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MESSIAAN TULEMUKSEN MERKIT 

 osa VII

MOOSEKSEN LAULU
VOIVATKO NÄMÄ KUIVAT LUUT ELÄÄ?

”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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Niin helposti se nykypäivänä käy. 
Astut koneeseen, otat torkut, ja heräät toisen 
mantereen puolella. Astut alas koneesta ja 
huomaat olevasi Afrikassa. Etiopiassa. Vasta-
han lähdin Hämeestä!
Ihmispaljous, ruuhkat, lika, peltihökkelit ja 
köyhyys.  Se oli se mihin olin varautunut. Ja 
olemaan Kaikkivaltiaan Isämme sylin välikap-
paleena. Mutta vaikka miten valmistaudut 
tehtävääsi, ajaa todellisuus tullessaan mieli-
kuvat tieltään.
 Ambon alueella sen näkee. On ihmisiä, joilla 
on jotain, mutta paljon on ihmisiä, joilla ei ole 
mitään. On leskiä, joilla on lapsia elätettävä-
nään. On usean lapsen äitejä, joilta mies on 
karannut omille teilleen. Sairaita äitejä, joilla 
ei ole työtä, ei ruokaa eikä vaatteita lapsilleen. 
He omistavat vain hätää ja surua. Kuolema 
kurkkii olan takaa.
On kadulle hylättyjä lapsia, jotka ovat oppi-
neet omat keinonsa selviytyä hengissä päiväs-
tä toiseen. Vailla toivoa tulevaisuudesta, isäs-
tä, äidistä, kodista. Koulusta, säännöllisestä 
ruoasta, vaatteista. Katosta pään päällä.
Mutta Jeshua näkee kaiken.
Kaukana pienessä pohjoisessa maassa Herra 
herättää sydämen, herättää kaksi. Herättää 
kolmannen, herättää useamman. Pian pieni 
retkikunta Suomesta matkaa Etiopiaan mu-
kanaan rakkautta, kenkiä, vaatteita. Koulu-
tarvikkeita, rahaa, ideoita.  Heidät saatetaan 
rukouksin matkaan, jonka jokainen Suomeen 
jäävä esirukoilija kokee jokaisella solullaan. 
Isän tahto ja suunnitelma toteutuu.

Lapset tulevat. Silmät loistavat iloa. Koko hei-
dän olemuksensa hymyilee. Mikä ilo antaa 
Isän halaus, lämmin katse! Viipyä siinä. Antaa 
rakkautta ja läsnäoloa sellaiselle, jolta sellai-
sen kokeminen on jäänyt vähälle.
Mikä ilo ja rauha saada olla Jumalan välikap-
paleena.
Näillä ihmisillä ei ole mitään. 320 Birriä on 
noin 10 euroa, mutta heille se voi merkitä 
viikkojen elämää.  Ruokaa, hengähdystaukoa 
huolista. Mikä valtava ilo ymmärtää, että me 
voimme oikeasti auttaa. ”Niillä vähillä, mitä 
meillä on”.
Oikeasti auttaa. 
Mikä ilo antaa ja nähdä välittömät tulokset. 
Kuinka ilo ja toivo syttyy taas sydämeen, kuin-
ka koko olemus laulaa kiitosta: Jumala on sit-
tenkin olemassa, Hän kuulee minut!

Lähimmäisen rakkaus, se on samalla kohtaa-
mista maailmankaikkeuden Luojan kanssa.
Me astumme mutaisille takapihoille. Likaisiin, 
pimeisiin majoihin, joissa on patja, ehkä kak-
si, lattialla. Nämä ihmiset eivät valita. Heidän 
sydämensä itkee hiljaa, mutta he eivät valita. 
Jeshua tuo valon, tulevaisuuden toivon, rak-
kauden. Me olemme vain välikappaleita, mut-
ta me olemme kiitollisia välikappaleita. Äidin 
silmiin syttyy jälleen ilo, hymy. Hän kohtaa 
Jumalansa, ottaa vastaan Jeshuan Herrakseen 
ja Vapahtajakseen. Isän rakkaus saa vallata 
kodin. Lapsen koulunkäynti kustannetaan. 
Toinen äiti saa mahdollisuuden työhön. Jouk-
ko katupoikia saa majoituksen ja pientä työtä, 
jolla päästä elatuksen syrjään kiinni. On taas 
tulevaisuuden toivo. 
Meille se ei maksa mitään. Pari hassua kymp-
piä.
Heille se on elämäksi.

Jumala valmistaa maaperää Ambossa. Alue 
on juuri saanut uuden päällystyksen päätielle. 
Paikalliset kutsuvat tietä nimellä ”Yksi tie, yksi 
sydän”. Jumala raivaa maaperää, tien Elävän 
veden virroille tulla. Me koemme näiden rak-
kaiden ihmisten kanssa yhteyttä, jota ei voi 
sanoin kuvailla. Se on yhteyttä joka parantaa 
haavoja ja sydämiä. Puolin ja toisin. Se on 
yhteyttä, joka tuo Jumalan rakkauden lähes 
käsin kosketeltavaksi. Se on palanen Jumalan 
Kuningaskuntaa maan päällä. 
Tätä se on, yksi tie ja yksi sydän. Herramme on 
Tie, totuus ja Elämä.
Ja miten palavasti Ambon uskovat ylistävät ja 
rukoilevat Israelin Pyhää Jumalaa.  
Ja miten omistautunut seurakunnan paimen 
yhteyshenkilömme seurakunnalle on. Hän on 
kieltänyt itsensä ja tarpeensa vuosikausiksi 
auttaakseen orpoja, katupoikia, yksinhuol-
tajia. Hän on nukkunut maalattialla patjalla 
pari vuotta. Asunnon saatuaan hän suostui 
ainoastaan sängyn hankkimiseen. Kaiken hän 
on antanut sille joka tarvitsee. Hän ei vali-
ta mistään. Sen sijaan hän rukoilee Jeesusta 
Kristusta, joka on kaiken antaja ja huolehtija. 
Yhteyshenkilömme ei tee mitään, ellei Herra 
puhu hänelle siitä ensin. Tämän miehen omis-
tautuminen Jumalalle on mykistävää. Ja se on 
todellista.
Tämä on todellista.

Tuijotan kahvilan tiskiä Helsinki-Vantaan len-

tokentällä. Päässä humisee ja soi. En voi ym-
märtää näkemääni. Yltäkylläisyys ja runsaus 
vyöryy ylitse mihin vain käännän katseeni. 
Paluu Suomeen tuntuu epätodelliselta. Se 
tuntuu siltä vieläkin. 
En minä voi olla täällä. Siellä muualla on liian 
paljon tehtävää. Ei täällä ole mitään, vain ko-
reutta. Krumeluuria ja bling blingiä.
Ajelen kotia kohti. Mieleen nousee muistiku-
via hyvästeistä. Kostuvia silmiä. Suuret anovat 
silmät sanovat: älä vielä.
Avaan kotioven ja huokaisen. Miten sopeu-
dun? Lapseni tulevat ja halaavat. Ihanat lap-
seni. Heillä on kaikki hyvin. Heillä on kaikkea 
hyvin.
Myöhemmin tulee ärtymys. Lasteni käytös 
osuu piikkinä sieluun: tapellaan lelusta, vaikka 
kaikilla on enemmän kuin tarpeeksi. Halutaan 
lisää karamellia, lisää tuliaisia. Halutaan lisää 
sitä, lisää tätä. Mikään ei riitä. Kapinoidaan 
vanhemman komentoa vastaan.
Avaan jääkaapin oven, ja sen runsas sisältö 
hätkähdyttää. ”Hyi, yäk, en syö”, kuulen lap-
seni tokaisevan pöydän ääressä.
Mieleen nousee aran katulapsen kosteat sil-
mät, joka empii viimeisenä iltana astua läksi-
äisjuhliin. Pöytä on katettu leivillä, donitseilla, 
karamelleillä, limsalla ja appelsiineilla. Mutta 
pieni ei henno tulla. Hänet haetaan sisälle, 
ohjataan pöytään. Pienet kädet hapuilevat 
arasti, kiitollisena. Hän syö lautasannoksen 
jollaista ei varmasti tule näkemään enää pit-
kään aikaan.
Itsekkäät, ahneet lapseni.
 
Sitten havahdun. Pyydän Herralta anteeksi 
ajatuksiani ja tunteitani. Lapseni ovat kasva-
neet tähän ympäristöön, tähän huolenpitoon. 
Se on myös siunaus. Eivät he tiedä mistään 
muusta. Tämä on heidän maailmansa.
On minun tehtäväni opettaa heitä. Avartaa 
heidän maailmankuvaansa. Tuoda kiitollisuus 
esiin, tuoda se heidän jokapäiväiseen elä-
määnsä. Kasvattaa heidän sydämensä jaka-
maan ja rakastamaan myös niitä, joilla ei ole, 
ja joita he eivät tunne.
Minun tehtäväni on rakastaa lapsiani. Minun 
tehtäväni on rakastaa niitä, joilla ei ole. Minun 
tehtäväni on rakastaa sinua.
Mikä on sinun tehtäväsi?

Siunauksin,
Markus Nurmesniemi, päätoimittaja



Mooseksen laulu
Lars Enarson tarkastelee profetiaa

**********

Kirjoittanut:
Lars Enarson 

”Ja Mooses lausui koko Israelin 
seurakunnan kuullen tämän vir-
ren sanat, alusta loppuun asti: 
´Kuunnelkaa, te taivaat, kun minä 
puhun, ja kuulkoon maa minun 
suuni sanat! Sateena pisaroikoon 
minun opetukseni, kasteena va-
lukoon puheeni niinkuin vihma 
vihannalle, niin kuin sadekuuro 
ruohikolle. Sillä minä julistan Her-
ran nimeä; antakaa kunnia mei-
dän Jumalallemme´”
(5 Mooses 31:30-32:3).

Viidennen Mooseksen kirjan lu-
vussa 32 oleva Mooseksen laulu 
on profetia, joka kattaa Israelin 
pitkän historian alusta loppuun. 
Emme ole vielä nähneet tämän 
profetian lopullista täyttymistä. 
Mutta toistaiseksi kaikki on to-
teutunut hyvin tarkasti siitä läh-
tien, kun Mooses lausui profetian 

ensimmäisen kerran. Voimme 
luottaa siihen, että myös jäljellä 
olevan osan jokainen yksityis-
kohta toteutuu. Israelin Jumala 
on historian Jumala, joka johdat-
taa kaikkia kansakuntia. Hänen 
ihmiskuntaa koskevan tahtonsa 
keskipiste on edelleen Hänen 
kansansa – Israel.

Mooses oli suurin kaikista ennen 
Messiasta eläneistä profeetoista. 
”Mutta Israelissa ei enää noussut 
yhtäkään sellaista profeettaa kuin 
Mooses, jonka kanssa Herra seu-
rusteli kasvoista kasvoihin” (5 Ms 
34:10).
Mooseksen laulussa oleva Israelia 
koskeva profetia on se perusta, 
jolle kaikki muut profeetat Isra-
elissa rakensivat sanomansa. He 
profetoivat Israelista ja kansoista, 
tuomiosta ja lopullisesta ennal-
leen asettamisesta Mooseksen 
laulun mallin ja rungon mukaan. 
”Katsokaa nyt, että minä, minä 

olen, eikä yhtäkään jumalaa ole 
minun rinnallani. Minä kuoletan 
ja minä teen eläväksi, minä lyön 
ja minä parannan; eikä ole sitä, 
joka pelastaisi minun kädestäni” 
(5 Ms 32:39).

Vanha hurskas Simeon ennusti 
Jeshuasta: ”Katso, tämä on pantu 
lankeemukseksi ja nousemuksek-
si monelle Israelissa” (Luuk.2:34). 
Kaikilla kansoilla on nousemuk-
sensa ja lankeemuksensa. Israel 
on ainoa kansakunta, jolle on 
luvattu sekä lankeaminen että lo-
pullinen ennalleen asettaminen, 
joka on Mooseksen laulun keskei-
nen sanoma.

Mooses aloittaa laulunsa otta-
malla taivaan ja maan todista-
jakseen: ”Kuunnelkaa, te taivaat, 
kun minä puhun, ja kuulkoon maa 
minun suuni sanat” (32:1). Israe-
lin lankeemus ja nousu käsittää 
koko luomakunnan. Taivas ja maa 

todistavat sekä lankeamista että 
nousemista. Paavali kirjoitti Roo-
man uskoville:”Sillä jos heidän 
hylkäämisensä on maailmalle so-
vitukseksi, mitä heidän armoihin 
ottamisensa on muuta kuin elä-
mä kuolleista” (Room.11:15). 
Israelin ennalleen asettaminen 
tuo tullessaan uudet taivaat ja 
uuden maan!

Israelilaisten hajottaminen kan-
sojen joukkoon teki Israelin 
maasta autiomaan. Meidän suku-
polvemme aikana alkanut Israelin 
ennalleen asettaminen on saanut 
maan taas kukoistamaan. Vuonna 
2006 juttelin muutamien Gazassa 
asuvien juutalaisten maanviljeli-
jöiden kanssa. He kertoivat, että 
kun he saapuivat aikoinaan Ga-
zaan ja asettuivat asumaan sinne, 
paikalliset arabit ottivat heidät 
vastaan leipää ja suolaa tuoden ja 
sanoen: ”Me tiedämme, että joka 
paikassa, johon juutalaiset tule-
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vat, kaikki alkaa menestyä. Toivo-
tamme teidät tervetulleiksi tänne 
opettamaan meitä viljelemään 
tätä maata, koska me emme saa 
mitään menestymään täällä.”

Muutamassa vuosikymmenessä 
Gazan juutalaiset uudisraivaa-
jat olivat muuttaneet elottomat 
hiekkadyynit, joissa ei maaperän 
suolaisuuden vuoksi ollut kasvulli-
suutta eikä eläimiä (ei edes lintuja 
eikä kärpäsiä), meheväksi maaksi, 
joka tuottaa laadukkaimpia vi-
hanneksia ja kukkia, joita viedään 
kaikkiin Euroopan maihin. Tänä 
päivänä Israel on maailman ainoa 
osittain autiomaata oleva maa, 
jossa autiomaan osuus supistuu 
vuosi vuodelta.

Jesaja kirjoittaa: ”Tulevina aikoi-
na juurtuu Jaakob, Israel kukkii 
ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin 
hedelmällänsä” (Jes.27:6). Tämä 
profetia on alkanut toteutua. Isra-
elista viedään hedelmiä kaikkialle 
maailmaan. On hämmästyttävää, 
että Juudean ja Samarian maan-
viljelijät, joilla ei ole perustietoja 
eikä kokemusta viiniköynnöksen 
viljelystä, valmistavat nyt viinejä, 
jotka saavat kultamitaleja kan-
sainvälisissä kilpailuissa. Ja tämä 
on vasta alkua. Toteutuessaan 
täydellisenä Israelin ennallista-
minen muuttaa uudeksi koko luo-
makunnan!

”Sateena pisaroikoon minun 
opetukseni, kasteena valukoon 
puheeni niin kuin vihma vihan-
nalla, niin kuin sadekuuro ruo-
hikolle”(5 Ms 32:2). Sade, ja eri-
toten kaste, kuvaa Kirjoituksissa 
ylösnousemista. On kirjoitettu: 
”Mutta sinun kuolleesi virkoavat 
eloon, minun ruumiini nousevat 
ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, 
jotka tomussa lepäätte! Sinun 
aamukasteesi on valkeuksien 
kaste, ja maa tuo vainajat esiin” 
(Jes.26:19,RK).

Laajemmassa mielessä koko 
Mooseksen opetus, Toora, on 
ylösnousemusta, elämää kuolleis-
ta. Kansainvälisesti tunnettu ruot-
salainen Raamatun opettaja Kjell 
Sjöberg, joka on jo Herran luona, 
sanoi useita vuosia sitten Rooma-
laiskirjeen 11:15 selityksessään, 
että kun juutalaiset uskovat Mes-

sias Jeshuaan, heidän Raamatun 
tuntemuksensa tuo eräänä päivä-
nä elämän koko Kristuksen kirk-
koon. Olemme saaneet nähdä, 
kuinka Tooran valo on nyt palaa-
massa seurakuntiin. 
Tunnetuin edelläkävijäjärjestö 
tällä kentällä on ollut First Fruits 
of Zion-järjestö. Järjestö sai itse 
asiassa nimensä erään ystäväm-
me heille Ruotsissa antaman pro-
fetian sanan kautta. Profetiassa 
sanottiin muun muassa: ”Te olet-
te Siionin ensihedelmä!” Tämä 
ilmaus jäi pysyväksi, ja siitä tuli 
myöhemmin järjestön virallinen 
nimi.
Monet ihmiset ovat sanoneet 
meille kuultuaan meidän opetus-
tamme: ”On kuin olisin syntynyt 
taas uudesti!” Monilla kristityillä 
maailmassa on samanlaisia ko-
kemuksia, kun he ovat löytäneet 
uudelleen Mooseksen Tooran.

Jumalan uskollisuus
Israelia kohtaan

”Sillä minä julistan Herran nimeä; 

antakaa kunnia meidän Jumalal-
lemme. Hän on kallio; täydelliset 
ovat hänen tekonsa, sillä kaikki 
hänen tiensä ovat oikeat. Uskol-
linen Jumala ja ilman vääryyttä, 
vanhurskas ja vakaa hän on” (5 
Ms 32:3,4).

Nämä jakeet ovat alkutiivistelmä 
Israelin koko historiasta. Lau-
lullaan Mooses tahtoo julistaa 
Herran Nimeä, Hänen ikuista ja 
muuttumatonta, uskollisuuteen 
perustuvaa luontoaan. Hän on 
vanhurskas kaikissa toimissaan 
ja aina vakaa. ”Sillä minä julistan 
Herran nimeä.” Huomaamme, 
että ilmauksella ”julistaa Herran 
nimeä” ei ole mitään tekemistä 
Hänen pyhän Nimensä julistami-
sen kanssa, vaan sen tarkoitus on 
selittää, kuka Hän on, julistamalla 
Hänen suuria tekojaan.

Näin Jeshuakin toimi. Hän tuli il-
moittamaan Herran, HaShemin, 
nimen. Hän sanoi opetuslapsil-
leen: ”Olen ilmoittanut sinun ni-
mesi ihmisille, jotka sinä annoit 

minulle maailmasta” (Joh.17:6). 
Evankeliumeista ei löydy yhtä-
kään kohtaa, jossa sanottaisiin 
Jeshuan käskeneen opetuslapsi-
aan lausumaan Nimen, tai jossa 
Hän selittäisi heille, kuinka Nimi 
tulisi lausua. 
Että Jeshua ”ilmoitti” Isän nimen, 
tarkoittaa, että hän ilmoitti, kuka 
Jumala on – ja ennen kaikkea 
kuinka rajaton Hänen rakkauten-
sa on meitä kohtaan, kun Jeshua 
kuoli meidän syntiemme vuoksi.

Tuhansia vuosia etukäteen Moo-
seksen laulussa tarkasti julistettu 
Israelin historia on vahva todiste 
Jumalan uskollisuudesta. Niin sa-
nottu ”korvausteologia”, käsitys 
että Israel ei olisi enää Jumalan 
valittu kansa vaan että seurakun-
ta olisi korvannut heidät, on Her-
ran pyhän Nimen häpäisemistä. 
Se on Jumalan hyvyyden ja lau-
peuden kieltämistä. 
Paavali varoitti Messiaaseen us-
kovia pakanoita, että jos he ei-
vät uskoisi Jumalan hyvyyteen, 
heidätkin leikattaisiin pois puus-
ta, johon heidät oli oksastettu. 
”Katso siis Jumalan hyvyyttä ja 
ankaruutta: Jumalan ankaruutta 
langenneita kohtaan, mutta  hä-
nen hyvyyttänsä sinua kohtaan, 
jos hänen hyvyydessänsä pysyt, 
muutoin sinutkin hakaaan pois” 
(Room.11:22). 

Israel hakattiin pois syntiensä 
tähden, mutta ennallistetaan pai-
kalleen viimeisinä aikoina; ei siksi, 
että he ansaitsisivat sen, vaan yk-
sinomaan Jumalan rakkauden ja 
uskollisuuden vuoksi.
Ikuinen, Muuttumaton, ”MINÄ 
OLEN SE JOKA MINÄ OLEN”, pysyy 
uskollisena liitolleen ja Israelille 
antamilleen lupauksille. Jeshua 
sanoi: ”Taivas ja maa katoavat, 
mutta minun sanani eivät kos-
kaan katoa” (Matt.24:35). Yhtä 
varmasti kuin Jumala on ran-
gaissut Israelia heidän syntiensä 
tähden, yhtä varmasti hän ennal-
listaa heidät armossaan, kun he 
palaavat Hänen luokseen.

Mooses tiivistää Israelin historian 
näihin sanoihin: ”Hän on kallio; 
täydelliset ovat hänen tekon-
sa, sillä kaikki hänen tiensä ovat 
oikeat. Uskollinen on Jumala, 
vailla vääryyttä,vanhurskas ja va-
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kaa hän on” (5 Ms 32:4). Paavali 
päättää kuvauksensa Israelin kut-
susta ja ennalleen asettamisesta 
Roomalaiskirjeen luvuissa 9-11 
samansuuntaisesti, julistamalla 
Israelin synnit ja Jumalan uskolli-
suuden ja viisauden:

 ”Samoin he ovat nyt olleet totte-
lemattomia, jotta myös he saisi-
vat laupeuden teidän saamanne 
armahduksen vuoksi. Jumala on 
näet sulkenut kaikki tottelematto-
muuteen, että hän kaikkia armah-
taisi. Oi sitä Jumalan rikkauden 
ja viisauden ja tiedon syvyyttä! 
Kuinka tutkimattomat ovat hänen 
tuomionsa ja jäljittämättömät hä-
nen tiensä...Hänestä, hänen kaut-
taan ja häneen on kaikki. Hänelle 
kunnia iankaikkisesti! Aamen” 
(Room.11:31-36).

Kun kaikki on sanottu ja tehty, 
Israel ei saa kunniaa. Kaikki kun-
nia annetaan Jumalalle! Mooses 
aloittaa varsinaisen Israelin his-
torian kuvaamisen vastakohtai-
suutta korostavalla moitteella. 
Julistettuaan, että Jumala on ”us-
kollinen ja vailla vääryyttä, van-
hurskas ja vakaa” (jae 4), Mooses 
siirtyy heti kuvaamaan Israelia:

”Heidän menonsa oli paha häntä 
kohtaan, he eivät olleet hänen 
lapsiansa, vaan häpeäpilkku – tuo 
nurja ja kiero sukupolvi! Niinkö 
sinä maksat Herralle, sinä houkka 
ja tyhmä kansa? Eikö hän ole si-
nun isäsi, joka sinut loi? Hän sinut 
teki ja valmisti” (32:5,6).

Mooses sanoo ensimmäiseksi, 
että he käyttäytyivät rumasti ”ei-
vätkä olleet hänen lapsiansa”. 
Mutta sitten hän sanoo: ”Eikö hän 
ole sinun isäsi, joka sinut loi? Hän 
sinut teki ja valmisti.”
Kuinka tämä näennäinen ristiriita 
on ymmärrettävissä?

Toora selittää meille Raamatussa 
käytettyjen sanojen ja termien 
pääasialliset merkitykset. Tässä 
esimerkissä Toora käyttää sanaa 
”lapsi” kuvaamaan ensisijassa 
henkilöä, joka toimii ja käyttäytyy 
isänsä lailla. Teknisesti israelilai-
set ovat Jumalan lapsia, koska 
Hän on heidän Isänsä. Mutta sil-
loin kun he eivät toimi, niin kuin 

Hän toimii, he eivät ole Hänen 
lapsiaan sanan täydessä merki-
tyksessä.

Paavali selittää Roomalaiskir-
jeen luvussa 8: ”Henki itse todis-
taa meidän henkemme kanssa, 
että me olemme Jumalan lap-
sia”(8:16). Silti hän sanoo muuta-
maa jaetta myöhemmin, että me 
odotamme yhä lapseksi ottamis-
ta: ”eikä ainoastaan se [luoma-
kunta], vaan myös me, joilla on 
Hengen esikoislahja, mekin huo-
kaamme sisimmässämme, odot-
taen lapseksi-ottamista, meidän 
ruumiimme lunastusta” (8:23). 
Paavali viittaa ylösnousemukseen 
ja toteaa, että silloin meidät ote-
taan lapsiksi. Jeshua sanoi tästä 
tapahtumasta:

”Mutta ne, jotka on on arvolli-
siksi nähty pääsemään toiseen 
maailmaan ja ylösnousemukseen 
kuolleista, eivät nai eivätkä mene 
miehelle. Sillä he eivät voi enää 
kuolla, kun ovat enkelien kaltai-
sia; ja he ovat Jumalan lapsia, 
koska ovat ylösnousemuksen lap-
sia” (Luuk.20:35,36).

Meistä tulee Jumalan kaltaisia 
ylösnousemuksessa, kun saamme 
iankaikkisen, kirkastetun ruumiin, 
joka ei koskaan kuole.

Israel ja muut kansat

”Muistele muinaisia päiviä, ajat-
tele menneiden sukupolvien 
vuosia. Kysy isältäsi, niin hän sen 
sinulle ilmoittaa, vanhimmiltasi, 
niin he sen sinulle sanovat. Kun 
Korkein jakoi perinnöt kansoille, 
kun hän erotteli ihmisten lapset, 
silloin hän määräsi kansojen rajat 
israelilaisten luvun mukaan. Sillä 
Herran kansa on hänen osuuten-
sa, Jaakob on hänen perintöosan-
sa” (32:8,9).

”Kysy isältäsi, niin hän sen sinul-
le ilmoittaa, vanhimmiltasi, niin 
he sen sinulle sanovat.” On hyvin 
tärkeää, että otamme oppia van-
hempien sukupolvien viisaudes-
ta. Nykyajan yhteiskunta on ju-
malaton yhteiskunta, jossa lapset 
kapinoivat vanhempiaan vastaan 
ja jossa vanhempia sukupolvia 
ei yleensä kunnioiteta. Tämä on 

suuri virhe, ja siitä on seuraukse-
na kirous.

”...hän määräsi kansojen rajat is-
raelilaisten luvun mukaan.” Ras-
hin mukaan tämä jae tarkoittaa, 
että niiden 70:n Egyptiin mennei-
den Israelin lasten luvun mukaan 
kansat jaetaan 70:ään suureen 
kansanryhmään. Kirjoituksissa 
on muitakin vastaavanlaisia koh-
tia. Genesiksen luvussa 10 on 
lista kaikista Nooan jälkeläisistä. 
Siinä on 70 nimeä. Lista päättyy 
sanoihin: ”Nämä olivat Nooan 
poikien heimot sukukuntiensa ja 
kansakuntiensa mukaan, ja niistä 
haarautuivat kansat maan pääl-
le vedenpaisumuksen jälkeen” 
(Gen.10:32).

Kun Israel rukoilee kansojen puo-
lesta Lehtimajanjuhlien aikaan -  
koska hekin tulevat eräänä päivä-
nä Jerusalemiin viettämään tätä 
juhlaa - he uhraavat 70 nautaa. 
Luku 70 edustaa kaikkia pakana-
kansoja.

Mooseksen laulun jakeet 8 ja 9 
osoittavat ennen kaikkea sen, 
että Jumalan globaalin toiminnan 
lähtökohta ja keskipiste on aina 
Israel. Kansat saivat alueittensa 
rajat sen jälkeen, kun Jumala oli 
antanut ensin Israelille heidän 
peirntöosansa heidän lukunsa 
mukaan. Jumala on valinnut kan-
sojen joukosta omakseen Israe-
lin, ”sillä Herran kansa on hänen 
osuutensa, Jaakob on hänen pe-
rintöosansa”. Tämä ei ole koskaan 
muuttunut eikä se koskaan muu-
tu.

Mooses sanoi faaraolle Herran 
sanan mukaan: ”Näin sanoo Her-
ra, Israel on minun esikoispoika-
ni, sentähden minä sanon sinulle: 
Päästä minun poikani palvele-
maan minua. Mutta jos kieltäydyt 
päästämästä häntä, niin, katso, 
minä tapan sinun esikoispoikasi” 
(Ex.4:22,23).

Jumala hallitsee eräänä päivänä 
kaikkia kansoja Israelista käsin. 
On erittäin vakava asia hyökätä Is-
raelin kansaa vastaan, sillä silloin 
hyökkää itseään Jumalaa vastaan. 
Israel on Jumalan silmäterä (Sa-
karja 2:8). Silmäterä on ihmisruu-

miin herkin osa. Se on myös osa, 
jonka läpi kaikki nähdään. Juma-
la kohtelee kansoja sen mukaan 
kuin ne ovat kohdelleet Israelia. 
Jumala käyttäytyy heitä kohtaan, 
niin kuin ne ovat käyttäytyneet 
Israelia kohtaan.

Seuraavaksi Mooses kuvaa Juma-
lan ensirakkautta Israeliin. Jumala 
rakastaa kaikkia kansoja, mutta 
Hänen rakkautensa Israeliin on 
aivan erityinen.

”Erämaasta hän löysi hänet, auti-
osta, ulvovasta korvesta; hän otti 
hänet suojaansa ja hoitoonsa, 
varjeli häntä kuin silmäteräänsä. 
Niin kuin kotka kiihoittaa pesu-
ettaan lentoon ja liitelee poikas-
tensa suojana, niin hän levitti sii-
pensä, otti hänet ja kantoi häntä 
sulillansa. Herra yksin johdatti 
häntä, eikä hänen kanssansa ollut 
ketään vierasta jumalaa” (32:10-
12).

Sitten Mooses kertoo profetaali-
sesti, kuinka Jumala on siunaava 
Israelia maassa. Hän käyttää pu-
heessaan mennyttä aikaa ikään-
kuin profetia olisi jo toteutunut. 
Tällainen on tavallista Kirjoituk-
sissa, kun on kyse tulevaisuutta 
koskevista profetioista. Menneen 
aikamuodon käyttö korostaa nii-
den toteutumisen varmuutta.

”Hän kuljetti hänet maan kukku-
loiden yli ja ruokki häntä pellon 
antimilla; hän antoi hänen imeä 
hunajaa kalliosta ja öljyä kovasta 
kivestä. Hän antoi voita lehmistä 
ja maitoa lampaista sekä karitsain 
ja oinasten rasvaa, Baasanin här-
kiä ja kauriita ja parasta vehnän 
ydintä; sinä sait juoda rypäleen 
verta, tulista viiniä” (32:13,14).

Tämä profetia toteutui tarkasti 
niiden Israelin sukupolvien aika-
na, jotka asuivat maassa Joosu-
an vallattua sen Israelille. Näin 
Joosuan kirja kertoo:

”Niin Herra antoi Israelille koko 
sen maan, jonka hän oli vanno-
nut antavansa heidän isilleen; ja 
he ottivat sen omaksensa ja aset-
tuivat siihen. Ja Herra soi heidän 
päästä rauhaan kaikkialla, aivan 
niinkin hän valalla vannoen oli 
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luvannut heidän isillensä; eikä yk-
sikään heidän vihollisistaan kestä-
nyt heidän edessään, vaan kaikki 
heidän vihollisensa Herra antoi 
heidän käsiinsä. Ei jäänyt täyttä-
mättä ainoakaan kaikista niistä 
lupauksista, jotka Herra oli anta-
nut Israelin heimolle, vaan kaikki 
toteutui” (Joosua 21:43-45).

Kuvailtuaan Jumalan Israelille 
suomia siunauksia Mooses jatkaa 
pitkällä ja yksityiskohtaisella Isra-
elin lankeemuksen kuvauksella.

”Ja Jesurun lihoi ja alkoi potkia, 
sinä tulit lihavaksi, paksuksi ja 
aloit äksyillä. Niin hän hylkäsi Ju-
malan, joka oli tehnyt hänet, ja 
halveksui pelastuksensa kalliota. 
He herättivät hänen kiivautensa 
vierailla jumalillaan, ja vihoitti-
vat hänet kauhistuksillansa. He 
uhrasivat riivaajille, epäjumalille, 
jumalille, joita he eivät tunte-
neet, uusille, äsken tulleille, joista 
teidän isänne eivät tienneet. Kal-
liota, joka sinut synnytti, sinä et 
muistanut; sinä unhotit Jumalan, 
joka sinulle elämän antoi” (32:15-
18).

Tässä kohdassa Israelia kutsutaan 
ensimmäisen kerran nimellä Je-
surun. Sana tulee heprean sanas-
ta ´jashar´, joka merkitsee ´suora, 
rehellinen, vanhurskas´. Se on 
kunnianimi. Rikkaus ja menestys 
johtaa usein hengelliseen taantu-
miseen ja uskosta luopumiseen. 

Kirjoituksista voimme lukea, että 
tapahtui juuri niin kuin Mooses 
ennusti. Heti kun Joosuan suku-
polvi oli kuollut, Israel luopui Ju-
malasta.

”Ja kansa palveli Herraa Joosuan 
koko elinajan ja niiden vanhinten 
koko elinajan, jotka elivät vielä 
kauan Joosuan jälkeen ja jotka 
olivat nähneet kaikki ne suuret 
teot, jotka Herra oli Israelille teh-
nyt.
Ja kun koko se sukupolvi oli tullut 
kootuksi isiensä tykö, nousi hei-
dän jälkeensä toinen sukupolvi, 
joka ei tuntenut Herraa eikä niitä 
tekoja, jotka hän oli Israelille teh-
nyt. Niin israelilaiset tekivät sitä, 
mikä oli pahaa Herran silmissä, 
ja palvelivat baaleja ja hylkäsivät 
Herran, isiensä Jumalan, joka oli 
vienyt heidät pois Egyptin maas-
ta, ja lähtivät kulkemaan muiden 
jumalien jäljessä, niiden kansojen 
jumalien, jotka asuivat heidän 
ympärillänsä, kumarsivat niitä ja 
vihoittivat Herran” (Tuom.2:7,10-
12).

Israelin luopumus herätti Herran 
vihan ja toi tuomion kansan ylle. 
Mooses kertoi tämänkin kään-
teen etukäteen.

”Herra näki sen ja hylkäsi heidät, 
sillä hän vihastui poikiinsa ja tyt-
täriinsä. Hän sanoi: ´Minä peitän 
heiltä kasvoni, minä katson, mikä 
heidän loppunsa on, sillä he ovat 

nurja suku, lapsia, joissa ei ole 
uskollisuutta. He ovat herättä-
neet minun kiivauteni jumalilla, 
jotka eivät ole jumalia, ja vihoit-
taneet minut turhilla jumalillan-
sa; niin minäkin herätän heidän 
kiivautensa kansalla, joka ei ole 
kansa, vihoitan heidät houkalla 
pakanakansalla. Sillä minun vi-
hani tuli on syttynyt ja se leimu-
aa tuonelan syvyyksiin saakka; 
se kuluttaa maan kasvuinensa 
ja polttaa vuorten perustukset. 
Minä kasaan onnettomuuksia 
heidän päällensä, kaikki nuoleni 
minä heihin ammun. He näänty-
vät nälkään ja menehtyvät rut-
toon, kulkutautien poltteeseen; 
minä lähetän heidän kimppuunsa 
petojen hampaat ja tomussa ma-
televaisten myrkyn. Ulkona sur-
maa miekka ja sisällä kauhu sekä 
nuorukaisen että neitosen, sekä 
imeväisen että harmaapään” 
(32:19-25).

Tämäkin on toteutunut yksityis-
kohtiaan myöten. Jumalan tuo-
mio on ankaruudessaan yhtä 
ainutlaatuinen kuin on Hänen 
rakkautensa Israeliin. Hänen tuo-
mionsa on yhtä kiivas ja kiihkeä 
kuin on Hänen rakkautensa. Se 
on vakavaksi vetävä esimerkki 
Heprealaiskirjeen sanoista:

”Ja te olette unhottaneet kehoi-
tuksen, joka puhuu teille niin 
kuin lapsille: ´Poikani, älä pidä 
halpana Herran kuritusta, äläkä 

menetä toivoasi kun hän sinua 
nuhtelee, sillä jota Herra rakas-
taa, sitä hän kurittaa; ja hän ruos-
kii jokaista lasta, jonka hän ottaa 
huomaansa.´Kurituksenne te kär-
sitte: Jumala kohtelee teitä niin 
kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, 
jota isä ei kurita” (Hepr.12:5-7).

Mooseksen laulun pelottavan ku-
vauksen Israelia kohdanneista an-
karista Jumalan tuomioista pitäisi 
herättää meissä kunnioittavaa 
Herran pelkoa, kun ajattelemme 
juutalaisen kansan suunnattomia 
kärsimyksiä etenkin holokaus-
tin aikana. ”Sillä vihani tuli on 
syttynyt, ja se leimuaa tuonelan 
(sheol) syvyyksiin asti.”

”Niin minäkin herätän  heidän 
kiivautensa kansalla, joka ei ole 
kansa, vihoitan heidät houkalla 
pakanakansalla.” Paavali lainaa 
kaksi kertaa tätä Mooseksen lau-
lun jakeen alkuosaa Roomalais-
kirjeen luvussa 11.

”Kysyn vielä, eivät kai juutalaiset 
sen vuoksi ole kompastuneet, 
että jäisivät lankeemukseensa? 
Eivät tietenkään, vaan heidän 
rikkomuksensa on koitunut paka-
noille pelastukseksi, että he itse 
tulisivat kateellisiksi...Teille paka-
noille sanon: koska olen pakanoi-
den apostoli, minä pidän virkaani 
kunniassa herättääkseni, jos mah-
dollista, heimolaisiani kateuteen 
ja pelastaakseni edes muutamia 
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heistä” (Room.11:11,13,14).

Israelin pelastumiseen kytkeyty-
vän pakanuskovien profeetallisen 
kutsun tulee ohjata meitä ja täyt-
tää meidän sydämemme suurella 
nöyryydellä. On tärkeää ymmär-
tää, että vaikka evankeliumi on 
viety kaikkialle maailmaan, Israel 
on edelleen Jumalan pelastus-
suunnitelman keskipiste. Paavali, 
pakanoiden apostoli, ei unohda 
korostaa tätä tärkeää seikkaa.

Israelin lopullinen pelastuminen

”Minä sanoisin: ´Minä puhallan 
heidät pois, hävitän heidän muis-
tonsa ihmisten seasta´, jollen 
varoisi, että vihollinen tuottaisi 
minulle mielipahaa, että heidän 
vastustajansa selittäisivät sen 
väärin, että he sanoisivat: ´Mei-
dän kätemme oli korotettu, eikä 
Herra ole tästä kaikesta mitään 
tehnyt.´ Sillä he ovat neuvoton 
kansa, eikä heissä ole ymmärrys-
tä. Jos he viisaita olisivat, niin he 
käsittäisivät tämän, he ymmärtäi-
sivät, mikä heidän loppunsa on” 
(32:26-29).

Mooseksen laulu jatkuu varoi-
tuksella kaikille kansoille, joita 
Jumala on käyttänyt tuomites-
saan Israelin. Jae 29 viittaa näi-
hin kansoihin, jotka eivät käsitä, 
että heidät itsensä tuomitaan sen 
mukaan kuin he ovat kohdelleet 
Israelia. ”Jos he viisaita olisivat, 
niin he käsittäisivät tämän, he 
ymmärtäisivät, mikä heidän lop-
punsa on.” Lopussa Jumala kos-
taa kaikille kansoille, ja Hänen 
kostonsa on oleva ankara.

”Minun on kosto ja rankaisemi-
nen, säästetty siksi ajaksi, jolloin 
heidän jalkansa horjuu. Sillä hei-
dän onnettomuutensa päivä on 
lähellä, ja mikä heitä odottaa, se 
tulee rientäen” (32:35).

Heprealaiskirje lainaa tätä jaetta 
ja tekee siihen oman herättelevän 
lisäyksensä: ”Mehän tunnemme 
hänet, joka on sanonut:´Minun 
on kosto, minä olen maksava´ja 
vielä: ´Herra on tuomitseva 
kansansa.´ Kauhistuttavaa on 
langeta elävän Jumalan käsiin” 
(Hepr.10:30,31).

Mooses kuvaa edelleen Israelin 
pelastumista ja Jumalan tuomioi-
ta Israelin vihollisille: ”Sillä Herra 
hankkii oikeuden kansallensa ja 
armahtaa palvelijoitansa, koska 
hän näkee, että heidän voimansa 
on poissa ja että kaikki tyynni on 
lopussa” (32:36). Rashi selittää 
tätä jaetta seuraavasti: Lopussa 
kaikki hylkäävät Israelin, joka jää 
täysin yksin. Ei kukaan, ei orja 
eikä vapaa, tue Israelia.

Voimme verrata tätä siihen, mitä 
Israelista on kirjoitettu Toisessa 
Kuningasten kirjassa: ”Sillä Herra 
oli nähnyt Israelin ylen katkeran 
kurjuuden, kuinka kaikki tyynni 
menehtyivät eikä Israelilla ollut 
auttajaa” (14:26).  Lopussa ku-
kaan ei seiso Israelin rinnalla aut-
tamassa heitä – ei kukaan muu 
kuin Jumala. Ja se on enemmän 
kuin kylliksi!

”Silloin hän kysyy: ´Missä ovat nyt 
niiden jumalat, missä kallio, johon 
he turvasivat, missä ne, jotka söi-
vät heidän teurasuhriensa rasvan 
ja joivat heidän juomauhriensa 
viinin?´ Nouskoot ne auttamaan 
teitä, olkoot ne teidän suojanan-
ne. Katsokaa nyt, että minä, minä 
olen, eikä yhtäkään jumalaa ole 
minun rinnallani. Minä kuoletan 
ja minä teen eläväksi, minä lyön 
ja minä parannan; eikä ole sitä, 
joka pelastaisi minun käsistäni. 
Minä nostan käteni taivasta koh-
ti ja sanon: Niin totta kuin minä 
elän iankaikkisesti, kun minä 
teroitan miekkani salaman, kun 
minun käteni ryhtyy tuomiota 
pitämään, niin minä kostan vas-
tustajilleni ja maksan vihamiehil-
leni. Minä annan nuolteni juopua 
verestä – ja minun miekkani syö 
lihaa – surmattujen ja vangittujen 
verestä, vihollispäällikköjen päis-
tä” (32:37-42).

Mitä Jumala on suunnnitellut, se 
toteutuu. Jumala kostaa kaikille, 
jotka vihaavat Israelia, sillä Isra-
elin vihaaminen merkitsee Juma-
lan vihaamista. 
Herra sanoo näistä Israelin viholli-
sista: ”Minä kostan vastustajilleni 
ja maksan vihamiehilleni”.

Ja lopuksi Jumala käskee kaikkia 
pakanoita riemuitsemaan siitä, 

että Jumala kostaa Israelin vihol-
lisille. Hän sanoo: ”Riemuiten 
ylistäkää, te pakanakansat, hä-
nen kansaansa, sillä hän kostaa 
palvelijoittensa veren, hän antaa 
koston kohdata vastustajiansa ja 
toimittaa sovituksen maallensa, 
kansallensa” (32:43).

Historiasta tiedämme, että ne, 
jotka hyökkäävät Israelia vastaan, 
ovat kaikkien ihmisten viholli-
sia. Tämä oli totuus natseista ja 
kommunisteista, ja se on totuus 
myös muslimeista. Kun Hitler sor-
tui, toinen maailmansota päättyi 
ja koko maailma riemuitsi. Koko 
maailma on riemuitseva myös sil-
loin, kun Messias palaa ja kukis-
taa kaikki Israelin viholliset.

Kaikkia diktaattoreita ja totali-
täärisiä ideologioita – myös niitä 
nykyisiä, jotka yrittävät saada 
aikaan uuden maailmanjärjes-
tyksen ja yhden maailman halli-
tuksen – yhdistää viha juutalaisia 
kohtaan. Viha alkaa purkautua 
yleensä hyökkäyksinä juutalaisia 
vastaan, mutta se ei rajoitu kos-
kaan pelkästään juutalaisiin.

Israelia ja juutalaista kansaa voi-
daan verrata häkissä olevaan ka-
narialintuun,  jollaista käytettiin 
ennen vanhaan varoittamaan 
kaivoksessa olevasta myrkkykaa-
susta. Jos kanarialintu lakkasi 
laulamasta, tiedettiin, että kai-
vostyöläisten piti tulla ulos kai-
voksesta, sillä he olivat vaarassa. 
Kun Israelia vastaan hyökätään, 
meidän on oltava varuillamme, 
sillä samat ihmiset hyökkäävät 
ennemmin tai myöhemmin myös 
muita vastaan.

Paavali lainasi Mooseksen laulun 
viimeistä jaetta Rooman uskoville 
lähettämässään kirjeessä:

”Haluan sanoa tämän: Kristus on 
tullut ympärileikattujen palveli-
jaksi Jumalan totuuden tähden, 
että hän vahvistaisi isille annetut 
lupaukset, ja että myös pakanat 
ylistäisivät Jumalaa hänen lau-
peudestaan, niin kuin on kirjoi-
tettu: ´Sen tähden minä ylistän 
sinua pakanoiden keskuudessa ja 
laulan kiitosta sinun nimellesi.´Ja 
vielä on sanottu: ´Riemuitkaa, pa-

kanat, hänen kansansa kanssa´” 
(Room.15:8-10).

Meidät pakanuskovat on kut-
suttu riemuitsemaan Israelin 
kanssa. Kun Jumala on uskolli-
nen ja täyttää heille antamansa 
lupaukset, siunaus ulottuu koko 
maailmaan. Jos Israel ei voi rie-
muita, meidänkään ilomme ei ole 
täydellinen. Meitä ei ole kutsuttu 
riemuitsemaan Israelin sijasta. Se 
on korvausteologiaa. Meitä ei ole 
kutsuttu riemuitsemaan myös-
kään erillään Israelista. Se on dis-
pensationaalista ja kahden liiton 
teologiaa. Meidät on kutsuttu rie-
muitsemaan Israelin kanssa.Se on 
”oksastettujen” teologiaa.

Raamattu kehottaa meitä rie-
muitsemaan Israelin kanssa, kos-
ka meidät on oksastettu Israeliin 
ja me olemme lupausten perillisiä 
heidän kanssaan. 
Paavali kirjoitti ”Messiaan salai-
suudesta”: ”Tätä salaisuutta ei 
ole menneiden sukupolvien aika-
na annettu ihmisten tietoon niin 
kuin se nyt on Hengessä ilmoitet-
tu hänen pyhille apostoleilleen ja 
profeetoille: myös pakanat ovat 
meidän kanssamme perillisiä, 
samaa ruumista ja osallisia lupa-
ukseen Kristuksessa Jeesuksessa 
evankeliumin kautta” (Ef.3:5,6).

Lupaukset kuuluvat Israelille. 
”Ovathan he israelilaisia, joille 
kuuluu lapsen aseman ja kirkka-
us ja liitot. Heille hän antoi lain 
ja lupaukset ja sääti jumalanpal-
veluksen” (Room.9:4). Meillä ei 
ollut mitään osuutta eikä oikeut-
ta liittoon eikä lupauksiin, ennen 
kuin synnyimme uudesti uskon 
kautta Jeshuaan. ”Muistakaa 
sen vuoksi, että ennen te lihan-
ne puolesta pakanat...siihen ai-
kaan olitte ilman Kristusta, olitte 
vailla Israelin kansalaisoikeutta, 
osattomia lupauksen liitosta, 
ilman toivoa ja ilman Jumalaa 
maailmassa”(Ef.2:1,2). 
Messiaassa olemme osallisia lu-
pauksista Israelin kanssa.

Mooseksen laulu ja Karitsa

”Ja Mooses tuli ja lausui kaikki tä-
män virren sanat kansan kuullen, 
hän itse ja Joosua, Nuunin poika” 
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(32:44).

Kohtaamme Mooseksen laulun 
uudestaan Ilmestyskirjassa. Sitä 
lauletaan Jumalan valtaistuimen 
edessä juuri ennen kuin viimeiset 
vihan maljat vuodatetaan maan 
päälle.

”Minä näin taivaassa vielä yhden 
tunnusmerkin, suuren ja ihmeelli-
sen: seitsemän enkeliä hallussaan 
seitsemän viimeistä vitsausta, 
joissa täyttyy Jumalan viha. Minä 
näin ikään kuin lasisen meren, tu-
lella sekoitetun, ja ne, jotka olivat 
saaneet voiton pedosta, sen ku-
vasta ja sen nimen luvusta, seiso-
massa lasisella merellä. Heillä oli 
Jumalan harput, ja he lauloivat 
Mooseksen, Jumalan palvelijan, 
laulua ja Karitsan laulua, sanoen: 
´Suuret ja ihmeelliset ovat sinun 
tekosi, Herra Jumala, Kaikkivalti-
as! Vanhurskaat ja totuudelliset 
ovat sinun tiesi, sinä kansojen 
kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, 
ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä 
yksin olet  Pyhä? Kaikki kansat 
tulevat ja kumartuvat edessäsi 
palvomaan sinua, sillä sinun van-
hurskaat tuomiosi ovat tulleet 
julki”(Ilm.15:1-4).

Viidenteen Mooseksen kirjaan 
talletettu laulu on myös Ilmes-
tyskirjassa, joskin lyhennettynä 
ja hieman eri sanoilla ilmaistuna. 
Mutta molempia yhdistää sama 

punainen lanka: ilmoitus Jumalan 
nimestä Hänen mahtavien teko-
jensa kautta ja ylistyslaulun kaut-
ta, sillä kaikki Hänen tiensä ovat 
oikeat ja totuudelliset.

”Suuret ja ihmeelliset ovat si-
nun tekosi, Herra Jumala, Kaik-
kivaltias. Vanhurskaat ja totuu-
delliset ovat sinun tiesi, sinä 
kansojen kuningas. Kuka ei pel-
käisi, Herra, ja ylistäisi sinun 
nimeäsi?”(Ilm.15:3,4).

”Sillä minä julistan Herran nimeä; 
antakaa kunnia meidän Jumalal-
lemme. Hän on kallio; täydelliset 
ovat hänen tekonsa, sillä kaikki 
hänen tiensä ovat oikeat” (5 Ms 
32:3,4).

Viidennessä Mooseksen kirjassa 
sanotaan: ”Ja Mooses tuli ja lau-
sui kaikki tämän virren sanat kan-
san kuullen, hän itse, ja Joosua, 
Nuunin poika” (32:44). Joosua on 
kuva Messiaasta. Jo tässä, Viiden-
nessä Mooseksen kirjassa, Moo-
seksen laulu oli myös Joosuan 
laulu. Se käy yksiin Johanneksen 
toteamuksen kanssa, että Moo-
seksen laulu on myös Karitsan 
laulu.

Ilmestyskirjassa Mooseksen lau-
lua kutsutaan myös ”Karitsan 
lauluksi”,  koska Messias, Karitsa, 
joka teurastettiin, on Israelin lu-
nastuksen ja lopullisen ennalleen 

palauttamisen avain. Hän yksin 
on arvollinen avaamaan kirjakää-
rön.

Kuningas Daavid on tärkeä Mes-
siaan ja Karitsan ennakkokuva. 
Hänen pelastuslaulunsa on tal-
lennettu psalmissa 18 ja 2 Samuel 
22:ssa. Se päättyy näin:

”Herra elää! Kiitetty olkoon mi-
nun kallioni ja ylistetty Jumala, 
minun pelastukseni kallio. Juma-
la joka hankkii minulle koston ja 
laskee kansat minun valtani alle, 
sinä joka vapahdat minut viholli-
sistani ja korotat minut vastusta-
jaini ylitse ja päästät minut väki-
valtaisesta miehestä. Sentähden 
minä ylistän sinua, Herra, kanso-
jen keskuudessa ja veisaan sinun 
nimesi kiitosta; sinun, joka annat 
kuninkaallesi suuren avun ja osoi-
tat armoa voidellullesi, Daavidille, 
ja hänen jälkeläisilleen, iankaikki-
sesti” (2 Sam.22:47-51).

Tämä teksti on Mooseksen lau-
luun liittyvä Haftarateksti jokai-
sessa synagogassa. Roomalais-
kirjeen luvussa 15 Paavali lainaa 
Mooseksen laulun loppua, mutta 
hän aloittaa lainaamalla Daavidin 
pelastumislaulun loppua. Nämä 
kaksi laulua kuuluvat yhteen, juu-
ri niin kuin Ilmestyskirjassa! 

”Haluan sanoa tämän: Kristus on 
tullut ympärileikattujen palveli-

jaksi Jumalan totuuden tähden, 
että hän vahvistaisi isille annetut 
lupaukset, ja että myös pakanat 
ylistäisivät Jumalaa hänen lau-
peudestaan niin kuin on kirjoi-
tettu: ´Sen tähden minä ylistän 
sinua pakanoiden keskuudessa 
ja laulan kiitosta sinun nimellesi.´ 
[Daavidin voittolaulu] Ja vielä on 
sanottu: ´Riemuitkaa, pakanat, 
hänen kansansa kanssa´ [Moo-
seksen laulu]”(Room.15:8-10).

Ne, jotka laulavat Mooseksen 
ja Karitsan laulua, ovat nii-
tä, ”jotka ovat voittaneet pe-
don ja sen kuvan ja sen nimen 
luvun”(Ilm.15:2). He ovat saaneet 
voiton antikristuksesta. 

Voimme oppia tästä, kuinka tär-
keä Mooseksen laulu on ja miksi 
meidän täytyy opetella se. Mes-
sias täyttää Mooseksen laulun ja 
Daavidin laulun palatessaan. 

Ne, jotka eivät ymmärrä Jumalan 
uskollisuutta Israelia kohtaan, ei-
vät ymmärrä myöskään Jumalan 
ihmeellisiä tekoja lopun aikana, 
eivätkä he siksi voi voittaa petoa 
(antikristusta). 

Tämä on Jumalan Pyhän Nimen 
”MINÄ OLEN SE JOKA MINÄ 
OLEN”, pyhyyden häpäisemistä.
Hän ei muutu koskaan; Hän pitää 
liittonsa ja kaikki Hänen lupauk-
sensa tulevat täyttymään.

Muinainen israelilainen öljylamppu. Kuva: Markus Nurmesniemi
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”Sillä minä julistan Herran nimeä; 
antakaa kunnia meidän Jumalal-
lemme. Hän on kallio; täydelliset 
ovat hänen tekonsa, sillä kaikki 
hänen tiensä ovat oikeat. Uskol-
linen Jumala ja ilman vääryyt-
tä, vanhurskas ja vakaa hän on” 
(32:3,4).

”Ja he lauloivat Mooseksen, Ju-
malan palvelijan, laulua ja Ka-
ritsan laulua sanoen: ´Suuret ja 
ihmeelliset ovat sinun tekosi, 
Herra Jumala, Kaikkivaltias! Van-
hurskaat ja totuudelliset ovat si-
nun tiesi, sinä kansojen kuningas. 
Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäi-
si sinun nimeäsi, sillä sinä yksin 
olet pyhä? Kaikki kansat tulevat 
ja kumartuvat edessäsi palvo-
maan sinua, sillä sinun vanhurs-
kaat tuomiosi ovat tulleet julki” 
(Ilm.15:3,4).

”Hänestä, hänen kauttaan ja 
häneen on kaikki. Hänelle kun-
nia iankaikkisesti! Aamen” 
(Room.11:36).

Tämä on Mooseksen laulu ja Ka-
ritsan laulu Israelin kutsumuk-
sesta, heidän lankeamisestaan 
ja heidän nousustaan, alusta 
loppuun. Meillä, jotka olemme 

oksastetut Israeliin uskon kautta 
Messiaaseen, on oma osamme 
tässä laulussa. Meidän täytyy op-
pia se ollaksemme voittajia näinä 
lopun aikoina, voittaaksemme 
”pedon ja sen kuvan ja sen nimen 
luvun” (Ilm.15:2).

”Ja kun Mooses oli puhunut lop-
puun kaikki nämä sanat koko Isra-
elille, sanoi hän heille: ´Painakaa 
sydämiinne kaikki ne sanat, jotka 
minä tänä päivänä teen todistajik-
si teitä vastaan, niin että käskette 
lapsianne tarkoin täyttämään 
kaikki tämän lain sanat. Sillä ei ole 
se turha sana, joka ei koskisi teitä, 
vaan siinä on teidän elämänne; ja 
sen sanan varassa te elätte kauan 
siinä maassa, johon te menette 
Jordanin yli, ottamaan sen omak-
senne” (32:45-47).

Ajatelkaa, jos kirkko/seurakunta 
ei olisi hylännyt Moosesta, vaan 
olisi muistanut tämän laulun ja 
painanut sen sydämeensä. Maa-
ilman historia olisi ollut aivan eri-
lainen kuluneina kahtena tuhan-
tena vuotena. Juutalaiset olisivat 
säästyneet kärsimyksiltä. Juuta-
laiset historioitsijat vahvistavat, 
että maailman historia ei tunne 
toista instituutiota, joka olisi koh-

dellut juutalaisia julmemmin kuin 
kirkko. 

Messiaaninen juutalainen, tri 
Michael L. Brown on kirjoittanut 
Kätemme ovat veren tahrimat 
-nimisen kirjan näistä kauheuksis-
ta. Tulee päivä, jolloin Jumala kos-
taa kansansa veren. Ottakaamme 
varoituksesta vaarin ja katukaam-
me. Nöyrtykäämme ja tehkääm-
me kaikkemme maksaaksemme 
suunnaton velkamme juutalaisel-
le kansalle!

”sillä hän kostaa palvelijoittensa 
veren; hän antaa koston kohdata 
vastustajiansa ja toimittaa sovi-
tuksen maallensa, kansallensa” 
(32:43).

Israelissa on ”Zaka” -niminen 
järjestö. He ovat yleensä ensim-
mäisenä auttamassa terroristien 
hyökätessä. He keräävät talteen 
huolellisesti niin paljon ruumiin 
osia kuin voivat, myös verta, voi-
dakseen auttaa uhreja saamaan 
mahdollisimman arvokkaan, juu-
talaisen lain mukaisen hautauk-
sen.
Tämä Mooseksen laulun jae on 
osaltaan ollut motivoimassa hei-
tä; he tietävät että juutalaisen 

kansan veri on pyhä, ja että Juma-
la kostaa eräänä päivänä viholli-
silleen.

Jumala sanoi Kainille: ”Velje-
si veri huutaa minulle maasta” 
(Gen.4:10). Paavali kirjoitti: ”Äl-
kää itse kostako, rakkaani, vaan 
antakaa sijaa Jumalan vihalle, 
sillä on kirjoitettu: ´Minun on kos-
to, minä maksan takaisin, sanoo 
Herra´”(Room.12:19).

”Hän on kallio, täydelliset ovat 
hänen tekonsa, sillä kaikki hänen 
tiensä ovat oikeat. Uskollinen on 
Jumala ja ilman vääryyttä, van-
hurskas ja vakaa hän on” (32:4).

Lars Enarson on toiminut Raa-
matunopettajana sekä kan-
sainvälisenä rukousjohtajana 
1970-luvulta lähtien.  Vuodesta 
1997 lähtien hän on työsken-
nellyt Israelista käsin, halunaan 
nähdä apostolisen evankeliumin 
ennalleenasettaminen ja sen le-
viäminen Jerusalemista käsin. 

www.larsenarson.com

En Gedin jylhiä erämaamaisemia Israelissa. Kuva: Markus Nurmesniemi



10

Kirjoittanut:
John D. Garr, FT

Hesekiel oli yksi niistä Israelin 
profeetoista, jotka Nebukadnes-
sar vei vankeuteen. Hesekiel asui 
vaimonsa kanssa Tel Abibissa 
(Tulvan vuorella) Kebar-joen ran-
noilla Babyloniassa, jossa hänellä 
oli yhteys toisiin ylempään luok-
kaan kuuluviin maanpakolaisiin.

Midrash Canticles Rabbah kertoo, 
että Sadrak, Mesak ja Abednego 
kysyivät hänen mielipidettään 
siitä, pitäisikö heidän kieltäytyä 
kumartamasta Nebukadnessarin 
kuvaa. Babylonian vankeudessa 
olonsa aikana Hesekiel keskit-
tyi profetoimaan Jerusalemin ja 
temppelin ennalleen asettamista 
ja jälleenrakentamista, joiden to-
teutumista hän piti varmana Je-
remian varhaisempien profetian 
sanojen perusteella (Jer.25:8-12).

Hesekielin monista profetioista 

muistiinjäävin on hänen näkyn-
sä kuolleitten luitten laaksosta 
(luku37). Siitä lähtien kun Hese-
kiel kirjoitti muistiin nämä kuo-
lemattomat sanat kokemastaan 
kohtaamisesta Jumalan kanssa, 
profeetan käyttämä metafora 
”elämää kuolleista” on kirvoit-
tanut lukemattomien uskovien, 
niin juutalaisten kuin kristittyjen, 
sydämestä nousevia uskon julis-
tuksia. Profeetalle itselleen ja jo-
kaiselle hänen sanansa lukeneelle 
”kuva kuivien luiden laaksosta on 
varmasti yksi Baabelin vankeu-
den ja sen ajan Israelin uskonkrii-
sin vaikuttavimpia metaforia” 
(B.Becking and Marjo Korpel). Se 
puhui myös uskosta – toivosta – 
että vankeusaika päättyisi ja koko 
Israelin kansa pääsisi palaamaan 
maahansa.

Laakso täynnä luita

Hesekiel kertoo, kuinka Herran 
Henki kuljetti häntä ja asetti hä-

net laaksoon, joka oli täynnä luita. 
Profeetta oli yksin paikassa, jota 
saattoi kuvata vain kauan hylät-
tynä olleeksi taistelutantereeksi, 
jonne kuolleet sotilaat oli jätetty 
”petolintujen ruuaksi ja auringon 
paahdettavaksi” (W.W.Wiersbe).

Sotatantereesta oli tullut tais-
telijoiden hautausmaa, mutta 
jäljellä ei ollut muuta kuin hajal-
laan siellä täällä olevia, auringon 
paahtamia ja hyvin kuivia luita. 
Siis täysin lohduton näkymä. 
Perinpohjaisen häviön symboli. 
Kuoleman tyyssija. Jos tällä näyl-
lä oli joku merkitys, niin varmasti 
se oli todiste siitä, että Jumala oli 
hylännyt Israelin kansan ja sen 
armeijat.

Mutta sitten Jumala tekee profee-
talle tuollaisen Jumalalle ominai-
sen haastavan kysymyksen: ”Ih-
mislapsi, voiko näistä luista tulla 
eläviä” (37:3). 
Koska Hesekiel tietää, ettei ku-

kaan ihminen pysty antamaan 
järkevää vastausta sellaiseen 
kysymykseen, hän huokaisee ja 
sanoo: ”Herra, Herra, sinä sen 
tiedät.” 
Jumala käskee profeettaa profe-
toimaan luille ja sanomaan niil-
le: ”Kuivat luut! Kuulkaa Herran 
sana! Näin sanoo Herra, Herra 
näille luille: Katso,minä annan 
teihin tulla hengen ja teistä tulee 
eläviä” (37:4,5). 

Hesekielin vielä profetoidessa 
luut alkoivat lähestyä luita ihmis-
ruumiin järjestyksen mukaises-
ti, ja niihin tuli jänteet ja liha, ja 
niiden päälle tuli nahka. Mutta 
näissä uudelleen rakennetuissa 
ruumiissa ei ollut henkeä. Juma-
la käski Hesekieliä profetoimaan 
neljälle tuulelle, että ne toisivat 
elämän hengen ja puhaltaisivat 
näihin surmattuihin, niin että he 
voisivat elää. Profeetan puhues-
sa Jumalan profetaalista sanaa, 
Kaikkivaltiaan neshama tuli ruu-

Voivatko nämä kuolleet 

luut elää?

Erämaanäkymä Kivitunturin alueella Savukoskella. Kuva: Markus Nurmesniemi
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miisiin, ja he heräsivät eloon ja 
heitä oli valtaisa armeija.

Sitten Jumala tulkitsi itse tämän 
näyn: ”Nämä luut ovat koko Isra-
elin heimo. He sanovat: Meidän 
luumme ovat kuivettuneet, toi-
vomme on mennyt, ja me olem-
me hukassa. Sen tähden profetoi 
ja sano heille: Näin sanoo Herra, 
Herra: Katso, minä avaan hautan-
ne ja nostan teidät, kansani, ulos 
haudoistanne ja tuon teidät Israe-
lin maahan. Te tulette tietämään, 
että minä olen Herra, kun minä 
avaan hautanne ja nostan teidät, 
minun kansani, ylös haudoistan-
ne. Minä panen teihin Henkeni, 
ja te heräätte eloon. Minä sijoitan 
teidät omaan maahanne, ja te tu-
lette tietämään, että minä, Herra, 
olen puhunut ja minä toteutan 
sanani, sanoo Herra”(37:12-14).

On mahdollista, että Hesekiel sai 
vaikutteita 200 vuotta aikaisem-
min eläneeltä profeetta Jesajalta. 
Profeetallinen vertauskuva Israe-
lin ennallistamisesta ja kuolleista 
nousemisesta on samassa linjas-
sa profeetta Jesajan ilmaisemien 
sanojen kanssa: ”Herra, ahdis-
tuksessa he etsivät sinua, vuo-
dattivat hiljaisia rukouksia, kun 
sinä kuritit heitä...Mutta sinun 
kuolleesi virkoavat eloon, heidän 
ruumiinsa nousevat ylös. Herät-

kää ja riemuitkaa, te, jotka to-
mussa lepäätte! Sinun aamukas-
teesi on valkeuksien kaste ja maa 
tuo vainajat esiin”(Jes.26:16,19). 
Kumpikin profeetta ymmärsi, että 
Israelin kansa nousisi varmasti 
niin kuin noustaan kuolleista, ja 
Hesekiel näki, että Israelin hen-
kiin herätetty armeija saisi taas 
kerran Jumalalta voiman puolus-
taa kansaa.

Kansan ja maan ylösnouseminen 
ja ennallistaminen

Jumala innoitti Hesekielin tämän 
kuolleista elämään -ihmeen kaut-
ta puhumaan juutalaisille Israelil-
la olevasta toivosta päästä palaa-
maan kotimaahansa, jolloin maa 
palautuu kansalleen ja Jerusalem 
ja temppeli rakennetaan uudes-
taan.
Tässä tulevaisuudennäkymässä 
”kuolleista ylösnouseminen ei 
ole varsinainen päämäärä, vaan 
se palvelee profeetan todellista 
sanomaa – että Jumala nostaa 
valitun kansansa maanpakolai-
suuden pimeydestä ja tuo heidät 
takaisin heidän maahansa”, sa-
noo Jon Levenson. Ehkä tässä on 
syy, miksi profeetan näyssä kuivi-
en luiden herääminen ”ei käynyt 
kuin elokuvissa, että haudoista 
nousee äkisti henkiin herännyt 
armeija” (JL). 

Sen sijaan henkiin herääminen 
tapahtuu vaihe vaiheelta: kuiviin 
luihin tulee ensin jänteet, sitten 
liha ja lopuksi nahka ennen sitä 
huippuhetkeä, jolloin Jumala 
panee heihin ´henkäyksensä´ ja 
´henkensä´ tehden heistä näin 
uudestaan eläviä” (JL). Tämä vä-
hittäin tapahtuva henkiin herää-
minen vahvistaa sen, että vaikka 
Israelin ennalleen asettaminen 
on ihme, se ei tapahdu yhdessä 
hetkessä, vaan se on prosessi.

Elottomien luiden täyttämän tais-
telukentän eloon herääminen 
puhuu myös Israelia kokonaisuu-
dessaan koskevasta ennalleen 
asettamisesta. ”Koko kansakunta 
nousee, niin kuin koko kansakun-
ta lankesi” (JL).
Sanoman sisältö ei ollut, että ”yk-
sittäiset juutalaiset elävät”, vaan 
että Am Israel Chai, Israelin kan-
sa elää. Kristinuskossa elämää, 
kuolemaa ja ylösnousemista 
ajatellaan yleensä yksilöihmistä 
koskevana, mutta Israelin henkiin 
heräämistä tarkastellaan koko 
yhteisöä eikä vain yksilöä koske-
vana. Tämä johtuu siitä, että Is-
raelissa pienin yhteiskunnallinen 
kokonaisuus ei ole yksi ihmisyksi-
lö vaan perhe.

John Rogerson on sanonut, että 
Israel oli ”pikemminkin ryhmien 

yhdistelmä kuin kokoelma yksi-
löitä.” Robert Di-Vito puolestaan 
vahvistaa totuuden, että Israelis-
sa ”perheen ulkopuolella yksi-
löihmisellä ei juuri ole yhteiskun-
nallista, taloudellista ja juridista 
olemassaoloa.” Juutalaiselle kuol-
leista herääminen ”liittyy aina ja 
erottamattomasti Israelin kansan 
ennallistamiseen; sen pääpaino 
ei ole yksilön tulevaisuudessa.”

Levenson kiinnittää huomiota 
toiseen hyvin tärkeään seikkaan, 
joka liittyy Hesekielin henkiin he-
räämisnäyn yhteisölliseen luon-
teeseen sanoessaan, että ”ei ole 
syytä ajatella, että Hesekiel näki 
yksittäiset, juuri laaksossa henkiin 
heränneet ihmiset nyt puettuina 
kuolemattomuuteen.” 

Näky ei ollut vain joukko henkiin 
heränneitä yksilöitä. ”Sillä se 
mikä ei kuole, se on Israelin kan-
sa”, Levenson sanoo, sillä ”heidän 
traagisista epäonnistumisistaan 
huolimatta Jumala on kunnioit-
tanut peruuttamatonta valaansa 
heidän esi-isilleen. Israelilaiset 
kuolevat niin kuin muutkin ih-
miset, mutta Israelin kansa elää 
ja herää uudelleen elämään Ju-
malan lupauksen vuoksi kaikista 
kuolemaa tuottaneista tappiois-
ta huolimatta.” Jumalan liitto on 
ollut aina liitto kansan kanssa, ei 

Erämaanäkymä Kivitunturin alueella Savukoskella. Kuva: Markus Nurmesniemi
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yksityisten kanssa solmittu sopi-
mus. Jo alussa, kun Jumala valit-
si Abrahamin, hän teki liittonsa 
patriarkan ja tämän jälkeläisten 
kanssa (Gen.17:10), ja liiton pää-
määränä oli siunata kaikkia maa-
ilman kansoja. (Gen.12:3) Siksi 
myös Hesekielin profetiaan kuivil-
le luille liittyi vakuutus: ”Te [kan-
sani] tulette tietämään, että minä 
olen Herra.”

Todistus Jumalan
uskollisuudesta

Hesekielin näyn kuolleilla luilla ei 
ollut toivoa, ei mahdollisuutta pa-
lata elämään omin voimin. Heillä 
ei ollut edes kykyä katua. Kuol-
leiden soturien ylösnouseminen 
”ei johdu heidän katumisestaan, 
vaan Jumalan ennakoivasta teos-
ta, kun hän ottaa pois heidän ”ki-
visydämensä” ja antaa sen tilalle 
”lihasydämen”” (JL). Näin Jumala 
lupasi tehdä Israelille juuri ennen 

kuin hän antoi Hesekielille näyn 
ylösnousemuksesta, eli Israelin 
ennalleen asettamisesta: ”Minä 
annan teille uuden sydämen, ja 
uuden hengen minä annan sisim-
päänne. Minä otan kivisydämen 
pois teidän sisältänne ja annan 
teille lihasydämen” (Hes.36:26). 
Pääosaa tässä näytelmässä näyt-
telee Jumala, ja hänen tekojensa 
motiivina on hänen oma uskolli-
suutensa, ei Israelin teot. Abraha-
minkin kohdalla Jumalan antama 
lupaus elämästä kuolleista perus-
tui Jumalan uskollisuuteen eikä 
ihmisen suorituksiin.

”Hirvittävinkään tottelematto-
muus ja riettain epäjumalanpal-
velus eivät voi estää Israelin hei-
mon kuolleita luita heräämästä 
taas henkiin”, sanoo Levenson. 
Israelin ennallistaminen kuva-
taan  kuolleista ylös nousemise-
na. Samalla Israelin ennalleen 
asettaminen on päivien lopulla 

tapahtuvan ylösnousemisen en-
nakkokuva. Hesekielin kuvaama 
henkiin herääminen on sekä ajal-
linen että historiallinen, iankaik-
kinen ja historian tuolla puolen. 
Se on historiallinen ja ajallinen 
mitä tulee Israelin kansan paluu-
seen maahansa ja Jerusalemin ja 
temppelin jälleenrakentamiseen. 
Se on iankaikkinen ja historian 
tuolla puolen aikakauden lopussa 
tapahtuvassa ylösnousemukses-
sa.
Kumpainenkin tapahtuma perus-
tuu Jumalan uskollisuuteen, ei 
ihmisen tekoihin.

Hienoin ”elämää kuolleista” 
metafora

Hesekielin näky on hienoin Ju-
malan uskomattoman voiman ja 
vallan metafora; elämän ja kuole-
man kuningas, joka tuo terveyden 
ja parantumisen, antaa lisää elin-
päiviä kuoleville ja uskon niille, 

jotka ”lepäävät maan tomussa”. 
Tässä profeetallisen näyn kerto-
muksessa elämä ilmestyy yllättä-
en kuolleista. Väkevä ja mieleen-
jäävä kuvakieli värittää toivoa 
vailla olevan kuoleman heräämis-
tä sykkivään elämään Jumalan 
henkäyksestä. Jokainen profetiaa 
lukeva voi tuntea Kaikkivaltiaan 
neshaman väreilyn, kun se pu-
haltaa elottomiin hahmoihin, 
kutsuen esiin elämän kuolleista 
ja nostaen ylös valtavan armeijan 
hautausmaan keskeltä. 

Israelin Jumala on elämän ja kuo-
leman Herra, joka tekee kuolleis-
ta eläviä!
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Ahkerasti Sanaa

tutkien

**********

Kirjoittanut:
John D. Garr, FT

Jumalan kansa on vanhas-
taan tutkinut innokkaasti 
Kirjoituksia.
”Kirjanoppineiksi” (sofe-
rim) kutsutut Israelin vii-
saat huomasivat, että Too-
ran ensimmäinen sana on 
”bereshit”, eli ”alussa”, ja 
Tooran viimeinen sana on 
”Israel”, mutta ei ole mi-
tään Tooran keskimmäistä 
sanaa. 

On kuitenkin yksi sana, joka 
esiintyy Tooran keskikoh-
dan molemmin puolin, ja 
tämä sana on darosh, joka 
merkitsee ”tutkia, etsiä”. 

Kun tämä sana toistuu pe-
räkkäin – darosh darash 
(3Ms10:16) – se merkitsee 
intensiivistä tutkimista, 
että tutkitaan tutkimasta 
päästyäkin. Hepreankieles-
sä komparatiivi ja superla-
tiivi ilmaistaan sanaa tois-
tamalla. Esimerkisi fraasi 
kadosh ha-kadashim tar-
koittaa ”kaikkein pyhin” tai 
”pyhin paikka”. 

Superlatiivinen kiertoilma-
us darosh darash on siis 
hepreankielen painokkain 
muoto ja korostaa ahkeran 
tutkimisen tärkeyttä.

Tämä ilmaus osoittaa käy-
tännössä parhaimman op-

pimismenetelmän, joka 
löytyy Toorasta itsestään, 
Jumalan Sanasta.  Viisaat 
sanovat, että käyttäessään 
ilmaisua darosh darash 
”Toora itse pyytää saada 
tulla tulkituksi” sen kautta, 
että ”sitä pohditaan ja sil-
le tehdään kysymyksiä” ja 
”nähdään vaivaa tulkinnan 
löytymiseksi”. 
Paras tapa saada ymmär-
rystä ja viisautta Jumalalta 
on heittäytyä ahkerasti tut-
kimaan Sanaa, analysoida 
sitä ja antaa Raamatun, 
Jumalan henkilökohtaisen 
ilmoituksen aarteiston se-
littää itse itseään. 

D.A.Carson tiivistää juma-

lallisen ilmoituksen syväl-
lisen luonteen sanoihin: 
”kaikkitietävä, puhuva 
Jumala muuttaa kaiken… 
Kun olen oppinut ymmär-
tämään, että hän on ole-
massa, että hän on Luoja ja 
minun Vapahtajani ja Tuo-
marini, on sopimatonta ja 
jopa epäjumalanpalvelusta 
yrittää kuvitella, että tiedän 
jotain ilman hänen apuaan. 
Kaikki mitä tiedän, jos se 
on oikeaa tietoa, on ilman 
muuta peräisin häneltä… 
olen oppinut tuntemaan 
hänet sen kautta, että hän 
on ilmoittanut itsensä.”

Siksi Salomo sanoi: ”Juma-
lan kunnia on salata asia, 

Tooran lehtiä eli sivuja kuvaillaan juutalaisuudessa myös puun lehtien mukaisesti lehdiksi. Kuva: Markus Nurmesniemi
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kuninkaiden kunnia on tut-
kia asia” (Snl.25:2), ja myös 
kuvaili elämäntehtäväänsä 
tähän tapaan: ”Käänsin sy-
dämeni etsimään ja tut-
kimaan viisautta kaikesta, 
mitä tapahtuu auringon 
alla” (Saar.1:13). 

Jeshua kehui maanmiehi-
ään siitä, että he ”tutkivat 
Kirjoituksia” (Joh.5:39), ja 
Paavali kiitti Berean juuta-
laisten jaloa luonnetta, he 
kun paneutuivat ja ”tutki-
vat joka päivä Kirjoituksis-
ta” nähdäkseen, oliko se, 
mitä Paavali opetti heil-
le, totta, vaikka he eivät 
vielä uskoneet Jeshuaan 
(Apt.17:11). 

Paavali sanoi myös, että 
Henki antaa Jumalan kan-
salle viisauden ymmärtää 
salaisuuksia, joita ”ei ole 
menneiden sukupolvien ai-
kana annettu ihmisten tie-
toon” (Ef.3:5).

Apostoli Pietari kuvasi pro-
feettojen darosh darash 
-kokemusta: ”Sitä pelastus-
ta ovat profeetat etsineet 
ja tutkineet. He ovat en-
nustaneet teidän osaksen-
ne tulevasta armosta ja tut-
kineet, mihin tai millaiseen 
aikaan heissä oleva Kristuk-
sen Henki viittasi todistaes-
saan edeltäpäin Kristusta 
kohtaavista kärsimyksistä 

ja niiden jälkeen tulevasta 
kunniasta”(1 Piet. 1:10,11). 

Paavali ammentaa Salo-
mon ajatuksesta, että Ju-
mala salaa ensin Sanansa ja 
tahtonsa ilmoittaakseen ne 
myöhemmin, ja sanoo, että 
Henki antaa Jumalan kan-
salle jumalallisen ilmoituk-
sen, jotta he voisivat ym-
märtää salaisuuksia, ”joita 
ei menneiden sukupolvien 
aikana annettu ihmisten 
tietoon”.
Siksi apostoli teroitti suo-
jatilleen Timoteukselle to-
tuutta, että ”koko Raamattu 
on syntynyt Jumalan Hen-
gen vaikutuksesta, ja se on 
hyödyllinen opetukseksi, 
nuhteeksi, ojennukseksi ja 
kasvatukseksi vanhurskau-
teen, jotta Jumalan ihmi-
nen olisi täydellinen ja va-
rustautunut kaikkiin hyviin 
tekoihin”(2 Tim.3:16,17). 

Ja on aivan varmaa, että 
Pyhät Kirjoitukset teke-
vät jokaisesta ”viisaan” (2 
Tim.3:15), mutta se edel-
lyttää, että ihminen ”etsii 
ahkerasti” pelastuksen an-
tavan uskon valaisevaa sa-
naa.

Darosh darash kuvaa sellai-
sen ”vanhurskaan/autuaan 
ihmisen” kokemusta, joka 
psalminkirjoittajan mukaan 
”on mieltynyt Herran ope-

tukseen [Tooraan] ja tutkii 
sitä päivin ja öin”(Ps.1:2). 
Tutkia -sanalla käännetty 
sana on hepreaksi hagah, 
jonka merkitys on ”mumis-
ta”.

Tutkija mietiskelee ja mu-
misee Raamatun sanoja 
yhä uudestaan, kunnes ne 
jäävät hänen muistiinsa ja 
niistä tulee hänen elämän-
voimansa. Tällainen Sanan 
mietiskely muistuttaa leh-
män märehtimistä; lehmä 
pureksii ja nielee, pullaut-
taa jo pureksitun uudelleen 
pureksittavaksi ja nielee, 
kunnes ruoka on sulanut. 

Tämä Sanan mietiskely ero-
aa täydellisesti itämaisten 
oppien harjoittajien ”mie-
tiskelystä, meditaatiosta”, 
jossa he toistavat merki-
tystä vailla olevaa mantraa 
saadakseen aikaan kolman-
nen silmänsä, eli aivolisäk-
keen, avautumisen saavut-
taakseen valaistumisen ja 
päästäkseen nirvanaan. 

Beit Midrash keskittyy Raa-
matun sanojen ahkeraan 
opiskeluun ja mieleen-
painamiseen, koska siinä 
lähdetään ymmärrykses-
tä, että Jumalan Sana on 
”jalkojeni lamppu” ja valo 
uskovan tiellä. Jumalan sa-
nan mietiskely on ”sanan, 
lauseen, jakson tai kerto-

muksen märehtimistä, niin 
että kun me pureskelemme 
tekstiä mielessämme, jo-
kaisen sanan aromi ja suola 
vapautuu sitä mukaa kuin 
omaksumme sen sisällön” 
(Kenneth Boa).

Israelin tarinan alusta lop-
puun asti Jumala on va-
rustanut kansansa ymmär-
ryksellä ja tiedolla. Kun 
hän antoi heille Sanansa, 
Tooran, hän sanoi: ” Minä 
olen pannut sinun eteesi 
elämän ja kuoleman, siuna-
uksen ja kirouksen. Valitse 
siis elämä, että sinä ja sinun 
jälkeläisesi saisitte elää” (5 
Ms 30:19). 

Kun uskova päättää tutkia 
ja toteuttaa Jumalan sanaa 
elämässään, hän valitsee 
elämän. Muussa tapatuk-
sessa hän jättää itsensä alt-
tiiksi tuholle. Salomo sanoi 
viisaasti: ”Kun ei ole näkyä, 
kansa villiintyy. Autuas se, 
joka ottaa opetuksen [Too-
ran] varteen” (Snl.29:18).
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Israel ja

antisemitismi

**********

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

”Ja näkyi suuri merkki 
taivaassa: vaimo, vaate-
tettu auringolla, ja kuu 
hänen jalkojensa alla, ja 
hänen päässään seppe-
leenä kaksitoista tähteä. 
Hän oli raskaana ja huu-
si synnytyskivuissaan, 
ja hänen oli vaikea syn-
nyttää. Ja näkyi toinen 
merkki taivaassa, katso: 
suuri, tulipunainen lohi-
käärme, jolla oli seitse-
män päätä ja kymmenen 
sarvea, ja sen päissä kym-
menen kruunua; ja sen 
pyrstö pyyhkäisi kolman-
nen osan taivaan tähtiä 
ja heitti ne maan päälle. 
Ja lohikäärme seisoi syn-

nyttämäisillään olevan 
vaimon edessä nielläk-
seen hänen lapsensa, 
kun hän sen synnyttäisi. 
Ja hän synnytti poika-
lapsen, joka on kaitseva 
pakanakansoja rautai-
sella valtikalla; ja hänen 
lapsensa temmattiin Ju-
malan tykö ja hänen val-
taistuimensa tykö. Ja vai-
mo pakeni erämaahan, 
jossa hänellä oli Jumalan 
valmistama paikka, että 
häntä elätettäisiin siellä 
tuhat kaksisataa kuusi-
kymmentä päivää.

Sentähden, riemuitkaa, 
taivaat, ja te, jotka niis-
sä asutte! Voi maata ja 
merta, sillä perkele on 
astunut alas teidän luok-

senne pitäen suurta vi-
haa, koska hän tietää, 
että hänellä on vähän 
aikaa! Ja kun lohikäärme 
näki olevansa heitetty 
maan päälle, ajoi hän ta-
kaa sitä vaimoa, joka oli 
poikalapsen synnyttänyt. 
Mutta vaimolle annettiin 
sen suuren kotkan kaksi 
siipeä hänen lentääk-
sensä erämaahan sille 
paikalleen, jossa häntä 
elätetään aika ja kaksi ai-
kaa ja puoli aikaa poissa 
käärmeen näkyvistä.
Ja käärme syöksi kidas-
tansa vaimon jälkeen 
vettä niin kuin virran, 
saattaakseen hänet vir-
ran vietäväksi. Muu maa 
auttoi vaimoa: maa ava-
si kitansa ja nieli virran, 

jonka lohikäärme oli 
syössyt kidastansa. Ja 
lohikäärme vihastui vai-
moon ja lähti käymään 
sotaa muita hänen jälke-
läisiänsä vastaan, jotka 
pitävät Jumalan käskyt ja 
joilla on Jeesuksen todis-
tus” (Ilm.12:1-6, 12-17).

”Ja hän näki vielä toi-
senkin unen, jonka hän 
kertoi veljilleen ja sanoi: 
’Minä näin vielä unen: 
katso, aurinko ja kuu ja 
yksitoista tähteä (Josef 
itse oli kahdestoista) ku-
marsivat minua. Ja kun 
hän kertoi sen isälleen 
ja veljilleen, nuhteli hä-
nen isänsä häntä ja sanoi 
hänelle: ’Mikä uni se on, 
jonka sinä olet nähnyt? 

Juutalaismies viettämässä rukous- ja sanantutkimushetkeä Länsimuurilla Jerusalemissa. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Olisiko minun ja äitisi ja 
veljiesi tultava kumartu-
maan sinun eteesi maa-
han?” (1.Moos.37:9-10).

Antisemistismi eli juuta-
laisvastaisuus, viha juu-
talaista kansaa, kulttuu-
ria ja uskontoa kohtaan 
on ikivanha ja yleismaail-
mallinen ilmiö.
Sitä on esiintynyt eri 
aikakausina, eri kult-
tuureissa, kansoissa ja 
uskonnoissa ja esiintyy 
valitettavasti nykyäänkin. 
Sitä on esiintynyt ennen 
ns. kristillistä aikaa ja 
myös kristillisen kulttuu-
rin päivinä sekä idän että 
lännen kristillisyyden ja 
kirkkojen piirissä. Tämä 
viha on pahimmillaan 
pyrkinyt tuhoamaan 
koko juutalaisen kansan 
ja kulttuurin pois maail-
masta.

Myös Jeshuaan uskovat 
pakanat, jotka ovat ol-
leet juutalaista kansaa 
tukemassa ja siunaamas-
sa, ovat joutuneet usein 
kokemaan samaa vää-
rinymmärrystä ja vihaa 
kuin juutalainen kansa. 
Nykyajassa antisemitismi 
ilmenee erityisesti kritiik-
kinä ja vihana Israelin val-
tiota kohtaan ja jopa sen 
olemassaoloa kohtaan ja 
jotkut uhkaavat pyyhkiä 
sen pois maailman kar-
talta (kuten Iran).

Ilmestyskirjan 12. luku on 
Jumalan Sanan profeetal-
linen ilmoitus Israelista 
ja myös juutalaisvihasta, 
kautta koko jumalallisen 
historian. Siinä on sym-
bolinen profeetallinen il-
moitus auringolla vaate-

tetusta vaimosta, Herran 
Sebaotin vaimosta, kuu 
jalkojen alla, seppeleenä 
kaksitoista tähteä. Raa-
matun oman selitysopin 
ja ilmoituksen mukaan, 
kuten se käy ilmi Joose-
fin näkemästä unesta, 
se tarkoittaa Jaakobia eli 
Israelia sukukuntineen, 
joka on joutunut monta 
kertaa vainon kohteeksi 
ja tulee vielä joutumaan 
perkeleen raivoisan vi-
han ja tuhoamisyrityksen 
kohteeksi tämän armo-
talouskauden loppusuo-
ralla. 

Tarkastelemme nyt ly-
hyesti pääpiirteitä an-
tisemitismin menneestä 
historiasta ja myös lopun 
ajan antisemitistisestä Is-
rael-vihasta sekä tarkas-
telemme myös antisemi-
tismin syitä.

Käsittelemämme aihe on 
hyvin laaja ja ehdimme 
tarkastella vain muuta-
mia valittuja palasia an-
tisemitismin historiasta 
ja myös kristillisen kult-
tuurin antisemitismistä 
menneisyydessä, nyky-
ajassa ja tulevaisuudes-
sa, historian ja Raamatun 
profeetallisen Sanan va-
lossa. 

Toivon, että tämä tut-
kistelumme auttaa pa-
remmin ymmärtämään 
maailmalaajuisen an-
tisemitismin syitä ja lon-
keroita ja taistelemaan 
Israelin rinnalla lopun 
ajan ahdistuksen kes-
kellä. Toivon myös, että 
tämä osin raskaskin tut-
kistelu, auttaa meitä pa-
remmin ymmärtämään 

monia maailmassa ja 
myös tämän päivän kris-
tikunnassa vaikuttavia 
ilmiöitä ja asenteita ja 
samalla auttaa meitä as-
tumaan yhä enemmän 
kohti kristinuskon juuta-
laisia juuria ja alkuseu-
rakunnan opetuksen ja 
käytännön mukaista Ju-
malan palvelemista sekä 
seisomaan Israelin rin-
nalla sen ahdistuksissa.

Mistä antisemitismi
johtuu?

”Niin hän puhkesi lausu-
maan ja sanoi: ’Aramista 
nouti minut Baalak, idän 
vuorilta Mooabin kunin-
gas; ’Tule, kiroa minun 
puolestani Jaakob ja sa-
dattele Israelia’. Kuinka 
minä kiroaisin sen, jota 
ei Jumala kironnut, kuin-
ka sadattelisin sitä, jota 
ei Herra sadattele? Minä 
näen sen kallioiden hui-
puilta, minä katselen sitä 
kukkuloilta; katso, se on 
erillään asuva kansa, se ei 
lukeudu pakanakansojen 
joukkoon” (4.Moos.23:7-
9).

”Ja Haaman sanoi kunin-
gas Ahasverokselle: ’On 
yksi kansa hajallaan ja 
erillään muiden kansojen 
seassa sinun valtakunta-
si kaikissa maakunnissa. 
Heidän lakinsa ovat toi-
senlaiset kuin kaikkien 
muiden kansojen, he ei-
vät noudata kuninkaan 
lakeja, eikä kuninkaan 
sovi jättää heitä rau-
haan’.” (Ester.3:8).

”Ja nyt, Israel, kuule ne 
käskyt ja säädökset, jotka 
minä teille opetan, että 

seuraisitte niitä, eläisitte 
ja ottaisitte omaksenne 
sen maan, jonka Herra, 
teidän isienne Jumala, 
teille antaa...Ja onko tois-
ta suurta kansaa, jolla on 
niin vanhurskaat käskyt 
ja säädökset, kuin koko 
tämä laki (Toora), jonka 
minä tänä päivänä teille 
annan?” (5.Moos.4:1, 8).

”Ei, vaan sinun tähtesi 
meitä surmataan kai-
ken päivää, meitä pide-
tään teuraslampaina” 
(Ps.44:23).

”Mutta nyt kuule Jaakob, 
minun palvelijani, ja Is-
rael, jonka minä olen 
valinnut...Älkää vavisko 
älkääkä peljätkö. Enkö 
minä aikoja sitten an-
tanut sinun kuulla ja 
sinulle ilmoittanut, te 
olette minun todistaja-
ni: Onko muuta Jumalaa 
kuin minä? Ei ole ketään 
muuta pelastuskalliota, 
minä en ketään tunne” 
(Jes.44:1, 8).

Raamattu paljastaa meil-
le, miksi sielunvihollinen 
vihaa Israelia ja miksi 
antisemitismiä on maail-
massa. Israel on Jumalan 
valitsema todistaja maa-
ilman kansojen keskuu-
dessa. Osittain hengel-
lisesti sokeanakin Israel 
ja juutalainen kansa ovat 
todistus maailmassa Ju-
malan olemassaolosta 
ja Jumalan Sanan profe-
toiden toteutumisesta, 
jotka Herra on ilmoitta-
nut tapahtuvaksi sekä 
Israelille että koko maail-
malle (Jes.43:8-10). Siksi 
synnin ja pahan vallassa 
oleva maailma, joka vi-
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haa Jumalaa, kohdistaa 
vihansa Israelia kohtaan, 
koska se edustaa Jumalan 
olemassaolon todistusta 
maailmassa (Joh.3:19-
20; 1.Joh.5:19). 

Tästä vihasta ovat saa-
neet osansa myös pa-
kanauskovista koostuvat 
Jeshuan seuraajat, jotka 
pitävät Jumalan käskyt ja 
joilla on Jeshuan todistus 
ja jotka siunaavat Israelia 
(Ilm.12:17).

Israel on erillään asu-
va kansa, joka ei lukeu-
du pakanakansoihin. 
Herra on antanut heille 
vanhurskaat käskyt ja 
säädökset, jotka ovat 
toisenlaiset kuin tämän 
maailman usein jumalat-
tomat lait, säädökset ja 
tavat, eikä Herra salli hei-
dän olla pakanain kaltai-
sia (Hes.20:32). Jopa ha-
jaannuksessa ollessaan 
kansojen seassa, ovat 
juutalaiset noudattaneet 

(ainakin osittain) omia 
Tooraan ja heidän kult-
tuuriinsa perustuvia ta-
poja. He ovat viettäneet 
sapattia, Herran heille 
antamia juhlia, kosher-
ruokavaliota, ympärileik-
kausta ja muita juuta-
laisen kulttuurin tapoja, 
eivätkä ole usein suostu-
neet painostuksenkaan 
alla noudattamaan paka-
nain tapoja. 

Tämä kaikki on ärsyttänyt 
monia pakanakansojen 
ihmisiä ja aiheuttanut an-
tisemitismiä. Jopa maail-
manlaajuinen kristillisyys 
on harjoittanut välillä hy-
vinkin ankaraa juutalais-
vihaa ja antisemitismiä, 
koska juutalainen kansa 
ei ole suostunut luopu-
maan juutalaisuudes-
taan ja vastaanottamaan 
Rooman kautta tulleita 
Baabelin oppeja, kuten 
sunnuntai, joulu, sianli-
han syönti, ympärileikka-
uksesta luopuminen jne.

Kaikkein perimmäisin 
syy antisemitismiin ja 
juutalaisvihaan löytyy 
Raamatun profeetalli-
sesta ilmoituksesta, kos-
kien sielunvihollista eli 
saatanaa. Jumalan Sana 
ilmoittaa, että tuo lan-
gennut, Jumalaa vastaan 
kapinoinut voideltu keru-
bi, joutuu lopun ajan tuo-
mioiden jälkeen tuhat-
vuotiseen vankeuteen 
Messiaan kuningaskun-
nan ajaksi (Jes.14:12-15; 
Hes.28:13-19; Ilm.12:7-
9; 19:11-20:10).

Tuhatvuotisen kuningas-
kunnan jälkeen perkele 
heitetään joukkoineen 
lopulliseen tuomion 
paikkaansa, helvetin tuli-
järveen (Mat.25:41). Sie-
lunvihollinen tietää tule-
van kohtalonsa ja tekee 
kaikkensa estääkseen 
sen. 
Saatana tietää, että se ei 
mahda mitään Kaikkival-
tiaalle Jumalalle, joten 

se kohdistaa vihansa Is-
raelia ja uskovia kohtaan.

Sielunvihollinen tietää, 
että Messiaan tulemus ja 
rauhanvaltakunnan pe-
rustaminen on Jumalan 
suunnitelmissa sidottu 
Jerusalemiin ja Israeliin 
(Jes.2:1-4). Siksi saatana 
yrittää turmella ja tuho-
ta Israelin, Jerusalemin 
ja koko juutalaisen kan-
san, etteivät Jumalan 
suunnitelmat toteutuisi 
eikä sen tarvitsisi mennä 
lopulliseen vaivan paik-
kaansa.

Siksi sielunvihollinen mo-
bilisoi kaikki pahan val-
lassa olevat joukkonsa, 
pahuuden henkiolennot 
ja Israelin Jumalaa vihaa-
vat synnin vallassa ole-
vat ihmiset, tekemään 
tuhotyötä Israelia, juu-
talaista kansaa ja myös 
uskovia kohtaan. Jollei 
tätä tiedä ja ymmärrä, ei 
voi käsittää välillä täysin 

Toorarulla messiaanisessa seurakunnassa Israelissa. Kuva: Markus Nurmesniemi
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mieletöntä valheellista 
antisemitismiä ja juuta-
laisvihaa, joka maailmas-
sa on.

Israel ei ole virheetön

”Niin Mooses kumartui 
nopeasti maahan ja ru-
koili ja sanoi: ’Herra, jos 
olen saanut armon si-
nun silmiesi edessä, niin 
käyköön Herra meidän 
keskellämme. Sillä tämä 
on tosin niskurikansa, 
mutta anna anteeksi 
meidän pahat tekomme 
ja syntimme ja ota mei-
dät perintöosaksesi’.” 
(2.Moos.34:8-9).

”Mutta ainoastaan sinun 
isiisi Herra mielistyi ja ra-
kasti heitä; ja hän valitsi 
heidän jälkeläisensä, hän 
valitsi teidät kaikista kan-
soista, niin kuin yhä vielä 
on” (5.Moos.10:15).

”Kuule kansani, minä 
varoitan sinua; Israel, 
jospa sinä minua kuuli-
sit! Älköön sinulla olko 
muukalaista jumalaa 
äläkä kumarra vierasta 
jumalaa. Minä olen Her-
ra, sinun Jumalasi, joka 
toin sinut Egyptin maas-
ta; avaa suusi, niin minä 
sen täytän. Mutta minun 
kansani ei kuullut minun 
ääntäni, eikä Israel nou-
dattanut minun mieltäni. 
Niin minä annoin heidän 
mennä pois sydämensä 
paatumuksessa, he sai-
vat vaeltaa omien neu-
vojensa mukaan. Oi, jos-
pa minun kansani minua 
kuulisi ja Israel vaeltaisi 
minun teilläni, niin minä 
pian masentaisin heidän 
vihollisensa ja kääntäisin 

käteni heidän vihamie-
hiänsä vastaan. Ne, jotka 
Herraa vihaavat, mateli-
sivat hänen edessään, ja 
heidän kohtalonsa kes-
täisi iankaikkisesti. Mutta 
kansaansa hän ruokkisi 
parhaalla nisulla; minä 
ravitsisin sinua hunajalla 
kalliosta” (Ps.81:9-17).

Israel ei ole virheetön. Jo 
silloin, kun Jumala valitsi 
heidät omaisuuskansak-
seen ennen kaikkia mui-
ta kansoja, mitä maan 
päällä on, ei valinta ta-
pahtunut israelilaisten 
erinomaisuuden tähden, 
vaan sen tähden, että 
Jumala rakasti Israelin 
esi-isiä ja tahtoi pitää va-
lan, jonka Hän oli heille 
vannonut (5.Moos.7:6-8; 
9:5-6). 

Israel on ollut niskuri-

kansa Mooseksen päivis-
tä asti ja on vihoittanut 
Herran lukuisat kerrat. 
Jumala on myös kuritta-
nut ja rankaissut Israelia 
monta kertaa ja monella 
tapaa (mm. maanpako-
laisuudella) vuosituhan-
sien kuluessa, mutta siitä 
huolimatta Herra ei kos-
kaan hylkää Israelia van-
nomansa valan ja lupaus-
tensa tähden (Aam.3:1-2; 
Room.2:6-11; Jer.31:35-
37).

Tänäkään päivänä ei Isra-
el eikä juutalainen kansa 
ole virheetön. Israelis-
sa ja juutalaisen kansan 
keskuudessa on paljon 
ihania ihmisiä, mutta 
toisaalta sieltä löytyvät 
myös aivan samat synnit 
kuin pakanakansojenkin 
keskuudesta. On varkai-
ta, valehtelijoita, ryös-

täjiä, ilotyttöjä, homoja, 
murhamiehiä, röyhkeitä 
ja petollisia ihmisiä jne. 
On ulkokultaista uskon-
nollisuutta, joka pitää 
valhehurskauden kuoren 
alla itsekkyyttä, rahanah-
neutta, irstautta, vallan-
halua jne.

Jos tuijotamme vain inhi-
milliseen hyvyyteen ja 
virheettömyyteen, saa-
tamme pettyä juutalai-
sen kansan keskuudessa 
ja pelkkä romanttinen 
Israel-rakkautemme ja 
inhimillisen Israelin ja 
juutalaisuuden ihannoin-
timme saattaa sammua 
ja jopa muuttua an-
tisemitismiksi.

Meidän Israel-rakkau-
temme tulee perustua 
vain ja ainoastaan Juma-
lan Sanan ilmoituksen 
ja Jumalan lupausten 
perustukselle. Meidän 
tulee ymmärtää, että 
juutalainen kansa on in-
himillisesti yhtä vajavai-
nen kuin mekin, mutta 
sen vajavaisuudesta huo-
limatta se on Jumalan va-
litsema kansa, Jumalan 
armovalinta ja Jumala te-
kee sille mitä Hän tahtoo 
(Jes.45:9-11; Jer.18:1-6; 
Room.1126-36). 

Raamatusta me myös 
ymmärrämme, että Is-
raelin kansa tulee kulke-
maan lopun ajan ahdis-
tusten kautta, jotta se 
puhdistuisi ja pelastuisi 
pappiskansaksi tulevaan 
Messiaan rauhanvalta-
kuntaan. Siksi Israel jou-
tuu toistaiseksi olemaan 
vihollisten ahdistamana, 
kunnes se nöyrtyy Juma-

Juutalaismiehiä pitämässä rukoushetkeä Länsimuurilla Jeru-
salemissa. Kuva: Markus Nurmesniemi
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lan tahdon tielle Messi-
aan kansaksi. 

Tulee aika, jolloin koko 
Israelin jäännös pelas-
tuu ahdistuksen tulen 
läpi ja siitä tulee luvat-
tu Messiaan pappis-
kansa (Room.11:25-27; 
Sak.12). 

Kun Israel nöyrtyy Juma-
lan tahdon tielle, silloin 
Herra myös panee nope-
asti vihollisensa päiväjär-
jestykseen. Kun tämän 
ymmärrämme ja näem-
me Jumalan suunnitel-
man päämäärän Israelin 
kohdalla, silloin siunaam-
me Israelia sen virheistä 
huolimatta, seisomme 
kestävinä sen rinnalla 
sen ahdistuksissa, vas-
tustamme antisemitis-
miä, osoitamme rakkaut-
ta juutalaiselle kansalle, 
rukoilemme sen puoles-
ta ja toimimme kaikin ta-
voin sen ennalleenaset-
tamisen ja pelastuksen 
hyväksi, sillä se on otollis-
ta Herralle (1.Moos.12:1-
3; 4.Moos.24:1, 9; 
Dan.9:20-23).

Antisemitismi Egyptin 
orjuuden aikana

”Niin Egyptiin tuli uusi 
kuningas, joka ei Joo-
sefista mitään tiennyt. 
Tämä sanoi kansallensa: 
’Katso, israelilaisten kan-
sa on suurempi ja väke-
vämpi kuin me. Tulkaa, 
menetelkäämme siis vii-
saasti heitä kohtaan, että 
he eivät lisääntyisi eivät-
kä, jos sota syttyisi, liit-
tyisi hekin vihollisiimme 
ja sotisi meitä vastaan ja 
lähtisi maasta pois.’ Niin 

heille asetettiin työjoh-
tajia rasittamaan heitä 
raskaalla työllä. Ja hei-
dän täytyi rakentaa fa-
raolle varastokaupungit 
Piitom ja Ramses. Mutta 
kuta enemmän kansaa 
rasitettiin, sitä enem-
män se lisääntyi, ja sitä 
enemmän se levisi, niin 
että israelilaisia ruvettiin 
pelkäämään. Niin egypti-
läiset pitivät israelilaisia 
orjatyössä väkivalloin ja 
katkeroittivat heidän elä-
mänsä kovalla laasti- ja 
tiilityöllä ja kaikenlaisel-
la työllä ulkona kedolla, 
kaikenlaisella työllä, jota 
he teettivät heillä väki-
valloin. 

Ja Egyptin kuningas puhui 
hebrealaisille kätilövai-
moille, joista toisen nimi 
oli Sifra ja toisen Puua; ja 
hän sanoi: ’Kun te autat-
te hebrealaisia vaimoja 
heidän synnyttäessänsä, 
niin tarkastakaa lapsen 
sukupuoli; jos se on poi-
ka, surmatkaa se, mutta 
jos se on tyttö, jääköön 
eloon’. Mutta kätilövai-
mot pelkäsivät Jumalaa 
eivätkä tehneet, niin kuin 
Egyptin kuningas oli heil-
le sanonut, vaan antoivat 
poikalasten elää. Niin 
Egyptin kuningas kut-
sui kätilövaimot ja sanoi 
heille: ’Miksi te näin teet-
te ja annatte poikalasten 
elää?’ Kätilövaimot vas-
tasivat faraolle: ’Hebre-
alaiset vaimot eivät ole 
niin kuin egyptiläiset. 
He ovat voimakkaita; 
ennenkuin kätilövaimo 
tulee heidän luoksensa, 
he ovat jo synnyttäneet.’ 
Mutta Jumala salli käti-
lövaimojen menestyä, ja 

kansa lisääntyi ja eneni 
suurilukuiseksi. Ja koska 
kätilövaimot pelkäsivät 
Jumalaa, niin antoi hän 
heille runsaasti perhettä. 
Niin farao antoi käskyn 
kaikelle kansallensa, sa-
noen: ’Kaikki poikalapset, 
jotka syntyvät, heittäkää 
Niilinvirtaan, mutta kaik-
kien tyttölasten antakaa 
elää’.” (2.Moos.1:8-22).

Raamattu kertoo meil-
le, kuinka Jumala kutsui 
Abramin, josta tuli Abra-
ham, ulos Kaldean Uuris-
ta, pakanallisen Baabelin 
uskonnon keskeltä seu-
raamaan elävää ja totista 
Jumalaa (1.Moos.11:27-
12:5). 

Aabrahamille syntyi Iisak, 
Iisakille syntyi Jaakob, 
jonka nimi muutettiin Is-
raeliksi. Israelille syntyi 
12 poikaa ja niin sai Isra-
el sukukuntineen alkun-
sa. Jaakobin poika Joosef 
myytiin veljien kateuden 
tähden orjaksi Egyptiin. 
Lopulta Jaakob perhei-
neen muutti Egyptiin, 
jossa Josef oli korotettu 
Egyptin pääministeriksi 
(varakuninkaaksi) Juma-
lan suunnitelman mu-
kaan (1.Moos.40-49). 

Egyptissä Israelin kansa 
lisääntyi. Aluksi kansa sai 
olla hyvissä olosuhteis-
sa, mutta Josefin kuoltua 
kansa joutui orjuuteen 
ja poikalapset surmattiin 
heittämällä Niilinvirtaan. 

Syynä egyptiläisten vi-
hamielisyyteen Israelia 
kohtaan oli sen outous, 
hehän olivat lammaspai-
menia, joita egyptiläiset 

inhosivat. Lisäksi egypti-
läiset pelkäsivät Israelin 
kansaa, joka oli kasvanut 
suureksi (3.Moos.1:1-
10). Se on myös yksi syy 
kautta historian ollee-
seen antisemitismiin 
muiden syiden ohella. 

Jumala pelasti kansan-
sa Egyptin orjuudesta ja 
antisemitismin kurimuk-
sesta lähettämällä Moo-
seksen vapauttajaksi 
noin 3400 vuotta sitten 
ja tuomitsi samalla Egyp-
tin suurilla vitsauksilla ja 
tuhoamalla Faraon so-
tajoukkoineen mereen 
(2.Moos.2-12).

Egyptin sorron, antisemi-
tismin ja orjuudesta va-
pautumisen muistolle 
tuli Herran antama juhla, 
pääsiäinen (hepr. pesah), 
jonka yhteydessä teuras-
tettava pääsiäislammas 
annettiin esikuvaksi Ju-
malan pääsiäislampaas-
ta, Jeshua Messiaasta, 
joka uhrattiin meidän 
syntiemme tähden ristil-
lä (2.Moos.12; Joh.1:29; 
1.Kor.5:6-8).  

Antisemitismi Persian 
vallan aikana

”Ahasveroksen aikana – 
sen Ahasveroksen, joka 
hallitsi Intiasta Etiopi-
aan saakka, sataa kahta-
kymmentä seitsemää 
maakuntaa...Ja Haaman 
sanoi kuningas Ahasve-
rokselle: ’On yksi kan-
sa hajallaan ja erillään 
muiden kansojen seassa 
sinun valtakuntasi kaikis-
sa maakunnissa. Heidän 
lakinsa ovat toisenlaiset 
kuin kaikkien muiden 
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kansojen, he eivät nou-
data kuninkaan lakeja, 
eikä kuninkaan sovi jät-
tää heitä rauhaan. Jos 
kuningas hyväksi näkee, 
kirjoitettakoon määräys, 
että heidät on tuhottava; 
ja minä punnitsen kym-
menentuhatta talenttia 
hopeata virkamiehille, 
vietäväksi kuninkaan 
aarrekammioihin’. Niin 
kuningas otti kädestään 
sinettosormuksensa ja 
antoi sen agagilaiselle 
Haamanille, Hammeda-
tan pojalle, juutalaisten 
vastustajalle.

Ja kunigas sanoi Haama-
nille: ’Hopea olkoon an-
nettu sinulle, ja samoin 
se kansa, tehdäksesi sil-
le, mitä hyväksi näet’. 
Niin kutsuttiin kuninkaan 
kirjurit ensimmäisessä 

kuussa, sen kolmante-
natoista päivänä, ja kir-
joitettiin, aivan niin kuin 
Haaman käski, määräys 
kuninkaan satraapeille 
ja jokaisen maakunnan 
käskynhaltijoille ja jokai-
sen kansan ruhtinaille, 
kuhunkin maakuntaan 
sen omalla kirjoituksella 
ja kullekin kansalle sen 
omalla kielellä. Kuningas 
Ahasveroksen nimissä 
se kirjoitettiin ja sine-
töitiin kuninkaan sinet-
tisormuksella. Ja juoksi-
jain mukana lähetettiin 
kaikkiin kuninkaan maa-
kuntiin kirjeet, että oli 
hävitettävä, tapettava ja 
tuhottava kaikki juuta-
laiset, nuoret ja vanhat, 
lapset ja vaimot, samana 
päivänä, kahdennentois-
ta kuun, se on Adar-kuun, 
kolmantenatoista päivä-

nä, ja että oli ryöstettävä, 
mitä heiltä oli saatavana 
saalista” (Ester.1:1; 3:8-
13).

Ensimmäisen Samue-
lin kirjan 15. luvussa on 
kertomus Israelin ensim-
mäisestä kuninkaasta 
Saulista (v. 1052-1012 
eKr; IRT). Jumala antoi 
profeetta Samuelin kaut-
ta Saulille määräyksen 
kaikkien amalekilaisten 
ja heidän karjansa tuho-
amisesta. 

Syynä oli se, että ama-
lekilaiset olivat viha-
mielisesti hyökänneet 
israelilaisten kimppuun, 
yrittäen tuhota heidät, 
kun he lähtivät Moo-
seksen johdolla Egyptin 
orjuudesta, mutta Is-
rael voitti heidät silloin 

(2.Moos.17:8-16). Saul 
oli kuitenkin tottelema-
ton ja säästi osan saaliista 
ja säästi myös Amalekin 
kuninkaan Agagin hen-
gen, mutta Samuel löi 
hänet kuoliaaksi. Juma-
la, joka on kaikkitietävä, 
tiesi ennakolta, mitä tu-
levaisuus toisi tullessaan 
juutalaiselle kansalle 
tämän vihamielisen kan-
san taholta (Jes.46:10; 
Room.11:2).

Agagin jälkeläisiä oli kui-
tenkin jäänyt henkiin, 
sillä yli viisisataa vuot-
ta myöhemmin, Persian 
imperiumin aikaan, ta-
paamme Esterin kirjassa 
agagilaisen Haamanin, 
Persian hovin ruhtinaan, 
joka vihasi juutalaisia 
(Ester.3:1-6). Esterin kirja 
on kertomus Persian ku-

Sotilasfiguureja sumun keskellä Ben Tal -vuoren huipulla Golanilla, Cafe Ananin edustalla. Kuva: Markus Nurmesniemi
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ninkaan Ahasveroksen eli 
Krerkses I (486-465 eKr) 
ajalta. Esterin kirjan 3. lu-
vussa kerrotaan, kuinka 
agagilainen Haaman oli 
korotettu ylimmäiseksi 
ruhtinaaksi Persian ho-
vissa. Hän vihasi juutalai-
sia ja halusi hävittää hei-
dät ja onnistui aikeissaan 
hyvin pitkälle. Hänen 
syynsä antisemitismiin 
ja juutalaisvihaan oli se, 
että juutalaisten lait oli-
vat toisenlaiset kuin kaik-
kien muiden kansojen. 

Tämä on totta.
Israelin Jumala itse antoi 
nämä vanhurskaat lait 
Israelin kansalle nouda-
tettavaksi ja monet ker-
rat historian saatossa 
maailman pakanakansat 
ovat vihanneet juutalai-
sia heidän toisenlaisten 
lakiensa (Herran lakien) 
ja uskonnollisten käytän-
töjensä takia. Tämä on 
ollut antisemitismin yksi 
selkeä syy jopa ns. kristi-
kunnassa. 

Jumala kuitenkin pe-
lasti juutalaisen kansan 
Ahasveroksen päivinä 
kuningattareksi korote-
tun juutalaistytön Esterin 
ja hänen kasvatusisänsä 
Mordokain avulla ja niin 
kansa säästyi tuholta. 
Haaman itse hirtettiin ja 
hänen kymmenen poi-
kaansa surmattiin (Es-
ter.7:10; 9:10). 
Jumala ei salli yhden-
kään ihmisen eikä kan-
san tuhota juutalaista 
kansaa maan päältä ja 
jotka sitä ovat yrittäneet, 
ovat itse tuhoutuneet 
(4.Moos.24:1, 9). Näiden 

tapahtumien muistolle 
tuli Adar-kuun 14. ja 15. 
pv (helmi-maaliskuussa) 
vietettävä Purim-juhla, 
kuten voidaan lukea Es-
terin kirjan 9. luvusta.

Antisemitismi 
hellenismin ja Antiokus 
Epifaneen aikana

”Ja kauris tuli ylen suu-
reksi; mutta kun se oli 
väkevimmillään, särkyi 
suuri sarvi, ja sen tilalle 
kasvoi neljä uhkeata sar-
vea, taivaan neljää tuulta 
kohti. Ja yhdestä niistä 
puhkesi esiin sarvi, alus-
sa vähäpätöinen. Se kas-
voi suuresti etelään päin 
ja itään päin ja Ihanaan 
maahan päin. Ja se kas-
voi taivaan sotajoukkoon 
asti ja pudotti maahan 
osan siitä sotajoukosta 
ja tähdistä ja tallasi niitä. 
Hän ylpeili sotajoukon 
ruhtinastakin vastaan, ja 
tältä otettiin pois joka-
päiväinen uhri, ja hänen 
pyhäkkönsä paikka kukis-
tettiin.
Myös sotajoukko joka-
päiväisen uhrin lisäksi 
annettiin rikollisesti alt-
tiiksi tuholle. Se sarvi 
heitti totuuden maahan, 
ja mitä se teki, siinä se 
menestyi...

Sitten hän sanoi minulle: 
’Katso, minä ilmoitan si-
nulle, mitä on tapahtuva 
viimeisenä vihan aikana; 
sillä lopun aikaa tämä 
tarkoittaa. Kaksisarvinen 
oinas, jonka sinä näit, on: 
Meedian ja Persian ku-
ninkaat. Ja kauris on Jaa-
vanin (Kreikan) kuningas, 
ja suuri sarvi, joka sillä oli 

keskellä otsaa, on ensim-
mäinen kuningas. Ja että 
se särkyi ja neljä nousi 
sen sijalle, se on: neljä 
valtakuntaa nousee siitä 
kansasta, ei kuitenkaan 
niin väkevää kuin hän. Ja 
heidän valtansa lopulla, 
kun luopiot ovat täyttä-
neet syntiensä mitan, 
nousee kuningas, kas-
voilta röyhkeä ja juonissa 
taitava. Ja väkevä on hä-
nen voimansa, vaikka ei 
tosin hänen omasta voi-
mastaan, ja ihmeellisen 
paljon hän saa aikaan 
hävitystä; ja hän menes-
tyy siinä, mitä hän tekee, 
ja hän tuottaa turmion 
väkeville ja pyhien kan-
salle. Ja hänen oveluu-
tensa tähden onnistuu 
petos hänen kädessään. 
Hän hautoo suuria sydä-
messään, ja keskellä rau-
haa hän tuottaa turmi-
on monille. Ruhtinasten 
ruhtinastakin vastaan 
hän nousee, mutta ilman 
ihmiskättä hänet muser-
retaan” (Dan.8:8-12, 19-
25).

”Aleksander kuoli, hallit-
tuaan kaksitoista vuotta, 
ja hänen palvelijansa sai-
vat vallan, kukin alueel-
lansa. Ja he ottivat kaikki 
hänen kuolemansa jäl-
keen kuninkaanarvon, ja 
samoin heidän poikansa 
heidän jälkeensä, monet 
vuodet. Ja he tekivät pal-
jon pahaa maassa. Heistä 
polveutui syntinen vesa, 
Antiokus Epifanes, kunin-
gas Antiokuksen poika; 
hän oli ollut panttivan-
kina Roomassa; ja hän 
tuli kuninkaaksi sadante-
na kolmantenakymme-

nentenä seitsemäntenä 
vuotena kreikkalaista 
hallituskautta” (1.Mak-
kabealaiskirje.1:7-10).

”Ja kuningas antoi käskyn 
koko valtakunnallensa, 
että kaikkien oli oltava 
yksi kansa, ja että jokai-
sen oli luovuttava omista 
tavoistansa; ja kaikki pa-
kanakansat alistuivat ku-
ninkaan käskyyn. Myös 
moni israelilainen mie-
listyi hänen jumalanpal-
velukseensa ja uhrasi 
epäjumalille ja saastutti 
sapatin. 
Sitten kuningas lähetti 
sanansaattajia viemään 
käskykirjeet Jerusalemiin 
ja Juudan kaupunkeihin, 
että heidän tuli noudat-
taa tapoja, jotka olivat 
maalle vieraita, tauota 
uhraamasta polttouhre-
ja, teurasuhreja ja juo-
mauhria pyhäkössä ja 
saastuttaa sapatit ja juh-
lat, ja tahrata pyhäkkö 
ja pyhät, rakentaa uhri-
kukkuloita, pyhiä lehtoja 
ja epäjumalanhuoneita 
ja uhrata sikoja ja muita 
saastaisia eläimiä, ja jät-
tää poikalapsensa ym-
pärileikkaamattomiksi, 
tahrata sielunsa kaikella, 
mikä oli saastaista ja il-
jettävää, ja niin unhottaa 
laki (Toora) ja muuttaa 
kaikki sen säädökset.
Ja ken ei tehnyt kunin-
kaan käskyn mukaan, se 
oli rangaistava kuolemal-
la. Kaikki nämä hän ju-
listutti valtakunnalleen. 
Ja hän asetti tarkastus-
miehet koko kansalle ja 
käski Juudan kaupunkien 
uhrata, kunkin kohdal-
tansa. Ja useat kansasta 
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liittyivät heihin, kaikki 
ne, jotka olivat valmiit 
hylkäämään lain. He sai-
vat paljon pahaa aikaan 
maassa ja pakottivat isra-
elilaiset lymyämään pii-
lopaikkoihin, mihin ikinä 
pääsivät. 

Viidentenätoista päivänä 
Kislev-kuuta, vuonna 145 
he pystyttivät hävityksen 
kauhistuksen alttarille, 
ja kaikkialle Juudan kau-
punkeihin he rakensivat 
uhrikukkuloita, ja he uh-
rasivat talojen ovilla ja 
kaduilla. Ja lainkirjat, jot-
ka he löysivät, he repivät 
rikki ja polttivat tulessa. 
Ja jos joltakin löydettiin 
liiton kirja, tai jos joku 
pitäytyi lakiin (Tooraan), 
hänet tuomitsi kunin-
kaan julistus kuolemaan. 
Niin he valtaansa käyttä-
en menettelivät kaupun-
geissa Israelia vastaan, 
kuukausi kuukaudelta 
niitä vastaan, jotka tavat-

tiin. Ja kuukauden kah-
dentenakymmenentenä 
viidentenä päivänä he 
uhrasivat epäjumalan-
alttarilla, joka oli pysty-
tetty polttouhrialttarille. 
Ja vaimot, jotka olivat 
ympärileikkauttaneet 
lapsensa, he tappoivat, 
niin kuin oli käsketty, hirt-
täen tällöin pienet lapset 
äitiensä kaulaan; heidän 
kotiväkensä sekä miehet, 
jotka olivat toimittaneet 
ympärileikkauksen, he 
niinikään tappoivat. 
Mutta monet Israelis-
sa pysyivät vahvoina ja 
päättivät lujasti olla syö-
mättä mitään saastaista. 
He tahtoivat mieluum-
min kuolla kuin saastut-
taa itseänsä ruuilla ja 
häväistä pyhää liittoa. Ja 
niin he menettivät hen-
kensä. Ja ylen suuri viha 
painoi Israelia” (1.Mak-
kabealaiskirje.1:41-64).

Danielin kirjan 8. luvussa 

oleva näky kertoo, kuin-
ka kaksisarvinen oinas eli 
Meedo-Persia valloittaa 
maailmaa, murskaten 
Baabelin valtakunnan v. 
539 eKr. 

Sen jälkeen tuleva kauris 
eli Makedonia-Kreikka 
puolestaan murskasi 
Persian vallan Aleksan-
teri Suuren (suuren sar-
ven) johdolla v. 331 eKr. 
(Danielin kirjan 8. luvun 
tapahtumat toistuvat 
profeetallisena loppu-
täyttymyksenä myös vii-
meisenä vihan aikana; 
Dan.8:17-21. 

Karhu (Persia) edustaa 
lopun ajan Googin sota-
leiriä ja kauris (Jaavan/
Kreikka) edustaa Lännen 
natolaista leiriä lopun 
ajan maailmansodan ta-
pahtumissa; Hes.38:5).  
Aleksanteri kuoli vain 33 
vuotiaana sotaretkellään 
Intiaan v. 323 eKr.  Alek-

santerin kuoltua hänen 
mahtava valtakuntansa 
jakautui neljään osaan 
(sarveen) hänen sota-
päällikköjensä kesken. 
Makedonian aluetta hal-
litsi Gassander, Traakian 
ja Vähä-Aasian aluetta 
Lysimakus, Egyptiä (Ete-
län kuninkaan valtakun-
taa) Ptolemaios I ja Syyri-
an (Pohjan kuninkaan) ja 
Lähi-Idän alueita Seleu-
kus (Payne 1973).

Pohjan kuninkaan eli Syy-
rian haarasta (sarvesta) 
nousi pieni sarvi, vanhan 
testamentin antikristuk-
seksi kutsuttu Antiokus 
IV Epifanes (175-164 
eKr.).

Vanhan testamentin ns. 
apokryfikirjoihin kuulu-
vissa Makkabealaiskir-
joissa kerrotaan Antio-
kuksen hirmuvallasta, 
erityisesti 1.Mak.1. lu-
vussa. Hän pyrki väkisin 

Kuva: Markus Nurmesniemi
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kreikkalaistamaan val-
loittamansa juutalais-
valtion ja Jerusalemin 
asukkaat pakanalliseen 
hellenistiseen kulttuu-
riin. Israelin Jumalan 
juutalaisille antamat juh-
lat ja sapatti kiellettiin 
kuolemanrangaistuksen 
uhalla, samoin ympäri-
leikkaus ja pyhien kir-
joitusten, kuten Tooran, 
tutkiminen.

Tämä on yksi tärkeim-
piä antisemitismin syitä 
kautta historian ennen 
ns. kristillistä aikaa ja 
myös ns. kristillisenä ai-
kana. Juutalaisten ei ole 
sallittu olla juutalaisia 
heidän oman kulttuurin-
sa mukaan ja Jumalan 
heille määräämät lait, 
juhlat, sapatit, ympäri-
leikkaukset ja muut juu-
talaiseen kulttuuriin liit-
tyvät asiat on kielletty, 
monta kertaa kuoleman-
rangaistuksen uhalla. 

Jerusalemin temppelin 
jumalanpalvelukset kiel-
lettiin ja sen asemesta 
siitä tehtiin kreikkalaisen 
ylijumalan Zeuksen pal-
vontapaikka pyhäkkö-
porttoineen. Lisäksi maa-
ta riistettiin aineellisesti. 
Temppeliin pystytettiin 
hävityksen kauhistus 15. 
päivänä Kislevkuuta (9. 
kk. israelilaisessa Raa-
mattuun perustuvassa 
kalenterissa) ja saman 
kuun 25. päivänä uhrat-
tiin sikoja epäjumalille 
alttarilla, joka oli pysty-
tetty pyhäkköön.

Osa juutalaisista lankesi 
hellenistisen kulttuurin 

epäjumalanpalvelukseen 
yhdessä pakanoiden 
kanssa. 

Tätä hävityksen kauhis-
tusta nousi vastustamaan 
pappi Mattias viiden poi-
kansa kanssa. Mattiaan 
kuoleman jälkeen nousi 
Antiokusta vastustavan 
vapaustaistelijaliikkeen 
johtoon hänen poikansa 
Juudas, joka oli lisäni-
meltään Makkabilainen 
(1.Mak.3).

Pienen sotajoukkonsa 
avulla, sissitaktiikkaa hy-
väksi käyttäen, hän on-
nistui voittamaan useissa 
taisteluissa ylivoimaiset 
Antiokuksen vihollisjou-
kot. Jerusalem ja juuta-
laisvaltion alue vapautet-
tiin vihollisista, temppeli 
puhdistettiin epäjumali-
en saastutuksesta ja vi-
hittiin uudelleen käyt-
töön v. 164 eKr.  

Tyranni Antiokus itse sai 
surmansa ilman ihmis-
kättä, kun hän Danielin 
ennustuksen mukaisesti 
kuoli kovissa tuskissa ma-
tojen kihistessä hänen 
ruumiissaan (2.Mak.9). 

Temppelin uudelleen 
vihkiminen sattui samal-
le päivälle kuin saastu-
tuskin eli Kislev-kuun 25. 
päivälle. Noista tapahtu-
mista lähtien on vietet-
ty joka vuosi kahdeksan 
päivän ajan temppelin 
vihkimisen muistojuhlaa 
eli Chanukka-juhlaa alka-
en Kislev-kuun 25. päivä 
(sattuu yleensä joulu-
kuulle; 1.Mak.4:36-64; 
2.Mak.10:1-9; Joh.10:22-

23).
Juhlan viettoon kuuluu 
mm. Chanukian eli kah-
deksanhaaraisen kyntte-
likön polttaminen öljyn 
ihmeen muistolle. 
Hyvin vähäinen Meno-
raan (seitsenhaaraiseen 
lamppuun) tarkoitettu 
öljy riitti ihmeen kautta 
kahdeksan päivän ajan 
(juutalaisen tradition mu-
kaan), kunnes saatiin val-
mistettua Tooran mukais-
ta öljyä (2.Moos.27:20; 
3.Moos.24:1-4).

Kristinuskon synty ja 
antisemitismi

Antisemitismistä kristin-
uskon aikakautena voi-
taisiin kirjoittaa ja onkin 
kirjoitettu monia kirjoja 
eikä meillä ole mitään 
mahdollisuutta tarkas-
tella aihetta laajasti. 
Otamme vain muutamia 
esimerkkejä kuvaamaan 
kristikunnassa vallinnut-
ta ja valitettavasti vielä-
kin paljolti vaikuttavaa 
antisemitismiä. 

Kun Jeshua oli noussut 
ylös taivaaseen ja Pyhä 
Henki vuodatettiin ope-
tuslasten ylle Jerusale-
missa viikkojuhlana eli 
helluntaina, oli alkuseu-
rakunta pääasiassa juu-
talaisista uskovista koos-
tuva. He saivat kokea 
vainoa oman juutalaisen 
kansansa taholta ja eri-
tyisesti rappeutuneen 
uskonnollisen eliitin ta-
holta, kuten apostolien 
teoissa kerrotaan. 

Vähitellen evankeliumin 
julistus, mm. pakanain 

apostolin Paavalin toi-
mesta saavutti laajempia 
alueita Lähi-idän alueel-
la. Ensimmäisen vuosisa-
dan seurakunnat pysyivät 
apostolien opetuksen ja 
valvonnan alaisuudessa 
alkuperäisessä totuudes-
sa, eivätkä irtautuneet 
kristinuskon juutalaisista 
juurista. 

Historiallisten lähteiden 
mukaan pääasiassa pa-
kanauskovista koostuvat 
seurakunnat viettivät 
mm. pesahia eli pääsi-
äistä yhdessä juutalais-
ten kanssa, alkuperäi-
sen Jumalan säädöksen 
mukaan raamatullisen 
kalenterin ensimmäisen 
kuukauden eli Nisan-
kuukauden 14. päivä il-
lalla (2.Moos.12).

Toiselta vuosisadalta läh-
tien, kun apostolit olivat 
kuolleet, pääsivät monet 
raatelevat sudet, kuten 
Paavali ilmoitti, turme-
lemaan seurakuntaa 
(Ap.t.20:29-32). 

Pääasiassa pakanausko-
vista koostuvat seura-
kunnat alkoivat irtautua 
Raamatun kirjoitusten 
totuudesta ja kristinus-
kon juutalaisista juurista. 
Alkoi muodostua juopa 
ja vihamielisyys juuta-
laisen kansan ja pakana-
kristikunnan välillä. 

Tätä kristillisyyden an-
tisemitismiä olivat ruok-
kimassa myös monet sen 
ajan ns. kirkkoisät, joiden 
opetukset ja lausunnot 
nostattivat enenevässä 
määrin vihaa juutalaista 
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kansaa kohtaan, joka oli 
heidän mukaansa syypää 
Jeesuksen murhaami-
seen. Otamme tässä joi-
takin esimerkkejä, jotka 
kertovat meille tästä ns.  
kristillisen antisemitis-
min historiasta, aloittaen 
markionilaisuuden an-
tisemitismin tarkastelus-
ta: 

Vähä-Aasiasta kotoisin 
olevan laivanvarustaja 
Markionin n. v. 140 lähti-
en alullepanema markio-
nilainen kristinuskon lah-
ko vaikutti laajalti parin 
kolmen vuosisadan ajan 
(Wright, 1994; Westin, 
1975). 

Markion suhtautui hyvin 
kielteisesti juutalaisuu-
teen. Pääteoksessaan 
Antiteesit hän esittää, 
että ”Juutalaisten Jumala 
oli onnettoman, kurjan 
maailman luoja, eikä voi-
nut olla Jeesuksen Kris-

tuksen Isä”. 
Näin ollen Markion kielsi, 
että vanhan testamentin 
Jahve olisi sama kuin Ju-
mala. Markionin väittei-
den mukaan ”Jumalan 
täytyi lähettää Jeesus 
vapauttamaan maailma 
primitiivisen Jahven pu-
ristuksesta”. Hänen mu-
kaansa ”Juutalaisten Jah-
ve ei voinut olla Uuden 
testamentin Jumala”. 

Näin Markion teki rajan-
vetoa vanhan ja uuden 
testamentin välillä, teh-
den vanhan testamentin 
jumalallisen alkuperän ja 
yhteenkuuluvuuden uu-
den testamentin kanssa 
kyseenalaiseksi.

Markion sanoi olevan-
sa paavalilainen ja hän 
irrottautui vanhan tes-
tamentin kirjoituksista. 
Hän halusi puhdistaa 
evankeliumit juutalaises-
ta vaikutuksesta ja hy-

väksyi vain juutalaisista 
aineksista puhdistetun 
Luukkaan evankeliumin 
riittävän hyväksi. Paava-
lin kirjeistäkin hän puh-
disti pois juutalaisena pi-
tämänsä aineksen.

Markionilaisia tapaam-
me nykyajassakin. Silloin 
tällöin saamme tavata ih-
misiä, jotka suosittelevat 
lukemaan vain uutta tes-
tamenttia, koska vanha 
testamentti on tarkoitet-
tu vain juutalaisille. 

Uudesta testamentista 
he eivät sentään rohke-
ne ottaa Markionin lailla 
juutalaisuutta käsittele-
viä ja sitä tukevia kohtia 
pois, kuten sapattia ja Is-
raelin juhlia, mutta jättä-
vät ne vaille huomiota tai 
selittävät ne mitättömik-
si. Tämä kaikki on vain 
vanhaa markionilaista 
antisemitismiä uusiin 
vaatteisiin puettuna.

Ensimmäisten vuosisato-
jen kirkkoisät lähes jär-
jestään olivat antisemi-
tistejä. Otamme tässä 
esimerkiksi v. 345-405 
eläneen Krysostomok-
sen, joka on lausunut 
mm. seuraavaa: ”Syna-
googa ei ole ainoastaan 
huoratalo ja teatteri, se 
on varkaiden luola ja vil-
lieläinten olinpaikka, ei 
villieläinten luola, vaan 
epäpuhtaitten villieläin-
ten”. 
Krysostomos edelleen 
väitti, että ”Se on sen-
tähden, että te olette 
tappaneet Kristuksen, 
se on sen tähden, että 
ojensitte kätenne Herraa 
kohti. Se on sen tähden, 
että te vuodatitte hänen 
ihmeellisen verensä, siksi 
ei ole mitään pelastusta, 
ei armoa enää eikä puo-
lustusta”.

Nikean kirkolliskokous ja 

Kuva rauhaa julistavasta T-paidasta Jad Vashem -holokaustimuseon myymälässä. Kuva: Markus Nurmesniemi
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antisemitismi

Kaikkein ratkaisevin hetki 
kristillisen antisemitis-
min historiassa oli ken-
ties Nikean kirkolliskoko-
us v. 325 jKr.

Sen kutsui koolle Roo-
man Keisari Kontantinus 
Suuri käsittelemään pää-
siäisriitaa. 
Siihen asti Lähi-Idän alu-
een uskovat olivat viet-
täneet pääsiäistä yhdes-
sä juutalaisten kanssa 
Nisan-kuun 14. päivänä 
(maalis-huhtikuussa), 
kuten Jumala määrä-
si 2.Moos.12 luvussa ja 
Raamatun juhlaluvussa 
3.Moos.23. Lähi-Idän 
alueen ulkopuolella oli jo 
vietetty jonkun aikaa roo-
malaisen tavan mukaista 
Easteria eli pakanallista 
perua olevaa pääsiäistä. 

Nyt pääsiäinen määrät-
tiin viettäväksi kevätpäi-
vän tasausta seuraavan 
täydenkuun jälkeisenä 
sunnuntaina, Rooman 
käytännön mukaan. Siitä 
lähtien kristikuntaan on 
iskostunut roomalainen 

pääsiäinen. 

Syy oli antisemitistinen, 
kuten Otavan Suuri En-
syklopedia kertoo sivulla 
5503: 
”Pakanakristillisellä pe-
rinteellään Rooman kirk-
ko halusi selvästi erottua 
juutalaisvaikutuksesta. 
Rooman suosima pääsi-
äinen erosi myös juhlan 
sisällön puolesta itäi-
sestä. Voiton saavutti 
pakana-kristillinen pää-
siäinen, joka vahvistet-
tiin Nikean konsiilissa v. 
325. Pääsiäisen vieton 
ajankohta, josta käytiin 
tosin keskusteluja vielä 
parinsadan vuoden ajan, 
sijoitettiin kevätpäivän 
tasausta seuraavan täy-
denkuun jälkeiseen sun-
nuntaihin”.

Tässä vielä ote Nikean 
kokouksen päätöksestä, 
joka osoittaa antisemi-
tismin olevan pääsiäisen-
vieton muutoksen taus-
talla:
”Hylkäämällä heidän ta-
pansa me voimme siirtää 
jälkipolville pääsiäisen 
vieton laillisesti oikean 

mallin…Meillä ei pitäisi 
sen vuoksi olla mitään 
yhteistä juutalaisten 
kanssa, sillä Vapahtaja 
on näyttänyt meille toi-
sen tien: palvontamme 
noudattaa laillisesti oi-
keampaa ja tarkoituksen-
mukaisempaa jaksoa (vii-
konpäivien järjestystä). 
Ja johdonmukaisesti, va-
liten yksimielisesti tämän 
mallin, me haluamme, 
rakkaat veljet, erottau-
tua juutalaisten inhotta-
vasta seurasta.”

Syy siihen, että pakana-
kristikunta viettää pää-
sääntöisesti Rooman 
pääsiäistä, eikä Raama-
tun määräämää pääsiäis-
tä, Nisan-kuun 14. päivä, 
on siis yksinkertaisesti 
kristillisen kirkon an-
tisemitismi.

Vaikka monet viettävät-
kin vilpittömällä sydä-
mellä pääsiäistä Rooman 
tavan mukaan Herransa 
kunniaksi, eikä meidän 
tule siitä tuomita heitä, 
on kuitenkin muistettava, 
että Rooman tavan mu-
kaisen pääsiäisen juuret 

ovat alkuajan Rooman 
kirkon antisemitismissä. 

Samoin Rooman kirkon 
antisemitismin luomuk-
sia ovat joulu, muinainen 
auringonjumalan synty-
mäjuhla, jolle siirrettiin 
300-luvun lopulla kris-
tillinen sisältö ja tehtiin 
siitä Kristuksen synty-
mäjuhla (vaikka Messias 
on todellisuudessa mitä 
todennäköisimmin syn-
tynyt Lehtimajanjuhlan 
aikaan), sekä sunnuntai, 
auringon päivä.

Nämä Rooman kirkon 
antisemitismin luomuk-
set istuvat hyvin sitkeäs-
ti kristikunnassa. Mes-
siaan tulevassa rauhan 
valtakunnassa ne ovat 
poissa ja palataan alku-
peräiseen, kuten mm. 
Sak.14:16-19 ja Jes.66:23 
kertovat.

Antisemitismin tarkas-
telu jatkuu seuraavassa 
Yovelin numerossa.

www.israel-apu.fi

Kuva: Markus Nurmesniemi
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Dramaattinen auringonlasku syksyisessä Pohjois-Hämeessä. Kuva: Markus Nurmesniemi

Profeetallisia näkökulmia

Messiaan tulemuksen merkit - osa VII

**********

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

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

OVENVARTIJOIDEN 
VALVONTATEHTÄVÄ

"Olkaa varuillanne, val-
vokaa ja rukoilkaa, sillä 
ette tiedä, milloin se aika 
tulee. On niinkuin muil-
le maille matkustaneen 
miehen: kun hän jätti 
talonsa ja antoi palveli-
joilleen vallan, kullekin 
oman tehtävänsä, käski 
hän myös ovenvartijan 
valvoa. Valvokaa siis, sil-

lä ette tiedä, milloin ta-
lon herra tulee, iltamyö-
hälläkö vai yösydännä 
vai kukonlaulun aikaan 
vai varhain aamulla, et-
tei hän, äkkiarvaamatta 
tullessaan, tapaisi teitä 
nukkumasta. Mutta min-
kä minä teille sanon, sen 
minä sanon kaikille: val-
vokaa" (Mark.13:33-37).

"...että, jos viivyn, tietäi-
sit, miten tulee olla Ju-
malan huoneessa, joka 
on elävän Jumalan seu-
rakunta, totuuden pylväs 
ja perustus" (1.Tim.3:15).

"Sillä me olemme Juma-
lan työtovereita; te olet-
te Jumalan viljelysmaa, 

olette Jumalan raken-
nus" (1.Kor.3:9).

Kymmenen neitsyen 
vertauksessa keskeinen 
sanoma, jota tarkaste-
limme edellisessä Yovel-
lehden numerossa, on 
valvominen taivaallisen 
Yljän Jeshuan tulemusta 
odotettaessa.

Valvomisen kehotus löy-
tyy myös vastaavasta 
Markuksen evankeliumin 
sanomasta: valvokaa ja 
rukoilkaa, ettei Hänen 
tulemuksensa yllättäisi. 
Messias, talon Isäntä, on 
asettanut palvelijansa 
eri tehtäviin Hänen ruu-
miissaan eli seurakun-

nassaan sillä aikaa, kun 
Hän on poissa Isän kodis-
sa, valmistamassa sijaa 
omilleen (1.Kor.12:1-31; 
Joh.14:1-6). 

Erityisesti Jeshua vielä 
mainitsee ovenvartijan, 
jonka tehtävänä on val-
voa. 
Kuka on ovenvartija ja 
mikä on hänen valvon-
tatehtävänsä Jumalan 
huoneessa eli Jumalan 
seurakunnassa, odotta-
essamme talon Herran, 
Jeshua Messiaan, paluu-
ta?

Löydämme ovenvarti-
joiden merkityksen ja 
tehtävät vanhan liiton 
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temppelipalvelusta tar-
kastelemalla, joka on esi-
kuvaa uuden liiton Pyhän 
Hengen temppelin eli Ju-
malan seurakunnan teh-
tävistä. Tarkastelemme 
vielä myös kymmenen 
neitsyen vertaukseen si-
sältyvää sydänyön huu-
toa ja siihen liittyvää vii-
meistä herätystä ja öisiä 
vartiohetkiä.

Ovenvartijoiden tehtävä 
Messiaan talossa 

"Näiden ovenvartijain 
osastojen, päämies-
ten, samoinkuin hei-
dän veljiensä, tehtävä-
nä oli vartiopalvelus; 
sillä heidän oli palvelta-
va Herran temppelissä" 
(1.Aik.26:12).

"Ja hän asetti ovenvar-
tijat Herran temppelin 
porteille, ettei pääsisi 
sisälle kukaan, joka oli 
jollakin tavalla saastai-

nen" (2.Aik.23:19; vrt. 
Mal.1:10). 

"Ja miten sopivat yhteen 
Kristus ja Beliar? Tai mitä 
yhteistä osaa uskovai-
sella on uskomattoman 
kanssa? Ja miten sovel-
tuvat yhteen Jumalan 
temppeli ja epäjumalat? 
Sillä me olemme elävän 
Jumalan temppeli, niin-
kuin Jumala on sanonut: 
'Minä olen heissä asuva 
ja vaeltava heidän kes-
kellään ja oleva heidän 
Jumalansa, ja he ovat mi-
nun kansani'. Sentähden: 
'Lähtekää pois heidän 
keskeltänsä ja erotkaa 
heistä, sanoo Herra, äl-
kääkä saastaiseen koske-
ko, niin minä otan teidät 
huostaani ja olen teidän 
Isänne, ja te tulette mi-
nun pojikseni ja tyttärik-
seni, sanoo Herra, Kaikki-
valtias'." (2.Kor.6:15-18).

"...sillä ne neljä ylintä 

ovenvartijaa olivat pysy-
västi luottamustoimes-
saan. Nämä olivat leevi-
läiset. Heidän oli myöskin 
valvottava kammioita ja 
Jumalan temppelin aar-
teita" (1.Aik.9:26).

"Ja hän sanoi heille: 'Niin 
on jokainen kirjaoppinut, 
joka on tullut taivasten 
valtakunnan opetuslap-
seksi, perheenisännän 
kaltainen, joka tuo aarre-
kammiostaan esille uutta 
ja vanhaa" (Mat.13:52).

"Poikani, jos sinä otat 
minun sanani varteen ja 
kätket mieleesi minun 
käskyni, niin että herkis-
tät korvasi viisaudelle...
jos haet sitä kuin hopea-
ta ja etsit sitä kuin aarret-
ta..." (Snl.2:1-2, 4).

"...ja pääsisivät tunte-
maan Jumalan salaisuu-
den, Kristuksen, jossa 
kaikki viisauden ja tiedon 

aarteet ovat kätkettyinä" 
(Kol.2:2-3).

Vanhan liiton päivinä 
Jerusalemin temppelin 
porteilla olivat osastoit-
tain palvelevat ovenvar-
tijat, jotka valvoivat, ettei 
kukaan saastainen pääs-
syt sisälle Herran temp-
peliin. 

Uuden liiton Jumalan 
temppelissä eli Herran 
seurakunnassa ovenvar-
tijoilla on sama tehtävä. 
Heidän tulee valvoa, et-
tei kukaan saastainen, 
joka ei ole Jumalan Karit-
san verellä pesty synnistä 
ja saastasta, pääse sisäl-
le Herran seurakuntaan 
(1.Joh.1:7-10). 
Tällä tarkoitetaan uskos-
ta osattomia, jotka elävät 
ilman pelastusta ja puh-
distusta synnistä. Heidän 
paikkansa ei ole jäseni-
nä sisällä Jumalan seu-
rakunnassa, ennenkuin 
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ovat tehneet parannuk-
sen, ottaneet pelastuk-
sen vastaan Messiaassa 
ja kokeneet puhdistuk-
sen synneistään Jeshuan 
sovintoveressä ja uskovi-
en kasteessa (Joh.14:6; 
Ap.t.10:43; 1.Piet.1:17-
19; Ap.t.2:38; 8:35-39; 
22:16). 

Tämä koskee myös us-
kovia, jotka ovat langen-
neet syntiin. Heidänkin 
tulee tehdä parannus ja 
puhdistautua synnistä 
Messiaan kalliissa sovin-
toveressä, etteivät astui-
si saastaisena "Herran 
temppeliin" (Jaak.5:16-
20). 

Ovenvartijoiden tehtävä-
nä oli myös valvoa kam-
mioita ja temppelin aar-
teita. Samoin on uuden 
liiton seurakunnassa. 
Ovenvartijoiden tulee 
valvoa Jumalan salai-
suutta, Messiasta, jossa 
kaikki viisauden ja tiedon 
aarteet ovat kätkettyinä 
ja julistaa Häntä uskoville 
ja kaikille ihmisille pelas-
tukseksi ja viisaudeksi ja 
tiedoksi. 

Temppelin aarteisiin kuu-
luvat myös kaikki Jumalan 
Sanan aarteet, opetukset 
ja käskyt, joita ovenvarti-
jat valvovat jakaen niitä 
Jumalan kansalle, tuo-
den esiin vanhaa ja uutta 
liitoa, alkaen Moosekses-
ta ja profeetoista, kuten 
Jeshua Emmauksen tiellä 
(Luuk.24:27).
 
Tässä tehtävässä ei saa 
nukahtaa, Herramme 
saapuessa äkkiarvaamat-
ta.

Ovenvartijat ja 
temppelin puhdistus

"Sitten kuningas käski 
ylimmäistä pappia Hil-
kiaa ja häntä lähimpiä 
pappeja sekä ovenvar-
tijoita viemään Herran 
temppelistä pois kaikki 
kalut, mitä oli tehty Baa-
lille ja Aseralle ja kaikelle 
taivaan joukolle. Ja hän 
poltatti ne Jerusalemin 
ulkopuolella Kidronin 
kedoilla, mutta vei nii-
den tuhan Beeteliin. Ja 
hän pani myös viralta 
epäjumalain papit, jotka 
Juudan kuninkaat olivat 
asettaneet polttamaan 
uhreja uhrikukkuloilla 
Juudan kaupungeissa ja 
Jerusalemin ympäristös-
sä ja jotka polttivat uh-
reja Baalille, auringolle, 
kuulle, eläinradan tähdil-
le ja kaikelle taivaan jou-
kolle" (2.Kun.23:4-5).

Baabelin tornista alkoi 
mysteeriuskonto, Semi-
ramus-Tammus-kultti eli 
äiti-lapsi-kultti, auringon 
ja taivaan joukon palvon-
ta ja uhraaminen taivaan 
kuningattarelle. 

Baabelin uskonto on tur-
mellut lähes koko kris-
tillisen maailman ja osin 
sekoittunut myös muihin 
pakanauskontoihin. Kris-
tikuntaan tämä kultti on 
tullut pääasiassa Roo-
man kirkon kautta, kun 
alkuperäiseen Raamatun 
opetukseen ja käytän-
töön sekoitettiin Baabe-
lin kultin aineksia. 

Alkuperäisen Raamatun 
ajanlaskun ja viikkojär-
jestyksen tilalle on tullut 

roomalainen ajanlasku ja 
kalenteri, jonka mukaan 
kristikunnalla on sun-
nuntai eli auringon päi-
vä, maanantai eli kuun 
päivä, tiistai eli Marsin 
päivä jne. 

Alkuperäisen Jumalan 
säätämän lepopäivän, 
sapatin, tilalle on tullut 
sunnuntai eli auringon 
päivä, Konstantinuk-
sen määräyksellä v. 321. 
Jeshuan todennäköisen 
syntymäajan eli lehtima-
janjuhlan tilalle saatiin 
joulu eli muinainen au-
ringonjumalan syntymä-
juhla 300-luvulla. 

Alkuperäisen Nisan-kuun 
14. päivänä pidetyn pää-
siäisen vieton tilalle, jota 
alkuseurakuntakin vietti 
(myös kreikkalaisalueil-
la), tehtiin roomalainen 
pääsiäinen Nikean kirkol-
liskokouksen päätöksellä 
v. 325 (3.Moos.23:6-8; 
Ap.t.20:6; 1.Kor.5:6-8). 

S e m i ra m u s - Ta m m u s 
kultin tilalle saatiin neit-
syt-Maria-Jeesus-lapsi-
kultti ja Mariasta tehtiin 
taivaan kuningatar. Mo-
nia muitakin Baabelin eli 
Babylonin kultin aineksia 
on sekoittunut kristinus-
koon.

Tämä Baabelin uskonnon 
kultti turmeli aikoinaan 
Israelin kansan Baalin ja 
Aseran palvonnan nimel-
lä.
Israelin kuningas Ahab 
avioitui vastoin Herran 
käskyä pakanallisen Ii-
sebelin kanssa, joka toi 
Baalin ja Aseran kultin 
Israeliin ja niin israelilai-

set ja myös Juudan hei-
mo joutuivat tämän kul-
tin valtaan ja vihoittivat 
Herran (1.Kun.16:29-33; 
Hes.8; Jer.7:18; 44:12-
28). 

Kun Joosia tuli Juudan 
kuninkaaksi, hän korjasi 
Jerusalemin temppelin 
ja uudisti jumalanpal-
veluksen. Jerusalemin 
temppeli puhdistettiin 
kaikesta epäjumalanpal-
vonnasta ja saastaisuus 
vietiin pois. 

Ovenvartijat osallistuivat 
myös tähän puhdistuk-
seen ja kaikki Baalin ja 
Aseran kultin saastaisuus 
ja tavarat vietiin temp-
pelistä pois ja poltettiin 
tuhkaksi. 
Näin ovenvartijat olivat 
ennal leenasettamas-
sa jumalanpalvelusta ja 
puhdistamassa Baabelin 
uskonnon saastaisuutta 
pois Herran temppelistä.

Tämä on myös lopun ajan 
ovenvartijoiden tehtävä. 
Heidän on oltava muka-
na Herran seurakunnan 
ennalleenasettamisessa 
ja Baabelin uskonnon 
saastaisuuden puhdista-
misessa pois Messiaan 
temppelistä eli Jumalan 
seurakunnasta. 

Kaikki se Baabelin us-
konnon saastaisuus, 
mitä Rooman kirkko on 
tuonut Herran seura-
kuntaan puhtaan Raa-
matun opetuksen tilalle, 
on puhdistettava pois ja 
jumalanpalvelus uudis-
tettava sellaiseksi kuin se 
oli apostolisen alkuseu-
rakunnan päivinä. Tässä 
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tehtävässä ovenvartijat 
eivät saa nukahtaa, vaan 
valvoa ja toimia sitä ah-
kerammin, mitä enem-
män Messiaan paluu lä-
hestyy.

Valvokaa ja rukoilkaa 
paetaksenne tulevaista 
vihaa

"Ja on oleva merkit au-
ringossa ja kuussa ja 
tähdissä, ja ahdistus kan-
soilla maan päällä ja epä-
toivo, kun meri ja aallot 
pauhaavat. Ja ihmiset 
menehtyvät peljätessään 
ja odottaessaan sitä, 
mikä maanpiiriä kohtaa; 
sillä taivaitten voimat 
järkkyvät. Ja silloin he 
näkevät Ihmisen Pojan 
tulevan pilvessä suurella 
voimalla ja kirkkaudella. 
Mutta kun nämä alkavat 
tapahtua, niin rohkais-
kaa itsenne ja nostakaa 
päänne, sillä teidän va-
pautuksenne on lähel-
lä...Mutta pitäkää vaari 
itsestänne, ettei teidän 
sydämiänne raskauta 
päihtymys ja juoppous 
eikä elatuksen murheet, 
niin että se päivä yllättää 
teidät äkkiarvaamatta 
niinkuin paula; sillä se on 
saavuttava kaikki, jotka 
koko maan päällä asuvat. 
Valvokaa siis joka aika 
ja rukoilkaa, että saisit-
te voimaa paetaksenne 
tätä kaikkea, mikä tule-
va on, ja seisoaksenne 
Ihmisen Pojan edessä" 
(Luuk.21:25-28, 34-36).

"Mutta nähdessään pal-
jon fariseuksia ja saddu-
keuksia tulevan kasteel-
le hän sanoi heille: 'Te 
kyykäärmeitten sikiöt, 

kuka on neuvonut teitä 
pakenemaan tulevaista 
vihaa? Tehkää sentähden 
parannuksen soveliaita 
hedelmiä'." (Mat.3:7-8).

"...ja odottamaan tai-
vaista hänen Poikaansa, 
jonka hän on herättänyt 
kuolleista, Jeesusta, joka 
pelastaa meidät tulevas-
ta vihasta" (1.Tes.1:10).

"...sillä itse te varsin hy-
vin tiedätte, että Herran 
päivä tulee niinkuin va-
ras yöllä. Kun he sanovat: 
'Nyt on rauha, ei hätää 
mitään', silloin yllättää 
heidät yhtäkkiä turmio, 
niinkuin synnytyskipu 
raskaan vaimon, eivätkä 
he pääse pakoon. Mutta 
te veljet, ette ole pimey-

dessä, niin että se päivä 
voisi yllättää teidät niin-
kuin varas...Sillä ei Juma-
la ole määrännyt meitä 
vihaan, vaan saamaan 
pelastuksen Herramme 
Jeesuksen Kristuksen 
kautta" (1.Tes.5:2-4, 9).

Ovenvartijoiden ohella 
kaikkien Herran tule-
musta odottavien tulee 
valvoa ja rukoilla, ettei 
Herran vihan päivä tuo-
mioineen pääse yllättä-
mään. 
Uskosta osattomat ja 
myös valvomattomat us-
kovat tulevat yllätetyik-
si, kun Herran päivä ja 
Herran tulemus äkkiar-
vaamatta yllättää heidät 
kuin varas yöllä, eivätkä 
he pääse pakoon tule-

vaista vihaa, kun Jumalan 
vihan tuomiot kohtaavat 
jumalatonta maailmaa.

Valvovia uskovia Herran 
päivä ja Herran tulemus 
eivät yllätä. Vaikka emme 
tiedäkään Messiaan tule-
muksen päivää emmekä 
hetkeä, ei se yllätä, koska 
valvovat ovat joka hetki 
valmiustilassa odottaen 
Herransa tulemusta ja he 
pääsevät pakoon ahdis-
tuksen ajasta ylösotossa 
Herran vihan tuomioita, 
kun heidät kohotetaan 
ylösnousemusruumiis-
sa niinkuin kotkat Her-
raa vastaan yläilmoihin 
(1.Tes.4:13-18; Jes.40:28-
31; Luuk.17:26-37). 

Valvovat uskovat seuraa-
vat myös aikain merkkejä, 
jotka kertovat Messiaan 
paluun lähestymisestä, 
eivätkä Herran päivän 
lähestymisen merkit ole 
heiltä kätkössä. He luot-
tavat Herraansa, joka pi-
tää heistä huolen myös 
vaikeiden aikojen kes-
kellä. Maailma ahdistuu 
ja on peloissaan Herran 
päivän pelottavien merk-
kien ilmentyessä maa-
ilmassa, mutta uskovat 
saavat nostaa päänsä ja 
rohkaista mielensä, sil-
lä nämä merkit kertovat 
Messiaan tulemuksen ja 
uskovien vapautuksen lä-
hestymisestä.

Sydänyön huuto - 
viimeinen herätys

"Yljän viipyessä tuli heil-
le kaikille uni, ja he nuk-
kuivat. Mutta yösydännä 
kuului huuto: 'Katso, ylkä 
tulee! Menkää häntä 
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vastaan'. Silloin kaikki 
nämä neitsyet nousivat 
ja laittoivat lamppunsa 
(menoransa) kuntoon" 
(Mat.25:5-6).

"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" 
(1.Tes.4:16-17).

"Viisaus huutaa kadulla, 
antaa äänensä kuulua 
toreilla; meluisten katu-
jen kulmissa se kutsuu, 

porttien ovilta katujen 
kulmissa sanansa sa-
noo (jakeet 20-21 hepr. 
VT:n mukaan: Chakhmot 
bachuts taronah ba-
rechovot titen kolah. 
Berosh homiot tikra be-
pitchei she'arim ba'ir 
amareiha tomer = Viisaat 
(fem.) ulkona riemuit-
sevat, kaduilla antavat 
äänensä. Pauhinoiden 
alussa huutavat (kutsu-
vat, julistavat) porttien 
aukoissa sanoen): 
Kuinka kauan te, yksin-
kertaiset, rakastatte yk-
sinkertaisuutta, kuinka 
kauan pilkkaajilla on halu 
pilkkaan ja tyhmät vihaa-
vat tietoa? Kääntykää 
minun nuhdeltavikseni. 
Katso, minä vuodatan 
teille henkeäni, saatan 
sanani tiedoksenne. Kun 
minä kutsuin ja te este-

litte, kun ojensin kättäni 
eikä kenkään kuunnel-
lut, vaan te vieroksuitte 
kaikkia minun neuvojani, 
ette suostuneet minun 
nuhteisiini, niin minäkin 
nauran teidän hädällen-
ne, pilkkaan, kun tulee 
se, mitä te kauhistutte, 
kun myrskynä tulee se, 
mitä te kauhistutte.
Kun hätänne saapuu tuu-
lispäänä, kun päällenne 
tulee vaiva ja ahdistus. 
Silloin he minua kutsuvat, 
mutta minä en vastaa, 
etsivät minua, mutta ei-
vät löydä" (Snl.1:20-28).

"Voi paljojen kansojen 
pauhua - ne pauhaavat, 
niinkuin meri pauhaa, 
ja kansakuntien kohinaa 
- ne kohisevat, niinkuin 
valtavat vedet kohisevat! 
Kansakunnat kohisevat, 

niinkuin suuret vedet ko-
hisevat, mutta hän nuhte-
lee niitä, ja ne pakenevat 
kauas; ne karkoitetaan 
niinkuin akanat tuulessa 
vuorilla, niinkuin lentä-
vät lehdet rajuilmassa. 
Katso, ehtoolla on oleva 
kauhu, aamun tullen ei 
heitä enää ole. Tämä on 
riistäjäimme osa, ryöstä-
jäimme arpa" (Jes.17:12-
14).

"...ja ahdistus kansoilla 
maan päällä ja epätoivo, 
kun meri ja aallot pau-
haavat. Ja ihmiset me-
nehtyvät peljätessään ja 
odottaessaan sitä mikä 
maanpiiriä kohtaa; sillä 
taivaitten voimat järkky-
vät. Ja silloin he näkevät 
Ihmisen Pojan tulevan 
pilvessä suurella voi-
malla ja kirkkaudella" 



(Luuk.21:25-27).

Kymmenen neitsyen ver-
taukseen sisältyy myös 
sydänyön huuto, ylien-
keli Mikaelin käskyhuuto, 
jolloin tapahtuu myös ar-
motalouskauden viimei-
nen herätys ahdistuksen 
ja myrskyn ajassa. 

Yljän tulo ennakoidaan 
huudolla ja silloin kaikki 
uneen vaipuneet neitsy-
et heräävät ja laittavat 
menoransa kuntoon, 
kaikki 7 lamppua. Silloin 
kaivetaan "lamppusak-
set" esille ja poistetaan 
karsta lampuista, jotta 
menora voisi palaa iloi-
sesti (4.Moos.4:9). 

Tämä kaikki tapahtuu 
silloin, kun maailmassa 
alkaa suuri ahdistus ja 
kansojen meren pauhu 
ja kuohunta (Dan.12:1-
3; Mat.24:20-22, 29-31). 
Silloin viisaat riemuitse-
vat ja antavat kaduilla ää-
nensä. Silloin he, viimei-
sen herätyksen työhön 
puhdistetut taidolliset, 
kansojen pauhinoitten 

alussa, antavat kutsu-
huutonsa ja julistuksensa 
kaikua kaupungeissa, ka-
duilla, toreilla ja kaikkial-
la (Dan.11:33-35; 12:10, 
3). 
Silloin taivaan kuningas 
lähettää uskolliset pal-
velijansa teille ja aitovie-
rille, julistamaan kutsua 
Karitsan häihin, aikakau-
den viimeisessä, lyhyessä 
ja rajussa herätyksessä 
(Mat.22:8-10). 

Viimeinen raju ja nopea 
herätys pelastaa paljon 
sieluja Karitsan häihin, 
niin että Jumalan valta-
kunnan "hääsali" täyttyy 
uskoon tulleista "häävie-
raista". Herätys on oleva 
niin raju ja lyhyt, että vain 
viisaat ehtivät mukaan, 
mutta valmistautumat-
tomat tyhmät neitsyet 
jäävät häähuoneen ulko-
puolelle (Room.9:27-28).

Sydänyö ja öiset 
vartiohetket

"Ja jos hän tulee toisella 
yövartiolla tai kolman-
nella ja havaitsee heidän 

näin tekevän, niin au-
tuaat ovat ne palvelijat. 
Mutta se tietäkää: jos 
perheenisäntä tietäisi, 
millä hetkellä varas tu-
lee, hän ei sallisi taloon-
sa murtauduttavan. Niin 
olkaa tekin valmiit, sillä 
sinä hetkenä, jona ette 
arvaa, Ihmisen Poika tu-
lee" (Luuk.12:38-40).

"Sillä tuhat vuotta on si-
nun silmissäsi niinkuin 
eilinen päivä, joka meni 
ohitse, ja niinkuin öinen 
vartiohetki" (Ps.90:4).

Vanhempina aikoina yö 
oli todennäköisesti jaet-
tu kolmeen yövartioon 
(Tuom.7:19). Matteuk-
sen ja Markuksen tekstin 
perusteella on ilmeistä, 
että juutalaiset jakoivat 
myöhemmin yön neljään 
yövartioon, kuten roo-
malaisetkin (Mat.14:25; 
Mark.6:48). Puhuessaan 
tulemuksestaan, Jeshua 
kehotti valvomaan ja ru-
koilemaan, koska emme 
tiedä, millä yövartiolla 
Hänen tulemuksensa ta-
pahtuu (Mat.24:43-44; 

Mark.13:32-37).

Kuitenkin kymmenen 
neitsyen vertaus ja Mar-
kuksen teksti antaa vih-
jeen siitä, että Messiaan 
tulemus tapahtuu toisen 
ja kolmannen yövartion 
vaiheilla, sydänyön ai-
koihin, jolloin viimeisen 
herätyksen kutsuhuuto 
kuuluu. Vaikka emme 
voikaan tehdä siitä lii-
an pitkälle meneviä ja 
tarkkoja johtopäätöksiä, 
näyttää siltä, että Messi-
aan tulemus on mahdol-
lisesti kahden yövartion 
eli noin 2000 vuoden jak-
son jälkeen. 

Tärkeintä on olla valmiina 
lopun ajan tapahtumia, 
viimeistä herätystä ja is-
raelilaisten exodusta ja 
Messiaan tulemusta var-
ten (Hes.39:28-29). Jos 
vielä emme ole Herran 
omia, meidän tulee ottaa 
vastaan Jeshua Messias 
Pelastajana ja Kuninkaa-
na ja olla valmiina Hänen 
tulemustaan varten.

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