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MESSIAAN TULEMUKSEN MERKIT

osa IX

KADOTETTU PARATIISI
JA VÄIJYVÄ KUOLEMA

”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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(Etiopia, Addis Abeba & Ambo, helmi-maalis-
kuu 2020)

Laskeudumme pitkältä lennolta alas Herran 
työhön.
Kuukausien odotus on päättynyt. Täällä taas. 
Etiopian tutut, rakkaat maisemat ja kukkulat 
aukeavat jälleen edessä. Mukana kasa mat-
kalaukkuja. Matkalaukkuja, jotka ovat täynnä 
hymyä, elämää, rakkautta ja rukousta. Ne ovat 
kulkeneet matkassamme puettuna pienten 
kenkien, vaatteiden, lelujen, heijastimien, ta-
varoiden ja muiden avustusten muotoon.

Veljemme Eyu on tehnyt väsymättömästi työ-
tä seurakunnan eteen. Hän on itseään sääs-
telemättä hoitanut seurakuntakiinteistöä, 
pystyttänyt Bethel-kahvilan uusiin tiloihin, 
auttanut ja paimentanut nuoria, huolehtinut 
yksinhuoltajaperheistä ja toiminut logistise-
na rattaana kahvilalle ja seurakunnalle. Hän 
ei suo lepoa itselleen, mutta Jumala on hä-
nen kanssaan. Kaikkivaltias Isämme vahvistaa 
häntä. Yhdessä saamme kulkea Hänen edeltä 
valmistamissaan teoissa tälläkin kertaa.

Jokin ilmapiirissä on muuttunut. Jotain on 
auennut. Henki kulkee leveämmällä rintamal-
la. Työntää työhön, nostaa kutsun, johon ilolla 
vastaamme. Lähdemme kadulle. Kuljemme 
rukoillen, ja pyydämme ohjausta Isältä. Mie-
het, naiset, lapset haluavat kohdata ja tulla 
kohdatuiksi. Saamme rukoilla, julistaa, ja iloi-
ta yhdessä heidän kanssaan. Saamme rukoilla 
pelastusrukouksia, kulkea rinnalla palan mat-
kaa ja rohkaista Jeesuksen, Jeshuan nimessä. 
Saamme rukoilla pimeyden tekoja vastaan, ja 
ylistää Jeshuaa Hänen ristin voittotyöstään, 
saamme ylistää Hänen Kuninkuuttaan. 

Kuljemme kadulla joka päivä. Siitä tulee elä-
mänrytmimme jota elämme ja hengitämme. 
Jokainen päivä alkaa katumissiolla. Saamme 
kulkea myös seurakunnan lasten ja perheiden 
rinnalla, ja elää heidän iloaan, kun he vastaan-
ottavat suomalaisten keräämät lahjat. Se on 
iloa ja rakkautta, joka tekee pieneksi ja nöy-
räksi Herran edessä. Se murtaa piilotetuim-
matkin muurit sydänten sopukoista. Miten 
pienestä ihminen voikaan saada niin valtavaa 
rohkaisua. Miten vähästä ihminen voikaan 
iloita koko olemuksellaan. Ja miten kiitolli-
nen avunsaaja kykenee olemaankaan avun 

antajalleen. Terveiset, kiitokset ja rukoukset 
satelevat kaikille suomalaisille lahjoittajille ja 
rukoilijoille. Ja me saamme olla tämän kaiken 
välittäjinä. Saamme myös saarnata, julistaa ja 
rukoilla kutsuttuina palvelijoina seurakunnas-
sa.

Kohtaamme myös väkevän ylistys- ja rukous-
ryhmän, joka on ympäri maailmaa asuvista 
rukoilijoista koottu joukko. He asettuvat sa-
maan majapaikkaan kanssamme. Saamme 
ylistää ja rukoilla heidän kanssa. Jumala joh-
taa ihaniin kohtaamisiin. He kutsuvat meidät 
mukaansa stadionille, jossa heillä on nelipäi-
väinen konferenssi. Jalkaudumme yleisöön ja 
rukoilemme ihmisten puolesta. Konferenssin 
päätteeksi annettujen todistusten määrä hui-
maa päätä: 200 ihmistä antoi elämänsä Jee-
sukselle. Parantumisia, siteistä vapautumisia. 
Valtavaa iloa ja rakkautta. Yhteyttä, jonka vain 
Israelin Pyhä Jumala voi luoda.  Amboa koh-
dannut Jumalan siunaus pisaroi myös fyysise-
nä sateena. Alueella ei ole satanut kuukausiin 
ennen näitä päiviä.

Viimeistä edellisenä päivänä vietämme ai-
kaa perheiden parissa. Rukoillen, ylistäen, 
ystävyyttä ja apua jakaen. Kun kaikki matkan 
suunnitellut tehtävät ovat saatu Herran ar-
mosta maaliinsa, suuntaamme ilta-auringon 
hämyssä kohti majapaikkaamme. Ajamme 
Ambon pääkatua, jota paikalliset kutsuvat ni-
mellä Yksi tie, yksi sydän.
Sitten tapahtuu jotain unohtumatonta. Vas-
taamme vyöryy iloitseva väkijoukko. He laula-
vat ja huutavat yhteen ääneen ”Evankeliumi 
on kaikki! Jeesus on kaikki!” He ovat vallan-
neet koko kadun. Autot hidastavat, pysähty-
vät, lipuvat väkijoukon mukana. Me ajamme 
väkijoukkoa vastaan.
Ensin kymmeniä, sitten satoja vastaantuli-
joita. Koko tien leveydeltä. Avaamme auton 
ikkunat ja lyömme kättä vastaantulijoiden 
kanssa. Matelemme autolla vastavirtaan väki-
joukossa. Tien ja sydämet täyttää yhteinen ilo, 
yhteinen sydän, yhteinen rakkaus. Vastaantu-
lijoita on lopulta pitkälle yli tuhat.
Yksi tie, yksi sydän. Tätä se on. 

Niin paljon saimme kokea. Niin paljon saimme 
tehdä. Ja niin lyhyessä ajassa. Tämä on Juma-
lan työtä. Kaikki kunnia Hänelle. Hän tekee 
työn. Kaikki kiitos, kaikki kunnia, kaikki ylistys 

Isälle Kaikkivaltiaalle Jeesuksen Kristuksen, 
Jeshuan Messiaan nimessä. Aamen.

********************

Oheinen matkaraportti edelliseltä Etiopian 
matkaltamme on tässä muistutuksena siitä, 
että Jumala tekee työtään myös koronarajoi-
tusten aikana. Tai pikemminkin voisi sanoa 
että niistä huolimatta. Ennen kaikkea hän 
käyttää nykyistä maailmantilannetta armon-
sa osoittamiseksi ja käden ojennukseksi niil-
le, jotka eivät vielä tunne Häntä. Meneillään 
oleva aikakausi on paitsi kutsu kääntyä Hänen 
puoleensa myös varoitus, kehoitus tekemään 
parannusta. Se, jos mikä, on armoa: Hän an-
taa vielä aikaa puhdistaa itsemme Jeshuan 
sovitusveren kautta. Ne jotka ovat armosta 
uskon kautta pelastettuja saavat kaikessa 
ilossa ja rauhassa rakentaa ikuista ja kestävää 
Jumala-suhdetta Jeshua-Herramme kautta!

Jatkakaamme sinnikkäästi rukousta toistem-
me ja pelastumattomien puolesta, ja älkääm-
me väsykö tekemästä hyvää. Se on aina hyvää 
ja otollista!

Siunauksin,
Markus Nurmesniemi, päätoimittaja



Kadotettu paratiisi
ja väijyvä kuolema

*******

Kirjoittanut:
John D. Garr, FT

Jumalan rajattoman vallan ja 
voiman, gevurot, äärimmäi-
nen osoitus oli se ihmeellinen 
elämä, jonka Jumala loi tyh-
jästä ja sijoitti savikapselei-
hin, jotka hän oli muovannut 
maan hienoista alkuaineista. 
Niin kuin gevurot-siunaus va-
kuuttaa, Jumala on hän, jolla 
on valta ylitse kuoleman ja 
elämän.  

Tämän siunauksen sanois-
sa kaikuu rukouksentäytei-
nen vakuuttuneisuus Pyhän 
Raamatun sanoista: ”Herra 
lähettää kuoleman ja herät-
tää eloon, hän vie alas tuo-
nelaan ja nostaa sieltä ylös” 
(1. Sam.2:6). Gevurot vahvis-
taa sen, että niin kuin Jumala 
on elämän lähde, hän myös 
tuottaa kuoleman siellä, mis-

sä se ansaitaan tai missä hän 
tahtoo. Kuten Madigan ja Le-
venson ovat huomauttaneet, 
gevurot-siunaus ”vahvistaa 
samanaikaisesti kuoleman 
kylmän, kovan ja väistämät-
tömän todellisuuden ja sen 
järkkymättömän totuuden, 
että Jumala herättää kuolleet 
eskatologisessa tulevaisuu-
dessa” (M&L, s 203). 
 
Pian sen jälkeen kun Jumala 
oli henkäissyt elämän hengen 
elottomaan ruumiiseen, josta 
tuli Jumalan suunnittelema 
sukupuolen mukaan eriyty-
nyt ihmiskunta, Jumala asetti 
mallin siitä, mitä hän on sitten 
toistanut lukemattomia ker-
toja ihmisen historiassa, kun 
hän asetti Aadamin ja Eevan 
valitsemaan joko elämän tai 
kuoleman, ja kehotti heitä va-
litsemaan elämän. 
Kaikki Jumalan heille anta-

mat ohjeet olivat myönteisiä 
ja sisälsivät siunauksen yhtä 
lukuun ottamatta. Se alkoi: 
”Hyvän ja pahan tiedon puus-
ta älä syö”, ja jatkui sitten julis-
tuksella rangaistuksesta, joka 
seuraisi ohjeen rikkomista, 
”sillä sinä päivänä, jona siitä 
syöt, sinä totisesti kuolet” (1. 
Moos. 2:17).
 
Vuosisatoja myöhemmin Ju-
mala asettaa vastasyntyneen 
Israelin kansan saman valin-
nan eteen, jonka heidän var-
haiset esivanhempansa olivat 
joutuneet tekemään. ”Minä 
otan tänä päivänä taivaan ja 
maan todistajaksi teitä vas-
taan, että minä olen pannut 
sinun eteesi elämän ja kuole-
man, siunauksen ja kirouksen. 
Valitse siis elämä, että sinä ja 
sinun jälkeläisesi saisitte elää” 
(5. Moos. 30:19). 
Siitä lähtien kun ihminen oli 

luotu tyhjästä, hänelle on suo-
tu aina tietyntasoinen vapaa 
tahto, joka heijastaa Jumalan 
kuvaa (1. Moos. 1:26). Valinta 
on hyvin helppo: noudattaa 
Jumalan ohjeita ja ottaa vas-
taan elämä, tai jättää hänen 
antamansa ohjeet noudatta-
matta ja saada osakseen kuo-
lema. 

Vaikka asia on perin yksin-
kertainen ymmärtää, ihmiset 
ovat valinneet usein onnetto-
muudekseen kapinoida Juma-
lan käskyjä ja ohjeita vastaan 
ja saaneet valintansa mukai-
sen rangaistuksen.

Ensimmäinen ja viimeinen 
vihollinen

Se, mitä Jumala on alusta alka-
en tahtonut ihmiselle, on tulla 
olemattomuudesta olevaksi, 
kuolleista eläviksi. Siksi, vaik-
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ka miljoonat ihmiset eivät ole 
noudattaneet Jumalan ohjeita 
eivätkä siten ole välttäneet 
kuolemaa, ”Jumalan armolah-
ja on [kuitenkin] iankaikkinen 
elämä” (Room. 6:23). Jumala 
on ollut aina elämän puolella 
kuolemaa vastaan.

Traaginen todellisuus on kui-
tenkin, että kuolema on ihmi-
sen vihollinen (1. Kor. 15:26). 
Kuolema ei ole kuitenkaan 
Jumalan kosminen arkkivihol-
linen. Ei ole olemassa dualis-
tista kamppailua kahden yh-
denvertaisen ja kaikkivaltiaan 
olennon, Jumalan ja kuole-
man tai Jumalan ja Saatanan 
välillä. Jumalalla on vallassaan 
kuolema ja elämä, hän hallit-
see suvereenisti niitä molem-
pia. 

”Gevurotin taustalla oleva 
teologia on kaukana dualis-
tisesta” (M&L s 203), sillä 
”sama Jumala, jolla on ´valta 
pelastaa´ ja ´joka herättää us-
kollisuudessaan kuolleet´ on 
samalla kuningas, joka ´tuot-
taa kuoleman´- toisin sanoen, 
hän on kuoleman tuottaja, 
hän joka antaa elämän, mut-
ta hän ottaa sen myös pois” 
(M&L, s 203). Koska Jumala on 
hän, joka tuottaa elämän, hä-
nen täytyy olla myöskin hän, 
joka tuottaa kuoleman.

Kuolema on ihmiskunnan en-
simmäinen ja viimeinen vihol-
linen. Kuolema on kuitenkin 
ollut aina ihmiselle langetettu 
rangaistus siitä, että ihminen 
ei ole elänyt Jumalan antami-
en ohjeiden ja käskyjen mu-
kaan.  Aina on ollut totta, että 
”synnin palkka on kuolema” 
(Room. 6:23) - Eedenin puu-
tarhasta lähtien. 

Jumala antoi Aadamille ja Ee-
valle vain yhden kielteisen käs-
kyn, ”hyvän ja pahan tiedon 
puusta älä syö”, ja molemmat 
rikkoivat tämän käskyn. Juma-
la tuomitsi ja rankaisi heitä 
molempia muitta mutkitta. Ja 
niin kuin Jumala oli sanonut, 
tuomio oli kuolemanrangais-
tus, ”sinä totisesti kuolet”. 
Kaikki Aadamin jälkeläiset 
saivat tämän saman tuomion 
perinnökseen, sillä Aadamin 
suvussa ei ollut yhtäkään, joka 
olisi voinut voittaa tottelemat-
tomuuden synnin ja siitä koi-
tuvan lopullisen rangaistuksen 
(Room. 3:23). Väistämätön to-
siasia on, että ”kaikki kuolevat 
Aadamissa” (1. Kor. 15:22). 

Eskatologinen loppu kiertyy 
takaisin varhaiseen alkuhet-
keen: ”Vihollisista viimeisenä 
kukistetaan kuolema” (1. Kor. 
15:26). 
Paavali sanoitti kaunopuhei-
sesti kaikkien ihmisten tus-
kan kuoleman lopullisuuden 
edessä: ”Minä kurja ihminen! 
Kuka vapauttaa minut tästä 
kuoleman ruumiista?” (Room. 
7:24).  Vastaus tähän perus-
kysymykseen on sama, minkä 
Paavali antaa: ”Kiitos Jumalal-
le, joka vapauttaa minut Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen 
kautta!” (Room. 7:25, engl. 
ISV-käännöksen mukaan). 

Hän, joka vapauttaa ihmi-
set heidän ensimmäisestä ja 
viimeisestä vihollisestaan, 
on Jumala joka loi ihmisen 
olevaksi olemattomuudesta 
puhaltamalla ihmiseen juma-
lallisen elämän henkäyksen. 
Sama Jumalan Sana, joka pu-
hui alussa elämän olevaiseksi 
olemattomuuden tyhjyydestä, 
vapauttaa kaikkien aikakausi-
en valitun kansan viimeisestä 

vihollisesta ja antaa heille ian-
kaikkisen elämän. 

Silloin kuoleman valta, joka 
on hallinnut ihmiskuntaa siitä 
lähtien, kun sen yhteinen esi-
isä Aadam, rikkoessaan Juma-
lan käskyn, valitsi alistua kuo-
leman hallittavaksi, tullaan 
nielemään Jumalan vallan ja 
voiman, gevurot, voittaessa 
(1. Kor. 15:54).

Paluu elämän puun luo 
johtavalle polulle

Jumalan suunnitelma ihmisille 
on ollut aina elämä, yltäkylläi-
nen elämä ja jopa iankaikki-
nen elämä. Jumala on tarkoit-
tanut, että elämä on täynnä 
iloa ja onnea, ei kirousta eikä 
kadotusta.

Sen tähden, siitäkin huoli-
matta että Aadam ja Eeva 
olivat tehneet syntiä, Jumala 
jätti avoimen oven, joka toisi 
heidät takaisin elämään. Sillä 
Jumala ei tahdo kenenkään 
kuolemaa: 
”Ei Herra viivytä lupauksensa 
täyttämistä...vaan hän on pit-
kämielinen teitä kohtaan. Hän 
ei näet tahdo, että kukaan jou-
tuisi kadotukseen vaan että 
kaikki kääntyisivät” (2. Piet. 
3:9). Jumala on niin mieltynyt 
ihmisiin - vaikka he kapinoivat 
ja tekevät syntiä – että hän 
karkotti ensimmäisen ihmis-
parin Eedenin puutarhasta.

Kun selvisi, että Aadam ja Eeva 
olivat todellakin syyllistyneet 
syntiin rikkomalla Jumalan 
käskyn, Jumala esitti synnistä 
koituvat rangaistukset ja hei-
dän valintojensa aiheuttamat 
seuraukset (1.Moos. 3:16-19). 

Ja viimeisenä tuomion sanana 

hän karkotti molemmat ihmi-
set onnen puutarhasta, johon 
hän oli asettanut heidät. Näin 
Jumala perusteli heidän kar-
kotustaan: ”Ettei hän nyt vain 
ojentaisi kättään, ottaisi ja söi-
si myös elämän puusta ja eläi-
si ikuisesti! Niin Herra Jumala 
lähetti hänet pois Eedenin 
puutarhasta viljelemään maa-
ta, josta hänet oli otettu” (1. 
Moos. 3:22-23).  

Mitä on melkein aina pidetty 
Aadamille ja Eevalle langetet-
tuna rangaistuksena heidän 
synnistään, olikin itse asiassa 
Jumalan armoteko. 

Ei Jumala karkottanut langen-
nutta ihmistä pois puutarhas-
ta siksi, että hän olisi ollut 
vihainen heille tai pettynyt 
heihin. Hän siirsi Aadamin ja 
Eevan muualle, sulki puutar-
han portit ja asetti kerubit 
leimuavine miekkoineen varti-
oimaan sen sisäänkäyntiä vain 
yhdestä syystä: varmistaak-
seen, ettei ainutkaan syntinen 
ihminen söisi ikinä elämän 
puusta syntisessä tilassaan ja 
eläisi sitten ikuisesti syntisenä 
vailla pienintäkään toivoa lu-
nastuksesta.

Kun Aadamille ja Eevalle an-
nettiin mahdollisuus syödä 
kaikista puutarhan puista, se 
koski myös elämän puuta. 

Mutta ilmeisesti Aadam ja 
Eeva eivät olleet syöneet elä-
män puun hedelmää silloin 
eivätkä myöskään sen jälkeen 
kun he olivat syöneet hyvän 
ja pahan tiedon puusta. Au-
tuaassa olotilassaan he eivät 
ymmärtäneet elämän puun 
hedelmän syömisen tärkeyt-
tä. Heitä askarruttivat enem-
män ne mahdollisuudet, joita 
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hyvän ja pahan tiedon puun 
hedelmään kätkeytyi. He vain 
yksinkertaisesti suhtautuivat 
välinpitämättömästi siihen 
äärettömään aarteeseen, joka 
oli aivan heidän kätensä ulot-
tuvilla: ikuiseen elämään. 

Jos he olisivat valinneet syödä 
elämän puusta, joka oli Ee-
denin puutarhan keskipiste, 
heistä olisi tullut välittömästi 
kuolemattomia.
 
Suurin osa teologeista on aja-
tellut, että Aadam ja Eeva joko 
luotiin kuolemattomiksi tai 
että heillä oli kuolematon sie-
lu. Näin ajattelevien mielestä 
synti ja sen seurauksena en-
simmäistä ihmisparia kohdan-
nut tuomio saivat aikaan sen, 
että he menettivät alkuperäi-
sen kuolemattomuutensa. 

On kuitenkin ilmeistä, että he 
eivät omistaneet itse asiassa 
minkäänlaista kuolematto-
muutta, sillä jos he olisivat 
olleet kuolemattomia, ei olisi 
ollut mitään syytä estää heitä 
pääsemästä elämän puun lä-
helle syntiinlankeemuksensa 
jälkeen. 

Levenson toteaa tästä tilan-
teesta: ”Kenties 1.Moos. 3 
näkee ensimmäisten esivan-
hempien tottelemattomuu-
desta aiheutuneen sen, että 
menetettiin mahdollisuus 
saavuttaa kuolemattomuus 
eikä itse kuolemattomuutta 
(Levenson s 32). Milton Stein-
berg puolestaan vahvistaa täl-
laisen katsantokannan kuulu-
van perinteiseen juutalaiseen 
ajatteluun (Basic Judaism, ss 
162,163).  Ensimmäisen vuo-
sisadan juutalainen rabbi ja 
kristitty apostoli pohdiskeli 
myös tätä tilannetta ja pää-
tyi samaan lopputulokseen: 
”Luomakunta on näet alistet-
tu katoavaisuuden valtaan, ei 
omasta tahdostaan, vaan alis-
tajan, kuitenkin sen toivon va-
raan, että itse luomakuntakin 
vapautetaan turmeluksen or-
juudesta Jumalan lasten kirk-
kauden vapauteen” (Room. 
8:20,21).

Paavali totesi, että tämä on 
syy siihen, että ”koko luoma-
kunta yhdessä huokaa ja on 
synnytystuskissa” ja uskovat-
kin ”huokaavat” odottaessaan 
ikävöiden ”ruumiin lunasta-
mista” (Room. 8:22,23). 

Eeden oli siis vain koekenttä, 
valinnanteon paikka. Juma-
la teki viisaudessaan ihmiset 
kuolevaisiksi, jotta hän voisi 
tarjota vielä enemmän vaihto-
ehtoja, jos he eivät onnistuisi 
elämään sitä elämää, jonka 
hän oli suunnitellut heille. An-
taessaan heille vapaan tahdon 
Jumala varmisti, että kaikki 
heidän tekemänsä päätökset 
olisivat heidän omia päätök-
siään, jotka he tekisivät joko 
rakkaudesta häneen tai oman 
etunsa vuoksi. 

Surullista kyllä, vastaluodut 
ihmiset päätyivät mahdolli-
simman huonoon ratkaisuun: 
he päättivät olla tottelematta 
Jumalaa. 

Perustotuus Jumalasta on 
kuitenkin tämä: hän on aina 
uskollinen eikä hän anna 
koskaan periksi eikä luovu-
ta lastensa suhteen. Eedenin 
kapinan jälkeenkin Jumala oli 
edelleen tekemisissä langen-
neen ihmiskunnan kanssa, 
joskin paljon harvemmin ja 
tavalla, joka ei vastannut sitä 
läheistä yhteyttä, joka vallitsi 
Jumalan ja ihmisen välillä ”hä-
nen käyskennellessään puu-
tarhassa illan viiletessä” (1. 
Moos. 3:8). 
Jumala on valinnut ilmaista 
itsensä eri tavoin ja eri aikoi-
na miehille ja naisille, jotka 
kääntyvät hänen puoleensa 
uskossa pyrkien kuulemaan 
hänen jumalallisen tahtonsa 
ilmoituksen (Hepr. 1:1). Hän 
pyytää myös edelleen lapsi-
aan valitsemaan elämän ja 
kuoleman, siunauksen ja kiro-
uksen, välillä.

Siinailla luomakunnan Herra 
tallensi ihmiskunnalle anta-
mansa ohjeet Tooraan, jonka 
Mooses otti vastaan valitun 

kansan, Israelin lasten, puo-
lesta. 
Kun nuo jumalalliset ilmoi-
tuksen sanat kirjoitettiin pa-
pyrukselle, kirjoituksen sisäl-
tävät kääröt kiedottiin lieriön 
tai yksinkertaisen puupalan 
ympärille.  Ajan mittaan isra-
elilaiset alkoivat nimittää Elä-
män puuksi, Etz chaijimiksi, 
noita lieriöitä tai puupaloja, 
joiden ympärille Toorakääröt 
oli kiedottu. 

Tämä nimitys osoitti, kuinka 
suuresti juutalainen kansa 
kunnioitti Tooran sanoja aitoi-
na elämän sanoina.
 
Totisesti Jumalan Sana on elä-
mä. Siksi Salomo sanoi: ”Käs-
ky on lamppu, opetus on valo, 
ja ojentava nuhde on elämän 
tie” (Snl. 6:23) ja Daavid vas-
taavasti: ”Sinun sanasi on jal-
kojeni lamppu ja valo minun 
polullani”(Ps. 119:105). 

Ei ihme, että psalminkirjoittaja 
ylistää Herraa: ”Sinun luonasi 
on elämän lähde, sinun valos-
sasi me näemme valon” (Ps 
36:10). Sama ajatus Jumalan 
Sanasta elämän antajana tu-
lee esiin Jeesuksen sanoissa: 
”Ne sanat, jotka minä olen 
puhunut teille, ovat henki ja 
elämä” (Joh. 6:63). 

Siksi Johannes sanoo, että Jee-
suksessa oli elämä, ja elämä, 
joka oli hänessä, oli ihmisten 
valo (Joh. 1:4) Koska Jeesus oli 
lihaksi tullut Sana, hän saattoi 
sanoa: ”Minä olen tie, totuus 
ja elämä” (Joh. 14:6). Hänessä 
Jumalan totuus ja elämä tuli 
ihmiseksi. Tämän totuuden ja 
elämän ymmärtämisen hen-
gessä Jeesus totesi: ”Autuaita 
ne… [joilla on] oikeus elämän 
puuhun ja että he pääsisivät 
porteista sisälle kaupunkiin” 
(Ilm. 22:14). Tämä totuus on 
hänen antamansa lupauksen 
perusta: ”Sen, joka voittaa, 
minä annan syödä elämän 
puusta, joka on Jumalan para-
tiisissa” (Ilm. 2:7).

Vaihtoehtojen etsintää 
Eedenille

Rappeutumisen ja kuoleman 
väistämättömyyden edessä 
lukemattomat ihmiset kaikissa 
kulttuureissa kaikkialla maail-
massa ovat etsineet turhaan 
tietä nuoruuden lähteelle, 
elämän eliksiirille. 

Ikuista elämää on pyritty saa-
vuttamaan mitä hämmästyt-
tävimmillä ja joskus perin tu-
hoisilla keinoilla. 

Ajatelkaamme esimerkiksi Kii-
nan Qin dynastian ensimmäi-
sen johtajan, Qin Shi Huangin, 
tapausta. Hänet valtasi pakko-
mielle tulla kuolemattomaksi, 
ja hän ajatteli saavuttavansa 
kuolemattomuuden noudat-
tamalla lääkäreittensä ohjetta 
syödä hienoksi jauhettua ja-
dea ja juoda elohopeaa (elo-
hopeaa kutsuttiin muinoin 
hopeavedeksi). 
Ongelmana oli, että se minkä 
hän luuli olevan ”elävää hope-
aa”, joka tekisi hänestä kuole-
mattoman, olikin elohopeaa, 
tappavaa raskasmetallia. Sen 
sijaan että hänen lääkäreitten-
sä ohje olisi antanut hänelle 
elämän, se tappoi hänet.

Sitten oli kuuluisa espanjalai-
nen tutkimusmatkailija Ponce 
de Leon, joka vietti vuosikau-
sia kulkien ristiin rastiin Uut-
ta maailmaa, jonka Kristoffer 
Kolumbus oli löytänyt. Hän 
etsi Nuoruuden lähdettä, jon-
ka hän tiesi varmasti olevan 
siellä, koska kukaan ei ollut 
löytänyt sitä Vanhasta maail-
masta. Taru Nuoruuden läh-
teestä oli itse asiassa tuhansia 
vuosia vanha. Ensimmäiset 
dokumentoidut kirjoitukset 
siitä löytyvät kreikkalaiselta 
historioitsijalta Herodotuksel-
ta 400-luvulta eKr. De Leonin 
Nuoruuden lähteen etsintä 
päättyi kuolemaan, sillä Nuo-
ruuden lähdettä ei ollut löy-
dettävissä Uudesta maailmas-
ta eikä mistään muualtakaan!

Kuoleman väistämättömyys 
on siis väijynyt uhkaavana 
pilvenä kaikkien maaplanee-
talla asuneiden ihmisten yllä. 
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Vaikka he olisivat kuinka voi-
hkineet sisimmässään, ei ole 
ollut keinoa välttää ajan aihe-
uttamia tuhoja, kuolevaisen 
ruumiin heikkenemistä ja ih-
miselämän väistämätöntä lop-
pua. Kaikki ikinä eläneet ovat 
kuolleet (Hepr. 9:27). 

Kysymykseksi jää vain milloin, 
missä ja miten. Kaikkia odot-
taa sama kohtalo: ihmisen 
osana on kuolla ja sitten jou-
tua tuomiolle (1. Moos. 2:17). 

Kuoleman väistämättömyys

Lukematon haaveilijoiden 
joukko on etsinyt kuolemat-
tomuuden salaisuutta. Heitä 
kaikkia on yhdistänyt kaksi 
asiaa: he etsivät väärästä pai-
kasta ja he kaikki kuolivat. Ee-
denissä oli kuolemaa ehkäise-
vä vasta-aine, tekijä joka voisi 
pysäyttää kuolemisprosessin 
alkuunsa. 

Missään muualla maan pääl-
lä ei ollut mitään, mikä olisi 
voinut ratkaista kuoleman on-
gelman. Polku elämän puun 
luo oli suljettu. Sen kuoleman 
tuhoava ja elämän antava he-
delmä ei ollut enää ihmisen 
ulottuvilla. Kukaan ei voinut 
päästä sen luo. Ja niin pysyy 
yhä yksinkertainen totuus, 
että jokainen syntyy kuollak-
seen, eikä kuolemisprosessia 
voi estää eikä välttää.

Jumalan Aadamille ja Eeval-
le lausuma tuomio ”sinun 
on kuolemalla kuoltava” (1. 
Moos. 2:17, Saarnivaaran 
suomennos) välittyi ehdotto-
man varmana kaikille heidän 
jälkeläisilleen. Niin muodoin 
luonnollista keinoa kuoleman 
ehdottomuuden välttämiseksi 
ei ole löytynyt.

On kuitenkin olemassa vaih-
toehto, sillä ajatus, että ”kuo-

lema edustaa ehdotonta pää-
tepistettä, niin kuin moderni 
ihminen ajattelee, ei ole en-
nalta varma lopputulos raa-
matullisessa ajattelussa.”  

Tämän raamatullisen näkö-
kulman mukaan ”kuolema ei 
kadota todellisuuttaan eikä 
julmuuttaan, mutta se kadot-
taa lopullisuutensa”, sanoo 
Levenson (s. 30, 203).  

Niin kauan kuin Jumala on 
olemassa, on olemassa myös 
elämä kuolleista. Hän, joka 
on yksin kuolematon, määrää 
voiman uudistamaan elämän 
ja peruuttamaan kuoleman ai-
heuttamat vanhuuden merkit 
kuolleitten ylösnousemisen 
kautta.

Perustamme toivomme Ju-
malan alkuperäiseen suunni-
telmaan, jonka mukaan hän 
tarkoitti, että ihmiset saisivat 

iankaikkisen elämän syömäl-
lä elämän puusta, ja Jumalan 
päämääriä ei voi tehdä tyh-
jäksi. 

Niiden toteutuminen saattaa 
viivästyä, koska noita päämää-
riä yritetään saavuttaa vaihto-
ehtoisin keinoin, mutta lopul-
ta ne täyttyvät. 

Jumala sanoo viimeisen sanan 
ihmiselämän dynaamisessa 
saagassa, ja se sana on ”elä-
mää kuolleista”.

© Restore! Kaikki oikeudet 
pidätetään. Lupa kirjoituksen 
käyttämiseen on saatu kir-
joittajalta.
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Taivaallinen pilvinäytelmä sadekuurojen välissä eteläisen Suomen taivaalla. Kuva: Markus Nurmesniemi

Messias saapuu
*******

Kirjoittanut:
John D. Garr, FT

Raamatullisen uskon ytimes-
sä on ymmärrys Messiaasta, 
usko, että Messias tulee maan 
päälle ja kukistaa kaiken pa-
han ja luo maailmaan rauhan.

Raamatun ensimmäinen lupa-
us on lupaus Messiaasta: ”Hän 
[naisen poika] on murskaava 
sinun [käärmeen] pääsi” (1. 
Moos. 3:15). 

Raamatun viimeinenkin lupa-
us on messiaaninen lupaus: 
”Totisesti, minä tulen pian” 
(Ilm. 22:20).

 Messiaan tulemuksen odotus 
kulkee punaisena lankana läpi 

koko Pyhän Raamatun kudel-
man tehden näin messiaani-
suudesta Jumalan Sanan kan-
tavan teeman.

Kaksi suurta raamatullista us-
kontoa, judaismi ja kristinus-
ko, lepäävät siinä varmassa 
luottamuksessa, että taivaan 
ja maan Jumala lähettää Mes-
siaan maaplaneetalle ulotta-
maan herruutensa yli kaiken 
maan. 

Juutalaiset kaikkialla maail-
massa ovat vuosituhansien 
ajan odottaneet uskollisesti 
Messiaan tulemusta. Kristityt 
ovat vuosisatoja keskittäneet 
uskonsa Messiaan paluuseen. 
Teddy Kolleck, Jerusalemin 
pitkäaikainen kaupunginjoh-

taja, sanoi kerran:  ”Minun 
tehtäväni on vaikeampi kuin 
kenekään muun, minun on 
valmistettava maailman pää-
kaupunki Messiaan tulemuk-
seen.”
Sitten hän lisäsi kuin sivuhuo-
mautuksena: ”Kun Messias 
tulee, tahdon kysyä häneltä 
saman kysymyksen, jonka 
olen kysynyt tuhansilta pyhiin-
vaeltajilta, jotka tulevat tähän 
pyhään maahan: ´Oletko Jeru-
salemissa ensimmäistä kertaa, 
vai oletko käynyt täällä aikai-
semmin?´”

Kautta Raamatun historian 
Pyhä Henki on kuljettanut 
Jumalan pyhiä antaen heille 
profeetallista näkyä, joka on 
jatkuvasti avartunut ja laajen-

tanut ymmärrystä Messiaan 
henkilöstä ja tehtävästä. En-
simmäisestä, Eevan saamasta 
yksinkertaisesta lupauksesta, 
että syntyisi poika, enkeli Gab-
rielin ilmoitukseen Marialle, 
että oli tullut aika, jolloin hä-
nessä sikiäisi Pyhä, jota kut-
suttaisiin Jumalan Pojaksi, 
Jumala on ilmoittanut vakaan 
päätöksensä tuoda Messias 
maan päälle ilmoittaakseen 
mahdollisimman täydellisesti 
persoonansa, Sanansa ja tah-
tonsa.

Heprealainen käsitys Mes-
siaan paluusta on ainut laa-
tuaan maailman uskontojen 
joukossa, joiden kaikkien maa-
ilmankatsomus ja ajattelutapa 
poikkeavat täysin raamatul-
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lisesta uskosta. Kreikkalaiset 
filosofit uskoivat ihanteeksi 
sen, että pahaan aineeseen 
(heidän omiin kehoihinsa) 
loukkuun jääneet jumalalliset 
kipinät pääsisivät vapauteen 
ja sulautuisivat hengelliseen 
ideoiden maailmaan.

Idän monismissa uskotaan, 
että ihanne saavutetaan, kun 
ihminen vapautuu jälleensyn-
tymisen loputtomasta kier-
teestä ja siirtyy olemattomuu-
teen.

Raamatullinen usko ei kuiten-
kaan ole eskapistinen usko. 
Se vakuuttaa, että Jumala on 
taivaan ja maan Luoja ja että 
hyvä on lopulta voittava pa-
han, kun tämä sama Jumala 
lähettää Messiaan perusta-
maan valtansa yli koko maan.  

Se opettaa myös, että kaikki 
maan vanhurskaat, niin juu-
talaiset kuin pakanat, tulevat 
olemaan Messiaan kanssa 
kuolleiden ylösnousemukses-
sa. Lisäksi nämä vanhurskaat 
tulevat hallitsemaan Messi-
aan kanssa tätä planeettaa, 
niin että Herran kunnian tun-
teminen peittää maanpiirin 
niinkuin vesi peittää meren.

Uusplatonististen filosofien 
eskapismiaate tunkeutui Kes-
kiajalla hellenistinäistynee-
seen ja latinalaistuneeseen 
kristilliseen seurakuntaan. 

Useimmat kristityt ajattelevat 
taivaaseen pääsemistä, tämän 
pahan ja jatkuvasti rappeu-
tuvan maapallon kahleista 
vapautumista. Tällainen eska-
pistinen ajattelutapa on aihe-
uttanut monissa kristityissä 
välinpitämättömyyttä yhteis-

kuntaa kohtaan. 

Juutalaisen ymmärryksen mu-
kainen Messias -odotus on 
Tikkun Olamin odotusta: odo-
tetaan sellaisen maailman en-
nalleen asettamista, jossa ih-
minen työskentelee jatkuvasti 
Jumalan työtoverina maan ja 
yhteiskunnan kehittämiseksi 
ja parantamiseksi ja samalla 
odotetaan Eedenin puutarhan 
palauttamista, kun Messias 
tulee.

Jotkut kristityt kannattavat 
augustinilaista amillenialismin 
käsitystä, jonka mukaan evan-
keliumi leviää vähitellen koko 
maahan ja kristikunta ottaa 
vallan maailmassa poliittisen 
manipulaation kautta, karkot-
taen siinä prosessissa kaiken 
pahan.

Tämä käsitys itse asiassa sii-
voaa pois ajatuksen Messiaan 
tulemuksesta monien seura-
kuntalaisten ymmärryksestä. 
Historia todistaa kiistatta, että 
ihminen ei voi saada aikaan 
maailmanlaajuista rauhaa ja 
veljeyttä omasta tahdostaan. 
Vaikka ihmisen vastuulla on 
tehdä työtä tuon jalon pää-
määrän eteen, se voi toteutua 
vain, kun Messias tulee.

Totuus on, että varhaisin 
seurakunta oli läpikotaansa 
messiaaninen sekä uskossaan 
Jeesuksen täytettyyn työhön 
Golgatalla ihmiskunnan lunas-
tamiseksi synnistä ja odotta-
essaan, että tämä sama Jeesus 
palaisi maan päälle mukanaan 
vanhurskaat kuolleet ja tem-
maten elossa olevat pyhät 
mukaansa Kuningaskuntaan-
sa. Apokalyptisyys ja eskato-
logia olivat keskeisiä piirteitä 

apostolien opetuksessa ja us-
kossa.

Käsitys siitä, että Jeesus oli 
Messias ja että hän palaisi 
takaisin tuoden mukanaan 
ylösnousemisen ja universaa-
lin rauhan Jumalan kuningas-
kunnassa, ei ollut kuitenkaan 
apostolien keksintöä. He vain 
päivittivät juutalaisten kauan 
aikaa eläneen Messias-odo-
tuksen. 

Jeesuksen Kristuksen ilmes-
tyksen (apokalypsin) päämää-
ränä on opettaa, mitä on ollut, 
mitä oli ja mitä on tuleva Jee-
suksen Kristuksen persoonaan 
liittyen. 
Se toteutuu täydellisesti lu-
vussa 19, kun Jumalan Sana 
palaa maan päälle taivaan so-
tajoukkojen saattelemana.

Enkelit lupasivat niille uskovil-
le, jotka olivat todistamassa 
Jeesuksen taivaasen nousua: 
”Tämä Jeesus tulee takaisin 
samalla tavalla.” Niin hän to-
tisesti tulee: sama Jeesus (ei 
mikään ilmestys eikä lähet-
tiläs) palaa samalle paikalle, 
josta hän nousi (Öljyvuorelle) 
ja samalla tavalla, kun hän 
nousi (pilvissä).

Vaikka Pietarin ennustamia 
pilkkaajia on tullut, jotka sa-
novat: ”Missä on lupaus hä-
nen tulostaan?”, Messiaan 
päivä on tuleva, ja miljoonien 
juutalaisten ja kristittyjen us-
kosta tulee totta. Palatessaan 
Jeesus on sama juutalainen 
Herra ja Vapahtaja, Abraha-
min ja Daavidin huonetta, ei 
mikään kasvoton mielikuvitus-
haamu.

Maimonideen uskonartik-

keleiden mukaan juutalaiset 
ovat kautta vuosisatojen tun-
nustaneet julkisesti täydelli-
sen luottamuksensa Messiaan 
tulemiseen. Miljoonat ovat 
kuolleet sydämissään tämä 
sama Messias -odotus, joka oli 
lauluna Varsovan geton mart-
tyyrien huulilla:

Minä uskon, minä uskon, 
minä uskon,
vilpittömästi, lujasti ja har-
taasti
Messiaan tulemiseen.
Minä uskon Messiaaseen,
ja vaikka hän viipyy,
uskoni ei horju.
Ja vaikka hän viipyisi vielä 
kauemmin,
siitä huolimatta minä uskon 
Messiaaseen.
Minä uskon, minä uskon, 
minä uskon.

Vastaavasti miljoonat kristityt 
ovat vakuuttaneet uskoaan 
Messiaan paluuseen toista-
essaan apostolista uskontun-
nustusta. Lukemattomat ovat 
kuolleet sydän ankkuroitu-
neena tähän toivoon: 
”Odotamme autuaan toivon 
täyttymistä ja suuren Jumalan 
ja Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen kirkkauden ilmes-
tymistä” (Tit. 2:13). 

Yhtyköön jokainen uskova 
Paavalin huudahdukseen: 
”Maranata!”(Tule, Herra!)

© Restore! Kaikki oikeudet 
pidätetään. Lupa kirjoituksen 
käyttämiseen on saatu kir-
joittajalta.
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**********

Matteus

20:16

Kirjoittanut:
Clifford Denton

Kuinka Israelin Jumala valitsee 
ne ihmiset, jotka Hän pelas-
taa? Tämä kysymys jakaa kris-
tilliset tunnustuskunnat. 

Jotkut opettavat, että Jumala 
jollain ihmiselle käsittämät-
tömällä, salaperäisellä tavalla 
on tuntenut jo ennen maail-
man luomista ne, jotka Hän 
pelastaa. On houkuttelevaa 
hyväksyä tämä totuutena. 
Tällainen ajattelu tuntuu nos-
tavan ymmärryksemme Ju-
malasta paljon korkeammalle 
kuin muissa selityksissä. 
Ajatukseen liittyy varmuuden 
tuntu siitä, että Jumala vie va-
littunsa perille iankaikkiseen 

elämään huolimatta siitä, 
mitä he sattuvat tekemään, ja 
vapaa tahto kumotaan kaikki-
en niiden kohdalla, jotka ovat 
tulleet valituiksi tässä tärkeäs-
sä ikuista kohtaloa koskevassa 
asiassa. 

Joidenkin mielipide taas edus-
taa toista äärilaitaa, jossa va-
linta riippuu ihmisen päätök-
sestä valita Jumala yhtä paljon 
kuin Jumalan päätöksestä va-
lita ihminen. Kristinoppi aset-
tuu näiden kahden ääripään 
väliin uskontokunnasta riippu-
en, teologioiden mahtuessa 
joko kalvinilaisuuden tai armi-
nialaisuuden laajojen rajojen 
sisään.

Valinnan periaate kytkeytyy 

muihin periaatteisiin. Näitä 
ovat ennaltamääräämisoppi, 
ennaltatietäminen ja Jumalan 
yhteydessä vaeltaminen. Jos 
yritämme kehitellä teologisia 
järjestelmiä, niiden täytyy olla 
niin vahvoja, että niissä ei ole 
minkäänlaisia ristiriitaisuuk-
sia, kun niitä tarkastellaan to-
tuuden valossa.

Opettaessaan Taivasten ku-
ningaskunnasta Jeshua sanoi: 
”Monet ovat kutsutut, mutta 
harvat valitut.” 
Vaikuttaa siltä, että on ole-
massa ero niiden välillä jotka 
on kutsuttu ja niiden jotka on 
valittu. 

Herää kysymys, kuinka paljon 
Jumala jättää valintaa teh-

dessään ”juuri nyt” -hetken 
varaan sen sijaan että hänen 
suunnitelmansa kattaisi jo en-
nalta ihmiskunnan koko moni-
vuotisen historian.

On asioita, jotka Hän on päät-
tänyt tuhansia vuosia etukä-
teen. Hän on tehnyt Abra-
hamin kanssa liiton, joka on 
peruuttamaton. Jokaisesta 
kansakunnasta on oleva suuri 
joukko syntiinlankeemuksen 
kirouksesta lunastettuja ih-
misiä, jotka tulevat elämään 
Hänen yhteydessään iankaik-
kisesti. 

Israelin kansan kanssa Hän on 
tehnyt liiton, jota ei unohde-
ta. Mutta voimmeko tunnistaa 
maailman historiasta juuri ne 

Kaksi lasta leikkimässä tyhjällä hiekkarannalla hämäläisessä järvimaisemassa. Kuva: Markus Nurmesniemi



kansakuntansa edustajat, jot-
ka tulevat olemaan kaikista 
kansakunnista kootussa lopul-
lisessa lunastetussa perhees-
sä? Koska meillä ei ole nimilis-
taa eikä mitään merkkiä, josta 
tunnistaisimme nuo henkilöt, 
oma ymmärryksemme ei kan-
na pitemmälle.

Kieli ja kulttuuri vaikuttavat 
siihen, miten tulkitsemme 
Raamatun totuutta. 

Kreikan kieli ja kulttuuri ovat 
vaikuttaneet suureen osaan 
kristillisen seurakunnan teo-
logiaa.  Sen vuoksi jotkut 
teologit ovat ylifilosofisia 
kreikkalaisessa mielessä. Kun 
on haluttu harjoittaa pikku-
maisen tarkkaa teologiaa, on 
syntynyt käsityksiä, jotka filo-
sofiseen johtopäätökseensä 
vietyinä antavat ymmärtää, 
että Jumala on valinnut jo en-
nen maailman luomista juuri 
ne, jotka pelastuvat ja ne jotka 
eivät pelastu. 

Tämä puolestaan viittaa sii-
hen, että on ihmisiä, jotka 
jo ennen syntymäänsä ovat 
olleet vailla mahdollisuutta 
päästä osalliseksi iankaikki-
sesta elämästä. Tämänkaltai-
sessa Raamatun tulkinnassa 
on jotain joka järkyttää, vaikka 
emme kielläkään sitä, kuinka 
paljon Jumala suunnittelee 
etukäteen ja näkee edeltä 

päin, tai sitä että niin tahtoes-
saan Hän voisi toimia tälläkin 
tavalla.

Yhä useammat uskovat ovat 
alkaneet lukea Raamattua 
heprealaisten silmälasien läpi 
pyrkien elämään uskonelä-
määnsä sen mukaisesti. 

Heprealaisittain ajateltuna 
tunteminen ei ole vain tosi-
asioiden tuntemista vaan se 
on läheinen keskinäinen suh-
de. Jos Jumala tuntee meidät 
edeltä, siihen sisältyy keski-
näisen suhteen alkaminen, 
jossa Jumala on tavallaan kai-
paava kosiskelija. 

Raamattu opettaa, että Hän 
on ennalta määrännyt ne, 
jotka Hän on ennalta tunte-
nut (Room. 8:29). Heprea-
laisen ajattelun mukaan me 
siis muodostamme kuvan 
Jumalasta, joka rakentaa suh-
detta jonkun henkilön kanssa 
eräänlaisen kosiskelun kautta 
saadakseen vastakaikua tältä 
henkilöltä, jotta tämä henkilö 
voisi sitten muuttua Hänen 
Poikansa kuvan kaltaiseksi. 

Tämä tapahtuu ihmisen kan-
nalta katsottuna reaaliajas-
sa. Jumalalla on pettämätön 
suunnitelma kansanjoukkojen 
vetämiseksi luokseen, mutta 
yksilön henkilöllisyys paljas-
tuu yksi kerrallaan, kun Hän 

voittaa omakseen ne, joita 
Hän etsii. On oleva liittoperhe, 
mutta sen ihmiset kutsutaan 
tähän ryhmään sinä aikana, 
kun he ovat fyysisiä olentoja 
maan päällä, ei ennen kuin he 
ovat syntyneetkään.

Jumalan kutsu kaikuu kaut-
ta koko maailman. Psalmi 19 
sanoo, että luomakuntakin 
todistaa silmin nähtävällä ta-
valla Jumalan olemassaolosta. 
Sen lisäksi Jumalan kutsu kuu-
luu evankeliumin julistuksen 
kautta, ihmeiden ja merkkien 
kautta, vieläpä unien kautta ja 
ihmisen saaman suoran ilmoi-
tuksen kautta. 

Kutsu ei ole sama kuin valinta, 
mutta kutsun kautta monet 
kokevat sydämensä käänty-
vän Jumalan puoleen. Tätä 
Hän käyttää hyväkseen ilmoit-
taakseen enemmän Itsestään 
ja rakentaakseen pikkuhiljaa 
suhdetta niin kuin rakastaja 
piirittäessään rakastettuaan. 
Tämä on sitoutumisen alku, 
joka tuo mukanaan Halakhan 
(Jumalan yhteydessä vaelta-
misen) ensimmäisen aske-
leen.

Monet ovat kutsutut, ja kut-
sun tuloksena on Jumalan 
valinta siinä tapauksessa, että 
vastaus johtaa keskinäiseen 
kanssakäymiseen ja suhteen 
muodostumiseen, minkä seu-

rauksena ihminen saa omistaa 
täydellisenä Jumalan liiton lu-
pauksen. 

Jos ajattelemme heprea-
laisittain, emme voi tyytyä 
mihinkään, mikä saattaa vai-
kuttaa suurenmoiselta filo-
sofialta kreikkalaisten silmä-
lasien kautta nähtynä, mutta 
mikä ei rakenna välttämättä 
suhdetta miehen tai naisen ja 
heidän Mestarinsa välille.

Israelin historiasta löytyy ku-
vaus siitä, kuinka Jumala kut-
suu ja valitsee. Abraham, Iisak 
ja Jaakob astuivat liittoon ja 
sitten heimot kutsuttiin pois 
Egyptistä, jossa Jumalan yh-
teydessä vaellus alkoi. Tuo 
vaellus huipentuu sekä israe-
lilaisten kohdalla että pakana-
maailmasta kutsuun vastan-
neiden kohdalla iankaikkiseen 
elämään valitsemiseen.

Monet ovat kutsutut, mut-
ta harvat valitut. Jos kuulet 
Jumalan kutsun Hänen luo-
makuntansa todistuksen tai 
evankeliumin julistuksen 
kautta, Jumala kyllä käyttää 
orastavaa ja varovaista  us-
konilmaustasi niin että kutsu 
johtaa iankaikkiseen elämään 
valituksi tulemiseesi.

www.tishrei.org

Kuva: Markus Nurmesniemi
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Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

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

”Niinkuin sinun lähtösi päivinä 
Egyptin maasta minä annan 
hänen nähdä ihmeitä”. - Sen 
näkevät pakanakansat ja saa-
vat häpeän kaikesta väkevyy-
destänsä. He panevat käden 
suullensa, heidän korvansa 
menevät lumpeen. He nuole-
vat tomua kuin käärme, kuin 
maan matelijat. Vavisten he 
tulevat varustuksistansa, lä-
hestyvät väristen Herraa, mei-
dän Jumalaamme; he pelkää-
vät sinua” (Miika 7:15-17).

Kun Jumala vapautti Israelin 
kansan Egyptin orjuudesta 
Mooseksen päivinä, se ta-
pahtui kymmenen vitsauksen 
jälkeen, joilla Herra kuritti 

Egyptiä ja myös ylpeää faraota 
(2.Moos.5-14). Silloin Jumala 
teki ihmeitä Mooseksen kaut-
ta egyptiläisten keskuudessa 
(2.Moos.11:9). 

Nämä Egyptin ihmeet ja vit-
saukset tulevat toistumaan 
lopun ajassa, jolloin myös 
viimeinen suuri exodus ta-
pahtuu, niin ettei yhtään isra-
elilaista jää kansojen sekaan 
(Hes.39:28-29). 

Kun tutkimme Ilmestyskirjaa, 
sieltä löytyvät kaikki Egyptin 
vitsaukset lopun ajassa sellai-
senaan tai modernissa muo-
dossa. Yksi näistä vitsauksista 
on rutto eli paha kulkutauti.

Karjarutto Egyptissä

”Sitten Herra sanoi Moosek-
selle: ”Mene faraon tykö ja 
puhu hänelle: ’Näin sanoo 
Herra, hebrealaisten Jumala: 

Päästä minun kansani palve-
lemaan minua. Sillä jos kiel-
täydyt päästämästä heitä ja 
vielä pidätät heitä, niin katso, 
Herran käsi on lyövä sinun kar-
jaasi, joka on kedolla, hevosia, 
aaseja, kameleita, nautoja ja 
lampaita ylen ankaralla rutto-
taudilla (hepr. VT: dever = rut-
to, paha kulkutauti). 
Mutta Herra on tekevä ero-
tuksen israelilaisten karjan 
ja egyptiläisten karjan välillä, 
niin ettei mitään kuole siitä, 
mikä on israelilaisten omaa.’” 
Ja Herra asetti määrätyn ajan 
ja sanoi: ”Huomenna on Herra 
tekevä niin tässä maassa”. 
Ja seuraavana päivänä Herra 
teki niin, ja kaikki Egyptin karja 
kuoli; mutta israelilaisten kar-
jasta ei kuollut ainoatakaan. 
Ja kun farao lähetti tiedustele-
maan, niin katso, israelilaisten 
karjasta ei ollut kuollut aino-
atakaan. Mutta faraon sydän 
kovettui, eikä hän päästänyt 

kansaa” (2.Moos.9:1-7).

Viides vitsaus, jolla Herra löi 
egyptiläisiä, oli ankara rutto-
tauti karjassa. 
Karjarutto ja kaikki muutkin 
vitsaukset, joilla Jumala löi 
egyptiläisiä ja ylpeää faraota, 
kohdistui Egyptin epäjumalia 
vastaan ja faraota vastaan, 
joka oli Egyptin uskonnon 
mukaisesti auringonjumala 
Ra’an poika ja jumalolento 
(2.Moos.12:12). 
Israelilaiset olivat kuitenkin 
turvassa karjaruttovitsauksel-
ta, kuten muiltakin vitsauksil-
ta. 

Rutto surmasi 
Egyptin esikoiset

”Hän lähetti heitä vastaan vi-
hansa hehkun, kiivastuksen, 
vihastuksen ja ahdistuksen, 
parven pahoja enkeleitä. Hän 
raivasi tien vihallensa, ei sääs-

Dramatiikan tuntua auringonlaskun yhteydessä Hämeessä. Kuva: Markus Nurmesniemi

Koronaviruspandemia
Egyptin ruttovitsaus lopun ajassa



12

tänyt heidän sielujansa kuole-
masta, vaan antoi heidän hen-
kensä ruton (hepr. VT: dever 
= rutto, paha kulkutauti) val-
taan. Hän surmasi kaikki esi-
koiset Egyptistä, miehuuden 
ensimmäiset Haamin majois-
ta” (Ps.78:49-51).

Psalmien kirjassa kerrotaan 
kymmenennestä Egyptin vit-
sauksesta. Jumala surmasi 
vihansa hehkussa Egyptin 
esikoiset. Esikoisten surma 
toteutui vitsauksen kulkiessa 
Egyptin läpi, niin että kaik-
ki esikoiset, faraon esikoista 
myöten, kuolivat ankaraan 
ruttoon (2.Moos.12:29-30). 
Israelilaisten esikoiset säästyi-
vät (2.Moos.12:21-23).

Lopuksi Jumala vielä hukutti 
Faraon sotajoukot Kaislame-
reen (2.Moos.14). Se oli lo-
pullinen rangaistus ylpeälle 
faraolle ja Egyptille siitä, että 
olivat orjuuttaneet israelilaisia 
kovalla orjantyöllä 400 vuotta 
ja hukuttaneet poikalapsia Nii-
lin virtaan krokotiilien kitaan 
(2.Moos.1:13-22).

Rutto lopun ajassa – Jeshuan 
paluun merkki

”Ja kun kuulette sotien ja ka-

pinain melskettä, älkää pel-
jästykö. Sillä näitten täytyy 
ensin tapahtua, mutta loppu 
ei tule vielä heti.” Sitten hän 
sanoi heille: ”Kansa nousee 
kansaa vastaan ja valtakunta 
valtakuntaa vastaan, ja tulee 
suuria maanjäristyksiä, tu-
lee ruttoa (kreik. UT =loimoi 
= ruttoja; hepr. UT: dever = 
rutto, kulkutauti) ja nälänhä-
tää monin paikoin, ja taivaalla 
on oleva peljättäviä näkyjä ja 
suuria merkkejä (ja on oleva 
valtavia myrskyjä; aram.UT)” 
(Luuk.21:9-11).

Kun Jeshua puhui opetus-
lapsilleen aikakauden lopun 
merkeistä ja tulemuksensa 
merkeistä, Hän mainitsi mo-
nia asioita, jotka kertovat Hä-
nen paluunsa lähestymisestä 
(Mat.24; Mark.13; Luuk.21). 

Silloin on mm. eksytystä, 
luonnonmullistuksia, valta-
via myrskyjä, kapinoita (mel-
lakoita), sotauutisia, sotien 
melskettä aina maailmanso-
taan asti, uskosta luopumista, 
vainoa, vaikeita aikoja ja suuri 
ahdistus. 
Yksi Messiaan paluun lähesty-
misen merkki on rutto eli paha 
kulkutauti.

Ilmestyskirjan ruttovitsaus

”Taikka, jos minä lähettäisin 
ruton tähän maahan ja vuo-
dattaisin vihani sen ylitse ve-
renä, niin että hävittäisin siitä 
ihmiset ja eläimet, ja Nooa ja 
Daniel ja Job olisivat sen kes-
kellä, eivät he voisi - niin totta 
kuin minä elän, sanoo Herra, 
Herra - pelastaa poikaansa 
eikä tytärtänsä; vain itse he 
vanhurskaudellaan pelastaisi-
vat henkensä. 
Mutta näin sanoo Herra, Her-
ra: Mitä sitten, kun minä lähe-
tän Jerusalemin yli neljä kovaa 
tuomiotani: miekan, nälän, 
pahat petoeläimet ja ruton 
hävittämään siitä ihmiset ja 
eläimet!” (Hes.14:19-21).

”Ja kun Karitsa avasi neljännen 
sinetin, kuulin minä neljän-
nen olennon äänen sanovan: 
”Tule!” Ja minä näin, ja katso: 
hallava hevonen; ja sen seläs-
sä istuvan nimi oli Kuolema, ja 
Tuonela seurasi hänen muka-
naan, ja heidän valtaansa an-
nettiin neljäs osa maata, an-
nettiin valta tappaa miekalla 
ja nälällä ja rutolla (kreik. UT: 
thanato = kuolemalla; hepr. 
UT: dever = rutto) ja maan pe-
tojen kautta” (Ilm.6:7-8).

Hesekielin päivinä Jumala oli 
vihastunut israelilaisiin heidän 
syntiensä ja epäjumalanpalve-
luksensa tähden. 

Herra uhkasi kurittaa kan-
saansa neljällä kovalla tuo-
miolla: miekalla, nälällä, ru-
tolla ja maan pedoilla. Edes 
kolme vanhurskasta miestä, 
Nooa, Daniel ja Job, jos olisi-
vat kansan keskellä, eivät voi-
si pelastaa kansaa tuomiolta. 
Ainoastaan nämä kolme van-
hurskasta miestä pelastaisivat 
henkensä vanhurskaudellaan.

Kun Karitsa avaa Ilmestyskir-
jan neljännen sinetin, saman-
kaltaiset tuomiot vyöryvät 
lopun ajassa yli jumalattoman 
maailman: miekka, nälkä, rut-
to ja maan pedot. Nykymaa-
ilmassa metsän pedot, kuten 
leijonat, karhut ja pantterit, 
eivät ole kovinkaan suuri uhka 
ihmisille, mieluumminkin ih-
miset ovat uhka petoeläimille. 

Kyseessä ovat lopun ajan pe-
tovaltakunnat, joista mm. Da-
nielin kirjan 7. luku ja Ilmes-
tyskirjan 13. luku kertovat. 
Nämä neljä vitsausta, rutto eli 
paha kulkutauti mukaan luki-
en, saavat valtaansa neljän-
nen osan maata.

Dramatiikan tuntua auringonlaskun yhteydessä Hämeessä. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Aikoinaan Espanjantauti rie-
hui vuosina 1918–1920 maa-
ilmanlaajuisena pandemiana, 
jonka aiheutti harvinaisen tap-
pava influenssa A:n alatyyppi 
H1N1. Pandemian pahin vaihe 
kesti noin puolitoista vuotta. 

Kuolleiden määräksi arvioi-
daan noin 30 miljoonasta 100 
miljoonaan. Viime vuosikym-
meninä ovat mm. aasialainen, 
sikainfluenssa, lintuinfluenssa 
ja SARS olleet esillä. 

Vuoden 2019 lopussa Kiinan 
Wuhanista liikkeelle lähtenyt 
koronavirus on levinnyt maa-
ilmanlaajuiseksi pandemiaksi, 
jonka seurauksena Suomes-
sa, Euroopassa ja lähes koko 
maailmassa on ryhdytty poik-
keustoimiin ja otettu käyttöön 
poikkeuslakeja, joilla mm. ra-
joitetaan ihmisten liikkumista 
ja kokoontumista. 

Vanhusväestöä ja riskiryh-
mään kuuluvia ihmisiä on 
kehotettu olemaan kotonaan 
karanteenissa. Suomessakin 
otettiin käyttöön valmiuslaki, 
joka oli ensimmäinen kerta 
sotien jälkeen. 

Maailmalla miljoonat ihmiset 
ovat saaneet tartunnan ja sa-
dat tuhannet ovat kuolleet, 
varsinkin vanhusväestöstä ja 
perussairaista. Pelätään, että 

pandemia voi tuoda toisen ja 
jopa kolmannen korona-aal-
lon, joka pitkittää pandemian 
loppumista ja tuo lisää kuo-
lonuhreja.

Koronaviruspandemia on 
myös aiheuttanut sekasorron 
talouselämässä ja pelätään 
talouden taantumaa, konkurs-
seja ja työttömyyden kasvua 
ja valtioiden velkaantumisen 
kasvua. Monet ajattelevat, 
että maailman tilanne tulee 
muuttumaan koronapande-
mian jälkeen pysyvästi. 

Tilanne on epävarma, kukaan 
ei tietä tarkkaan, mitä tule-
vaisuus tuo tullessaan. Men-
nään kuin sumussa harhail-
len eteenpäin kun ei nähdä 
varmuudella tulevaisuuteen, 
kuten profeetta Sefanja on 
ennustanut Herran päivän ta-
pahtumien kohdatessa maa-
ilmaa lopun aikana (Sef.1:14-
18). 

Koronaviruspandemian ”rut-
to” on vasta Jumalan muis-
tutus ihmiskunnalle tehdä 
parannus synneistä ja kään-
tyä Jumalan puoleen ja an-
taa Hänelle kunnia. Ellei näin 
tapahdu, paljon pahempaa 
on tulossa, myös talouselä-
män alueella (Jes.13:9-13; 
Jaak.5:1-9).

Korona Sananlaskujen 
kirjassa

”Miehekäs mieli pitää sairaan-
kin pystyssä”, mutta kuka voi 
kantaa murtunutta mieltä” 
(Snl.18:14).

Hepreankielisessä Raama-
tussa ko. jae on seuraavasti: 
”Ruach-ish jeckalkel macha-
lehu ja veruach nekheah mi 
jisaenah”. Suomeksi: ”Hen-
gellinen mies sietää/kestää 
sairautensa ja kuka voi kantaa 
ahdistunutta mieltä”.

Sairaus sanan kohdalla ara-
meankielisessä Raamatussa 
(Targumissa) sairautensa sa-
nan kohdalla on ”koronansa”. 
Korona ei tarkoita aramealai-
sessa tekstissä kruunua, vaan 
sairautta, heikkoutta. Arame-
alaisessa Raamatussa ko. ja-
keen alkuosa kuuluu siis näin: 
”Hengellinen mies kestää ko-
ronansa (heikkoutensa, sai-
rautensa)…”. Korona (heikko-
us, sairaus) sana esiintyy myös 
uuden liiton arameankielisissä 
teksteissä (esim. Mat.8:17; 
Luuk.13:12).

”Maski ja karanteeni” 
Toorassa

”Joka sairastaa pitalia, hän 
käyköön rikkirevityissä vaat-
teissa, tukka hajallaan ja parta 

peitettynä (RK: kasvojen ala-
osa; hepr. UT: viikset) peitetty-
nä ja huutakoon: ’Saastainen, 
saastainen!’ Niin kauan kuin 
sairaus hänessä on, olkoon 
hän saastainen; saastaisena 
hän asukoon yksinänsä, hä-
nen asuinsijansa olkoon leirin 
ulkopuolella” (3.Moos.13:45-
46).

Koronaviruspandemian aika-
na viranomaiset ovat anta-
neet kautta maailman ohjeita 
ja määräyksiä, että sairastu-
neiden ja muidenkin on pidet-
tävä huolta siitä, että eivät tar-
tuta muita ihmisiä eivätkä itse 
saa tartuntaa. 

Suuret tapahtumat ja kokoon-
tumiset, kuten festarit, urhei-
lutapahtumat ja muut isot 
tilaisuudet ovat kiellettyjä tai 
rajoitettuja pandemian aika-
na. Ihmisten välillä pitää olla 
turvaväli ja maskien käyttöä 
kasvojen alaosassa suositel-
laan ja terveydenhoitohenki-
löstölle se on pakollinen. 

Tämä ei ole uutta, sillä Juma-
la antoi jo Mooseksen kautta 
vastaavat ohjeet spitaalitau-
din tartunnan ehkäisemiseksi. 
Spitaalitautisten piti asua eril-
lään ”karanteenissa” ja kasvo-
jen alaosa (viikset) peitettynä. 
Heidän tuli huutaa: ”saastai-
nen, saastainen”, että terveet 

Kuva: Markus Nurmesniemi
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ihmiset pysyisivät turvallisen 
matkan päässä heistä. 

Jumala on antanut hyvät oh-
jeet jo vuosituhansia sitten 
Israelin kansalle ja kun he 
ovat niitä noudattaneet, ovat 
he pysyneet muuta väestöä 
terveempinä. Siitä seurasi va-
litettavasti se, että taikauskoi-
nen väestö piti heitä ”noitina” 
ja vainosi heitä.

Israelilaiset säästyivät rutolta 
Karitsan veren suojassa

”Ja Mooses kutsui kaikki Israe-
lin vanhimmat ja sanoi heille: 
”Menkää ja ottakaa lammas 
kutakin perhekuntaanne koh-
ti ja teurastakaa pääsiäislam-
mas. Ja ottakaa isoppikimppu, 
kastakaa se vereen, joka on 
maljassa, ja sivelkää ovenpääl-
linen ja molemmat pihtipielet 
sillä verellä, joka on maljassa. 
Älköönkä kukaan menkö ulos 
talonsa ovesta ennen aamua. 
Sillä Herra kulkee rankaise-
massa egyptiläisiä; mutta kun 
Herra näkee veren ovenpäälli-
sessä ja molemmissa pihtipie-
lissä, menee hän sen oven ohi 
eikä salli tuhoojan tulla teidän 
taloihinne teitä vitsauksella 
lyömään” (2.Moos.12:21-23).

”Seuraavana päivänä hän näki 
Jeesuksen tulevan tykönsä ja 
sanoi: ”Katso, Jumalan Karit-
sa, joka ottaa pois maailman 
synnin!” (Joh.1:29).

”Ja he ovat voittaneet hänet 
Karitsan veren kautta ja todis-
tuksensa sanan kautta, eivät-
kä ole henkeänsä rakastaneet, 
vaan olleet alttiit kuolemaan 
asti” (Ilm.12:11).

”Mielevä näkee vaaran ja kät-
keytyy, mutta yksinkertaiset 
käyvät kohti ja saavat vahin-
gon” (Snl.22:3).

Kun ruttovitsaus surmasi 
Egyptin esikoiset, olivat isra-
elilaiset turvassa. Herra käski 
heitä pysymään sisällä majois-
saan (”karanteenissa”), kun 
ruttovitsaus kulki läpi Egyptin 
surmaten kaikki egyptiläisten 
esikoiset. Israelilaiset olivat 
sivelleet talojensa ovien oven-
päälliset ja pihtipielet teuras-
tetun pääsiäiskaritsan verellä 
ja niin tuhooja kulki verellä 
merkittyjen talojen ohi eikä 
rutto surmannut heitä.

Tämä on esikuvaa lopun ajalle. 
Koronaviruspandemian levi-

tessä niin Suomessa kuin maa-
ilmallakin, on kehotettu valtio-
vallan ja terveysviranomaisten 
toimesta välttämään kokoon-
tumisia ja pysymään sisällä 
(”karanteenissa”), etenkin 
ikääntyneiden ja riskiryhmään 
kuuluvien. 

Uskovilla ihmisillä on turvana 
Jumalan Karitsan Jeshua Mes-
siaan sovintoveri, jonka Hän 
vuodatti ristillä syntiemme 
sovitukseksi. Jeshuan veren 
voimalla uskovat voittavat vi-
holliset vallat ja voimat. 

On myös hyvä noudattaa vi-
ranomaisten määräyksiä ja 
välttää turhaa riskinottoa. 
Mielevä näkee vaaran ja kät-
keytyy. 

Jumala on uskovien turva
 
”Joka Korkeimman suojassa 
istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa 
yöpyy, se sanoo: ”Herra on mi-
nun turvani ja linnani, hän on 
minun Jumalani, johon minä 
turvaan”. Sillä hän päästää si-
nut linnustajan paulasta, tur-
miollisesta rutosta. Sulillansa 
hän sinua suojaa, ja sinä saat 
turvan hänen siipiensä alla; 
hänen uskollisuutensa on kilpi 

ja suojus. Et sinä pelkää yön 
kauhuja, et päivällä lentävää 
nuolta, et ruttoa, joka pimeäs-
sä kulkee, et kulkutautia, joka 
päiväsydännä häviötä tekee. 
Vaikka tuhat kaatuisi sinun si-
vultasi, kymmenen tuhatta oi-
kealta puoleltasi, ei se sinuun 
satu” (Ps.91:1-7).

Tärkein ohje ruttoa ja lopun 
ajan vitsauksia vastaan on: 
”Luota Kaikkivaltiaaseen Ju-
malaan”. Raamatun mukaan 
jopa meidän päämme hiukset-
kin on numeroitu (Mat.10:30; 
Luuk.12:7). Jos hius putoaa 
päästämme, emme välttämät-
tä edes huomaa sitä, mutta 
Jumala tietää senkin. 

Jumalan omalle ei tapahdu 
mitään Jumalan tietämättä ja 
sallimatta. Ollaan turvallisella 
mielellä, Jumalaan turvaten 
ja kätkeydytään Jeshuan so-
vintoveren suojaan ja nouda-
tetaan myös viranomaisten 
ohjeita. Kaikki päättyy lopulta 
hyvin Herran omille.

www.israel-apu.fi

Kuva: Markus Nurmesniemi
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Profeetallisia näkökulmia

Messiaan tulemuksen merkit - osa IX

*******
MESSIAANINEN RAUHAN 
KUNINGASKUNTA - II

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

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

Uskovien ihmeellinen 
ylösnousemusolotila

”Mutta nytpä Kristus on 
noussut kuolleista, esikoise-
na kuoloon nukkuneista. Sillä 
koska kuolema on tullut ihmi-
sen kautta, niin on myöskin 
kuolleitten ylösnousemus tul-
lut ihmisen kautta. Sillä niin-
kuin kaikki kuolevat Aadamis-
sa, niin myös kaikki tehdään 
eläviksi Kristuksessa, mutta jo-
kainen vuorollaan: esikoisena 
Kristus, sitten Kristuksen omat 
hänen tulemuksessaan; sitten 
tulee loppu, kun hän antaa 

valtakunnan Jumalan ja Isän 
haltuun, kukistettuaan kaiken 
hallituksen ja kaiken vallan ja 
voiman” (1.Kor.¬15:20-24).

”Ja monet maan tomussa 
makaavista heräjävät, toiset 
iankaikkiseen elämään, toiset 
häpeään ja iankaikkiseen kau-
histukseen” (Dan.12: ).

”Älkää ihmetelkö tätä, sillä 
hetki tulee, jolloin kaikki, jotka 
haudoissa ovat, kuulevat hä-
nen äänensä ja  tulevat esiin, 
ne, jotka ovat hyvää tehneet, 
elämän ylösnousemukseen, 
mutta ne, jotka ovat pahaa 
tehneet, tuomion ylösnou-
semukseen” (Joh.5:28-29).

”Mutta meillä on yhdyskun-
tamme taivaissa, ja sieltä me 
myös odotamme Herraa Jee-
susta Kristusta Vapahtajaksi, 
joka on muuttava meidän 
alennustilamme ruumiin kirk-
kautensa ruumiin kaltaisek-

si sillä voimallaan, jolla hän 
myös voi tehdä kaikki itsellen-
sä alamaiseksi” (Fil.3:20-21).

”Mutta joku ehkä kysyy: ’Millä 
tavoin kuolleet heräjävät, ja 
millaisessa ruumiissa he tule-
vat?’ Sinä mieletön, se, minkä 
kylvät, ei virkoa eloon, ellei 
se ensin kuole! Ja kun kylvät, 
et kylvä sitä vartta, joka on 
nouseva, vaan paljaan jyvän, 
nisun jyvän tai muun minkä 
tahansa. Mutta Jumala antaa 
sille varren, sellaisen kuin tah-
too, ja kullekin siemenelle sen 
varren.
Ei kaikki liha ole samaa lihaa, 
vaan toista on ihmisten, tois-
ta taas karjan liha, toista on 
lintujen liha, toista kalojen. 
Ja on taivaallisia ruumiita ja 
maallisia ruumiita; mutta toi-
nen on taivaallisten kirkkaus, 
toinen taas maallisten. Toinen 
on auringon kirkkaus ja toi-
nen kuun kirkkaus ja toinen 
tähtien kirkkaus, ja toinen 

tähti voittaa toisen kirkkau-
dessa. Niin on myös kuollei-
den ylösnousemus: kylvetään 
katoavaisuudessa, nousee 
katoamattomuudessa; kylve-
tään alhaisuudessa, nousee 
kirkkaudessa; kylvetään heik-
koudessa, nousee voimassa; 
kylvetään sielullinen ruumis, 
nousee hengellinen ruumis. 
Jos kerran on sielullinen ruu-
mis, niin on myös hengelli-
nen...Mutta tämän minä sa-
non, veljet, ettei liha ja veri 
voi periä Jumalan valtakuntaa, 
eikä katoavaisuus peri katoa-
mattomuutta. 
Katso, minä sanon teille sa-
laisuuden: emme kaikki kuo-
lemaan nuku, mutta kaikki 
me muutumme, yhtäkkiä, 
silmänräpäyksessä, viimei-
sen pasunan soidessa; sillä 
pasuna soi, ja kuolleet nou-
sevat katoamattomina, ja me 
muutumme. Sillä tämän ka-
toavaisen pitää pukeutuman 
katoamattomuuteen, ja tä-
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män kuolevaisen pitää pukeu-
tuman kuolemattomuuteen” 
(1.Kor.15:35-44, 50-53).

Tässä yhteydessä on syytä 
käsitellä vielä vähän tarkem-
min uskovien ihanaa ylös-
nousemusolotilaa, jossa he 
hallitsevat ns. tuhatvuotista 
messiaanista rauhan kunin-
gaskuntaa Messiaan kanssa. 

Raamatun mukaan kuolleiden 
ylösnousemus ei ole vain yksi 
kertakaikkinen tapahtuma vii-
meisen tuomion yhteydessä, 
niinkuin melko laajalti kristilli-
sissä piireissä opetetaan, sillä 
ylösnousemus jakaantuu vuo-
roihin. 

Ensinnäkin voidaan kuol-
leiden ylösnousemus jakaa 
kahteen osaan: elämän ylös-
nousemukseen eli ensimmäi-
seen ylösnousemukseen ja 
tuomion ylösnousemukseen 
(Ilm.20:1-6). 

Ensimmäinen ylösnousemus 
eli elämän ylösnousemus ta-
pahtuu ennen tuhatvuotista 
rauhan kuningaskuntaa ja 
tuomion ylösnousemus tu-
hatvuotisen rauhan kunin-
gaskunnan jälkeen olevan ns. 
viimeisen tuomion yhteydes-
sä, jolloin jumalattomat nou-
sevat kuolleista häpeään ja 
iankaikkiseen kauhistukseen 
(Ilm.20:1-15).

Toisaalta vanhurskasten ylös-
nousemus eli elämän ylös-
nousemus jakaantuu vuoroi-
hin. Esikoisena on Messias, 
joka nousi esikoisena kuoloon 
nukkuneiden joukosta. Tähän 
esikoisylösnousemukseen 
kuuluvat myös ne vanhan 
liiton pyhät, jotka Messias 
herätti kuolleista oman ylös-
nousemuksensa yhteydessä 
Jerusalemissa (Luuk.14:14; 
Mat.27:50-53). 

Se oli ”esikoislyhde eli hei-
lutuslyhde”, jonka ylimmäi-
nen pappi Jeshua Messias 
”heilutti” Isän edessä taivaan 
temppelissä (3.Moos.23:9-
14; Heb.9:11-28; selostettu 
tarkemmin tekijän kirjassa 
”Apostolinen seurakunta ja 

antikristuksen eksytys”).

Varsinainen ylösnousemuksen 
pääjoukko nousee kuolleista 
silloin, kun Messias saapuu tu-
lemuksessaan omiansa nouta-
maan, jolloin uskossa kuolleet 
nousevat ylös ensin ja uskossa 
elävät muutetaan silmänräpä-
yksessä kuoleman kaltaisen 
prosessin kautta ylösnou-
semusolotilaan ja temmataan 
yhdessä uskossa kuolleiden 
kanssa Herraa vastaan yläil-
moihin, ollaksemme aina Her-
ran kanssa.

Sitten tulee loppu. Tämä on 
yleensä käsitetty siten, että 
loppuerä vanhurskasten ylös-
nousemuksesta tapahtuu 
tuhatvuotisen Messiaan ku-
ningaskunnan jälkeen olevan 
viimeisen tuomion yhteydes-
sä. 

Tästä Raamattu ei opeta ko-
vin selkeästi, mutta yleensä 
ymmärretään niin, että tu-
hatvuotisen kuningaskunnan 
aikana uskoon tulleiden ylös-
nousemus, loppuerä elämän 
ylösnousemuksesta, tapah-

tuisi juuri viimeisen tuomion 
yhteydessä.
   
Kun Herra Jeshua saapuu, ta-
pahtuu uskossa kuolleiden 
ruumiiden ylösnousemus ja 
myös uskossa elävät muute-
taan silmänräpäyksessä ylös-
nousemusolotilaan. 

Paavalin maininta ”emme 
kaikki kuolemaan nuku”, ei 
tarkoita sitä, etteikö uskossa 
elävienkin täytyisi  kuolla,  sillä  
kaikkien ihmisten  on  kuoltava  
synnin  tähden (Room.5:12; 
Heb.9:27). 

Elossa olevien uskovien koh-
dalla Herran tulemuksessa 
kuoleman prosessi on kuiten-
kin niin nopea, silmänräpä-
yksellinen, ettei siinä ehditä 
hautajaisia pitämään eikä näi-
den uskovien ruumiita ehditä 
panna hautaan lepäämään 
eli nukkumaan, niinkuin Raa-
matun kaunis ilmaus uskossa 
kuolleen ruumiin haudassa-
olosta kuuluu (Joh.11:11-13; 
Jes.26:19). 
Herran tulemuksessa uskossa 
elävät kokevat silmänräpäyk-

sellisen kuoleman prosessin 
ja muutoksen ylösnousemus-
olotilaan. Kaikkien on kuiten-
kin täytettävä kuoleman laki, 
sillä liha ja veri ei peri taivas-
ten valtakuntaa. Sen on kuol-
tava, jotta lihan kapina ei tai-
vaallisessa olotilassa jatkuisi 
(Room.7:18-25).

Herran tulemuksessa usko-
vat saavat uuden ihmeellisen 
ylösnousemusruumiin, sa-
mankaltaisen kuin Jeshual-
lakin oli ylösnousemuksensa 
jälkeen. 

Tämä maallinen ruumis on 
ikäänkuin kuoleva nisunjyvä, 
josta uusi ylösnousemusruu-
mis nousee. Ylösnousemus-
ruumis on kuolematon ruu-
mis, katoamaton ruumis, 
voiman ruumis, hengellinen 
ruumis ja kirkkauden ruumis, 
jossa on eri kirkkauden tasoja, 
palvelustyömme ja uskollisuu-
temme mukaan maan päällä 
(Dan.12:2-3; Mat.13:43).

Taivaallisessa olotilassa me 
muutumme edelleen kirkkau-
desta kirkkauteen (2.Kor.3:18). 
Se on ruumis, jossa ei koskaan 
ole kipua eikä sairautta eikä 
muita kuolevaisen ruumiin va-
javaisuuksia (Ilm.21:4). 

Se on ruumis, joka ei ole riip-
puvainen maallisesta ruu-
asta, mutta voi nauttia siitä 
(Luuk.24:36-43). Se on ruu-
mis, jossa voimme siirtyä 
silmänräpäyksessä paikasta 
toiseen, ilmestyä vaikkapa lu-
kitussa huoneessa oleville ja 
kadota taas silmänräpäykses-
sä (Joh.20:19-29). 

Se on ruumis, joka on ikään-
kuin silta kahden maailman, 
näkyväisen materian maail-
man ja näkymättömän hen-
gen maailman välillä. Se on 
ylösnousemusolotila, jossa ei 
naida eikä mennä miehelle, 
vaan ollaan enkelien kaltaisia 
(Mat.22:23-32). 

Se on ruumis, jossa me tun-
nemme täydellisesti, niin-
kuin meidät itsemmekin 
täydellisesti tunnetaan, olo-
tilassa, joka on täydellistä 
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vanhurskautta, rauhaa, rak-
kautta ja iloa (1.Kor.13:1-13; 
Mat.25:21).

Ennalleen asetettu ihminen - 
Jumalan kuva

”Ja Jumala loi ihmisen omak-
si kuvaksensa, Jumalan ku-
vaksi hän hänet loi; mieheksi 
ja naiseksi hän loi heidät” 
(1.Moos.1:27 ).

”Eikä ainoastaan se, vaan 
myös me, joilla on Hengen  
esikoislahja, mekin huokaam-
me  sisimmässämme,  odot-
taen  lapseksiottamista,  mei-
dän  ruumiimme  lunastusta” 
(Room.¬8:23).

”Katsokaa, minkäkaltaisen 
rakkauden Isä on meille anta-
nut, että meitä kutsutaan Ju-
malan lapsiksi, joita me olem-
mekin. Sentähden ei maailma 
tunne meitä, sillä se ei tunne 
häntä. Rakkaani, nyt me olem-
me Jumalan lapsia, eikä ole 
vielä käynyt ilmi, mitä meistä 
tulee. Me tiedämme tulevam-
me hänen kaltaisikseen, kun 
hän ilmestyy, sillä me saamme 
nähdä hänet sellaisena, kuin 
hän on” (1.Joh.3:1-2).

Kun Jumala loi ihmisen alku-
paratiisiin, oli hän Jumalan 
kuva. On mitä ilmeisintä, että 
ennen syntiinlankeemusta 
ihminen oli ”hengellisessä” 
(kuolemattomassa) ruumiissa 
Messiaan kaltaisena ja saattoi 
käyttää hengellisen kirkkau-
den ruumiin ominaisuuksia 
hyväkseen. 

Kun ihminen lankesi syntiin 
alkuparatiisissa, hengellisen 
ruumiin kirkkaus katosi ja lan-
gennut ihminen jäi maallisen 
kuolevaisen ruumiin vangik-
si, eikä enää voinut käyttää 
langenneessa tilassaan kirk-
kauden ruumiin ominaisuuk-
sia hyväkseen (1.Moos.3:1-
24; Room.3:23; Ps.104: 1-2; 
2.Moos.34:29-35; Job 19:25-
27; Selostettu tarkemmin teki-
jän kirjassa ”Apostolinen seu-
rakunta”).

Kun Herra Jeshua lunasti ih-

miskunnan ristillä, silloin jo-
kaisen ihmisen henki, sielu ja 
ruumis lunastettiin alennusti-
lasta takaisin Jumalan yhtey-
teen. 

Jokainen ihminen, joka tekee 
parannuksen ja ottaa uskossa 
vastaan Jeshuan Herranaan, 
kokee syntien anteeksianta-
muksen ja lunastus astuu voi-
maan hänen henkensä ja sie-
lunsa kohdalla. 

Myös langenneen Adamin 
jälkeläisten ruumis on peri-
aatteessa lunastettu ristillä, 
mutta ruumiin lunastuksen 
toteutus odottaa toimeenpa-
noa. Siihen saakka me saam-
me odottaa ruumiin lunas-
tusta ja asua tässä kuoleman 
ruumiissa, jossa kuoleman 
ja sairauden voimat tekevät 
työtään ja lopulta ruumiim-
me joutuu ”matojen ruoaksi” 
(Room.7:24-25; 8:17-23). 

Kun Herra Jeshua saapuu, 
Hän ilmestymisessään muut-
taa meidän alennustilamme 
ruumiin kirkkautensa ruumiin 
kaltaiseksi voimallaan. Silloin 
myös uskovien ruumiin osalta 
lunastus toteutuu lopullisesti 
ja ihmisestä tulee jälleen Ju-
malan kuva, Messiaan kaltai-
nen ylösnousemusihminen, 
jossa henki, sielu ja ylösnou-
semusruumis on yhtenä tai-
vaallisena kokonaisuutena. 

Silloin langenneen ihmisen, 
Adamin suvun jäsenten, en-
nalleen asettaminen on suori-
tettu. Tuhatvuotinen messiaa-
ninen rauhan kuningaskunta 
on aikaa, jossa ennalleen ase-
tetut Adamin jälkeläiset saa-
vat ”harjoitella” palvelu- ja 
hallitustehtävissä ylösnou-
semusolotilassa tulevaa lopul-
lista uuden taivaan ja maan 
aikaa varten, jossa pyhät 
palvelevat ja hallitsevat tule-
vaa maailmaa iankaikkisesti 
Jumalan ja Messiaan kanssa 
(Ilm.22:1-5; 2.Piet.3:13)..

Israel Jumalan pappiskansa-
na paratiisivaltakunnassa

”Ja he rakentavat jälleen iki-

vanhat rauniot, kohottavat en-
nalleen esi-isien autiot paikat; 
ja he uudistavat rauniokau-
pungit, jotka ovat olleet autiot 
polvesta polveen. 
Vieraat ovat teidän laumojen-
ne paimenina, muukalaiset 
teidän peltomiehinänne ja 
puutarhureinanne. Mutta tei-
tä kutsutaan Herran papeiksi, 
sanotaan meidän Jumalamme 
palvelijoiksi; te saatte nauttia 
kansain rikkaudet ja periä hei-
dän kunniansa” (Jes.61:4-6).

”Näin sanoo Herra Sebaot: 
Vielä tulee kansoja, monien 
kaupunkien asukkaita, ja toi-
sen asukkaat menevät toiseen 
ja sanovat: ’Lähtekäämme, 
käykäämme etsimään Herran 
mielisuosiota, etsimään Her-
raa Sebaotia’. - ’Minäkin läh-
den.’ 
Ja monet kansat, väkevät 
pakanakansat, tulevat Jeru-
salemiin etsimään Herraa 
Sebaotia, etsimään Herran 
mielisuosiota. Näin sanoo 
Herra Sebaot: Niinä päivinä 
tarttuu kymmenen miestä kai-
kista pakanakansain kielistä, 
tarttuu Juudan miestä liepee-
seen sanoen: ’Me tahdomme 
käydä teidän kanssanne, sillä 
me olemme kuulleet, että Ju-
mala on teidän kanssanne’.” 
(Sak.8:20-23).

”Sana, jonka Jesaja, Aamok-
sen poika, näki Juudasta ja 
Jerusalemista. Aikojen lopus-
sa on Herran temppelin vuori 
seisova vahvana, ylimmäisenä 
vuorista, kukkuloista korkeim-
pana, ja kaikki pakanakansat 
virtaavat sinne. Monet kansat 
lähtevät liikkeelle sanoen: 
’Tulkaa, nouskaamme Herran 
vuorelle, Jaakobin Jumalan 
temppeliin, että hän opettaisi 
meille teitänsä ja me vaeltai-
simme hänen polkujansa, sillä 
Siionista lähtee laki (hepr. VT: 
Torah = opetus, oppi, laki), Je-
rusalemista Herran sana’. 
Ja hän tuomitsee pakanakan-
sojen kesken, säätää oikeutta 
monille kansoille. Niin he ta-
kovat miekkansa vantaiksi ja 
keihäänsä vesureiksi; kansa 
ei nosta miekkaa kansaa vas-
taan, eivätkä he enää opettele 

sotimaan” (Jes.2:1-4).

”Silloin minä muutan puhtaik-
si kansojen huulet, niin että 
he kaikki rukoilevat Herran 
nimeä, palvelevat häntä yksi-
mielisesti” (Sef.3:9).

”Niin Herra lohduttaa Siionin, 
lohduttaa kaikki sen rauniot, 
hän tekee sen erämaasta kuin 
Eedenin ja sen arosta kuin 
Herran puutarhan; siellä on 
oleva riemu ja ilo, kiitos ja ylis-
tysvirren ääni” (Jes.51:3).

”Minä iloitsen Jerusalemista 
ja riemuitsen kansastani; eikä 
siellä enää kuulla itkun ääntä 
eikä valituksen ääntä. Ei siellä 
enää ole lasta, joka eläisi vain 
muutaman päivän, ei vanhus-
ta, joka ei täyttäisi päiviensä 
määrää; sillä nuorin kuolee 
satavuotiaana, ja vasta sata-
vuotiaana synnintekijä joutuu 
kiroukseen.
He rakentavat taloja ja asuvat 
niissä, he istuttavat viinitar-
hoja ja syövät niiden hedel-
mät; he eivät rakenna muit-
ten asua, eivät istuta muitten 
syödä; sillä niinkuin puitten 
päivät ovat, niin ovat elinpäi-
vät minun kansassani. Minun 
valittuni kuluttavat itse kät-
tensä työn. He eivät tee työtä 
turhaan eivätkä lapsia synnytä 
äkkikuoleman omiksi, sillä he 
ovat Herran siunattujen sie-
men, ja heidän vesansa ovat 
heidän tykönänsä.
Ennenkuin he huutavat, minä 
vastaan, heidän vielä puhues-
saan minä kuulen. Susi ja lam-
mas käyvät yhdessä laitumel-
la, ja leijona syö rehua niinkuin 
raavas, ja käärmeen ruokana 
on maan tomu; ei missään mi-
nun pyhällä vuorellani tehdä 
pahaa eikä vahinkoa, sanoo 
Herra” (Jes.65:19-25).

”Ja kalastajia seisoo sen ran-
nalla. Een-Gedistä Een-Eg-
laimiin asti se on oleva yhtä 
verkkoapajaa. Siinä on kaiken-
laisia kaloja, aivan kuin suuren 
meren kaloja, hyvin paljon...
Mutta virran varrella, sen 
molemmilla rannoilla, kasvaa 
kaikkinaisia hedelmäpuita. 
Niistä eivät lakastu lehdet 
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eivätkä lopu hedelmät: joka 
kuukausi ne kantavat tuoreet 
hedelmät, sillä niitten vedet 
juoksevat pyhäköstä, ja niitten 
hedelmät ovat ravitsevaiset ja 
niitten lehdet parantavaiset” 
(Hes.47:10, 12).

Maapallolla on mahdollisesti 
ollut jo kaksi paratiisivaltakun-
taa tai ainakin vähintään yksi 
(Hes.2¬8:13-19; 1.Moos.2:8-
15). 

Messiaan valtakunta tulee 
olemaan myös paratiisivalta-
kunnan aikaa (toinen tai mah-
dollisesti jo kolmas paratiisi 
maapallolla). 

Nooan päivinä maapalloa ym-
päröivä ilmakehän sumumeri 
satoi alas maahan vedenpai-
sumuksessa (1.Moos.1:6-8; 
1.Moos.7:1-13). Lopun ajan 
synnytystuskissa osa maapal-
lon vesistä nousee maapalloa 
suojaavaksi sumumereksi, niin 
että maapallon ilmasto ja olo-
tila asetetaan ennalleen pa-
ratiisiksi (Ilm.8:8-9; Jes.4:1-6; 
Ap.t.3:19-21). 

Auringonvalo ei polta, mut-
ta ilmasto ja olosuhteet ovat 
ihanteellisen paratiisimaiset 
kautta maapallon. Paratiisio-
lotila maapallolla tuo tulles-
saan monia siunauksia. ’

Kasvillisuus tulee olemaan 
hyvin rehevää kautta maa-
pallon eikä kenelläkään ole 
vähäisintäkään puutetta ruo-
asta (Jooel.2:23-27). Ihmiset 
palaavat pääsääntöisesti ta-
kaisin alkuperäiseen kasvisra-
vintoon ja myös kalaruuat tu-
levat olemaan käytössä, kuten 
Hesekielin näyssä kerrotaan 
(1.Moos.1:29). 

Eläinkunta on Jumalan Hen-
gen vaikutuksesta niin kesyyn-
tynyttä, että leijonat, karhut ja 
muut petoeläimet ovat kesyjä 
kuin kotieläimet ja kaikkien 
petoeläintenkin ravintona on 
alkuperäinen kasvisravinto 
(1.Moos.1:30; toiset käsittä-
vät eläinten ruohon syönnin 
vertauskuvalliseksi).
 
Ihmisten ikä tulee olemaan 
paratiisivaltakunnassa satoja 

vuosia (kukaan ei tule rikko-
maan 1000 vuoden ikää) kuten 
Adamin päivinä (Jes.65:20-22; 
1.Moos.5). 

Tämä johtuu ainakin kolmesta 
seikasta. Ensinnäkin maapal-
lon kiertorata on ilmeisesti 
hiukan lähempänä aurinkoa, 
jolloin vuodet ovat hiukan ly-
hempiä.
Toiseksi, maapallolla paratii-
siolosuhteet ovat terveelliset, 
joka edistää pitkäikäisyyttä ja 
kolmanneksi, Jumalan siuna-
us myös omalta osaltaan lisää 
ihmisen ikää, niin että kukaan 
ei kuole nuorena eikä kesken 
elinvuosiensa.

Lopun ajan tuomioiden keskel-
lä suurkaupungit, maailman 
synninpesät, ovat tuhoutu-
neet perusteellisesti ja paratii-
sivaltakunnassa asutus tulee 
olemaan enemmän maaseu-
tumaista, niin että kukin saa 
istua oman viinipuunsa ja vii-
kunapuunsa alla (Ilm.16:19; 
Sef.3:6; Miika.4:4; Sak.3:10).

Jerusalemin temppelin kyn-

nyksen alta virtaa kaksoisvir-
ta, toinen haara Välimereen 
(Länsimereen) ja toinen haara 
Suolamereen (Idänmereen), 
jolloin sen kalakanta virkoaa 
ja se on oleva yhtä verkkoapa-
jaa (Hes.47:1-12; Sak.14:8-11; 
Jooel.3:18).

Kansojen rikkaudent virtaa-
vat Jerusalemiin ja Israel saa 
nauttia kansojen rikkaudet 
(Jes.60). Se on oleva ihanuu-
den ja siunauksen aikaa Is-
raelissa ja koko maapallolla. 
Maailman armeijat lakkaute-
taan eivätkä ihmiset opettele 
sotimaan, sillä tuhatvuotinen 
messiaaninen kuningaskunta 
on rauhan valtakunta, Rau-
hanruhtinas Jeshua Messiaan 
hallitessa ylösnousseiden py-
hiensä kanssa.

Erityisen siunauksen kohteena 
tulee olemaan Jumalan omai-
suuskansa Israel, joka toimii 
alkuperäisen kutsumuksensa 
mukaisesti pappiskansana, 
vieden evankeliumin ilosano-
maa kaikkien kansojen kes-
kuuteen (2.Moos.19:6). 
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Kansat virtaavat Jerusale-
miin, maailman korkeimmalle 
vuorelle, kuulemaan Herran 
Sanan opetusta. Uskoon tul-
lut Israelin kansan jäännös ja 
heidän jälkeläisensä julista-
vat evankeliumin ilosanomaa 
kaikkien kansojen keskuudes-
sa. 

Silloin voidaan puhua kristi-
tyistä kansoista sanan todelli-
sessa merkityksessä, sillä niin 
laajat joukot tulevat vastaan-
ottamaan pelastuksen sano-
man. 

Jotkut piirit tulkitsevat Raa-
matun ennustuksia esim. 
Jesajan kirjasta ja muualtakin, 
sanoen, että ne eivät tarkoita 
mitään tuhatvuotista paratii-
sivaltakuntaa, vaan kuuluvat 
vasta uuden taivaan ja maan 
aikakauteen. 

Nämä piirit yleensä myös kiel-
tävät koko tuhatvuotisen rau-
hanvaltakunnan kirjaimellisen 
olemassaolon ja selittävät 
esim. Ilm.20 olevan vertaus-
kuvallisen, ei kirjaimellisen. 

Totta onkin, että esim. Jes.65 
ennustukset kuuluvat lopul-
lisesti uuden taivaan ja maan 
aikakauteen, 
sillä se on siellä selvästi sanot-
tu (Jes.65:17). 

Kuitenkin on niin, että Jes.65 
ennustukset eivät voi tarkoit-
taa pelkästään vain uuden tai-
vaan ja maan aikakautta, sillä 
uudessa taivaassa ja maassa 
ei ole enää kuolemaa eikä syn-
tiä (Jes.25:8; Ilm.20:11-21:8; 
2.Piet.3:13). 

Jesajan ennustuksen mukaan 
on kuitenkin niin, että tuossa 
paratiisimaisessa valtakun-
nassa nuorin kuolee satavuo-
tiaana ja vasta satavuotiaana 
synnintekijä joutuu kirouk-
seen (Jes.65:20).

Joten Jesajan ennustuksen 
täytyy toteutua esitäyttymyk-
senä tuhatvuotisessa messi-
aanisessa rauhan kuningas-
kunnassa jo ennen lopullista 
toteutumista uuden taivaan ja 
maan aikakaudessa, jolloin ei 
enää ole kuolemaa eikä syn-
tiä.

Profeetta Jesajan ennustuk-
sen on siis pakko sisältää myös 
kuvaus tuhatvuotisesta para-
tiisivaltakunnasta ennen uu-
den taivaan ja maan aikakaut-
ta, jolloin ihmiset vielä ovat 
kuolevaisessa ruumiissa maan 
päällä (lopun ajan tuomioissa 
henkiin jäänyt jäännös ja hei-
dän jälkeläisensä), vaikka elä-
vätkin korkeaan ikään.

Rauhanvaltakunnassa ihmi-
set ovat lankeavaisessa lihan 
ruumiissa ja tarvitsevat evan-
keliumin ilosanomaa pelastu-
akseen, vaikka synti ei olekaan 
vallan päällä niinkuin nykyään. 

Vaikka saatana on sidottu eikä 
voi yllyttää ihmisiä kapinaan, 
ihmisen omat lihan himot 
edelleen pyrkivät houkutta-
maan syntiin ja pelastusta tar-
vitaan myös rauhan kuningas-
kunnan ajassa, jolloin valtaisat 
joukot kääntyvätkin uskoon ja 
evankeliumi ja vanhurskau-
den tuntemus saavuttaa kan-
sat (Jaak.1:12-15; Mat.24:14; 
Jes.11:9; Sef.3:9, 12-17). 

Samat piirit, jotka eivät hy-
väksy kirjaimellista tulkintaa 
tuhatvuotisesta rauhan ku-
ningaskunnasta, eivät yleensä 
myöskään hyväksy sitä, että Is-
raelilla tulee olemaan mitään 
erikoisasemaa tulevaisuudes-
sa. 

Heidän väärän tulkintansa 
mukaan, kun Israel hylkäsi 
Messiaansa, Jumala hylkäsi 
Israelin ja Israel on vain kansa 
kansojen joukossa ja pelastuu 
kuten muutkin kansat yksilöit-
täin 
(Jer.31:35-37; Room.11:1-2). 

Tämän tulkinnan mukaan seu-
rakunta tai kirkko on perinyt 
Israelin aseman uudessa lii-
tossa. 
Näille väärin Raamattua tul-
kitseville korvausteologisen 
suuntauksen edustajille on 
sanottava, että jos lukuisat 
ennustukset israelilaisten ha-
jottamisesta kansojen sekaan 
ja kokoamisesta omaan maa-
hansa kansojen seasta päivien 
lopulla ovat toteutuneet kir-
jaimellisesti maallisen Israelin 
kohdalla, niin myös ennustuk-
set Israelin hengellisestä uu-
distumisesta ja pelastuksesta 
pappiskansaksi toteutuvat kir-
jaimellisesti maallisen Israelin 
jäännöksen kohdalla, eikä kir-
kon kohdalla, kuten valheelli-
nen antisemitistinen korvaus-
teologia opettaa (Hes.36-37). 

Jumalan sanan ilmoitukset to-
teutuvat kirjaimellisesti Israe-
lin kohdalla ja myös Jumalan 
seurakunnan kohdalla. 

Kannattaa uskollisesti seurata 
Jeshua Messiasta, niin saam-
me olla osallisena tulevassa 
messiaanisessa tuhatvuoti-
sessa kuningaskunnassa ja sen 
jälkeen tulevassa iankaikkises-
sa Jumalan kuningaskunnassa 
uudessa taivaassa ja uudessa 
maassa (Ilm.20-22).
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