistaa tilasto, 
joka vahvistaa, että yli 90% inkvi-
sition surmaamista oli juutalaisia. 
Espanjan hallitsijat ja kirkon pää-
miehet aiheuttivat suurta tuhoa 
lukemattomille juutalaisyhteisöil-
le kaikkialla maassa, kiduttaen ja 
tappaen juutalaisia miten tahtoi-
vat.

Portugalissa oli oma vastaava In-
kvisitionsa. Molemmilla oli sama 
päämäärä: kitkeä pois ne, jot-
ka olivat kääntyneet kristityiksi 
muista uskonnoista, mutta eivät 
olleet uskollisia katoliselle puh-
taalle opille. Ne 40.000 juutalais-
ta, jotka muuttivat Portugaliin, 
kun heidät oli karkotettu Espan-
jasta, olivat epäilyksenalaisia ja 
heitä vainottiin voimallisesti. Lo-
pulta yli 31.000 ihmistä,  joista 
useimmat olivat juutalaisia, jou-
tui Portugalin Inkvisition rankai-
semiksi. Tähän lukuun sisältyvät 
ne yli 2000 juutalaista, jotka te-
loitettiin julkisesti, ja lähes puolet 
heistä kohtasivat kuoleman auto-
dafeen tuskallisissa liekeissä kau-
pungin kristittyjen kansalaisten 
pilkatessa ja herjatessa väkivallan 
onnettomia uhreja. 

Takavarikointeja ja karkotuksia

Juutalaisten varallisuus ja omai-
suus olivat jatkuvasti poliittisen 
takavarikoinnin kohteena keskiai-
kaisessa Euroopassa.  Karkotusta 
käytettiin usein keinona ottaa hal-
tuun juutalaisten varat. 
”Sen lisäksi että Keski-ajalla ku-
ninkaat ja ruhtinaat ottivat juu-
talaisilta omaisuutta takavarikoi-
malla, synagogien omaisuuttakin 
takavarikoitiin”, ja tämä tapahtui 
itse asiassa ”usein paikallisen piis-
pan käskystä” kirkon hyväksi. 

Saadakseen lisää mahdollisuuksia 
takavarikoida omaisuutta, kunin-
kaat säätivät toistuvasti karkotus-
määräyksiä, joissa he määräsivät 
kaikki juutalaiset pois alueeltaan. 
Tästä on esimerkkinä kuningas 
Edvard I, joka karkotti vuonna 
1290 kaikki juutalaiset Englann-
nista.
Ensimmäisenä Euroopassa Eng-
lannin kuningas oli vaatinut juu-
talaisia pitämään yhtenäistä tun-
nusmerkkiä, ja seuraavaksi hän 
takavarikoi kaikkien juutalaisten 
omaisuuden ja sääti sitten, että 
juutalaisten velalliset maksaisi-
vatkin nyt velkansa valtion kas-
saan. Juutalaiset ja juutalaisten 
varat olivat helppoja kohteita 
itsevaltiaille monarkeille, joilta 
puuttui selvästi kristillinen oma-
tunto.

Espanjan ja Portugalin monarkit 
säätivät myös karkotusmääräyk-
siä; heidän määräyksensä perus-
tuivat kuitenkin vaatimukseen, 
että juutalaisten tuli kääntyä kris-
tityiksi tai lähteä maasta. Vaikka 
pääasialllinen syy oli uskontoon 
liittyvä, monarkit olivat hyvin tie-
toisia myös toisesta, rahaan liit-
tyvästä syystä. Sekä Espanja että 
Portugal hyötyivät ruhtinaallisesti 
juutalaisten varallisuuden takava-
rikoinneista. Kerrotaan kuninga-
tar Isabellan käyttäneen suuren 
osan juutalaisilta takavarikoidus-
ta varallisuudesta Kolumbuksen 
matkojen rahoittamiseen. 

Takavarikointi ei ollut mitään 
uutta, sillä kaikkialla Euroopas-
sa, vuosisatoja aikaisemmin ja 
myöhemmin, oli yleistä, että mo-
narkit takavarikoivat juutalaisten 
kiinteistöjä ja muuta varallisuutta 
kartuttaakseen omaa aarteisto-
aan ja tukeakseen omia pyrki-
myksiään suistamalla juutalaiset 
köyhyyteen ja puutteeseen.

1500-luvulle saavuttaessa juu-
talaisten tilanne paheni entises-
tään. ”Juutalaiset kuvattiin sai-
tureiksi, pettäjiksi, petollisiksi ja 
sadisteiksi; he olivat saastaisia ja 
heillä oli luotaantyöntäviä fyysisiä 
poikkeavuuksia; he olivat keretti-
läisiä ja rienaavia ja he punoivat 
juonia kristittyjä ja kristinuskoa 
vastaan.”

Kun koko läntisen maailman 
yhteiseen mieleen oli iskostet-
tu tuollainen iljettävä pilakuva, 
juutalaiset pysyivät helppona 
kohteena kaikenlaisten kristitty-
jen harjoittamalle vainolle, väki-
vallalle ja murhalle. Kristittyjen 
juutalaisiin kohdistama terrori oli 
järjestelmällistä ja herpaantuma-
tonta, koska juutalaisten halvek-
siminen säilyi lähtemättömänä 
niin maallisessa yhteiskunnassa 
kuin kristillisessä kirkossa laajasti 
ottaen.

Renesanssin tuulet olivat al-
kaneet johdattaa Eurooppaa 
ulos Keskiajan pimeydestä ko-
rostamalla klassisen kulttuurin 
elementtejä, mutta sekään ei 
käytännössä pystynyt laannutta-
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maan vihaa, jota Euroopan kris-
tityt tunsivat juutalaisia kohtaan. 
Keskityttiin kreikan- ja latinankie-
lisen kirjallisuuden ja filosofian 
uudelleen tutkimiseen ja arvosta-
miseen, mutta kiinnostus ei ulot-
tunut vielä vanhempaan heprea-
laiseen kulttuuriin. Renesanssi ei 
siis ” synnyttänyt uusia” asenteita 
ja suhteita juutalaisiin.

Desidereus Erasmus, yksi rene-
sanssin maineikkaimpia tiede-
miehiä, halveksi suuresti juuta-
laisia ja heidän kirjallisuuttaan.
Vaikka myöhempi tutkijakaarti 
on kutsunut Erasmusta ”Huma-
nismin ruhtinaaksi” ja ”kristillisen 
humanismin kruunujalokiveksi”, 
hän ei ulottanut ”humanismiaan” 
juutalaisiin vaan asetti kyseen-
alaisiksi jopa heidän yleiset ihmis-
oikeutensa. 

Hän tiivisti käytännöllisesti kat-
soen kaikkien renesanssin op-
pineiden omaksuman asenteen 
juutalaisiin sanoessaan: ”Onko 
joukossamme ketään, jota voi 
syyttää laimeudesta, kun on kyse 
tuon onnettoman rodun [juuta-
laisten] kiroamisesta? Jos kristi-
tyn tunnistaa juutalaisvihasta, me 
kaikki edustamme parasta kristil-
lisyyttä tällä saralla.” 

Protestanttinen uskonpuhdistus, 
reformaatio, onnistui tuskin mi-
tenkään hillitsemään juutalaisiin 

kohdistuvan halveksunnan tyrs-
kyjä. 
Sinänsä ironista, sillä tämä liike 
syntyi itse asiassa kristittyjen 
hebraistien tutkimustyön kasvu-
alustalta. Nämä tutkijat painotti-
vat, että kukaan ei voi ymmärtää 
todellista kristillistä uskoa, ellei 
hän 1) uppoutuisi niihin hep-
realaisiin kirjoituksiin, joita oli 
alettu lähes halveksuen kutsua 
”Vanhaksi Testamentiksi”, ja 
heprealaiseen ajatteluun ja hep-
realaisuuksiin, jotka olivat hallit-
sevia Apostolisissa Kirjoituksissa 
(joita kutsutaan yleisesti Uudek-
si Testamentiksi), ja ellei hän 2) 
tuntisi juutalaisen kansan kult-
tuuria ja historiaa, sillä heille, 
heidän kauttaan ja heitä varten 
Pyhät Kirjoitukset oli annettu 
ensisijaisesti.

Kristittyjen hebraistien omak-
suma Veritas Hebraica (hep-
realainen totuus) edellytti hen-
kilökohtaista kanssakäymistä 
juutalaisten tiedemiesten ja rab-
bien kanssa, jotta kristityt voisivat 
oppia ymmärtämään oikein Raa-
matun tekstejä. Tämä ymmärrys 
nopeutti protestanttista refor-
maatiota ja sai aikaan sittemmin 
reformaation hermeneutiikkana 
tunnetun, Raamatun tulkinnan 
historiallis-kieliopillisen menetel-
män. Jos reformaatio olisi pysynyt 
sen synnyttäneen heprealaisen 
tutkimuksen korostamisen tiel-

lä, uusi liike olisi voinut kääntää 
historian kulun ja pelastaa luke-
mattomia juutalaisia kuolemalta. 
Valitettavasti näin ei käynyt.

Vaikka reformaation perustaja 
Martin Luther oli alunperin vah-
vasti semiittisystävällinen, hänes-
tä tuli katkerasti antisemiittinen, 
kun hänelle selvisi, että nuo ”tai-
pumattomat juutalaiset” eivät 
kääntyisi koskaan luterilaisiksi. 
Uransa varhaisvuosina Luther 
kirjoitti traktaatin: ”että Jeesus 
Kristus syntyi juutalaiseksi” vuosi 
sen jälkeen, kun hän oli kääntä-
nyt Uuden Testamentin saksaksi. 
Tässä kirjotuksessa hän viittasi 
Jeesuksen pöyristyttävään eri-
koispiirteeseen juutalaisena mie-
henä, ja hän kehotti osoittamaan 
nöyryyttä ja kristillistä rakkautta 
suhteessa juutalaisiin, muistut-
taen kristittyjä, että juutalaiset 
olivat Kristuksen veriveljiä ja että 
”Jumala ei ollut antanut Pyhiä Kir-
joituksia millekään muulle kansal-
le kuin juutalaisille”.

Mutta elämänsä loppupuolella 
Luther kirjoitti ”Juutalaisista ja 
heidän valheistaan”, jossa hän 
puolsi juutalaisten synagogien ja 
koulujen polttamista ja juutalais-
ten omistamien talojen ryöstä-
mistä, että juutalaiset piti pakot-
taa asumaan ladoissa, että rabbit, 
jotka kieltäytyivät noudattamasta 
määräystä, joka kielsi heitä opet-

tamasta, piti teloittaa, että juuta-
laisväestö piti sulkea työskentele-
mään orjina maataloudessa.

Pogromit

Kun läntisessä Euroopassa vainot-
tiin juutalaisia, juutalaisvastainen 
väkivalta-aalto vyöryi itäisen Eu-
roopan yli pogromeina. Pogrom 
on väkivaltainen mellakka, joka 
keskittyy vainoamaan ja tappa-
maan jotain etnistä tai uskon-
nollista ryhmää. Sana pogrom on 
venäjää, ja se tulee sanasta pog-
romit, joka merkitsee ”tuho”. 

Vuosisatoja pogromit ovat olleet 
venäläinen ja itäeurooppalainen 
muunnelma juutalaisia vastaan 
organisoiduista murhista, varsin-
kin 1800- ja 1900-luvulla Venä-
jällä tapahtuneista hyökkäyksistä 
juutalaisia vastaan. 
Valtaosa pogromeista tapahtui 
sen rajatun alueen sisäpuolella, 
jonka keisarinna Katariina Suuri 
oli erottanut vuonna 1791 erilli-
seksi juutalaisten asuinalueeksi 
heidän pitämisekseen pois Ve-
näjältä.  Tämä rajattu asuinalue 
käsitti nykyiset Ukrainan, Moldo-
van, Liettuan, Puolan ja Valkove-
näjän alueet. 

Katariinan edeltäjä Elisabet oli 
yrittänyt karkottaa Venäjältä 
kaikki juutalaiset, jotka eivät 
suostuneet kääntymään Venä-

Daavidin putousten äärellä Ein Gedissä. Kuva: Markus Nurmesniemi
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jän ortodoksiseen kristinuskoon, 
ja Katariinan tehtäväksi jäi vain 
viedä päätökseen edeltäjänsä 
aloittama työ. Kun kaikki Venäjäl-
lä asuvat juutalaiset oli pikaisesti 
pakotettu muuttamaan heille 
rajatulle alueelle, tämän alueen 
rajojen sisällä asuvia juutalaisia 
oli peräti viisi miljoonaa eli 40% 
maailman senaikaisesta juutalais-
väestöstä.

Tämän rajatun asuinalueen maan-
tieteelliset, poliittiset ja taloudel-
liset rajoitukset olivat raskaita 
juutalaisille. He asuivat pienissä 
kaupungeissa (shtetis) äärimmäi-
sessä köyhyydessä. Kaiken lisäksi 
he olivat ympärillään olevien ei-
juutalaisten vihan ja järjettömän 
uskonnollisen kiihkon kohteena. 
Venäjän ortodoksikirkon ja Venä-
jän hallituksen tukema järjestetty 
kansalaisväkivalta jatkui pogro-
mien muodossa koko alueen ole-
massaolon ajan. 

Kuten Euroopassa niin myös tällä 
alueella pelätyimmät päivät juu-
talaisten kalenterissa olivat kris-
tittyjen juhlapäivät, varsinkin Pit-
käperjantai ja Pääsiäinen, jolloin 
”kristityt” purkivat säännöllisesti 
vihaansa juutalaisiin, koska nämä 
olivat ”Kristuksen murhaajia”.

Tuhoisin pogrom oli vuosien 
1881 ja 1883 välisenä aikana ja 
sitten uudestaan vuosien 1903 
ja 1906 välisenä aikana. Näiden 
raakamaisten hyökkäysten aika-
na antisemitistit valtasivat satoja 
juutalaisten kyliä ja seuranneissa 
pogromeissa juutalaisten omai-
suutta tuhottiin mittavasti ja tu-
hansia juutalaisia murhattiin. 

Erittäin suurta tuhoa aiheutti-
vat pogromit Varsovassa 1881, 
Kishinevissä 1903, jolloin 2000 
juutalaista tapettiin Pääsiäissun-
nuntaina ortodoksipappien joh-
taessa väkilaumaa, joka lauloi 
”Tappakaa juutalaiset”, Kievissä 
ja 660 muussa kaupungissa 1905 
ja  Bialystockissa 1906. 

Vielä tuon ajan jälkeenkin pogro-

mit aiheuttivat suuria menetyksiä 
juutalaisille, esimerkiksi Lwowin 
pogrom 1918 ja Kievin pogrom 
1919. Väkivaltaiset kansanjouk-
kojen teot juutalaisia vastaan 
jatkuivat 1900-luvulla, kuten to-
distaa vuoden 1941 pogrom Ia-
sin romanialaisessa kaupungissa, 
jossa murhattiin yli 13.000 juuta-
laista.

Hallituksen virkamiehet järjesti-
vät kaikki nämä mellakoivan väki-
joukon teot Venäjän ortodoksikir-
kon myötävaikutuksella, joka on 
ollut vuosisatoja yksi antisemitis-
min päälinnakkeista. Nämä teot 
olivat taas yksi esimerkki siitä, 
miten rististä tuli miekka suvait-
semattomien ja vihan täyttämien 
”kristittyjen” käsissä, jotka olivat 
päättäneet tuhota sukupuuttoon 
”Kristuksen murhaaja- juutalai-
set”, joita oli syytetty vuosisatoja 
kaikista onnettomuuksista ja tau-
deista koko Euroopan alueella.

Yleismaailmallinen judeofobia, 
antijudaismi ja antisemitismi

Kristillisen kalenterimme 1000-
luku, oli siis koko kristityssä Eu-
roopassa täynnä loputtomia vä-
kivaltaiskuja juutalaisia vastaan; 
ryöstelyä, raiskauksia ja murhaa. 
Jotkut näistä traagisista tapahtu-
mista olivat spontaaneja, mutta 
useimmat olivat hyvin suunnitel-
tuja, hallituksen hyväksymiä ja 
kirkon tukemia yrityksiä tuhota 
juutalaiset kristityistä valtakun-
nista. Juutalaiset,jotka olivat pa-
enneet Rooman vainoja ja asettu-
neet asumaan Eurooppaan, jossa 
he saivat elää rauhallisesti ensim-
mäisen vuosituhannen jälkipuo-
liskon ajan, joutuivat elämään 
melkein koko toisen vuosituhan-
nen ajan systemaattisen kansan-
murha-yrityksen kohteena.

Kristillisen kirkon olisi pitänyt olla 
malliesimerkki armosta, laupeu-
desta ja suvaitsevaisuudesta, joi-
ta Jeesus opetti, ja palvella ristin 
nöyryydessä, mutta sen sijaan se 
takoikin ristin miekaksi ja käytti 
sitä lyödäkseen käsittämättömiä 

kärsimyksiä lukemattomille juuta-
laisille miehille, naisille ja lapsille. 
Liikkeestä, jonka Jeesus oli tar-
koittanut elämän välikappaleeksi, 
tulikin ensisijainen kuoleman vä-
likappale juutalaisille, jotka ilman 
omaa syytään sattuivat asumaan 
kristittyjen läheisyydessä. 

Kristillisen kirkon johtajien ja 
valtion virkamiesten rikoskump-
panuuden yksityiskohtia ei voi 
koskaan pyyhkiä pois historiasta 
eikä juutalaisen kansan yhtei-
sestä muistista. Kristikunta on 
tahrannut itsensä ikuisiksi ajoiksi 
tällä pahuudellaan ja nykypäivän 
kristityt voivat vain katua säkissä 
ja tuhkassa isiensä syntejä ja van-
noa sydämissään, etteivät he tule  
koskaan sallimaan samankaltais-
ten hirvittävyyksien toistuvan. On 
oltava jatkuvasti valppaana, sillä 
Daniel Goldhagenin sanoin: an-
tisemitismi ja ”antisemitistin hau-
tomat eliminoimissuunnitelmat” 
ovat ”paholainen, joka ei kuole 
koskaan”. 

Ainoa tapa välttää historian tois-
tuminen on opiskella sitä ja ottaa 
siitä opikseen. 

Ne, jotka eivät muista mennei-
syyttä, ovat tuomitut toistamaan 
sitä. On siis ehdottoman tärkeää, 
että jokainen kristitty alkaa pe-
rehtyä henkilökohtaisesti saata-
villa olevaan historialliseen tutki-
mukseen oppiakseen tuntemaan 
itse kristittyjen tukeman, juutalai-
sia vastaan suunnatun väkivallan 
laajuuden.

Yksi parhaista tutkimuksista täs-
sä suhteessa on Codex Judaica: 
Chronological Index of Jewish His-
tory, Covering 5764 Years, Máttis 
Kantorin perusteellinen luettelo 
kärsimyksistä ja kuolemista, joita 
juutalaiset ovat kokeneet histori-
ansa aikana; satojen hakusanojen 
kautta löytyy lyhyitä, ytimekkäitä 
historiallisten tosiasioiden ku-
vauksia. Juutalaisia vastaan teh-
dyt väkivallanteot 1000-luvulta 
1900-luvun vaihteeseen täyttävät 
89 sivua: tiivistä, rehellistä ja jär-

kyttävää historiallista tekstiä, joka 
jokaisen kristityn täytyisi lukea. 

Se on selkäpiitä karmivaa selon-
tekoa siitä lakkaamattomasta ja 
mielettömästä terrorista ja jul-
muudesta, jota nimikristityt har-
joittivat juutalaisia miehiä, naisia 
ja lapsia kohtaan käytännöllisesti 
katsoen kokonaisen vuosituhan-
nen ajan.

Juutalaisia vastaan suunnatusta 
hillittömästä väkivallan ristitules-
ta huolimatta lannistumaton juu-
talainen henki on säilynyt elossa.  
Heidän yksinkertainen ja hiljai-
nen luottamuksensa Kirjoitusten 
Jumalaan on kannatellut heidän 
sisintään uskomaan, että heidän 
Jumalansa, maailmankaikkeuden 
Herra, rakasti Abrahamin, Iisakin 
ja Jaakobin jälkeläisiä loppumat-
tomalla rakkaudella ja että hän oli 
sitoutunut peruuttamattomasti 
pelastamaan heidät. Vastoin kaik-
kia historian lakeja valloitetun 
kansan sulautumisesta, juuta-
laiset ovat säilyttäneet oman ai-
nutlaatuisen identiteettinsä, niin 
kuin Jumala oli heitä kehottanut. 
Ollessaan kasvotusten kuoleman 
kanssa he ovat tunnustaneet us-
konsa yhteen ainoaan Jumalaan, 
joka on kuoleman ja elämän Her-
ra. 

Lukemattomien juutalaisten 
marttyyrien huulilta kuuluneet 
viimeiset sanat olivat: ”Shema, 
Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai 
Echad” (Kuule, Israel, Herra mei-
dän Jumalamme, Herra on yksi).  
Kuolemassakin juutalaiset ovat 
olleet aina voitokkaita, sillä he 
ovat tienneet, että heidän Juma-
lansa on Hän, joka on aina uskol-
linen niillekin, ja varsinkin niille, 
jotka lepäävät maan povessa, sil-
lä hän totisesti tuo heidät eloon 
kuolleista.
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www.hebraiccommunity.org



10

Kirjoittanut:
John D. Garr, fil.tri

Akedan (Iisakin sitomisen) jäl-
keen, kun Abrahamista oli tul-
lut ”hyvin vanha mies”, uskon 
patriarkka ymmärsi, että ei ollut 
Luvatun Kansan edun mukaista, 
että hänen poikansa Iisak ottaisi 
puolisokseen paikallisen, kanaa-
nilaisen naisen. Sen vuoksi hän 
päätti lähettää palvelijansa koti-
seudulleen etsimään sieltä vai-
mon Iisakille. Kun Abrahamin pal-
velija saapui Aram-naharajimiin, 
Jumalan ennalta järjestämät olo-
suhteet loksahtivat paikoilleen, 
niin että palvelija kohtasi Rebe-
kan, nuoren viehättävän naisen, 
joka oli Abrahamin sukua ja jossa 
näkyivät abrahamilaiset oikeu-
denmukaisuuden, kunnioituksen 
ja laupeuden ihanteet. Perheen-
sä hyväksynnän turvin Rebekka 
suostui lähtemään Abrahamin 
palvelijan kanssa Kanaanin maa-
han mennäkseen naimisiin Iisakin 

kanssa. Kun matkalaiset lähes-
tyivät Abrahamin asuinseutua, 
Rebekka näki kaukaa Iisakin. Hän 
verhosi kasvonsa ja valmistautui 
tulemaan liitetyksi rakkaaseensa 
aviollisin sitein. Pian tämän jäl-
keen Iisak ”vei [Rebekan] äitin-
sä Saaran telttaan … ja hänestä 
tuli Iisakin vaimo, ja Iisak rakasti 
häntä”(1Moos.24:67). Näin alkoi 
seuraava luku Valitun kansan saa-
gassa. Iisak oli vaeltanut Jumalan 
yhteydessä isänsä rinnalla kym-
meniä vuosia. Nyt oli hänen vuo-
ronsa siirtyä johtamaan vaellus-
ta uskon ja uskollisuuden tiellä. 
Tarkkanäköinen Rebekka rinnal-
laan hän oli valmis kohtaamaan 
dynaamisessa saagassa jatkossa 
esiin tulevat vaiheet.

Kun Iisak oli 60-vuotias, Rebekka 
synnytti kaksospojat, Eesaun ja 
Jaakobin. Ennen kaksosten syn-
tymää Rebekkaa oli vaivannut, 
miksi lapset kamppailivat koko 
ajan hänen kohdussaan. Kun 

hän kysyi Herralta syytä, hän sai 
tämän hämmästyttävän vastauk-
sen: ”Kohdussasi on kaksi kan-
saa… toinen kansa on oleva toista 
voimakkaampi, ja vanhempi on 
palveleva nuorempaa” (25:23). Jo 
ennen poikien syntymää Rebekan 
profeetallinen näkökyky antoi hä-
nen ymmärtää, mitä tulisi tapah-
tumaan vuosikymmenien päästä. 
Tämän Jumalalta saamansa eh-
dottoman, proteetallisen sanan 
turvin hän oli valmis pitkään ja 
vaiherikkaaseen uskonmatkaan, 
ja hän varmisti päättäväisesti, 
että Jumalan erikoiset ja selkeät 
sanat täyttyisivät.

Eesau oli ”miehinen mies”, itse-
varma ja voimakas, taitava met-
sämies ja ulkoilmaihminen. Hän 
oli isän poika. Jaakob puolestaan 
oli rauhallinen, hiljainen mies,  
joka pysyi mieluummin kotosalla 
perheen telttojen vaiheilla. Hän 
oli äidin poika. On ilmiselvää, että 
kun kaksi niin erilaisen luonteen 

ja erilaiset taipumukset omaa-
vaa ja vanhempiensa huomiosta 
kilpailevaa nuorta miestä asuu 
samassa taloudessa, mahdolli-
suudet selkkauksille ovat suuret.  
Tilannetta kärjisti lisäksi se seikka, 
että Iisak rakasti Eesauta ja Re-
bekka Jaakobia, minkä johdosta 
ristiriitoja oli lähes mahdoton 
välttää.

Esikoisuus

Rebekan Jumalalta saama profee-
tallinen sana oli arvovaltainen ja 
lopullinen: ”Vanhempi on palve-
leva nuorempaa.” Ei Rebekka ol-
lut tällaista etsinyt eikä mielinyt, 
sillä jokainen äiti haluaa kotinsa 
olevan rauhan tyyssijan. Sanoma 
ei siis ollut hänen punomansa. 
Mutta miten sanoma voisi toteu-
tua? Laki esikoisesta määräsi, että 
perheen vanhin poika saisi isän 
siunauksen ja esikoisuuden no-
jalla perisi perheen omaisuuden, 
minkä seurauksena hän ”hallit-

Hän paini Jumalan kanssa
Jaakobista Israeliksi

**********
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sisi” koko perhekuntaa. Poikien 
syntyessä maassa noudatetut ta-
vat olivat siten valmistaneet tien 
Eesaun herruudelle yli Jaakobin.

Anoppinsa Saaran lailla Rebek-
ka omasi vahvan profeetallisen 
äänen eikä hän kaihtanut teh-
dä, mikä oli välttämätöntä, jotta 
Jumalan hänelle antama sana 
toteutuisi. Saara oli nähnyt, että 
Abrahamin esikoinen Ismael oli 
täysin kelpaamaton – eikä todel-
lakaan valittu johtamaan Valittua 
kansaa. Samalla tavalla Rebekka 
ymmärsi Eesaun elämäntapojen 
perusteella, että Eesauta ei oltu 
voideltu kantamaan Abrahamin 
näkyä seuraavalle sukupolvelle. 
Niinpä Rebekka odotti, mitä Ju-
mala tekisi ja miten Hän tekisi 
sen.
Eräänä päivänä Eesau tuli kedol-
ta perheen teltoille lopen uupu-
neena ja nälissään.”Anna minun 
hotkia tuota punaista...”, hän 
sanoi Jaakobille. Koska Rebek-
ka oli kertonut Jaakobille niistä 
hengellisistä asioista, joita oli 
tapahtunut Jaakobin ollessa vau-
va, Jaakob vastasi: ”Myy minulle 
ensin esikoisuutesi.” Pyynnön 
hämmästyttämä Eesau sanoo 
äreissään:”Minähän olen kuole-
maisillani [nälkään]. Mitä hyötyä 
minulle on esikoisuudesta?” Mut-
ta Jaakob vaatii: ”Vanno minulle 
ensin.” Eesau vannoi ja tilanne 
päättyi siihen, että hän ”myi esi-
koisuutensa” Jaakobille.

Tällä arkisella, lähes röyhkeällä, 
ruokahalun ja tunteiden yllyttä-
mällä teolla Eesau halveksi esikoi-
suuttaan, pitäen sitä vähempiar-

voisena kuin nälkänsä välitöntä 
tyydyttämistä. Tämä tunteiden 
mukaan elämisen taipumus osoit-
ti selvästi, että Eesau ei ollut 
sopiva mies johtamaan Valit-
tua kansaa. Sen sijaan että olisi 
naima-aikeissaan noudattanut 
abrahamilaista tapaa hakea vai-
mo suvun keskuudesta, hän otti 
myöhemmin vaimokseen kanaa-
nilaisia naisia, joista tuli suuri su-
run aihe sekä Iisakille että Rebe-
kalle. Eesau ei ollut todellakaan 
noudattanut käyttäytymisessään 
isänsä ja isoisänsä esimerkkiä, 
kun he vaelsivat Jumalan yhte-
ydessä. Hän oli maailmallinen 
mies, intohimoinen ja  mukavuu-
denhaluinen, eikä mikään voinut 
rajoittaa häntä.

Saatuaan näin valan kautta esi-
koisuuden Jaakobin tarvitsi vain 
odottaa, kunnes aika olisi kypsä, 
ja hän saisi omistaa sen, minkä 
oli ostanut. Yhteistuumin äitinsä 
kanssa Jaakob valmistautui ot-
tamaan vastaan isältään oikean 
käden siunauksen, jolla siirrettiin 
johtajuus- ja omistusoikeudet 
isältä pojalle – tässä tapauksessa 
nuoremmalle pojalle. Rebekka 
tiesi, että oli mahdollista saada 
Iisak siunaamaan Jaakob, jos hän 
uskoisi siunaavansa Eesauta. Hän 
valmisti Jaakobin kanssa sellaisen 
aterian, jollaisen Eesau teki perin-
teen mukaan isälleen, ja Jaakob 
vei aterian Iisakille. Rebekka huo-
lehti siitä, että Jaakob oli naami-
oitunut muistuttamaan Eesauta 
mahdollisimman tarkasti: hän 
peitti Jaakobin kädet ja käsivarret 
lampaan nahoilla, jotta ne muis-
tuttaisivat Eesaun karvoittunutta 

olemusta. Tulos ei kuitenkaan 
ollut aivan täydellinen, sillä ym-
mällään oleva Iisak sanoi: ”Ääni 
on Jaakobin ääni, mutta kädet 
ovat Eesaun kädet.” Lopulta Iisak 
vakuuttui, että hänen edessään 
oli todellakin Eesau, ja hän antoi 
Jaakobille esikoisen siunauksen, 
ja rukoili vielä, että hänen veljen-
sä palvelisi häntä. Se, mitä Jumala 
oli sanonut edeltäpäin veljesten 
syntyessä, ja mitä Rebekka oli 
järjestellyt Jumalan puolesta, oli 
vihdoin tapahtunut.

Jaakob ehti nipin napin lähteä 
isänsä luota, kun Eesau jo ryntäsi 
sisään metsästysretkeltään. Saa-
tuaan kuulla, mitä oli tapahtunut, 
Eesau raivostui. Hänen isänsä 
järkyttyi ja oli vihainen. Miten 
hän olikin antanut pettää itsensä! 
Vaikka Eesau anoi isältään: ”Eikö 
sinulla ole minua varten edes 
yhtä siunausta”, Iisak saattoi vain 
valittaa: ”Olen asettanut hänet 
sinun herraksesi… Mitä siis voisin 
enää tehdä hyväksesi, poikani?” 
Siitä hetkestä lähtien Eesau ”alkoi 
kantaa kaunaa Jaakobille siuna-
uksen tähden, jolla hänen isänsä 
oli tämän siunannut.” Ja hän ajat-
teli sydämessään: ”Kohta tulee 
aika surra isääni, ja silloin minä 
tapan veljeni Jaakobin.”

Äidin pojasta ei selvästikään ol-
lut vastusta tälle lihaksikkaalle, 
rehvastelevalle ja väkivaltaiselle 
veljelle, joka oli parhaimmillaan 
yhteenotoissa ja selkkauksissa. 
Mitä Jaakob voisi tehdä? Mikä on 
ilmiselvä vastaus? Juokse henkesi 
edestä! Ja niin Jaakob juoksi. Äi-
tinsä neuvosta hän pakeni Haara-

niin, enonsa Laabanin luo. Ainoa 
ajatus, joka lohdutti Jaakobia, oli 
hänen äitinsä vakuutus: ”Kun vel-
jesi viha sinua kohtaan on lauh-
tunut ja hän on unohtanut, mitä 
olet tehnyt hänelle, minä lähetän 
noutamaan sinut sieltä.” Jaakob 
joutui eroon vanhemmistaan, 
mutta hänellä oli yhä toivoa.

On totta, että Jaakob hankki 
Eesaun esikoisuuden itselleen 
vuosituhannen onnistuneimmal-
la vaihtokaupalla: Iisakin suvun 
omaisuus lautasellisella linssi-
keittoa! Koska hän oli ostanut 
esikoisoikeudet, hänelle kuului 
isän esikoiselleen antama siuna-
us, vaikka hän ja hänen äitinsä 
täytyikin turvautua petokseen ja 
metkuihin taatakseen Iisakin yh-
teistyön varsinaisessa oikeuksien 
siirrossa. Päältä katsoen Jaako-
bin ja hänen äitinsä toiminta 
näytti parhaimmillaan vilpillisel-
tä ja pahimmillaan varkaudelta. 
Kuinka vaimo saattoi toimia niin 
kaksinaamaisesti oman miehen-
sä suhteen? Kuinka poika saattoi 
pettää isäänsä niin petollisesti? 
Kuinka sellainen sukuviha saattoi 
puhjeta Jumalan valitsemassa 
perheessä?

Vastaus on, että Rebekka oli kuul-
lut Herran äänen ennen kuin 
hänen poikansa syntyivät: ”Van-
hempi on palveleva nuorempaa.” 
Koska Rebekka oli profeetta, hän 
ei epäillyt Jumalan Sanaa, vaan 
luotti yksinkertaisesti Hänen lu-
paukseensa. Jaakob luotti äitiinsä 
ja tämän hengelliseen viisauteen, 
joten hän toimi sen mukaan nou-
dattaen tarkasti äitinsä ohjeita. 

Jom Kippur -sodan muistoja Kyynelten laaksossa Golanilla. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Tämä ei kuitenkaan vähentänyt 
nuorukaiselle annettuja pilkka-
nimiä: kantapää, tarttuja, jalasta 
kiskoja, varas, petturi ja syrjäyt-
täjä (Ya´akov=kantapää, petturi), 
Jaakob oli kuullut kaikki nämä 
kirvelevät kuvaukset, jotka juon-
tuivat hänen nimestään, ja jotka 
hänen tekonsa vahvistivat oi-
keiksi. Hänen äitinsäkin nähtiin 
silmänsä sulkevana, petollisena 
naisena, jonka moraaliset ja eet-
tiset normit olivat vähintäänkin 
hyvin joustavat, kun oli kyse toi-
minnasta, joka edesauttoi häntä 
toteuttamaan odotuksensa poi-
kansa suhteen. Ja kuitenkin äiti 
ja poika seurasivat vain Jumalan 
ohjetta ”Vanhempi on palveleva 
nuorempaa” ja toimivat sen to-
teutumiseksi.

Menestys uudessa ympäristössä

Jaakobin matka Haaraniin vapaut-
ti hänet aivan erilaiseen ympäris-
töön, jossa hän tulisi menesty-
mään. Hän oli täynnä tyrmistystä 
ja pelkoa, kun hän kohtasi ensim-
mäistä kertaa henkilökohtaisesti 
Jumalan yöpyessään Beetelissä. 
Siellä hän näki näyssä tikapuut 
taivaan ja maan välillä ja enke-
leitä niitä nousemassa ja laskeu-
tumassa (1 Moos.28). Herättyään 
hän tiesi kokeneensä Jumalan 
vierailun, ja niin hän otti tyynynä 
käyttämänsä kiven ja nosti sen 
pystyyn patsaaksi muistuttamaan 
itseään Jumalan siunauksesta. 
Hän nimitti paikan Beeteliksi, ”Ju-
malan huoneeksi”, ja hän lupasi 
Herralle kymmenykset kaikesta, 
mitä hänelle kertyisi.

Kun Jaakob sitten pääsi Haaraniin 
asti, hän ymmärsi heti, että hä-
nen elämänsä muuttuisi dramaat-
tisesti. Ensimmäiseksi hän kohtasi 
elämänsä suuren rakkauden, Raa-
kelin. Hetken huumassa, romant-
tisen rakkauden valtaamana, hän 
lupasi palvella enoaan seitsemän 
vuotta, jos Laaban antaisi hänelle 
Raakelin vaimoksi. Mutta Laaba-
nissa Jaakob oli kohdannut ver-
taisensa, mitä tuli pettämiseen. 
Jaakob antautui tunteidensa vie-
täväksi yhdeksi varomattomaksi 
hetkeksi ja sen seurauksena hän 
heräsi seuraavana aamuna vain 

huomatakseen, että oli naimisis-
sa Lean, Raakelin sisaren, kanssa. 
Myönnettäköön, että Jaakob kyllä 
lupasi palvella Laabania vielä toi-
set seitsemän vuotta saadakseen 
vaimokseen myös rakastamansa 
Raakelin.

Tässä tilanteessa Jaakob oli lopul-
takin se, joka voitti tahtojen tais-
telun, manipuloinnin ja liikeneu-
vottelut. Hän vaurastui Haaranin 
maassa, koska hän oli sukulais-
suhteessa Laabanin kanssa. Kek-
seliäisyydellään ja petoksella hän 
oli saanut isältään Iisakilta kätten 
päälle panemisen kautta polves-
ta polveen siirtyvän siunauksen, 
ja niin tehdessään hän oli syr-
jäyttänyt veljensä.  Hän oli myös 
maksanut kalliisti tempustaan 
ja uhmakkuudestaan hyväksy-
mällä oma-ehtoisen karkotuksen 
perheestään ja vapaaehtoisen 
orjuuden toisen talossa. Elämä 
kuitenkin maistui eikä hänellä 
ollut valittamista. Silti oli jotain, 
joka vaivasi häntä. Hän tiesi, että 
Abrahamin liitto, jonka oikea pe-
rijä hän oli, ei täyttyisi Haaranis-
sa. Jumalahan oli nimenomaan 
käskenyt hänen isoisäänsä Abra-
hamia lähtemään tästä paikasta 
ja menemään maahan, jonne hän 
lähettäisi hänet. Jaakob ei voinut 
torjua ajatusta: hän oli heprea-
lainen, yksi heistä, jotka olivat 
”ylittäneet joen” ja saavuttaneet 
uuden oikeudellisen aseman Ju-
malan edessä Valittuna kansana.

Valitun asema ei ollut kuiten-
kaan mikään aineeton asia ilman 
todellista sisältöä. Se oli asema, 
jonka ehdoksi oli määrätty nimi ja 
maa. Nimi oli Abrahamin lapset; 
maa oli Kanaanin maa; Jumalan 
Abrahamille ja hänen jälkeläisil-
leen ikuisiksi ajoiksi antama sys-
temaattinen ja jatkuva lupaus. 
Siksi Jaakob tiesi, että hänen olisi 
lähdettävä Haaranista, aivan niin 
kuin hänen isoisänsä oli tehnyt, 
ja mentävä maahan, jonka Juma-
la oli luvannut Valitulle kansalle. 
Jaakob ei voinut tukahduttaa 
sydämessään olevaa kaipausta 
päästä takaisin oman perheensä 
luo. Kaipausta hillitsi vain pelko 
veljen hautomasta rangaistukses-
ta, joka voisi merkitä hänelle kuo-

lemaa. Mutta kaipuu ajoi häntä, 
ja hän lähti. Ongelmana oli, että 
kun hän pääsisi Kanaanin maa-
han, hän kohtaisi taas veljensä 
Eesaun, joka oli uhannut tappaa 
hänet. Näin Jaakobin edessä oli 
sama haaste, jonka edessä kaikki 
ihmiset ovat: elämä vai kuolema, 
siunaukset vai kiroukset. Kum-
man hän saisi?

Odottamaton kohtaaminen

Kun Jaakob saapui Jabbok-joen 
kahluupaikalle, hän tiesi, ettei 
mikään olisi enää niin kuin en-
nen. Hän saattaisi kuolla veljensä 
kädestä, mutta hänen täytyi jat-
kaa Jumalan hänelle lupaaman 
perinnön tavoittelemista. Koska 
hän oli harkitseva ja laskelmoiva 
liikemies, hän teki valmisteluja 
kaikkien mahdollisten sattumien 
varalle, joita hän voisi kohdata 
astuessaan tuntemattomaan, 
epävarmana veljensä aikeista. 
Hän lähetti edellään perheensä 
ja lahjoja varallisuudestaan siinä 
toivossa, että jos Eesaulla olisi 
vielä pahat mielessä, hän ottaisi 
vastaan hänen rauhan eleensä ja 
säästäisi hänen henkensä. Olos-
suhteista huolimatta Jaakobin oli 
jatkettava eteenpäin, olipa edes-
sä elämä tai kuolema.

Jaakobille Jabbok oli antautumi-
sen paikka, paikka,jossa hän sa-
noisi Jumalalle sen mitä Jeesus 
sanoi sukupolvia myöhemmin: 
”Älköön tapahtuko minun tahto-
ni, vaan sinun.”  Jaakob edusti kol-
matta sukupolvea jumalallisessa 
näyssä, jonka toteutumista hänen 
isänsä ja isoisänsä olivat eläneet. 
Hän oli kuullut kaikki lupaukset, 
nähnyt kaikki kamppailut ja saa-
nut  vakuutuksen unessa Beete-
lissä. Mutta hän kaipasi konkreet-
tisempaa todistetta – kasvoista 
kasvoihin kohtaamista Jumalan 
kanssa, mikä varmistaisi, että hän 
oli paljon enemmän kuin syrjäyt-
täjä, että hän oli todella se, jonka 
Jumala oli valinnut johdattamaan 
Valittua kansaa.

Jabbok-joella Jaakob oli sitten 
saman ratkaisun edessä kuin iso-
isänsä Abraham oli ollut. Hänen 
oli ylitettävä joki, ja joen ylittämi-

nen merkitsi, että oli heprealai-
nen. Hänen täytyi jättää mukava 
elämä taakseen ja ottaa vastaan 
uusi ja henkeä uhkaava haaste. 
Mutta ennen kuin hän jatkaisi 
matkaa, hänen oli vietettävä ah-
distusten yö, kamppailtava itsen-
sä kanssa ja epäilyjä ja pelkoja 
vastaan, painiskeltava itsensä 
kanssa ja Jumalan suunnitelmien 
kanssa. Jaakob heittäytyi kamp-
pailuun, jonka tuloksena hän ja 
hänen jälkeläisensä saisivat uu-
den nimen. Hän paini Jumalan 
kanssa.

Kamppailu jatkui koko yön. Pai-
niko Jaakob ihmisen kanssa, en-
kelin kanssa vai Jumalan kanssa? 
Jaakobille ei kerrottu, kuka hänen 
vastustajansa oli. Hänen oli teh-
tävä ratkaisu. Jaakob ja Jumala 
painivat tiiminä Jaakobia vastaan. 
Jaakob paini tuntemattoman mie-
hen kanssa. Jaakob paini enkelin 
kanssa, Herran enkelin kanssa. Ja 
kun paini oli ohitse, Jaakob tajusi, 
että hänen vastustajansa oli itse 
asiassa Jumala Itse. Kun aamu al-
koi sarastaa, Jaakob uhkasi häntä, 
josta hän oli saanut  lukko-otteen: 
”En päästä sinua ennen kuin siun-
aat minua.” (1 Ms 32) Ja Jumala 
siunasi häntä, mutta hyvin mer-
kittävällä varauksella: Jaakobin 
lonkka nyrjähti paikoiltaan, niin 
että hän joutui kulkemaan ontu-
en, mikä auttoi häntä pysymään 
nöyränä ja pitämään kaiken oi-
keissa mittasuhteissa ja olisi ai-
nainen muistutus hänen kohtaa-
misestaan Jumalan kanssa.

Ja vielä lopuksi Jumala antoi 
Jaakobille uuden nimen ”Jisrael”, 
joka merkitsee ”Jumala taistelee” 
tai ”Minä taistelen/hän taistelee 
Jumalan kanssa” tai ”Pääsen voi-
tolle Jumalasta”. Heprean sana 
on yhdistelmä sanoista ´lisrot´, 
taistella tai painia, ja ´El´, Jumala. 
Jumalan Jaakobille antama uusi 
nimi jäi pysyväksi, eikä vain Jaako-
bille vaan koko hänen ”Jumalan 
kanssa taistelevalle” jälkeläisjou-
kolleen sukupolvi sukupolvelta. 
Se on säilynyt miehen nimenä ja 
kansan nimenä ja hänestä tulleen 
kansakunnan nimenä. Valitun 
kansan tuli olla Jumalan kanssa 
taistelevaa kansaa, Jumalasta 
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voitolle pääsevää kansaa, joka 
ei tyydy mihinkään vähempään 
kuin Jumalan siunaukseen ja 
mahdollisuuteen palvella, vaikka 
rajoitteena olisi useinkin Jaakobin 
sijoiltaan nyrjähtäneen lonkan 
kaltaisia vammoja. 

Elämää kuolleista

Kun aamu valkeni, Jaakobin paini-
toveri katosi kuin tuhka tuuleen. 
Vaikka Jumala ei ollut enää läsnä, 
hän ei ollut poissa, sillä hänen 
jättämässään siunauksessa ja 
nimessä oli voima, joka olisi voi-
tollinen paitsi Jaakobin elämässä 
myös hänen jälkeläistensä elä-
mässä tulevina vuosituhansina.  
Jaakob oli perin häkeltynyt, kun 
hän vihdoin tajusi yöllisen painin-
sa koko merkityksen. Hän oli näh-
nyt Jumalan kasvoista kasvoihin 
ja oli päässyt voitolle hänestä. Ja 
silti hän oli yhä elossa! Mahdo-
tontako? Kyllä! Mutta silti totta. 
Muistoksi tästä kuolemaa uhmaa-
vasta taistosta ja taistelun synnyt-
tämästä täysin uudesta elämästä 
Jaakob antoi painipaikan nimeksi 
”Penuel”, joka tarkoittaa ”olen 
nähnyt Jumalan kasvoista kasvoi-
hin ja kuitenkin henkeni on sääs-
tynyt.”

Jaakobin elämä muuttui. Tästedes 
hän ontuisi aivan kirjaimellisesti, 
ja Penuelin jälkeinen Jaakob olisi 
paljon nöyrempi ja varovaisempi 
ihminen. Jaakobin perinnökseen 
jättämä kokemus elämään nou-
semisesta kuoleman otteesta 
jatkui tämän Jisraelin, Jumalan 
kanssa painijan, lapsien elämäs-
sä. Tämän Jumalan kanssa paini-
jan jälkeläisinä Israelia kuvataan 

joukkona, joka taistelee menes-
tyksekkäästi Jumalaa ja ihmisiä 
vastaan. Ei siis ole ihme, että Raa-
matussa Israel on pääasiallinen 
nimi Jumalan kansalle. Voidaan 
sanoa, että kuulua Jumalalle on 
olla Jumalan kanssa taistelija. Is-
raelilaisena oleminen merkitsee, 
että taistelee Jumalan kanssa saa-
dakseen siunauksen ja ollakseen 
siunaukseksi.

Kristittyjen kokema taistelu
ja siunaus

Jumalan perheväkeen adoption 
kautta kuuluvana ja Israelin kan-
sainyhteisön kansalaisoikeudet 
saaneena kristittyihin sopii sama 
kuvaus kuin Israelin lapsiin. Hekin 
ovat mukana siinä kokemukses-
sa, joka tekee Valitusta kansasta 
oikeita israelilaisia. He ovat liitty-
neet juutalaiseen kansaan taistel-
len itselleen Jumalan siunauksen. 
He tietävät, mitä merkitsee tais-
tella hyvä uskon taistelu – tart-
tua kiinni iankaikkiseen elämään 
(1Tim 6:12). He tietävät, että saa-
dakseen elämän heidän täytyy 
luopua elämästä (Matt.16:25).  
Heidän ymmärryksensä perus-
tuu hyvän juutalaisen opettajan, 
Jeesuksen sanoille, joka ei taipu-
nut helvetin edessä, vaan seisoi 
Jumalan sanojen varmalla pe-
rustalla. He seuraavat Jeesuksen 
esimerkkiä: ”Älköön tapahtuko 
minun tahtoni,vaan sinun.” He 
ovat Jumalan kanssa taistelijoita.

Kristityt, joilla on Israelin rinnal-
la sama jumalallinen kutsu, eivät 
ole koskaan vapaita ”tietämään” 
tai ymmärtämään kaikkea oman 
järkensä varassa. Heidän on aina 

”uskottava” niin kuin Abraham, Ii-
sak ja Jaakob uskoivat, ja niin kuin 
kaikki heidän sukulinjaansa kuu-
luvat jälkeläiset heidän jälkeensä 
uskoivat ja uskovat edelleen.He 
eivät voi koskaan alistaa rajatonta 
rajallisuudelle, vaikka he haluaisi-
vat epätoivoisesti tuntea Jumalan 
nimen.  He ymmärtävät uskon 
kautta. He painivat päivittäin 
sisäisten ristiriitojen ja epävar-
muuksien kanssa, mutta he uskal-
tavat painia, taistella saadakseen 
siunauksen, tietäen, että niin teh-
dessään he tekevät itsensä haa-
voittuviksi ja aiheuttavat joskus 
itselleen elinikäisiä, parantumat-
tomia vammoja. Sellaiset Jisraeli-
laiset eivät ole Jumalan etsijöitä; 
he ovat löytäneet Jumalan! He 
eivät yritä saada Jumalaa kiinni, 
sillä ei hän yritä päästä heiltä kar-
kuun! He ovat Jumalalle lupautu-
neita, Jumalan taistelijoita.

Jisraelilaiset eivät jää lepäämään 
menneisyyden laakereille, esi-
isien saavutuksista kertovien 
suurten tarinoiden varaan, siitä 
huolimatta että se vaatii heiltä 
paljon. He pitävät mieluummin 
tuoretta tulta sydäntensä altta-
reilla kuin palvovat eilispäiväisen 
tulen tuhkia. He etsivät tuoretta 
voitelua, tuoretta näkyä, tuoretta 
suuntaa, vaikka he ymmärtävät 
hyvin, minkä vuoksi he elävät ja 
toimivat ja mihin he ovat järkäh-
tämättä sitoutuneet. Jisraelilais-
ten on saatava nähdä Jumala, 
tuntea Jumala ja kokea Jumala 
aivan henkilökohtaisesti, siksi he 
uskaltautuvat kohti tuntematon-
ta, kamppailevat yön pimeyden 
autiudessa ja saattavat itsensä 
alttiiksi sanoinkuvaamattomalle 

terrorille. He eivät anna koskaan 
periksi.  He käyvät taistelua itsen-
sä, ihmiskunnann ja jopa Jumalan 
kanssa. Kun he eivät tiedä, he 
uskovat! Kun he eivät ymmärrä, 
he tottelevat. Juutalainen tai kris-
titty, he ovat Abrahamin lapsia, 
jotka uskovat Jumalaan ja jotka 
vanhurskautetaan heidän uskon-
sa kautta. He ovat Jisraelilaisia, 
Jumalan kanssa taistelijoita, jotka 
taistelevat Jumalan kanssa ja pää-
sevät voitolle!

Takaisin Jabbbokille:
takaisin Penueliin!

Valitun kansan peruspilareita oli-
vat Abraham, Iisak ja Jaakob. Py-
hien Kirjoitusten Jumala esittelee 
itsensä ylpeästi näin: ”Minä olen 
Abrahamin Jumala, Iisakin Juma-
la ja Jaakobin Jumala.” Jokainen 
raamatullisen uskon kolmesta 
patriarkasta kohtasi Jumalan 
uskontaistelussa, jossa oli kyse 
elämästä ja kuolemasta, ja jokai-
nen heistä pääsi voitolle. He oli-
vat nähneet Jumalansa kasvoista 
kasvoihin ja säilyneet hengissä.  
He kokivat jotain sellaista, jonka 
saavuttamiseen jokaisella Israelin 
Jumalaan uskovalla on voima. He 
olivat päättymättömän ”elämää 
kuolleista”  -siunauksen voiman  
edunsaajia.

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

www.hebraiccommunity.org
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Kirjoittanut:
Kalle Venäläinen

Room. 11:1-2: Minä sanon siis: 
ei kaiketi Jumala ole hyljännyt 
kansaansa? Pois se! Sillä olenhan 
minäkin israelilainen, Aabraha-
min siementä, Benjaminin suku-
kuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt 
kansaansa, jonka hän on edeltä-
tuntenut.

Tästä hyvin varmasta vakuutuk-
sesta huolimatta vähän myöhem-
min luemme jakeesta 15 näin: 
Sillä jos heidän hylkäämisensä 
on maailmalle sovitukseksi, mitä 
heidän armoihin-ottamisensa on 
muuta kuin elämä kuolleista?

Tässä mainittu ”hylkääminen” on 
askarruttanut mieltäni aina, kun 
olen tämän jakeen lukenut. Olen 
itse mielessäni koettanut sovittaa 
sen jotenkin yhteen luvun alussa 
olevan vakuutuksen kanssa, ettei 
Jumala ole hylännyt kansaansa. 

Kuulin jonkun selittävän alku-
tekstiin vedoten, että kysymys on 
vain tilapäisesti syrjään laittami-
sesta odottamaan aikaa, jolloin 
otetaan taas uudestaan esille. 
On totta, että alkukielessä luvun 
alussa hylkäämistä merkitsevä 
verbi (apootheoo) on eri kuin täs-
sä käytetty (subst. apobolee, ”hyl-
kääminen”, ”poisheittäminen”, 
verbistä apoballoo). Silti kaikissa 
suomalaisissa käännöksissä mo-
lemmat sanat on suomennettu 
tarkoittamaan ”hylkäämistä”. 

Kysyin joitakin vuosia sitten vä-
vyltäni, joka on Saksasta, miten 
hän ymmärsi tässä olevan sanon-
nan ”heidän hylkäämisensä”. Hän 
vastasi: ”Se tarkoittaa sitä, että 
juutalaiset hylkäsivät Jeesuksen.” 
Vaikka hänen vastauksensa kuu-
losti minusta hyvältä, epäilin silti, 
ymmärsikö vävyni suomenkieltä 
ihan oikein. – Tämä keskustelu jäi 
minulle mieleen, vaikka en pysty-
nyt noin vain omaksumaan sen 

koko merkitystä. Olinhan tottu-
nut lukemaan sanonnan niin, että 
hylkääjänä oli Jumala – siitäkin 
huolimatta, vaikka luvun alussa 
Paavali vakuuttaa toista.

Jokin aika myöhemmin tämä asia 
nousi jälleen esille, kun luin erään 
messiaanisen selittäjän lausun-
non Jumalan suhteesta Israeliin. 
Hän kirjoittaa: 

”Uudesta testamentista ei löydy 
yhtään mainintaa Israelin hylkää-
misestä. Itse asiassa ainoa kerta, 
kun Raamatun teksti puhuu jotain 
Israelin hylkäämisestä, se vakuut-
taa voimakkaasti, että Jumala ei 
ole hylännyt heitä. ’Minä sanon 
siis: ei kaiketi Jumala ole hyljän-
nyt kansaansa?’ (Room. 11:1) 
Paavali kysyy. Hänen vastauk-
sensa on selvä ja yksiselitteinen: 
’Pois se!’ Ja hänen vastauksensa: 
’Pois se!’ on sitäkin merkityksel-
lisempi, koska se esiintyy ristiin-
naulitsemisen jälkeen, vieläpä 

sen jälkeen, kun juutalaiset ovat 
ensikertaa vastustaneet ’kristil-
listä’ julistusta.” (Doukhan J. B., 
The Mystery of Israel, s. 27, 2004, 
USA).

”Uudesta testamentista ei löydy 
yhtään mainintaa Israelin hylkää-
misestä.” Päätin lopultakin ottaa 
selvän niin perusteellisesti kuin 
mahdollista, eikö tosiaan edes 
tässä jakeessa 15 puhuta siitä. 
Muistui mieleeni vävyni tulkinta. 
Päätin tarkistaa asian englanniksi 
käännetystä juutalaisesta Raa-
matusta ja sen selitysteoksesta, 
jotka on laatinut messiaaninen 
juutalainen nimeltä David Stern. 

Tein mielestäni merkittävän löy-
dön: Havaitsin, että vävyni oli 
ollut aivan oikeassa! Nimittäin 
David Stern osoittaa, että alkukie-
len sanat hee apoboleen autoon 
tarkoittavat kirjaimellisesti niin 
kuin meidän Raamatussamme 
lukee: ”heidän hylkäämisensä”. 

Hylkäsikö Jumala sittenkin 
Israelin?

**********

Jerusalemin juutalaista hautausmaata Temppelivuorelta kuvattuna. Hautausmaa sijaitsee Öljymäen kupeessa. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Mutta ilmaisu panee kysymään: 
kuka hylkää tai ketkä ovat hylkää-
jiä ja kenet tai ketkä hylätään? 
Sanonta voidaan ymmärtää siten, 
että Jumala on hylännyt juutalai-
set tai että juutalaiset ovat hy-
länneet Messiaansa. Molemmat 
ajatukset ovat mahdollisia. Mikä 
ratkaisee, kummasta ajatuksesta 
on kysymys? Eikö tekstiyhteys? 
Luvun alussa Paavali on vakuut-
tanut, ettei Jumala ole hylännyt 
kansaansa! Mutta ovatko juuta-
laiset, tai osa heistä, hylänneet 
Messiaansa? Kyllä ovat.

Psalmissa 118:22 oli ennustettu, 
että Israelin rakentajat hylkäisivät 
Peruskiven: Se kivi, jonka raken-
tajat hylkäsivät, on tullut kulma-
kiveksi.

Joh. 1:11,12 luemme: Hän tuli 
omiensa tykö, ja hänen oman-
sa eivät ottaneet häntä vastaan. 

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet 
vastaan, hän antoi voiman tulla 
Jumalan lapsiksi, niille, jotka us-
kovat hänen nimeensä.

Jumala ei siis ole missään vai-
heessa hylännyt kansaansa. Ja 
em. tekstistä käy ilmi, että myös 
kansan Messiaansa hylkääminen, 
joka on tosiasia, oli osittaista, sillä 
eivät kaikki hylänneet Jeesusta. 
Hylkääjät olivat kansan silloiset 
johtajat, ”Israelin rakentajat”.

Mihin tämä ”heidän hylkäämi-
sensä” johti? Siihenkö, että Juma-
la hylkäsi puolestaan heidät? Ei! 
Mikä sen sijaan on tästä seurauk-
sena tekstimme mukaan? Room. 
11:15:… heidän hylkäämisensä 
on maailmalle sovitukseksi. Eikö 
meillä ole ihmeellinen Jumala! 
Koko maailma tuli sovitetuksi Ju-
malan kanssa, sillä tämä ”heidän 
(Messiaansa) hylkääminen” joh-

ti Jeesuksen ristille, jossa kaikki 
kansat sovitettiin Jumalan kans-
sa, jokaisen ihmisen syntivelat 
maksettiin, meidät lunastettiin 
vapaiksi synnin, kuoleman ja Pa-
holaisen vallasta! Halleluja!

Paavali ei kuitenkaan päätä tä-
hän, niin valtavaa kuin tämä on-
kin. Hän jatkaa käyttäen seuraa-
vaksi kreikan sanaa prosleempsis 
(verbistä proslambanoo), joka 
on ”hylkäämisen” vastakohta 
eli ”vastaanottaminen” (Huom.! 
Alkukieli ei puhu ”armoihin otta-
misesta” vaan pelkästään ”vas-
taanottamisesta”). Jos kerran 
hylkääjinä olivat epäuskoiset 
juutalaiset, jotka hylkäsivät Mes-
siaansa, niin johdonmukaisesti 
ajateltuna, ja myös välittömän 
tekstiyhteyden mukaisesti, he 
tulevat vielä ottamaan vastaan 
Jeshuan omana Messiaanaan. Ja 
mitä tästä seuraa? 

Nyt Paavalin ilmaisussa on voi-
maa: se merkitsee ”elämää kuol-
leista”! tai niin kuin vuoden 1992 
käännös sanoo: ”Silloin kuolleet 
heräävät eloon!” 

Lopuksi vielä David Sternin kään-
nös Room. 11:15 englanniksi ja 
suomeksi:

For if their casting Yeshua asi-
de means reconciliation for the 
world, what will their accepting 
him mean? It will be life from the 
dead!

Sillä jos heidän Jeshuan hylkää-
misensä merkitsee sovitusta 
maailmalle, mitä tuleekaan mer-
kitsemään se, kun he ottavat hä-
net vastaan? Se on oleva elämä 
kuolleista! 

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

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

Silmä on yksi kehon viidestä ais-
tista. Sen antama näkökyky on 
tärkeä ihmisen toimintakyvylle. 
Eri-tyisen tärkeä on ”silmäterä”, 
silmän keskiosa, iiriksen eli väri-
kalvon aukossa oleva mykiö eli 
linssi, jonka kautta valo tunkeu-
tuu silmään, niin että silmällä 
voi nähdä. Kun tämä sumenee 
eli kehittyy kaihi, ei silmällä näe 
selvästi ja pahimmillaan se joh-
taa täydelliseen sokeuteen. Myös 
hengellisessä maailmassa on tär-
keä silmäterä, nimittäin Jumalan 
omaisuuskansa Israel.

”Sillä Herran kansa on hänen 
osuutensa, Jaakob on hänen 
perintö-osansa. Erämaasta hän 
löysi hänet, autiosta, ulvovasta 
korvesta; hän otti hänet suojaan-
sa ja hoitoonsa, varjeli häntä kuin 
silmäteräänsä” (5.Moos.32:9-10).

Israel – Jumalan silmäterä - sai al-
kunsa Aabrahamista, jonka Juma-
la kutsui ulos pakanallisesta Kal-
dean Uurista seuraamaan Hänen 
tietänsä ja ohjeitansa. Israelin 
kutsumukseen jo Aabrahamista 
alka-en sisältyi siunaus ja kirous. 
Joka siunasi Israelia, oli oleva siu-
nattu, joka kirosi Israelia, oli oleva 
kirottu (4.Moos.24:1, 9).

Jaakobin toiseksi nuorimman po-
jan Joosefin ollessa Egyptin halli-
tusmiehenä, Jaakobin perhe meni 
nälänhätää pakoon Egyptiin, yh-
teensä 70 henkeä (1.Moos.46). 
Aluksi heillä oli siellä hyvät olo-
suhteet, mutta Joosefin kuole-
man jälkeen israelilaiset pakotet-
tiin orjatyöhön noin 400 vuodeksi 
ja heitä sorrettiin ankarasti. Ju-
mala vapautti Israelin Egyptin 
orjuudesta Mooseksen päivinä 
ja johdatti heidät Siinaille, jossa 
heidät otettiin pappiskansaksi ja 
pyhäksi kansaksi (2.Moos.19). 

Siinailla Herra teki myös ensim-
mäisen liiton eli ns. vanhan liiton, 
Tooran liiton eli lakiliiton Israelin 

kansan kanssa ja antoi kansalle 
Tooran käskyt ja säädökset van-
hurskaaseen vaellukseen Juma-
lan ja ihmisten edessä. Samalla 
Israelista tuli Jumalan kuningas-
kunta (valtakunta) maan päällä 
(Ps.114:1-2). 

Vanhan liiton päivinä Israel ja juu-
talainen kansa oli monta kertaa 
tottelematon Herran käskyille ja 
vajosi syntiin ja luopumukseen. 
Jumala joutui monet kerrat ku-
rittamaan kansaa vihollisen 
hyökkäyksillä ja mm. 70-vuo-
tisella Baabelin vankeudella ja 
maastakarkotuksella (Aam.3:1-2; 
Luuk.21:20-24).

Herra ei kuitenkaan ole hylännyt 
omaisuuskansaansa, vaikka se on 
ollut tottelematon. Niin kauan 
kuin aurinko nousee, on Israel Ju-
malan valittu kansa Herran edes-
sä (Jer.31:35-37).
Myös apostoli Paavali todistaa, 
että Jumala ei ole hylännyt Isra-
elia (Room.11:1-2, 28-29). (Yk-
silöinä israelilaiset (juutalaiset) 
pelastuvat uskomalla Jeshua 

Messiaaseen, kuten ei juuta-
laisetkin; Ap.t.3:22-26; 10:34-
35;15:11; Room.2:9-11; 3:21-31). 
Israel on Jumalan silmäterä, jota 
Hän varjelee. Niin kuin silmäterä 
on herkkä kohta ihmisen kehos-
sa, on Israelkin herkkä kohta Ju-
malalle ja on vaarallista ”tökkiä” 
siihen pahoissa aikeissa, sillä siitä 
seuraa tuomio.

Lopun ajan exodus ja Jumalan 
silmäterä

”Voi, voi, paetkaa pohjoisesta 
maasta, sanoo Herra! Sillä minä 
olen hajottanut teidät neljään tai-
vaan tuuleen, sanoo Herra. Voi, 
Siion, pelastaudu, sinä, joka asut 
tytär Baabelin luona! Sillä näin 
sanoo Herra Sebaot: Kunniaksen-
sa hän on lähettänyt minut pa-
kanakansojen luokse, jotka ovat 
teitä saalistaneet. Sillä joka teihin 
koskee, se koskee hänen silmäte-
räänsä” (Sak.2:6(10)-8(12)).

”Sentähden, katso, päivät tulevat, 
sanoo Herra, jolloin ei enää sa-
nota: ’Niin totta kuin Herra elää, 

Israel
Jumalan silmäterä

**********

Kuva: Markus Nurmesniemi
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joka johdatti israelilaiset Egyptin 
maasta’, vaan: ’Niin totta kuin 
Herra elää, joka johdatti israeli-
laiset pohjoisesta maasta ja kai-
kista muista maista, joihin hän 
oli heidät karkoittanut’. Sillä minä 
palautan heidät heidän omaan 
maahansa, jonka minä annoin 
heidän isillensä. Katso, minä käs-
ken tulemaan monta kalastajaa, 
sanoo Herra, ja ne heitä kalasta-
vat, ja sen jälkeen minä käsken 
tulemaan monta metsästäjää, ja 
ne heitä metsästävät kaikilta vuo-
rilta ja kaikilta kukkuloilta ja kal-
lioiden rotkoista” (Jer.16:14-16).

Raamatun profetiat kertovat, 
että lähes kaksi vuosituhatta ha-
jaannuksessa olleet israelilaiset 
kootaan omaan maahansa, Isra-
elin maahan, kaikista maailman 
kolkista. Ensin kalastajat houkut-
televat heitä Jumalan heille lu-
paamaan Israelin maahan. Heitä 
onkin muuttanut runsaasti Isra-
eliin, niin että exodus-väkeä ja 
heidän jälkeläisiään on siellä jo yli 
kuusi miljoonaa (2019). 

Lopuksi metsästäjät, vainoojat, 
pakottavat loputkin israelilaiset 
pakenemaan kansojen seasta 
omaan maahansa, eikä kansojen 
sekaan jää yhtäkään israelilaista 
(Hes.39:28-29). Erityishuomion 
kohteena on silloin Israelista 
katsoen pohjoinen alue, entisen 
Neuvostoimperiumin alue, Eu-
rooppa, Pohjoismaat ja myös 
Suomi. Maailmalla kasvava an-
tisemitismi ja Israel-viha ennakoi-
vat lopun ajan exoduksen lähes-
tyvän.

Silloin kansojen seassa olevi-
en Israelia siunaavien usko-
vien tehtävä on auttaa heitä 
pakomatkallaan kohti Israelin 
maata, vaikeiden aikojen ja suu-
ren ahdistuksen päivinä, toisen 
voi-huudon päivinä (Jes.49:22; 
Mat.24:3, 20-22, 20-31; Ilm.9:12-
21; Jes.11:12-15). Noina ahdis-
tuksen ajan exoduksen päivinä 
Jumala tekee suuria ihmeitä, niin 
kuin Egyptistä lähdön päivinä 
Mooseksen aikaan (Miik.7:15-
17). Israel – Jumalan silmäterä – 
on silloin Herran erityishuomion 
kohteena ja Israelia rakastavien 
uskovien on muistettava kohdella 
heitä Jumalan silmäteränä. Myös 

profeetta Obadja on antanut ku-
ninkaallisen ohjeen siitä, kuinka 
juutalaisia tulee kohdella heidän 
pakolaispäivinään.

”Mutta älä katso iloiten veljesi 
päivää, hänen onnettomuutensa 
päivää; älä ilku juutalaisia heidän 
turmionsa päivänä äläkä suullasi 
suurentele ahdistuksen päivä-
nä. Älä tunkeudu sisään minun 
kansani portista heidän hätäpäi-
vänänsä. Älä katso iloiten, myös 
sinä, hänen onnettomuuttansa 
hänen hätäpäivänänsä. Älä ojen-
na kättäsi hänen rikkauteensa 
hänen hätäpäivänänsä. Älä seiso 
tienhaarassa hävittämässä hänen 
pelastuneitansa. Älä luovuta hä-
nen pakoonpäässeitänsä ahdis-
tuksen päivänä. Sillä lähellä on 
Herran päivä kaikkia pakanakan-
soja: Niinkuin sinä olet tehnyt, 
niin sinulle tehdään; kosto sinun 
teostasi kohtaa sinun omaa pää-
täsi” (Obadja 12-15).

Toisen maailmasodan aikana Aar-
ne Ylppö sai sanoman Herralta, 
että Suomen juutalaisia ei pidä 
luovuttaa natsi-Saksaan, tämän 
Obadjan kirjan sanoman perus-
teella. Kalevi Marin välitti Ylpön 
viestin arkkipiispa Erkki Kailalle, 
joka soitti Mannerheimille, luki 
Obadjan kirjan kohdan hänelle ja 
kielsi luovuttamasta Suomen juu-
talaisia. Mannerheim ei sallinut 
luovuttaa Suomen juutalaisia nat-
si-Saksaan ja näin Suomi säilytti 
Jumalan armosta itsenäisyytensä 
eikä tullut osaksi Stalinin Neuvos-
toliittoa, kuten esim. Viro. Ai-
noastaan kahdeksan juutalaista 
luovutettiin natsi-Saksalle ja siitä 
Suomea hiukan tukistettiin alue-
luovutuksilla Neuvostoliitolle. 

Näiden kahdeksan luovutetun 
muistolle suomalaiset perustivat 
Jad Ha’shmona nimisen kibbut-
sin lähelle Jerusalemia. Nyky-
ään se on lähinnä messiaanisten 
juutalaisuskovien asutus. Tämä 
Obadjan ohje meidänkin on hyvä 
muistaa lopun ajan exoduksessa, 
ettei Suomea kohtaisi ankara tuo-
mio lopun ajan myllerryksissä.

Anusim-juutalaisten paluu
Israeliin

”Ja tästä väestä, israelilaisista, 

viedyt pakkosiirtolaiset ottavat 
perinnöksensä kanaanilaiset Sar-
patiin asti. Ja Jerusalemin pakko-
siirtolaiset, jotka ovat Sefaradissa, 
ottavat perinnöksensä Etelämaan 
(hepr. VT: Negevin) kaupungit” 
(Obadja 20).

Obadja puhuu myös lopun ajan 
exoduksesta Herran päivänä, ah-
distuksen ajassa (Jes.13:9-13). 
Hän mainitsee Sefaradissa ole-
vista pakkosiirtolaisista, jotka tu-
levat Etelämaahan eli Negeviin. 
Sefarad eli Sfarad tarkoittaa Es-
panjaa heprean kielessä.

Maailmassa on kahta päätyyp-
piä juutalaisia: Ashkenaasi-juu-
talaiset, joita on mm. pohjois-, 
keski- ja itä-Euroopassa sekä 
sfaradi-juutalaisia, joita on mm. 
etelä-Euroopassa, kuten Espan-
jassa ja Portugalissa, ja hyvin pal-
jon Etelä-Amerikassa.

Keski-ajalla, kun Isabella ja Fer-
dinand hallitsivat Espanjaa, kar-
kotettiin juutalaiset Espanjasta v. 
1492 ja myös Portugalista. Juuta-
laisille annettiin kolme mahdolli-
suutta: maasta karkotus, pakko-
kääntyminen katoliseen uskoon 
tai kuolema. Monet juutalaiset 
antoivat periksi ja kääntyivät ka-
toliseen kristinuskoon, mutta silti 
he pitivät salassa juutalaiset ta-
pansa, kuten sapatin, Israelin juh-
lat, kosher-ruokavalion jne. Jos 
kääntynyt juutalainen tavattiin 
harjoittamasta juutalaista uskon-
toa, he joutuivat kidutetuiksi ja 
jopa surmatuiksi katolisen kirkon 
inkvisiittorien toimesta. 

Monet pakenivat siinä vaiheessa 
mm. Brasiliaan ja Etelä-Amerik-
kaan. Näitä juutalaisia kutsutaan 
nimellä ”anusim” eli pakkokään-
nytetyt. Pakanakansojen ihmi-
set kutsuvat heitä usein nimellä 
”marranot” eli siat. Belo Horizon-
tessa Brasiliassa on inkvisition 
museo, joka kertoo noista ajoista, 
kun katolisen kirkon inkvisiittorit 
vainosivat heitä. Monet näistä 
anusim-juutalaisista ovat uskossa 
Jeshuaan eli Jeesukseen, mut-
ta ovat säilyttäneet juutalaisen 
identiteettinsä. Nyt on kysymys 
siitä, että he saisivat paluuoikeu-
den Israeliin, ilman että heidän 
on pakko kääntyä ortodoksijuu-

talaisuuteen. Portugalissa oli 
toukokuussa 2019 jo toinen kon-
ferenssi, jossa käsiteltiin anusi-
mien oikeutta tulla Israeliin ilman 
kääntymisprosessia ortodoksijuu-
talaisuuteen. Tässä ote Joseph 
Shulamin joulukuun 2018 rukous-
kirjeestä, joka kertoo tästä.

”Pyydän teitä rukoilemaan kon-
ferenssin puolesta Portugalissa. 
Tämän konferenssin tärkeyttä 
teille ja anussimeille/marrano-
juutalaisille, jotka kärsivät Espan-
jan ja Portugalin inkvisitiosta, on 
mahdotonta arvioida ja sen hyöty 
näille ihmisille ja heidän jälkeläi-
silleen on äärettömän suuri. Pää-
määränämme on herättää juu-
talainen väestö ja Israelin valtio 
avaamaan ovet näille kadonneille 
juutalaisille ja asettaa heidät en-
nalleen maahan ja Israelin kansa-
kuntaan. Lukumäärät San-Paulon 
yliopiston tutkijan, Dra. Anita 
Novinsky’n, mukaan ovat järisyt-
täviä. Hän arvioi, että Etelä- ja 
Väli-Amerikassa on 60 miljoonaa 
anussimia. Vaikka vain 10 % näis-
tä muuttaisi Israeliin, se muuttaisi 
koko Lähi-idän kompleksin”. 

Obadjan mukaan sfaradi-juuta-
laiset tulevat palaamaan Israeliin 
ja asettuvat etelämaahan eli Ne-
geviin. Siellä on jo jonkin verran 
näitä anusimeja. Edessä ovat 
vaikeat, mutta mielenkiintoiset 
ajat, ollaan valmiina noita päiviä 
varten, jolloin exodus-juutalaiset 
tarvitsevat apuamme.

Silmä on ruumiin lamppu

”Sinun silmäsi on ruumiin lamp-
pu. Kun silmäsi on terve, on koko 
sinun ruumiisi valaistu, mutta kun 
se on viallinen, on myös sinun 
ruumiisi pimeä. Katso siis, ettei 
valo, joka sinussa on, ole pime-
yttä. Jos siis koko sinun ruumiisi 
on valoisa eikä miltään osaltaan 
pimeä, on se oleva kokonaan va-
loisa, niinkuin lampun valaistes-
sa sinua kirkkaalla loisteellaan” 
(Luuk.11:34-36).

”Sillä niinkuin ruumis on yksi ja sii-
nä on monta jäsentä, mutta kaik-
ki ruumiin jäsenet, vaikka niitä 
on monta, ovat yksi ruumis, niin 
on Kristuskin; sillä me olemme 
kaikki yhdessä Hengessä kastetut 
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yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juu-
talaisia tai kreikkalaisia, orjia tai 
vapaita, ja kaikki olemme saaneet 
juoda samaa Henkeä. Sillä eihän 
ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan 
niitä on siinä monta…Ja jos korva 
sanoisi: ”Koska en ole silmä, en 
kuulu ruumiiseen”, niin ei se silti 
olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos 
koko ruumis olisi silmänä, missä 
sitten olisi kuulo? Jos taas koko-
naan kuulona, missä silloin hais-
ti?...Mutta te olette Kristuksen 
ruumis ja kukin osaltanne hänen 
jäseniänsä” (1.Kor.12:12-14, 16-
17, 27).

”Sillä käsky (hepr. VT: mitsva = 
käsky, hyvä teko) on lamppu, 
opetus (hepr. VT: Toora = opetus, 
ohjeet, oppi, laki) on valo, ja ku-
rittava nuhde on elämän tie…” 
(Snl.6:23).

”Sinun sanasi on minun jalkaini 
lamppu ja valkeus minun tielläni” 
(Ps.119:105).

Raamattu osoittaa, että Jumalan 
seurakunta on Messiaan eli Kris-
tuksen ruumis. Messiaan ruumii-
seen kuuluvat kaikki, jotka ovat 
kääntyneet parannuksessa Ju-
malan puoleen, ottaneet uskossa 
Jeshua Messiaan vastaan syntien-

sä sovittajaksi ja elämänsä Her-
raksi ja seuraavat Häntä Jumalan 
sanan ohjeiden mukaisesti. Silloin 
olemme kastetut Pyhässä Hen-
gessä Messiaan ruumiin jäseniksi. 

Kullakin jäsenellä on oma tehtä-
vänsä Messiaan ruumiissa, niin 
että ruumis toimisi monipuolises-
ti ja täydellisesti. Myös silmällä on 
tärkeä tehtävä Messiaan ruumiis-
sa. Silmä valaisee koko ruumiin, 
niin että Toora ja Jumalan sana 
pääsee antamaan valoaan Mes-
siaan ruumiille ja ohjaamaan sen 
kulkua Jumalan tahdon mukaan 
uuden liiton armon ja vapauden 
pohjalta. 

Jos Israel – Jumalan silmäterä – 
on kunnossa Messiaan ruumiissa, 
silloin Jumalan Toora ja Jumalan-
sana saa valaista koko Messiaan 
ruumiin, Jumalan seurakunnan, 
niin ettei se vaella pimeydessä.

Silloin Israel-asia on kohdallaan 
Messiaan ruumiissa. Silloin siu-
naamme Israelia, rukoilemme ja 
toimimme sen puolesta. Silloin 
Herran käskyt ovat ohjenuorana 
seurakunnalle. Silloin Herran an-
tama lepopäivä, sapatti, on koh-
dallaan, Jumalan käskyn mukai-
sesti (1.Moos.2:1-3; Mark.2:27). 

Silloin Herran antamat alkuperäi-
set raamatulliset juhlat ovat koh-
dallaan Messiaan ruumiissa jne. 
(3.Moos.23; Ap.t.20:6; 1.Kor.5:6-
8).
Silloin Jumalan sanan vesi puh-
distaa seurakuntaruumiin hää-
puvun valkoiseksi, niin että siinä 
ei ole tahraa eikä ryppyä, niin että 
Messiaan ruumis on valmis Her-
ran tulemukseen ja ylösottoon 
(Efes.5:25-27; Ilm.19:7-9).

Silmäviallinen Laodikea – 
lopun ajan kristikunta

”Ja Laodikean seurakunnan enke-
lille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, 
se uskollinen ja totinen todista-
ja, Jumalan luomakunnan alku: 
Minä tiedän sinun tekosi: sinä 
et ole kylmä etkä palava; oi, jos-
pa olisit kylmä tai palava! Mutta 
nyt, koska olet penseä, etkä ole 
palava etkä kylmä, olen minä 
oksentava sinut suustani ulos. 
Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, 
minä olen rikastunut enkä mitään 
tarvitse; etkä tiedä, että juuri 
sinä olet viheliäinen ja kurja ja 
köyhä ja sokea ja alaston. Minä 
neuvon sinua ostamaan minul-
ta kultaa, tulessa puhdistettua, 
että rikastuisit, ja valkeat vaat-
teet, että niihin pukeutuisit eikä 

alastomuutesi häpeä näkyisi, ja 
silmävoidetta voidellaksesi silmä-
si, että näkisit. Kaikkia niitä, joita 
minä pidän rakkaina, minä nuh-
telen ja kuritan; ahkeroitse siis ja 
tee parannus. Katso, minä seison 
ovella ja kolkutan; jos joku kuulee 
minun ääneni ja avaa oven, niin 
minä käyn hänen tykönsä sisälle 
ja aterioitsen hänen kanssaan, ja 
hän minun kanssani. Joka voittaa, 
sen minä annan istua kanssani 
valtaistuimellani, niinkuin minä-
kin olen voittanut ja istunut Isäni 
kanssa hänen valtaistuimellen-
sa. Jolla on korva, se kuulkoon, 
mitä Henki seurakunnille sanoo’” 
(Ilm.3:14-22).

Ilmestyskirjan toisessa ja kolman-
nessa luvussa on Jeshuan sanoma 
seitsemälle seurakunnalle, jotka 
sijaitsivat nykyisen Turkin lou-
naisosassa. Monet turistit ovat 
vierailleet näiden seurakuntien 
arkeologisilla raunioilla. Ilmes-
tyskirjan sanoma koskettaa myös 
kaikkien aikojen seurakuntia kaik-
kialla maailmassa ja myös lopun 
ajassa. 

Lisäksi sanoma seurakunnille on 
profeetallinen läpileikkaus Efe-
son apostolisen ajan alkuseura-
kunnan ajoista aina lopun ajan 

Viheriäinen näkymä aukeaa Haifan eläintarhasta suoraan Välimerelle päin. Kuva: Markus Nurmesniemi
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viimeiseen Laodikean penseään 
seurakuntaan, jolle seurakun-
nan Herra antoi paljon nuhteita. 
(Tämä seurakuntien aikakauden 
profeetallinen läpileikkaus koskee 
pääosin Euroopan ja Lähi-Idän 
seurakuntia).

Nimi Laodikea merkitsee ”kan-
santuomioistuin” tai ”kansanval-
ta”, joka on sopiva ilmaus lopun 
ajan demokratian aikakaudelle. 

Se kuvaa sattuvalla tavalla Lao-
dikean seurakunnan aikakautta, 
aina 1900-luvun alkupuolelta pa-
kanain armotalouskauden viimei-
siin hetkiin ja Herran tulemuk-
seen saakka. Sardeen aikakauden 
protestanttisuuden ja Filadelfian 
aikakauden herätysliikkeiden 
kristillisyys on luisunut suuressa 
määrin Laodikean kaudella Ju-
malan sanan totuudesta luopu-
neeseen ”kansanseurakunnan” 
penseään tilaan.

Ei enää etsitä sitä, mikä on Ju-
malan tahto ja mitä Jumala on 
ilmoittanut Sanassaan ja käs-
kyissään, vaan etsitään kansan 
suosiota. Jos kansa esim. haluaa 
tasa-arvon nimissä naisia paime-
niksi ja kaitsijoiksi, niin kansan 
tahto tapahtuu, Jumalan sanal-
la ei enää ole väliä (1.Tim.3:1-7; 
Tiitus.1:5-9). Jos kansa haluaa 
homoseksuaaleille samat oikeu-
det ”kansan seurakunnassa” kuin 
heteroseksuaaleille aviopareille, 
niin kansa saa oikeuden homo-
seksuaaliseen parisuhteeseen ja 
jopa ”kansanseurakunnan” siuna-
uksen liitolleen. Jos kansa haluaa 
”rakkauden, tasa-arvon ja syrjin-
nän estämisen nimissä” homo-
seksuaaleja pappeja ja piispoja 
”kansanseurakuntaan”, niin kansa 
saa haluamansa. 

Jumalan sanalla ja käskyillä ei 
enää ole väliä, koska ne kuulu-
vat liberaalien teologien mu-
kaan Paavalin ahdashenkiseen 
aikakauteen ja kulttuuriin, ei 
enää meidän moderniin aikaam-
me (1.Moos.19; Hes.16:49-50; 
2.Piet.2:6-8; Luuk.17:28-30; 
3.Moos.18:22; 20:13; Room.1:18-
32; 1.Kor.6:9-11).

Laodikean penseälle ”kansanseu-

rakunnalle” seurakunnan Herra 
esiintyy Amenena, Uskollisena ja 
Totisena, Jumalan luomakunnan 
alkuna, joka sotii sanansa miekal-
la vihollisiaan vastaan. 

Tämä on vakava muistutus Luo-
jasta laodikealaisen luopuneen ja 
penseän kristillisyyden aikakau-
delle, jossa darwinistinen kehi-
tysoppi (evoluutio-oppi) vallitsee, 
jossa ei ole tilaa Jumalalle Luoja-
na. Kehitysopin mukaan ei tarvita 
Jumalaa, joka on maailman Luoja, 
vaan kaikki on kehittynyt itses-
tään luonnonvalinnan kautta ja 
ihminenkin on kehittynyt vuosi-
miljoonien aikana apinasta.

Tälle tyhmäksi tulleelle laodi-
kealaiselle kehitysoppia kannatta-
valle kristillisyyden joukolle seu-
rakunnan Herra muistuttaa, että 
Jumala on luonut kaiken Messi-
aassa eli Kristuksessa (reshit:ssä 
eli alussa) ja Hänessä kaikki pysyy 
voimassa (Jes.40:12-26; 45:12; 
Room.1:19-24). Messias on koko 
maailmakaikkeutta koossa pitävä 
voima ja ilman Häntä koko maail-
makaikkeus romahtaisi.

”Sillä hänessä (Messiaassa) luo-
tiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä 
maan päällä on, näkyväiset ja 
näkymättömät, olkoot ne valtais-
tuimia tai herrauksia, hallituksia 
tai valtoja, kaikki on luotu hänen 
kauttanssa ja häneen, ja hän on 
ennen kaikkia, ja hänessä kaikki 
pysyy voimassa” (Kol.1:16-17).

Laodikean seurakunta on Messi-
aan lausunnon mukaan penseä, 
omahyväinen ja rikkaudellaan 
kerskuva, joka ei tarvitse mitään. 
Laodikea on Herran antaman lau-
sunnon mukaan myös sokea. Lao-
dikean seurakuntaruumiin silmä-
terä on niin ”kaihin” sokeuttama, 
ettei se näe kurjuuttaan, köyhyyt-
tään ja alastomuuttaan.  

Laodikean silmäviallista seura-
kuntaa vaivaa hengellinen kaihi. 
Sen hengellinen näkökyky on 
sumentunut, koska sen silmäte-
rä – Israelin asema Jumalan val-
takunnassa – on pimentynyt. Jos 
menemme puhumaan Laodikean 
seurakunnalle Israelista, he vas-
taavat korvausteologiansa mukai-
sesti: Ei Israel ole sen kummempi, 

kirkko on uusi hengellinen Israel.
Jos menemme puhumaan laodi-
kealaisille Toorasta, Jumalan 
opetuksesta, opista, laista, he 
sanovat: Te menette vanhaan 
liittoon ja Mooseksen lain orjuu-
teen, te olette judaisteja, mut-
ta me pelastumme armosta ja 
kuulumme kristilliseen kirkkoon. 
Jos menemme puhumaan Laodi-
kean seurakunnalle sapatista, he 
sanovat: Se oli vanhassa liitossa 
juutalaisille lain orjuuden aikana. 
Jeesus kumosi sapatin ja meillä 
kristityillä on sunnuntai, ylösnou-
semuspäivä. 
(Raamatun mukaan Jeshua ei ku-
monnut yhtään käskyä; Mat.5:17-
19). 

Jos menemme puhumaan Lehti-
majanjuhlasta, joka on Messiaan 
todellinen syntymäjuhlan aika ja 
muista Israelin juhlista Laodikean 
seurakunnalle, he sanovat: Mitä 
sillä on väliä, milloin Jeesus on 
syntynyt, meillä kristityillä on jou-
lu jne. jne. 

Tämä kaikki siksi, että kristil-
lisen kirkon silmäterä – Israel 
– on pimentynyt ja siitä seuraa 
hengellinen sokeus ja sen seu-
rauksena luopumuksessa elävä 
kirkkokuntaruumis on pimen-
tynyt (Luuk.11:33-36). Ei nähdä 
Jumalan sanan, Raamatun, il-
moittamaa totuutta apostolisen 
alkuseurakunnan ajasta, jolloin 
seurakunta piti alkuperäisen 
Jumalan säätämän lepopäivän 
sapatin ja alkuperäiset Herran 
juhlat, joita myös alkuseurakun-
ta vietti, myös kreikkalaisalueilla 
(Mark.2:27-28; Joh.7; Ap.t.2:1-4; 
17:1-4; 20:6; 1.Kor.5:6-8). 

”Kaihin” sumentama Laodikean 
kirkkokuntaruumis näkee vain 
Rooman kirkon kautta tulleen le-
popäivän sunnuntain ja Rooman 
kirkon kautta tulleen joulun ja 
muut Rooman kirkon epäraama-
tulliset juhlat sekä muut perin-
näissäännöt.  

Kenties kaikkein pahinta silmävi-
allisessa Laodikeassa on se, ettei 
seurakunta muodostu uudesti-
syntyneistä uskovista, jotka ovat 
ottaneet vastaan Jeshua Messi-
aan Pelastajanaan ja Kuninkaa-

Daavidin putouksen äärellä Ein Gedissä. Kuva: Markus Nurmesniemi
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naan, vaan lihallisen syntymän 
kautta tullaan kirkon jäsenyyteen, 
vaikka ei uskoisi yhtään mihin-
kään. Jumalan sanan ja käskyjen 
noudattamisella ja moraalilla ei 
ole väliä, kunhan vain maksaa 
kirkollisveronsa. Laodikean seu-
rakunnan ominaisuudet eivät 
vastaa todellisen Jumalan seura-
kunnan ominaisuuksia, vaan pi-
kemminkin Ilmestyskirjan suuren 
Babylonin porton ominaisuuksia 
(Ilm.17-18).

Raamatun mukaan silmäviallinen 
pappi, Aaronin jälkeläinen, ei saa 
olla uhraamassa Jumalan leipää 
alttarilla. He saavat kyllä syödä 
Jumalan leipää, mutta ei uhrata 
sitä, sillä se häpäisee Jumalan py-
häkön. (3.Moos. 21:16-23). 

Tänä Laodikealaisena aikana ”sil-
mävialliset” papit ovat uhraamas-
sa Jumalan leipää alttarilla. He 
saarnaavat Jumalan Sanaa kirk-
kojensa usein epäraamatullisten 
oppien ja perinteiden mukaan, 
vaikka ovat hengellisesti sokeita 
ja näin he häpäisevät seurakun-
nan, uuden liiton Jumalan Hen-
gen pyhäkön. Kun sokea sokeaa 
taluttaa, he molemmat lankeavat 
kuoppaan, kuten Jeshua sanoi 
niistä, jotka vaeltavat ja opettavat 
ihmisiä epäraamatullisten perin-
näissääntöjen mukaan, tehden 
tyhjäksi Jumalan Sanan ja käskyt. 
(Mat.15:6-14).

Jeshua kehottaa sokeaa Laodike-
aa ostamaan Häneltä silmävoi-
detta, jotta sen näkökyky palau-
tuisi.

”Mutta Joonatan ei ollut kuule-
massa, kun hänen isänsä vannotti 
kansan; niin hän ojensi sauvan, 
joka oli hänen kädessään, pisti 
sen kärjen kennokakkuun ja vei 

sitten kätensä suuhunsa, ja sil-
loin hänen silmänsä kirkastuivat. 
Mutta eräs mies väestä puhkesi 
puhumaan ja sanoi: ”Sinun isäsi 
vannotti väen ja sanoi: ’Kirottu 
olkoon se mies, joka tänä päivänä 
syö mitään’”. Ja väki oli näännyk-
sissä. Joonatan vastasi: ”Isäni on 
syössyt maan onnettomuuteen. 
Katsokaa, kuinka minun silmäni 
kirkastuivat, kun vähän maistoin 
tätä hunajata” (1.Sam.14:27-29).

”Herran laki (hepr. VT: Toora) on 
täydellinen; se virvoittaa sielun. 
Herran todistus on vahva, se te-
kee tyhmästä viisaan. Herran 
asetukset ovat oikeat, ne ilahut-
tavat sydämen. Herran käskyt 
ovat selkeät, ne valaisevat silmät. 
Herran pelko on puhdas, se pysyy 
iäti. Herran oikeudet ovat todet, 
kaikki tyyni vanhurskaat. Ne ovat 
kalliimmat kultaa, puhtaan kullan 
paljoutta, makeammat hunajaa 
ja mehiläisen mettä. Myös sinun 
palvelijasi ottaa niistä vaarin, nii-
den noudattamisesta on suuri 
palkka” (Ps.19:8-12).

Laodikean silmävikaisen seura-
kunnan olisi syytä alkaa maiste-
lemaan Tooran eli Jumalan ope-
tuksen hunajaa, sillä silloin silmät 
kirkastuvat. Tooran hunajaa voi 
voidella myös ulkonaisesti sokeil-
le silmille. Silloin näkee selvästi, 
että uusi liitto ei ole kumonnut 
Jumalan Tooraa, vaan vahvistanut 
sen (Mat.5:17-19, Room.3:31). 
Jos maistelemme Tooran huna-
jaa, tulemme näkemään, että 
uudessa liitossa kukaan ei ole 
Tooran orjuudessa, eivät mes-
siaaniset juutalaisetkaan, vaan 
saamme armosta pelastettuina 
noudattaa uuden liiton Hengessä 
niitä Jumalan käskyjä, jotka meille 
kuuluvat ja palvella Jumalaa Hen-
gen uudessa olotilassa armosta 

pelastettuina (1.Kor.9:20-21). 

Messias kehottaa Laodikean seu-
rakuntaa tekemään parannuk-
sen, muuten Hän oksentaa sen 
suus-taan. Ilmaus on sama kuin 
Toorassa oleva varoitus israelilai-
sille siitä ettei heidän pidä har-
rastaa moraalittomuutta, kuten 
haureus, uskottomuus, insesti, 
homoseksualismi, eläimeen se-
kaantuminen, muutoin Israelin 
maa oksentaa heidät suustaan 
(3.Moos.18; 20:10-23). 

Valitettavasti tässä laodikealaises-
sa aikakaudessa tällainen moraa-
littomuus ja kaikkinainen muukin 
synti on suuresti vallalla ja jos sii-
tä ei tehdä parannusta, Messias 
oksentaa moraalittoman penseän 
seurakunnan ulos suustaan. 

Messias kolkuttaa
Laodikean ovella

”Katso, minä seison ovella ja kol-
kutan; jos joku kuulee minun ää-
neni ja avaa oven, niin minä käyn 
hänen tykönsä sisälle ja aterioit-
sen hänen kanssaan, ja hän mi-
nun kanssani” (Ilm.3:20).

Aterioiminen kuvaa hyvin läheistä 
ystävyys- ja veljeyssuhdetta Lähi-
idän kulttuurissa (1.Moos.43:25; 
2.Sam.9:7; vrt. Mat.9:11; Luuk. 
15:2). Ateriointi kuvaa myös lä-
heistä suhdetta Jumalan kanssa 
(2.Moos.24:1-11; Jes.55:1-3).

Perinteisen tulkinnan mukaan ne, 
jotka avaavat sydämensä Herral-
le, saavat kokea tämän läheisen 
armon yhteyden Vapahtajan 
kanssa. Hän astuu heidän sisim-
päänsä asumaan ja aterioi hei-
dän kanssaan ja he saavat nauttia 
Herran pöydässä Jumalan sanan 
ruokaa ja Hengen virvoittavaa 

juomaa (1.Piet.2:1-3; Heb.5:11-
14; Joh.7:37-39).

Kun kyseistä tekstiä tarkastel-
laan kokonaisvaltaisesti, näyttää 
kuitenkin pikemminkin siltä, että 
seurakunnan Herra kolkuttaa lo-
pun ajan penseän ja luopuneen 
Laodikean seurakunnan (kirkon) 
oven ulkopuolella. Kaiken muo-
dollisen ja penseän toiminnan 
keskellä Jeshua on unohdettu ja 
jätetty jopa kokonaan kirkon ul-
kopuolelle kolkuttelemaan ovel-
le. Mutta jos joku Laodikean seu-
rakunnassa kuulee koputuksen ja 
avaa oven, Herra käy hänen kans-
saan aterialle, vaikka muut eivät 
olisikaan kiinnostuneet.

Lupaukset voittajille

”Joka voittaa, sen minä annan 
istua kanssani valtaistuimellani, 
niin kuin minäkin olen voittanut 
ja istunut Isäni kanssa hänen val-
taistuimellensa. Jolla on korva, se 
kuulkoon, mitä Henki seurakun-
nille puhuu” (Ilm.3:21-22).

Laodikean voittajille, jotka luopu-
muksen ja penseän kristillisyyden 
aikakaudessa ovat avanneet sy-
dämensä Herralle, luvataan val-
taistuinpaikat yhdessä Messiaan 
kanssa. Se merkitsee mm. hallin-
tavaltaa tulevassa Messiaan rau-
hanvaltakunnassa ja myös lopul-
lisessa uuden taivaan ja uuden 
maan aikakaudessa (Ilm.20:1-6; 
22:1-5). 

Kannattaa kilvoitella jalo uskon-
kilvoitus ja olla voittajien joukos-
sa Messiaan kuningaskunnassa.

www.israel-apu.fi
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Profeetallisia näkökulmia
Messiaan tulemuksen merkit - osa VI

**********

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

KYMMENEN NEITSYTTÄ

”Sillä tietomme on va-
javaista, ja profetoimi-
semme on vajavaista” 
(1.Kor.13:9).

"Silloin on taivasten val-
takunta oleva kymmenen 
neitsyen kaltainen, jotka 
ottivat lamppunsa (hepr. 
UT: menora) ja lähtivät 
ylkää vastaan. Mutta viisi 
heistä oli tyhmää ja viisi 
ymmärtäväistä. Tyhmät 
ottivat lamppunsa, mutta 
eivät ottaneet öljyä mu-

kaansa. Mutta ymmärtä-
väiset ottivat öljyä astioi-
hinsa ynnä lamppunsa. 
Yljän viipyessä tuli heille 
kaikille uni, ja he nuk-
kuivat. Mutta yösydän-
nä kuului huuto: 'Katso, 
ylkä tulee! Menkää hän-
tä vastaan.' Silloin kaikki 
nämä neitsyet nousivat 
ja laittoivat lamppunsa 
kuntoon. Ja tyhmät sa-
noivat ymmärtäväisille: 
'Antakaa meille öljyänne, 
sillä meidän lamppumme 
sammuvat'. Mutta ym-
märtäväiset vastasivat 
ja sanoivat: 'Emme voi, 
se ei riitä meille ja teille. 
Menkää ennemmin myy-

jäin luo ostamaan itsel-
lenne.' Mutta heidän läh-
dettyään ostamaan ylkä 
tuli; ja ne, jotka olivat 
valmiit, menivät hänen 
kanssansa häihin, ja ovi 
suljettiin. Ja myöhemmin 
toisetkin neitsyet tulivat 
ja sanoivat: 'Herra, Her-
ra, avaa meille!' Mutta 
hän vastasi ja sanoi: 'To-
tisesti minä sanon teille: 
minä en tunne teitä'. Val-
vokaa siis, sillä ette tiedä 
päivää ettekä hetkeä” 
(Mat.25:1-13).

Tämä Jeshuan vertaus 
kymmenestä neitsyes-
tä kertoo taivasten val-

takunnasta eli Jumalan 
kuningaskunnasta, johon 
päästään sisälle armos-
ta, uskon kautta Jeshua 
Messiaaseen.

Vertauksen tärkein sano-
ma on, että meidän tulee 
valvoa ja olla valmiina 
Messiaan tulemukseen. 
Aihe on hyvin ajankoh-
tainen, koska laittomuus, 
luopumus ja uneliaisuus 
on vallannut Suomen Sii-
onin, kuten myös suuren 
osan maailman kristikun-
taa, vallankin länsimais-
sa. 
On kuitenkin hyvä tarkas-
tella yksityiskohtaisem-
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min vertauksen sanomaa 
ja paneutua erityisesti sii-
hen, miksi tyhmien neit-
syiden lamput sammuvat 
Yljän viipyessä. Miksi he 
ovat niin tyhmiä, että 
eivät varautuneet Yljän 
tulemukseen? Miksi 50 
% morsiusneidoista jäte-
tään ulos häistä? 

Aloitamme tarkastelum-
me kymmenen neitsyen 
vertauksen osanottajis-
ta, mitä lamppu (meno-
ra) tarkoittaa ja mitä öljy 
tarkoittaa. On hyvä myös 
huomioida, että verta-
uksen sanoma perustuu 
israelilaiseen hääkäytän-
töön ja tarkastelemme 
vertausta sekä Raamatun 
että israelilaisen hääjuh-
lan esikuvan valossa.

Karitsan häissä on 
monta osanottajaa

”Ja Jeesus rupesi taas pu-
humaan heille vertauk-
silla ja sanoi: "Taivasten 
valtakunta on verrattava 
kuninkaaseen, joka lait-
toi häät pojallensa. Ja 
hän lähetti palvelijansa 
kutsumaan häihin kut-
suvieraita, mutta nämä 
eivät tahtoneet tulla” 
(Mat.22:1-3).

”Sillä minä kiivailen tei-
dän puolestanne Juma-
lan kiivaudella; minähän 
olen kihlannut teidät 
miehelle, yhdelle ainoal-
le, asettaakseni Kristuk-
sen eteen puhtaan neit-
syen” (2.Kor.11:2).

Taivasten valtakunnan 
eli Jumalan kuningas-
kunnan vertaus kertoo 
taivaallisesta Isästä, joka 

järjestää häät pojalleen 
Jeshualle, taivaallisel-
le Yljälle (Joh.3:27-30). 
Morsian on seurakunta, 
koostuen uskovasta Ju-
malan Israelista ja Israe-
lin öljypuuhun oksaste-
tuista muiden kansojen 
uskovista, jotka ovat kih-
latut taivaalliselle Yljäl-
le, Jeshua Messiaalle 
(Jes.54:1-7; Hoos.2:19-
20; Room.11:17-29). 

Yljän ystävä toimii häi-
den ”seremoniamestari-
na” israelilaisen esikuvan 
mukaan. 

”Johannes vastasi ja sa-
noi: "Ei ihminen voi ot-
taa mitään, ellei hänelle 
anneta taivaasta. Te olet-
te itse minun todistaja-
ni, että minä sanoin: en 
minä ole Kristus, vaan 
minä olen hänen edel-
länsä lähetetty. Jolla on 
morsian, se on ylkä; mut-
ta yljän ystävä, joka sei-
soo ja kuuntelee häntä, 
iloitsee suuresti yljän ää-
nestä. Tämä minun iloni 
on nyt tullut täydellisek-
si. Hänen tulee kasvaa, 
mutta minun vähetä” 
(Joh.3:27-30).

Johannes Kastaja, joka 
oli Elian hengellä voi-
deltu ennalleenasetta-
ja, kutsui itseään Yljän 
ystäväksi (Luuk1:13-17; 
Mat.17:11). Karitsan 
häissä tarvitaan näitä 
”seremoniamestareita”, 
Elian hengellä voideltuja 
ennalleenasettajia, val-
mistamassa morsiusseu-
rakuntaa Yljän tuloa var-
ten (Efes.5:25-27). 

”Sulhaspoikina”, jotka 

saattavat Ylkää morsian-
ta noutamaan, toimivat 
enkelit (2.Tes.1:7). Mor-
siusneitoina, hunnun 
kannattelijoina, jotka 
saattavat morsianta, toi-
mii kymmenen neitsyttä, 
viisi viisasta ja viisi tyh-
mää, jotka eivät olleet 
valmiina Yljän tuloon. 

Hääkatoksen ja lehti-
majan kuningaskunta

"Sinä päivänä on Herran 
Vesa (eli Messias) ole-
va Israelin pelastuneille 
kaunistus ja kunnia ja 
maan hedelmä heille kor-
keus ja loisto. Ja ne, jotka 
Siionissa ovat säilyneet ja 
Jerusalemissa jäljelle jää-
neet, kutsutaan pyhiksi, 
kaikki, jotka ovat kirjoi-
tetut Jerusalemissa elä-
vien lukuun - silloin kun 
Herra on pessyt pois Sii-
onin tytärten saastan ja 
huuhtonut Jerusalemista 
sen verenviat tuomion ja 
puhdistuksen hengellä. 
Ja Herra luo Siionin vuo-
relle koko asuinsijansa 
ylle ja sen juhlakokous-
ten ylle pilven päivän 
ajaksi ja savun ynnä tu-
lenliekin hohteen yöksi, 
sillä kaiken kirkkauden 
yllä on oleva peite (hepr. 
VT: chupa = vihkikatos, 
hääkatos, häät, suojaka-
tos) ja verho (hepr. VT: 
suka = lehtimaja, maja) 
varjoamassa päivän hel-
teeltä ja suojaamassa 
rajuilmalta ja sateelta" 
(Jes.4:1-6).

Jesaja mainitsee, että 
kaiken kirkkauden yllä on 
oleva "chupa" eli vihki-
katos, hääkatos ja "suka" 
eli lehtimaja verhoamas-

sa päivän helteeltä ja 
suojaamassa rajuilmalta 
ja sateelta. Mitä tämä 
merkitsee?
Kun Jeshua perustaa 
tulemuksessaan messi-
aanisen tuhatvuotisen 
rauhan kuningaskunnan 
maan päälle, silloin Her-
ra luo Siionin vuorelle 
Jerusalemiin ja sen juhla-
kokousten ylle pilven päi-
vän ajaksi ja tulen liekin 
yöksi. Silloin ”suka” - leh-
timaja - on turvaamassa 
ja suojaamassa helteeltä, 
sateelta ja rajuilmalta.

Tuhatvuotinen messi-
aaninen rauhan kunin-
gaskunta on oleva "leh-
timajan valtakunta", 
lehtimajanjuhlan pro-
feetallinen täyttymys 
( 3 . M o o s . 2 3 : 3 3 - 4 4 ; 
Sak.14:16-19). (Kahdek-
sas ”jatkopäivä” lehti-
majanjuhlalle, joka ei 
kuulu varsinaiseen lehti-
majanjuhlaan, on esiku-
va iankaikkisesta uuden 
taivaan ja maan ajasta; 
Ilm.20-21).

Jesaja mainitsee myös, 
että kaiken kirkkauden 
yllä on oleva "chupa" 
eli hääkatos. Mitä tämä 
merkitsee? Se merkitsee 
sitä, että tuhatvuotinen 
messiaaninen rauhan 
kuningaskunta on mitä 
ilmeisimmin myös Karit-
san hääjuhlan aikaa. 

On ilmeistä, käsitykseni 
mukaan, että Karitsan 
häät alkavat maan pääl-
lä viimeisenä herätykse-
nä. Messiaan tulemuk-
sessa seurakunta kokee 
ylöstempauksen ja on 
mukana toimittamas-
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sa kansojen tuomiota ja 
perustamassa Messiaan 
rauhan kuningaskuntaa 
maan päälle Messiaan 
kanssa. Tuhatvuotinen 
messiaaninen rauhan ku-
ningaskunta on sitten ko-
konaisuudessaan Karit-
san hääjuhlan aikaa. Se 
on "sukan” eli lehtimajan 
ja myös ”chupan” eli hää-
katoksen" kuningaskun-
ta, jossa israelilaiset ovat 
ilmeisesti häävieraina.

Mikä on ero morsiamen 
ja morsiusneitojen
välillä?

”Ylen ihana on kuninkaan 
tytär sisäkammiossa, kul-
takudosta on hänen pu-
kunsa. Kirjailluissa vaat-
teissa hänet saatetaan 
kuninkaan tykö. Neitsyet 
seuraavat häntä, hänen 
ystävättärensä tuodaan 
sinun tykösi (Ps.45:13-
14).

”Kuusikymmentä on ku-
ningatarta ja kahdeksan-
kymmentä sivuvaimoa ja 
nuoria naisia ilman mää-
rää: yksi ainoa on minun 
kyyhkyseni, puhtoiseni, 
äitinsä ainokainen, syn-
nyttäjänsä valio. Neitoset 
hänet nähdessään kiittä-
vät hänen onneansa, ku-
ningattaret ja sivuvaimot 
ylistävät häntä” (KV 6:8-
9).

Heprean kielisessä UT:a 
morsian on ”betula”. 
Morsiusneitoja kutsu-
taan vertauksessa nimel-
lä ”alma” (Mat.25:1-13). 
Morsiusneidot, ”hunnun 
kannattelijat”, saattavat 
morsianta, kuten mm. 
messiaaninen psalmi 45 
osoittaa (Ps.35:9-16). 

Morsian – morsiusseu-
rakunta on yksi - yksi 
sydän ja yksi sielu, apos-
tolisen alkuseurakunnan 
mallin mukaisesti, ilman 

erottavia ”lahkokarsinoi-
ta” (Ap.t.2:38-47; 4:32). 
Morsian – morsiusseu-
rakunta – on pessyt hää-
vaatteensa puhtaaksi 
Karitsan veressä ja Juma-
lan sanan vedessä, ojen-
tautuen Jumalan sanan 
mukaan, niin että hääpu-
vussa ei ole tahraa eikä 
ryppyä (Efes.5:25-27; 
Ilm.7:14; 19:6-9). 

Israelissa morsian käy 
puhdistavalla ”mikve” 
upotuskasteella ennen 
häitä, näin puhdistau-
tuen ja valmistautu-
en sulhastansa varten. 
Myös Karitsan morsian 
käy kasteella, puhdistau-
tuen ja valmistautuen 
Ylkäänsä Jeshuaa varten 
(Room.6:3-6). 

Morsian valvoo ja odot-
taa Ylkäänsä Jeshuaa, 
morsiusneidot nukkuvat 
Yljän viipyessä (KV.5:1; 
Ilm.22:17). Matteuksen 

evankeliumin kymmenen 
neitsyen vertauksen neit-
syet ovat siis morsius-
neitoja, jotka saattavat 
morsianta ja osallistuvat 
hääjuhlaan, jos lamppu 
on palamassa. 

Menora – morsiusnei-
tojen seitsenhaarainen 
lamppu

”Ja Herra puhui Moo-
sekselle sanoen: "Käske 
israelilaisten tuoda sinul-
le puhdasta, survomal-
la saatua öljypuun öljyä 
seitsenhaaraista lamp-
pua varten, että lamput 
aina voidaan nostaa pai-
koilleen. Ulkopuolella 
esirippua, joka on lain 
arkin edessä ilmestysma-
jassa, Aaron hoitakoon 
sitä niin, että se aina, 
ehtoosta aamuun asti, 
palaa Herran edessä. 
Se olkoon teille ikuinen 
säädös sukupolvesta su-
kupolveen. Aitokultaisen 
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seitsenhaaraisen lam-
pun (hepr. VT: menora) 
lamppuja hän hoitakoon 
niin, että ne aina pa-
lavat Herran edessä” 
(3.Moos.24:1-4).

”Niiden seitsemän täh-
den salaisuus, jotka näit 
minun oikeassa kädessä-
ni, ja niiden seitsemän 
kultaisen lampunjalan 
salaisuus on tämä: ne 
seitsemän tähteä ovat 
niiden seitsemän seu-
rakunnan enkelit, ja ne 
seitsemän lampunjalkaa 
(hepr. UT: menoraa) ovat 
ne seitsemän seurakun-
taa" (Ilm.1:20).

Menora eli seitsenhaa-
rainen lamppu on Israe-
lin symboli Vanhassa Tes-
tamentissa.  Ylimmäisen 
papin Aaronin piti hoitaa 
sitä niin, että se paloi il-
lasta aamuun asti. Vä-
lillä menoran lampuista 
puhdistettiin karsta pois 
lamppusaksilla, etteivät 
ne alkaisi savuttamaan 
ja palamaan huonosti 
(2.Moos.25:37-40). 

Luopumuksen aikana 
menoran lamput olivat 
sammuksissa Jerusale-
min temppelissä. Me-
nora on myös Israelin 
valtion symboli Israelin 
vaakunassa. Uuden lii-
ton puolella se on myös 
seurakunnan symboli 
(Ilm.1:20). 

Morsiusneidoilla on 
hepreankielisen Uuden 
Testamentin mukaan 
menorat, joiden seitse-
män lampun tulee olla 
palamassa odotettaessa 
Ylkää, Jeshua Messiasta, 

noutamaan seurakun-
taansa Karitsan häihin.

Menora piti tehdä yhdes-
tä kappaleesta puhdasta 
kultaa, symboloiden Isra-
elin ja seurakunnan ykse-
yttä (2.Moos.25:31-40). 
Menorassa on seitsemän 
haaraa, joissa palaa seit-
semän lamppua. 

Nämä seitsemän lamp-
pua ovat Raamatun mu-
kaan seuraavat:
1. Karitsan lamppu 
(Ilm.21:23). Tämä lamp-
pu palaa, jos olemme 
antaneet elämämme us-
kon kautta Jeshua Mes-
siaan haltuun, jolloin Ju-
malan Karitsan, Jeshua 
Messiaan, veri puhdistaa 
meidät kaikesta synnistä 
(Ilm.7:9).

2. Jumalan sanan 
lamppu (Ps.119:105). 
Tämä lamppu loistaa va-
loaan, jos luemme Juma-
lan sanaa ja vaellamme 
uskossa sanan ohjeiden 
mukaan.
3. Ihmisen hen-
ki on Herran lamppu 
(Snl.20:27). Meidän tu-
lee vaeltaa herkällä tun-
nolla Jumalan edessä 
rukoillen, jolloin Herra 
voi puhua meidän hen-
gellemme.
4. Israelin lamppu 
(2.Sam.21:27). Jumalan 
omaisuuskansan Israe-
lin tulee olla tärkeässä 
osassa elämäämme, niin 
että siunaamme Israelia, 
rukoilemme sen puolesta 
ja tuemme sitä vaikeiden 
aikojenkin keskellä, kun 
Israel-viha ja antisemi-

tismi valtaa maailmaa 
(1.Moos.12:1-3). Silloin 
saamme itsekin kokea 
siunauksia.
5. P r o f e e t a l l i -
sen sanan lamppu 
(2.Piet.1:19). Meidän 
tulee ottaa Messiasta 
odottaessamme vaari 
profeetallisesta sanasta 
pimenevässä ajan illassa, 
kun luopumus lisääntyy 
ja pimeys ja kaaos valtaa-
vat maailmaa.
6. Elian lamppu eli 
ennalleenasettamisen 
lamppu (Joh.5:33-35; 
Luuk.1:17; Mat.17:11; 
Ap.t.3:19-21; Mal.4:4-6). 
Johannes Kastaja oli pa-
lava ja loistava lamppu, 
Elian hengellä voideltu 
ennelleenasettaja. Her-
ran päivän aattohetkissä 
Elian henki vuodatetaan 
uskollisten palvelijoiden 
ylle, valmistamaan Juma-
lan kansaa taivaallisen 
Yljän, Jeshua Messiaan, 
paluuta varten.
7. Käsky on lamppu, 
Toora (opetus, ohjeet) 
on valo (Snl.6:23; hepr. 
VT). Meidän tulee ottaa 
vaari Jumalan käskyistä 
Messiaan tulkinnan ja 
opetuksen mukaisesti ja 
antaa Tooran opetuksen 
loistaa valona uuden lii-
ton armon ja vapauden 
pohjalta, ei orjuudessa.

Kaikkien näiden lamp-
pujen tulee palaa odot-
taessamme taivaallisen 
Ylkämme, Jeshua Messi-
aan paluuta noutamaan 
Karitsan häihin.

Mitä öljy tarkoittaa?

Mitä sitten öljy tarkoit-
taa?

Pienen Karhunkierroksen jylhissä maisemissa Kuusamossa, Oulan-
gan kansallispuistossa. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Raamatussa öljy on sym-
boli seuraaville asioille:
1. Pyhän Hengen 
öljy (Sak.4:1-6)
2. Veljessovun öljy 
(Ps.133:1-3)
3. Kurituksen öljy – 
nöyryys (Ps.141:5)

Viisaat morsiusneidot 
varasivat riittävästi öljyä, 
kaikkia laatuja, lamppu-
jen ohella myös öljyas-
tiaan, jotta sitä riittäisi 
Yljän tuloon asti. He va-
rasivat Pyhän Hengen 
öljyä, ollen päivittäin 
yhteydessä Jeshuaan ru-
kouksin ja sanan tutkimi-
sen kautta. 

Viisaat myös harrastivat 
uskovien yhteyttä sovus-
sa, ei riidassa eikä lahko-
hengessä. Viisaat ottivat 
vastaan saamansa kuri-
tuksen iskut nöyryydes-
sä, joka oli öljyä heidän 
päähänsä. Tyhmät sensi-
jaan eivät varanneet öl-
jyä öljyastioihinsa, jolloin 
Yljän viipyessä öljy loppui 
ja lamput sammuivat.

Öljyn valmisprosessi

”Ja käske israelilaisten 
tuoda sinulle puhdasta, 
survomalla saatua öljy-
puun öljyä seitsenhaa-
raista lamppua varten, 
että lamput aina voi-
daan nostaa paikoilleen” 
(2.Moos.27:20).

On syytä tarkastella 
myös öljyn valmistuspro-
sessia. Öljyä saadaan öl-
jymarjoista eli oliiveista, 
joita kasvaa öljypuussa. 
Raamatun symboliikas-
sa Israel on tuo öljypuu, 
jalostetun öljypuun maa 
(5.Moos.8:7-8; Jer11:16). 

Näin opettaa myös apos-
toli Paavali uuden liiton 
puolella (Room.11:17-
29). Israel on jalo öljy-
puu, jossa on jaloja ok-
sia, Jeshua Messiaaseen 
uskovia israelilaisia. 
Jaloon Israelin öljypuu-
hun on oksastettu myös 
villin metsäöljypuun ok-
sia, muiden kansojen us-
kovia, jotka ovat uskon 
kautta Jeshuaan tulleet 

osaksi jaloa Israelin öljy-
puuta, Jumalan Israelia.
 
Kun olemme oksina ja-
lossa Israelin öljypuussa, 
meidän tulee kasvaa hen-
gen hedelmää (Gal.5:22). 
Nämä öljypuun hengen 
hedelmät ovat niitä olii-
veja, öljymarjoja. Näitä 
Hengen hedelmiä - öl-
jymarjoja – kasvaa vain 
pysymällä Messiaassa 
(Joh.15:1-6) Taivaallinen 
puutarhuri karsii hedel-
mättömät oksat pois ja 
hedelmää tuottavat ok-
sat puhdistetaan, jotta 
ne kantaisivat runsaam-
paa hedelmää.

Kuinka sitten öljymarjat 
korjataan öljypuusta? 
Se tapahtuu ravistele-
malla öljypuuta, joko 
kepillä isketään oksiin 
tai sitten nykyaikana 
koneellisella menetel-
mällä ravistellaan koko 
öljypuuta, niin että öl-
jymarjat varisevat puun 
alla olevaan verkkoon tai 
pressuun (5.Moos.24:20; 
Jes.24:13). 

Lopun ajassa Israelin öl-
jypuuta ravistellaan ja 
myös kaikkia kansoja ra-
vistellaan. Myös öljypuu-
hun oksastettuja uskovia 
ravistellaan. Jos elämäm-
me on joutunut raviste-
lun kohteeksi, silloin on 
öljymarjojen korjaami-
sen aika meidän kohdal-
lamme.

Sitten öljymarjat viedään 
öljymarjapuristamoon, 
jossa niitä rusennetaan 
ja jauhetaan voimakkaas-
ti, jotta niistä irtoaisi öljy. 

Hepreaksi öljymarjapu-
ristamo on Gat Shmanim 
eli Getsemane. Jeshua 
kävi läpi tuon öljymarja-
puristamon, Getsema-
nen tuskan (Mark.14:32-
38). Lopun ajan uskovat 
joutuvat öljymarjapuris-
tamoon, jotta meillä oli-
si riittävästi öljyä lopun 
ajan pimeyden ja ahdis-
tuksen lähestyessä. Jos 
sinua rusikoidaan lopun 
ajassa, se on öljyä päähä-
si (Ps.141:5). 
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Ystävä, jos koet olevasi 
öljymarjapuristamossa 
Getsemanessa (Gat Sh-
manimissa), sen tuskai-
sen rusennuksen jälkeen 
öljymarjoista tulee jaloa 
puhdasta öljyä lopun 
ajan tarpeisiin.

Mihin kaikkeen öljyä 
tarvitaan lopun ajassa? 
Sitä tarvitaan ensinnäkin 
lamppuihin, menoroihin, 
että meillä olisi Jumalan 
sanan valoa, kun pime-
ys laskeutuu maailmaan 
(Ps.119:105). 

Jumalan sanan valoa 
tarvitaan odottaessam-
me Messiaan tulemusta 
ja ylösottoa. Öljyä tar-
vitaan myös lopun ajan 
voitelua varten (Ps.23:5). 
Öljyä tarvitaan sairas-
ten parantamista varten 
lopun ajan herätyksessä 
(Mark.6:13). Öljyä tarvi-
taan lyötyjen uskovien 
haavojen ja iskujen hoi-
tamiseen (Jes.1:6). Öljyä 
tarvitaan öljyllä leivottu-
jen kakkujen valmistuk-
seen, jotta meillä olisi 
tarjota Pyhän Hengen 
öljyllä voideltua Juma-
lan sanaa lopun ajassa 
(3.Moos.7:12). 
Öljyä tarvitaan myytä-
väksi, kun viisaat mor-
siusneidot tulevat hake-
maan meiltä öljyä hyvissä 
ajoin, että ovat valmiina. 
Tyhmät tulevat liian myö-
hään. Tulee aika, jolloin 
messiaaninen sanoma ja 
ennalleenasettaminen 
toteutuu voimakkaasti 
kautta maailman ja myös 
Suomessa ja silloin mes-
siaanisilla uskovilla tulee 
olla öljyä annettavaksi.

Yksi vaimo – öljynmyyjä           

”Eräs nainen (hepr. VT: 
isha achat = yksi vai-
mo), profeetanoppilaan 
vaimo, huusi Elisalle sa-
noen: "Minun mieheni, 
sinun palvelijasi, kuoli, 
ja sinä tiedät, että pal-
velijasi oli herraapelkää-
väinen mies. Nyt velkoja 
tulee ottamaan minun 
molemmat poikani orjik-
seen." Elisa sanoi hänel-
le: "Mitä minä voin teh-
dä sinun hyväksesi? Sano 
minulle, mitä sinulla on 
talossasi." Hän vastasi: 
Palvelijattarellasi ei ole 
talossa muuta kuin öljyä 
sen verran, kuin minä 
tarvitsen voidellakseni it-
seäni". Silloin hän sanoi: 
"Mene ja lainaa itsellesi 
astioita kylästä, kaikilta 
naapureiltasi, tyhjiä as-
tioita, tarpeeksi paljon. 
Mene sitten sisään, sulje 
ovi jälkeesi ja poikiesi jäl-
keen ja kaada kaikkiin nii-
hin astioihin. Ja aina kun 
astia on täysi, nosta se 
syrjään." Niin hän meni 
pois hänen tyköänsä ja 
sulki oven jälkeensä ja 
poikiensa jälkeen. Nämä 
toivat sitten hänelle as-
tiat, ja hän kaatoi niihin. 
Ja kun astiat olivat täyn-
nä, sanoi hän pojallensa: 
"Tuo minulle vielä yksi 
astia". Mutta hän vastasi 
hänelle: "Ei ole enää as-
tiata". Silloin öljy tyreh-
tyi. Ja hän meni ja kertoi 
sen Jumalan miehelle. 
Tämä sanoi: "Mene ja 
myy öljy ja maksa velka-
si. Sinä ja poikasi elätte 
siitä, mikä jää jäljelle" 
(2.Kun.4:1-7).

Toisen Kuningastenkirjan 
kertomuksesta löydäm-
me öljynmyyjän.
Heprealaisen alkutekstin 
mukaan öljynmyyjä on 
Isha Achat – yksi vaimo. 

Yksi vaimo, Jeshua Messi-
aan yksisydäminen mor-
siusseurakunta, Karitsan 
vaimo, on öljynmyyjä. 
Morsiamen nimikin on 
vuodatettu öljy (KV.1:3). 

Miksi yhdellä vaimolla oli 
öljyä myytävänä? Siksi, 
että siellä oli profeetta 
Elisa, kaksinkertaisella 
Elian Hengellä varustettu 
ennalleenasettaja, kuten 
2.Kun.2. luku kertoo. Eli-
an tehtävä on ennalleen-
asettamistehtävä. Lopun 
ajassa, Herran päivän ja 
Herran tulemuksen aat-
tohetkissä Jumala vuo-
dattaa kautta maailman 
Elian Hengen, ennal-
leenasettamisen Hen-
gen palvelijoidensa ylle, 
tarkoituksena Israelin ja 
seurakunnan ennalleen-
asettaminen (Ap.t.3:19-
21; Mat.17:11). 

Seurakunta asetetaan 
ennalleen apostolisen 
alkuseurakunnan py-
hyyteen, puhtauteen, 
yksisydämisyyteen, rak-
kauteen, sanan kuuli-
aisuuteen. Muodostuu 
ennalleenasetettu yksi 
uskovien joukko, joka on 
palannut Rooman epä-
raamatullisista traditi-
oista takaisin kristinus-
kon israelilaisille juurille 
apostolisen alkuseura-
kunnan mallin, opetuk-
sen ja käytännön mukai-
sesi.

Yksi vaimo, ennal-
leenasetettu Messiaan 
morsiusseurakunta, nou-
dattaa alkuseurakunnan 
opetuksen ja käytännön 
mukaisesti myös Messi-
aan käskyjä, raamatullis-
ta lepopäivää, sapattia 
ja alkuperäisiä Herran 
juhlia 3.Moos.23. luvun 
mukaisesti, kuten alku-
seurakuntakin vietti.

Siellä, missä Elian henki 
vaikuttaa, muodostuu 
yksisydäminen uskovien, 
joukko, joka on irtautu-
nut Ilmestyskirjan 17-18 
lukujen suuren Babylo-
nin luopiokristillisyyden 
epäraamatullisista opeis-
ta ja käytännöistä Juma-
lan sanan kuuliaisuuteen 
apostolisen alkuseura-
kunnan malliin.

Tällä joukolla, yhdellä 
Karitsan vaimolla, ei ole 
öljypulaa, vaan se pystyy 
myymään öljyä kaikille 
niille uskoville, morsius-
neidoille, jotka nöyrtyvät 
sitä ostamaan hyvissä 
ajoin ennen sydänyön 
huutoa. Viisaat morsius-
neidot olivat sentähden 
viisaita, että he kävivät 
ajoissa ostamassa öljyä, 
siellä, missä on yksi vai-
mo ja Elian Henki, ennal-
leenasettamisen henki. 

Miksi sitten tyhmille mor-
siusneidoille kävi näin? 
Miksi he eivät olleet val-
miina? He olivat niin tyh-
miä, etteivät menneet 
ajoissa öljynmyyjän luo. 
He luisuivat uneliaisuu-
teen, laittomuuteen ja 
luopumukseen Messiaan 
tulemuksen läheisyydes-
sä.
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Sakarjan näky öljypuun 
tertuista   
  
”Ja Herran enkeli, joka 
puhutteli minua, palasi 
ja herätti minut, niinkuin 
joku herätetään unes-
tansa. Ja hän sanoi mi-
nulle: "Mitä sinä näet?" 
Minä vastasin: "Minä 
näen, katso: lampunjal-
ka, kokonansa kultaa, ja 
sen yläpuolella sen öljy-
astia, ja lampunjalassa 
sen seitsemän lamppua, 
ja seitsemän öljyputkea 
lamppuihin, jotka ovat 
siinä ylimpänä. Ja kaksi 
öljypuuta sen ääressä, 
toinen öljyastian oikeal-
la, toinen vasemmalla 
puolella." Minä lausuin 
ja sanoin näin enkelille, 
joka puhutteli minua: 
"Mitä nämä ovat, Herra? 
Niin enkeli, joka puhutte-
li minua, vastasi ja sanoi 
minulle: "Etkö tiedä, mitä 
ne ovat?" Minä sanoin: 

"En, Herra". Ja hän lau-
sui ja sanoi minulle näin: 
"Tämä on Herran sana Se-
rubbaabelille, näin kuu-
luva: Ei sotaväellä eikä 
voimalla, vaan minun 
Hengelläni, sanoo Herra 
Sebaot…Ja minä lausuin 
ja sanoin hänelle: "Mitä 
ovat nämä kaksi öljypuu-
ta lampunjalan oikealla 
ja vasemmalla puolella?" 
Sitten minä toistamiseen 
lausuin ja sanoin hänel-
le: "Mitä ovat nuo kaksi 
öljypuun terttua kahden 
kultaisen putken koh-
dalla, jotka vuodattavat 
sisästänsä öljynkultaa?" 
Niin hän sanoi minulle 
näin: "Etkö tiedä, mitä 
ne ovat?" Minä vastasin: 
"En, Herra". Hän sanoi: 
"Nämä ovat ne molem-
mat öljyllä voidellut, jot-
ka seisovat kaiken maan 
Herran edessä" (Sak.4:1-
6, 11-14).
 
Sakarjan näyssä vielä täy-

dennetään öljypuun ja 
öljyn salaisuutta.  Näyn 
kaksi öljypuuta ovat jalo 
Israelin öljypuu ja paka-
nakansojen villi metsäöl-
jypuu (Room.11:17-29). 

Sakarjan näky koskee 
sekä Israelin uskovia että 
muiden kansojen usko-
via. Öljyä vuotaa kahdes-
ta öljypuun tertusta me-
noraan, seurakuntaan, 
Israelissa ja muissa kan-
soissa. Öljypuun tertuilla 
tarkoitetaan kahta öljyllä 
voideltua, jotka seisovat 
maan Herran edessä. Il-
mestyskirjan 11. luvun 
näyssä on vastaava sano-
ma kahdesta säkkipukui-
sesta todistajasta, jotka 
seisovat maan Herran 
edessä, tehden Moosek-
sen ja Elian ajan kaltaisia 
ihmeitä. Mooses ja Elia 
olivat profeettoja, jotka 
seisoivat maan Herran 
edessä, kuten 4.Moos.12 
ja 1.Kun.17 osoittavat. 

Lopun ajassa Jumalan 
sanalle uskollisia palve-
lijoita voidellaan Elian 
Hengellä ennalleenaset-
tamisen tehtäviin ja lo-
pun ajan herätykseen, 
kuten Elia, Elisa ja Jo-
hannes Kastaja aikoinaan 
(Mal.4:4-6; Luuk.1:17; 
Mat.17:11; Ap.t.3:19-
21). 

Sakarjan näyn mukaan 
nämä kaksi öljypuun tert-
tua, öljyllä voidellut to-
distajat ovat niitä, jotka 
vuodattavat öljyn kultaa 
menoraan sekä Israelis-
sa että muiden kansojen 
joukossa. He julistavat 
Tooran (Jumalan sanan) 
arvovaltaa uuden liiton 
hengessä, armon ja va-
pauden pohjalta, tähän 
luopuneeseen kristilli-
seen maailmaan.

He julistavat ennalleen-
asettamisen sanomaa, 
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paluuta ensimmäisen 
vuosisadan apostolisen 
alkuseurakunnan ope-
tukseen ja käytäntöön, 
josta on kirjoitettu Uu-
dessa Testamentissa ja 
varsinkin Apostolien Te-
oissa ja Kirjeissä. 

Tämä joukko, ennal-
leenasettajien joukko, 
Elian Hengellä voideltu 
joukko, joutuu kuitenkin 
käymään läpi öljypuun 
ravistelun ja öljymarja-
puristamon, Getsema-
nen, jotta öljyn kulta 
virtaisi menoraan, lopun 
ajan seurakuntaan ja 
valo loistaisi lopun ajan 
pimenevässä illassa ja 
yössä. Jos olemme täl-
lä tiellä, ennalleenaset-
tamisen tiellä, silloin ei 
pidä ihmetellä, jos meitä 
rusennetaan. Näin öljyä 
valmistetaan lopun ajan 
tarpeisiin.

Laittomien lamppu 
sammuu   
         
”Vanhurskasten valo lois-
taa iloisesti, mutta ju-
malattomien (hepr. VT: 
reshaim = jumalattomat, 
laittomat) lamppu sam-
muu” (Snl.13:9).

Jotta tyhmien morsius-
neitojen lamppujen sam-
muminen avautuisi lisää, 
meidän täytyy tarkastel-
la sitä vielä heprean ja 
kreikan alkutekstien va-
lossa. Heprean kielessä 
on sana Torah, suomeksi 
lausuttuna Toora, joka 
tarkoittaa opetusta, oh-
jeita, oppia. Suomeksi se 
on käännetty yleensä sa-
nalla laki, joka on hiukan 
huono käännös.

Toora kyllä sisältää myös 
Jumalan käskyjä, mutta 
ennenkaikkea se tarkoit-
taa Jumalan ohjeita siitä, 
kuinka Hänen luomas-
saan maailmassaan tulee 
elää.
Tooraa vastaava kreikan 
kielen sana on nomos eli 
laki. Sen vastakohta on 
annomos eli laittomuus. 
Se tarkoittaa sellaista 
asennetta, jossa Jumalan 
Toora, opetus, ohjeet, 
laki, hylätään ja polje-
taan maahan.

Messiaan tulemuk-
sen merkkien joukossa 
Matt.24.12 mainitsee, 
että laittomuuden (an-
nomos) päästessä val-
taan, kylmenee useimpi-
en rakkaus. Jeshuan eli 
Jeesuksen tulemuksen 
aattohetkissä kristikun-
ta joutuu suurelta osin 
luopumuksen ja laitto-
muuden tilaan, jolloin 
Raamattua halveksitaan, 
Jumalan sana ja Jumalan 
käskyt poljetaan maahan 
ja kristillisyys on suurelta 
osin epäraamatullisten 
Rooman oppien mukais-
ta viihdetoimintaa. 
Luovutaan Jumalan käs-
kyjen noudattamisesta 
avioliittoa koskevien asi-
oiden ja monien muiden 
asioiden suhteen. 

Kreikan kielen annomos 
sanaa vastaava hepre-
an alkutekstin sana on 
rasha, jumalaton, laiton, 
monikkomuoto reshaim, 
jumalattomat, laittomat. 

Snl.13:9 käyttää juu-
ri tätä sanaa, reshaim, 
laittomat, jumalattomat, 

joiden menora sammuu. 
Reshaim, laittomat, hyl-
käävät Tooran, opetuk-
sen, ohjeet, lain ja hei-
dän lamppunsa sammuu 
(Ps.119:53).

Vanhurskasten valo lois-
taa iloisesti, mutta lait-
tomien, jumalattomien 
lamppu (menora) sam-
muu.
Tyhmät morsiusneidot 
lankeavat lopun ajan 
uneliaisuuden ja luopu-
muksen ajassa, Herran 
päivän ja Herran tule-
muksen aattohetkissä, 
laittomuuden valtaan. 

He menevät virran mu-
kana, eivätkä pidä kiinni 
Jumalan sanan arvoval-
lasta, vaan luisuvat lait-
tomuuden valtaan, hyl-
jeksien Jumalan sanaa ja 
Jumalan käskyjä, men-
nen suuren Babylonin 
viihdeuskonnollisuuden 
mukana Rooman oppi-
en mukaisesti. Tyhmien 
morsiusneitojen joukko 
luisuu suuren Babylonin 
porton luopumuksen 
mukana samaan laitto-
muuden tilaan ja lamput 
sammuvat.

Huuto yösydännä – Ylkä 
tulee, menkää vastaan

”Mutta me emme tahdo 
pitää teitä, veljet, tietä-
mättöminä siitä, kuinka 
poisnukkuneiden on, 
ettette murehtisi niin-
kuin muut, joilla ei toivoa 
ole. Sillä jos uskomme, 
että Jeesus on kuollut ja 
noussut ylös, niin samoin 
on Jumala Jeesuksen 
kautta myös tuova pois-
nukkuneet esiin yhdes-

sä hänen kanssaan. Sillä 
sen me sanomme teille 
Herran sanana, että me, 
jotka olemme elossa, 
jotka jäämme tänne Her-
ran tulemukseen, emme 
suinkaan ehdi ennen nii-
tä, jotka ovat nukkuneet. 
Sillä itse Herra on tuleva 
alas taivaasta käskyhuu-
don, ylienkelin äänen ja 
Jumalan pasunan kuu-
luessa, ja Kristuksessa 
kuolleet nousevat ylös 
ensin; sitten meidät, jot-
ka olemme elossa, jotka 
olemme jääneet tänne, 
temmataan yhdessä hei-
dän kanssaan pilvissä 
Herraa vastaan yläilmoi-
hin; ja niin me saamme 
aina olla Herran kanssa. 
Niin lohduttakaa siis toi-
sianne näillä sanoilla” 
(1.Tes.4:13-18).

Yösydännä kuuluu huuto: 
”Ylkä tulee, menkää Hän-
tä vastaan”. Mitä tämä 
huuto tarkoittaa? Se liit-
tyy Messiaan tulemuk-
seen ja uskovien ylösot-
toon. 

Vastaus löytyy Tessaloni-
kalaiskirjeestä. Uskossa 
kuolleiden ja elossa ole-
vien uskovien ylösotto 
tapahtuu käskyhuudon, 
ylienkelin äänen ja Juma-
lan pasuunan kuuluessa. 
Kreikankielisen alkuteks-
tin mukaan kyse on ylien-
kelin äänellä tapahtuvas-
ta käskyhuudosta, niin 
kuin sotilaskomentajan 
käskyhuudot.
Ylienkeli on Miikael, ku-
ten Juudan kirjeen jae 
yhdeksän sanoo. Jotta 
pääsisimme perille, mis-
tä on kysymys, meidän 
tulee tutkia raamatussa 
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kohtia, joissa ylienkeli 
Miikael esiintyy lopun 
ajan tapahtumien yhtey-
dessä.

Ilmestyskirja kertoo 
ylienkeli Miikaelista ja 
lopun ajan taistelusta 
(Ilm.12:1-9). Lopun ajan 
suuren ahdistuksen kes-
kellä saatana vainoaa 
synnytystuskissa olevaa 
Israel-vaimoa ja silloin 
ylienkeli Miikael jakaa 
käskyhuutojaan Jumalan 
enkeleille, jotka sotivat 
saatanan joukkoja vas-
taan. On taistelu ilma-
valloissa ja taistelu maan 
päällä.

Sama kuvaus lopun 
ajan ahdistuksesta löy-
tyy Danielin kirjasta 
(Dan.11:40-12:3). On 
sota Lähi-Idässä, Isra-
el – ihana maa – joutuu 
hyökkäyksen kohteek-
si. Koko maailmassa on 
suuri ahdistus ja ylienkeli 
Miikael sotajoukkoineen 
suojelee silloin Israelia ja 
myös uskovia tuon ahdis-
tuksen keskellä. 

Silloin, kun suuri ahdistus 
tulee ja sota puhkeaa, sil-
loin kuuluu ylienkeli Mii-
kaelin ääni, joka herättää 
nukkuvan kristikunnan 
uskovien joukon hereil-
le. Silloin kymmenen 
morsiusneitoa heräävät 
unestansa ja ymmärtä-
vät, että Yljän, Jeshua 
Messiaan, tulemus on 
lähellä ja on valmistau-
duttava nopeasti ja men-
tävä Ylkää vastaan. Silloin 
on kiire laittaa Menoran 
kaikki lamput hyvään 
kuntoon. 
Silloin on aika ottaa 

lamppusakset käyttöön 
ja puhdistaa karsta Me-
noran kaikista seitsemäs-
tä haarasta, jotta kaikki 
lamput palaisivat iloisesti 
toivottaen Yljän tervetul-
leeksi.

Viisaiden morsiusneito-
jen lamput saadaan no-
peasti kuntoon palaviksi, 
koska heillä on öljyä. Tyh-
mien lamput sammuvat, 
koska heillä ei ole öljyä 
astioissa. Tyhmät pyytä-
vät viisailta öljyä, mutta 
heillä on öljyä vain itsel-
leen. Tyhmien morsius-
neitojen täytyy mennä 
öljynmyyjäin luo osta-
maan henkilökohtaisesti 
öljyä lamppuihinsa, mut-
ta se on liian myöhäistä. 
Toisten öljyllä ei pääse 

perille.
Viisaat morsiusneidot 
olivat ostaneet öljyä 
ajoissa, joten he olivat 
valmiina.

Minä en tunne teitä

”Ei jokainen, joka sanoo 
minulle: 'Herra, Herra!', 
pääse taivasten valtakun-
taan, vaan se, joka tekee 
minun taivaallisen Isä-
ni tahdon. Moni sanoo 
minulle sinä päivänä: 
'Herra, Herra, emmekö 
me sinun nimesi kaut-
ta ennustaneet ja sinun 
nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun 
nimesi kautta tehneet 
monta voimallista te-
koa?' Ja silloin minä lau-
sun heille julki: 'Minä en 

ole koskaan teitä tunte-
nut; menkää pois minun 
tyköäni, te laittomuu-
den (anomian) tekijät' 
(Mat.7:21-23).

Kun tyhmät morsiusnei-
dot menivät ostamaan 
öljyä öljynmyyjän luo, 
sinne, missä on yksi vai-
mo ja Elian henki, ennal-
leenasettamisen henki, 
ja palasivat pyrkimään 
häihin, oli liian myö-
häistä. Ovi oli suljettu ja 
Herran vastaus oli tyly: 
”Minä en tunne teitä”. 

Tyhmät morsiusneidot 
eivät päässeet Karitsan 
häihin (ylösottoon).  Sa-
manlainen Herran vas-
taus löytyy myös Matte-
uksen seitsemännestä 
luvusta. Nämä ihmiset 
olivat profetoineet, aja-
neet ulos riivaajia ja teh-
neet voimallisia tekoja 
Herran nimessä, mutta 
he olivat laittomuuden 
tekijöitä ja siksi Herra sa-
noi heille: ”Minä en ole 
koskaan tuntenut teitä”. 

On tärkeää, että emme 
vaella laittomuuden tiel-
lä, jotta olisimme valmii-
na Messiaan tulemuk-
seen ja ylösottoon.

Kuinka voimme olla 
valmiina?

”Sen jälkeen minä näin 
tulevan taivaasta alas 
erään toisen enkelin, jol-
la oli suuri valta, ja maa 
valkeni hänen kirkkau-
destaan. Ja hän huusi 
voimallisella äänellä sa-
noen: "Kukistunut, kukis-
tunut on suuri Babylon ja 
tullut riivaajain asuinpai-
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kaksi ja kaikkien saastais-
ten henkien tyyssijaksi 
ja kaikkien saastaisten 
ja vihattavain lintujen 
tyyssijaksi. Sillä hänen 
haureutensa vihan viiniä 
ovat kaikki kansat juo-
neet, ja maan kuninkaat 
ovat haureutta harjoitta-
neet hänen kanssansa, 
ja maan kauppiaat ovat 
rikastuneet hänen heku-
mansa runsaudesta." Ja 
minä kuulin toisen äänen 
taivaasta sanovan: "Läh-
tekää siitä ulos, te minun 
kansani, ettette tulisi hä-
nen synteihinsä osallisik-
si ja saisi tekin kärsiä hä-
nen vitsauksistansa…ei 
loista sinussa enää lam-
pun (hepr. UT: menoran) 
valo; ei kuulla sinussa 
enää huutoa yljälle eikä 
huutoa morsiamelle; sil-
lä sinun kauppiaasi olivat 
maan mahtavia, ja sinun 

velhoutesi villitsi kaikki 
kansat” (Ilm.18:1-4, 23).

Mitä meidän pitää tehdä, 
ettemme kokisi tyhmien 
morsiusneitojen kohta-
loa?
 Ilmestyskirja antaa siihen 
vastauksen (Ilm.17:1-6; 
1.Kor.6:15-17) Olemme 
tulleet siihen aikaan, että 
on astuttava ulos suu-
resta Babylonista, koska 
siellä Menoran valo on 
sammunut luopumuksen 
ja laittomuuden tähden, 
muutoin jäämme koke-
maan suuren Babylonin 
tuomion omalla kohdal-
lamme.

Tämä tarkoittaa ennen-
kaikkea sitä, että emme 
ole sydämemme tilan 
suhteen Babylonin por-
ton hengen vallassa. 
Pelkkä uloslähtö jostakin 

joukosta ei hyödytä, jos 
sydämemme tila on Ba-
bylonin luopuneen por-
ton hengen vallassa. 

On pidettävä huolta sii-
tä, että emme ole saman 
hengen vallassa kuin 
suuren Babylonin portto, 
jonka joukoissa Jumalan 
sanan valo ei enää loista 
(Ps.119:105). 
On pidettävä huolta sii-
tä, että valvomme oman 
tilamme ja pidämme 
suhteemme Jumalaan 
kunnossa uskon kautta 
Jeshua Messiaaseen. 

On myös mentävä hyvis-
sä ajoin ostamaan öljyä 
sinne, missä on yksi vai-
mo ja Elian henki, en-
nalleenasettamisen hen-
ki, jotta lamppumme ei 
sammuisi. 
Vielä parempi on, jos 

lähdemme kokosydämi-
sesti ennalleenasettami-
sen tielle ja palaamme 
kristinuskon israelilaisil-
le juurille ja apostolisen 
alkuseurakunnan ope-
tukseen ja käytäntöön 
uuden liiton armon ja va-
pauden pohjalta.
Silloin kuulumme siihen 
valvovaan joukkoon, joka 
on yksi vaimo, ennal-
leenasetettu lopun ajan 
apostolinen messiaani-
nen seurakunta. Silloin 
meillä ei ole öljypulaa, 
vaan meillä on öljyä riit-
tävästi, jopa toisille jaet-
tavaksi Elian hengen voi-
massa.

Israelin Jumala siunat-
koon tällä armolla kaik-
kia Jeshuan pyhässä ni-
messä!

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