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”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

Tässä numerossa
Pääkirjoitus: ”Mene ja tee sinä samoin” ............................................................................................... s. 2
Julia Blum: Ikään kuin kätkien kasvonsa ............................................................................................. s. 3-8
Tri John Garr: Kristillinen hedelmä, juutalainen juuri ...................................................................... s. 9-12
Tri John Garr: Messiaan oma ................................................................................................................ s. 13-14
Keijo Lindeman: Herran päivä - ihmiset harhailevat sumussa ......................................................... s. 15-17
Profeetallisia näkökulmia: Messiaan tulemuksen merkit- osa X ...................................................... s. 18-22

**********

***Yovel***
14. numero / joulukuu 2020



Pääkirjoitus
”Mene ja tee sinä samoin”

**********

2

Lainoppinut nousee ja tahtoo kiusata Ju-
malaa, Herraa Jeshuaa Messiasta. Jeshua 
tietää miehen motiivit, mutta on armahta-
va ja rakastava. Mies ei tiedä, kenen kanssa 
hän keskustelee. Hän kirjaimellisesti nousee 
seisomaan, joka on uhmaamisen merkki, pe-
rusasetelman ollessa se, että rabbin oppilaat 
istuvat kuuntelemassa.

Jeshua vastaa miehen kysymykseen mitä 
tulee tehdä ikuisen elämän periäkseen, 
että hänen tulee rakastaa Herraa Jumalaa 
kaikesta sydämestä, sielusta ja voimasta ja 
rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Otta-
essaan nämä kaksi suurinta ja kaikki käskyt 
yhteen niputtavaa käskyä puheeksi Jeesus 
vahvisti juutalaisen valtavirran ajattelua. 
Nämä kaksi suurinta käskyä tiivistää koko 
lain: sen, miten ilmaista rakkautta Jumalaa 
kohtaan ja miten ilmaista rakkautta toista ih-
mistä, Jumalan kuvaksi luotua, kohtaan.
Mutta lain tuntija tahtoi näyttää olevansa 
vanhurskas ja kysyi Jeesukselta: Kuka sitten 
on minun lähimmäiseni? ”. Ehkä mies ajatteli 
itsekseen että vain juutalaiset ovat hänen lä-
himmäisiään.

Tästä kysymyksestä saa alkunsa yksi maail-
man tunnetuimmista tarinoista ja vertausku-
vista eli Laupias samarialainen.

Eräs mies on lähtenyt pyhästä kaupungis-
ta Jerusalemista, joka symboloi Jumalan 
läsnäoloa, tietä alas kohti Jerikoa. Jeriko, 
jolla oli synnin stigma ja paha maine. Je-
rusalemin ja Jerikon välinen tie oli erityi-
sen paha¬maineinen vaarallisuutensa ja 
vaikea¬kulkuisuutensa vuoksi. Se oli kivik-
koinen ja kuuma ja sitä kutsuttiin ”veritieksi” 
koska maantierosvojen vuoksi siellä vuoti 
usein veri. Tämä matkalainen riisuttiin tuolla 
tiellä aivan kaikesta. Hänet piestiin verille, 
vaatteet vietiin, omaisuus vietiin, identiteet-
ti revittiin hajalle, vain kuolema odotti enää 
miestä. Vihollinen on tullut ainoastaan va-
rastamaan, tuhoamaan ja tappamaan.
Tiellä kulkeneiden papin ja leeviläisen ker-
rotaan kulkeneen Jerusalemista ja samalla 
temppelistä poispäin, kohti Jerikoa, ja näin 
ollen he olisivat sillä erää jo hoitaneet teh-
tävänsä temppelissä. Se että he kulkevat 
maassa makaavan ohi, kuvaa heidän laki-

henkisyyttään voimakkaasti.  He käyttävät 
lain kirjainta tekosyynä välttää lähimmäisen 
auttamisen: veriseen ruumiiseen ei saanut 
koskea. Näin siis itse lain henki jää täyttä-
mättä. 

Kuumalla, julmalla Jerikon tiellä ei lähimmäi-
senrakkautta nähdä. Sen sijaan lakia nou-
datetaan kirjaimellisesti. Onko se tekosyy, 
pelkuruutta, tekopyhyyttä, ylpeyttä vai aitoa 
lain noudattamisen halua? Ristiriita on kui-
tenkin kouriintuntuva tässä. Jumalan leevi-
läisille antamat tehtävät olivat vuosisatojen 
saatossa tulleet ulkokohtaisiksi rituaaleiksi. 
Ne eivät kantaneet enää muistuttaen Ju-
malan armosta ja hyvyydestä inhimillisessä 
ihmisen mielessä. Mutta Jeshuaan uskova 
tietää, että vain Henki voi tehdä eläväksi.
Ja tässä tullaan kertomuksen shokeeraavaan 
kohtaan. Tässä kohtaa juutalaisen lainoppi-
neen ajatusmaailmaa todella ravistellaan.
Yleensä juutalaiset ja samarialaiset vihasivat 
ja halveksivat toisiaan. Samarialaiset olivat 
juutalaisten silmissä sekarotukansaa, jotka 
olivat asuttaneet heidän isiensä maat. 

Mutta tämä samarialainen pysähtyi autta-
maan loukkaantunutta juutalaista. Jeshua 
kertoi tämän vertauksen vastatakseen kysy-
mykseen, kuka on lähimmäinen, jota jo lain-
kin mukaan tulisi rakastaa.  Samarialaisen 
esittäminen myönteisessä valossa oli tarkoi-
tettukin järkytykseksi Jeesuksen kuulijoille. 
Vastaavasti myös samarialaiset vihasivat 
juutalaisia. 
Mutta samarialainen toimii pyyteettömänä 
hyväntekijänä.  
Sen lisäksi että samarialainen suorittaisi vain 
ensiavun ja jatkaisi matkaa, hän täyttää ra-
kastamisen tunnusmerkit lähimmäistä koh-
taan viimeistä piirtoa myöten: hän nostaa 
erään miehen juhtansa selkään. 
Samarialaismies kirjaimellisesti nostaa mie-
hen, tämän maassa makaavan haavoitetun 
lampaan, juhtansa selkään, vie hänet ma-
jataloon ja hoitaa häntä siellä. Lisäksi, jos 
ajattelemme tilannetta omalle kohdallemme 
niin kuinka moni olisi vielä senkin jälkeen 
jäänyt omatoimisesti hoivaamaan miestä, 
vieläpä yön yli, vaikka oli vienyt tämän jo 
majataloon toisten hoivattavaksi, toisten 
vastuulle?

Eikä tässäkään vielä kaikki.
Samarialainen oli pysähtynyt, uhrannut ai-
kaansa, kallista omaisuuttaan, muuttanut 
matkasuunnitelmaansa ja kuskannut mie-
hen majataloon, maksanut tämän olemisen 
siellä ja vielä lupasi maksaa ylimenevät kulut 
palatessaan.
Kuinka moni meistä menisi ja tekisi samoin? 
Varsinkin vihamiehelleen? Tai henkilölle, 
joka kuuluu ihmisryhmään, tai kansaan, joi-
ta kohtaan meillä on kenties ennakkoluuloja 
joista emme ole edes itse tietoisia, ennen 
kuin me joudumme vastaavanlaiseen tilan-
teeseen, jossa meidät laitetaan valinnan pai-
kalle?

Samalla Jeshuan kehotus osuu meidän 
omaan sydämeen. Se ohjaa meitä ristin juu-
relle, armon lähteelle, Jeshuan tykö pyytä-
mään Herralta armahdusta omasta kovuu-
destamme ja välinpitämättömyydestämme, 
johon on liian helppo sortua langenneen 
maailman kuohuissa. 
Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene ja tee sinä 
samoin”. (Luuk. 10: 37)

Siunauksin,
Markus Nurmesniemi, päätoimittaja



Ikään kuin kätkien 

kasvonsa

Kirjoittanut: Julia Blum

Emmauksen tie -
loppu vai alku?

”Samana päivänä oli kaksi 
opetuslasta matkalla Emma-
us-nimiseen kylään, joka oli 
kuudenkymmenen stadion-
mitan päässä Jerusalemista” 
(Luuk. 24:13).

Yksi ihmeellisimmistä kerto-
muksista koko Raamatussa al-
kaa sanoilla samana päivänä. 
Muistattehan tämän kauniin 
kertomuksen kahdesta ope-
tuslapsesta Luukkaan evanke-
liumin viimeisessä luvussa? 

Kuinka viikon ensimmäisenä 
päivänä, tuona samana us-
komattomana sunnuntaina – 
Jom Rishon – joka oli alkanut 
kuvauksella naisten yllättäväs-

tä löydöstä: Jeesuksen hauta 
oli tyhjä – mitä kukaan ei oi-
kein uskonut – tuona sama-
na päivänä, illansuussa, kaksi 
heistä oli matkalla Emmaus-
nimiseen kylään (hepreaksi 
Ammaus), joka oli noin 12 km 
päässä Jerusalemista.

Ensi silmäyksellä sanat ”sama-
na päivänä” näyttävät pelkältä 
tekniseltä kuvaukselta, jotka 
kertovat meille ajankohdan, 
jolloin nuo kaksi olivat matkal-
la Emmaukseen. Mutta noihin 
jokapäiväisiin sanoihin sisäl-
tyy paljon tuskaa ja epätoivoa, 
niin tuttua monelle meistä. 
Useimmat meistä tunnemme 
tämän kivun, tuon saman päi-
vän kivun ja tuskan. 

Monet meistä ovat eläneet 
tuon saman päivän ja ko-
keneet mitä tarkoittaa, kun 
olemme aivan voimiemme 

äärirajoilla, kun tuntuu siltä, 
että suuri ja lopullisuudes-
saan pelottava piste päättää 
elämämme kuin loppuun kir-
joitetun lauseen; kun tuntuu 
siltä, että kaikki on todellakin 
lopussa – ei ole tulevaisuutta 
eikä toivoa, kaikki on lopussa!

Vain kaksi päivää aikaisemmin 
Jeesuksen ymmällään olevat 
ja pelokkaat talmidim (ope-
tuslapset)  seisoivat ristin ym-
pärillä. Sanattomina, kauhun 
ja epäuskon mykistäminä he 
katselivat Rabbinsa kuolon-
kamppailua.

Miltä heistä on mahtanut 
tuntua, kun he kuulivat Rab-
binsa kuiskaavan ristiltä tus-
kin kuuluvalla äänellä: ”Se on 
täytetty” ( Joh. 19:30; engl. 
”It is finished”, joka voidaan 
ymmärtää: Se on loppu).  Mei-
dän on nyt helppo ymmärtää 

näiden sanojen uskomatto-
man ihana merkitys, koska me 
tiedämme, että ne viittasivat 
vain Hänen veriseen uhriinsa, 
joka oli nyt pantu täytäntöön, 
saatettu täydellisesti päätök-
seensä, eli loppuun viety, täy-
tetty Hänen kuolemassaan. 
Me tiedämme, että nuo sa-
nat eivät merkinneet loppua, 
vaan päinvastoin alkua, uuden 
aikakauden alkua. 

Meille noiden sanojen merki-
tys on nyt aivan toinen kuin 
silloin tuossa hirveässä het-
kessä Hänen opetuslapsilleen, 
jotka katselivat epätoivoisina 
Hänen kauheaa tuskaansa ja 
kuulivat nämä Rabbinsa vii-
meisenä ennen kuolemaansa 
lausumat sanat. 

Heille nuo sanat merkitsivät 
loppua, toivomme on mennyt, 
kaikki on lopussa! 
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He olivat ehkä toivoneet ih-
mettä ja uskoneet ihmeeseen 
viimeiseen asti. Eivätkä vain 
Häntä pilkkaavat ihmiset, 
vaan vielä enemmän Hänen 
opetuslapsensa olivat odot-
taneet Hänen astuvan alas 
ristiltä, vapauttavan itsensä 
ja koko Israelin ja todistanut 
siten olevansa Jumalan Poika. 
Sitä he olivat odottaneet, ja 
siihen he olivat uskoneet vii-
meiseen hetkeen asti. 

Mutta heidän toiveensa ei to-
teutunut ja itse Mestarikin sa-
noi vielä, että kaikki on lopus-
sa. Järkyttyneinä he katsoivat 
toisiinsa: Kuulitteko mitä Hän 
sanoi? Hän sanoi sen itse. Ne 
olivat Hänen viimeiset sanan-
sa: se on loppu! Kaikki mitä 
toivoimme, kaikki  mihin us-
koimme - kaikki on lopussa! 

Ei ole enää mitä toivoa, ei ole 
mitä odottaa. Rabbimme ja 
Opettajamme vietiin meiltä 
ja naulittiin ristille. Hän kuoli 
hirvittävän, raa´an ja nöyryyt-
tävän kuoleman roomalaisella 
ristillä ja nyt Hän itse varmisti 
ennen kuolemaansa, ettem-
me elättelisi mitään turhia toi-
veita: kaikki on lopussa!

Sydäntäni särkee, kun yritän 
kuvitella, miltä näistä kahdes-
ta on tuntunut, kun he lähtivät 
Jerusalemista kohti Emmaus-
ta. Raamattu ei kerro, miksi he 
menivät Emmaukseen, ehkä 
toinen heistä, tai molemmat, 
olivat syntyneet siellä ja heil-
lä oli siellä perhe. Mutta tämä 
matka ei ollut vain kotimatka. 
Kyse on teologisesta tote-
amuksesta: kaikki on lopussa, 
loppuun saatettu! 

Me palaamme entiseen elä-
määmme. Palaamme kotiin, 

koska se, mitä toivoimme kol-
men kuluneen vuoden aikana, 
se mihin uskoimme ja minkä 
tähden jätimme entisen elä-
mämme, ei ollut kestävää. Se 
on nyt loppu! 

Ei tapahtunut mitään ihmet-
tä, vaan Hän, jota luulimme 
Vapahtajaksi, kuoli. Ystävät, 
olkaamme rehellisiä, se on 
nyt ohi. Älkäämme siis enää 
rakentako elämäämme tyhji-
en odotusten varaan. Hän ei 
ollut, mitä luulimme Hänen 
olevan. Hän on nyt poissa, ja 
meidän kohtalomme on entis-
täkin epätoivoisempi. Me pa-
laamme entiseen.

Niin he ovat palaamassa en-
tiseen, sinne missä he olivat 
ennen kuin he kohtasivat Hä-
net. Takaisin sinne, minkä he 
olivat jättäneet taakseen, kun 
he lähtivät seuraamaan Hän-
tä. Näytti melkein siltä, että 
oli yhdentekevää, minne he 
olivat menossa. 

Kolmen vuoden ajan he olivat 
luulleet ja heistä oli tuntunut, 
että Jumalan kasvot loistivat 
heille, mutta nyt Jumala oli 
kätkenyt kasvonsa, ja täydelli-
nen pimeys oli vallannut hei-
dän sielunsa. Loppu! Heillä ei 
ole täällä enää mitään – on 
aika lähteä laskeutumaan Je-
rusalemista, alaspäin.

Alas Jerusalemista

Tiedätte varmaan, mikä sym-
boliikka ja merkitys näihin sa-
noihin liittyy heprean kieles-
sä. Heprean kielellä ´mennä 
Jerusalemiin´ tarkoittaa aina 
ylöspäin menemistä, laalot, 
kun taas lähteä Jerusalemista 
tarkoittaa aina alas menemis-
tä, laredet. Näiden verbien 

käytölle on myös topografi-
nen selityksensä. Jerusalem 
on ”vuorella oleva kaupunki”, 
joten kun menemme Jerusale-
miin, nousemme tosiaan ylös 
mäkeä, ylöspäin. Mutta var-
maa on, että mennä ”ylös” ja 
”alas” ovat paljon enemmän 
kuin maaston mukaista kuva-
usta. 

Nämä kaksi matkamiestä me-
nevät alas Jerusalemista, kos-
ka he ovat masentuneita ja 
ymmällään, pettyneitä ja kat-
keria. Heiltä on kadonnut toi-
vo ja he ovat epätoivoissaan, 
sillä he menevät todellakin 
alaspäin.

Miten voisimmekaan ymmär-
tää heidän tuntemansa tus-
kan ja pettymyksen. Heidän 
toivonsa ei syttynyt eilen, eikä 
edes kolme vuotta sitten. Niin 
kuin kaikki israelilaiset hekin 
varttuivat tässä messiaanises-
sa toivossa. Heissä asui sisäi-
nen palo, heidän katseensa 
kohdistui aina tulevaisuuteen 
ja toivoon, että eräänä päivä-
nä siitä tulee totta. 

Vuosisatoja Israelin kansa oli 
odottanut ja toivonut, että  
Messias saapuu vapautta-
maan. Ja nyt kun Rooman 
raskas käsi painoi Jumalan 
kansaa, kun kansakunta jak-
soi hädin tuskin kantaa iestä, 
jonka Rooma ja ylipappi olivat 
sälyttäneet sen kannettavaksi, 
ei ole ihme, että kaikki puhui-
vat Messiaan saapumisesta, 
toivoen ja uskoen, että vapa-
uttajan askeleet oli jo kuultu. 

Luukkaan evankeliumin lu-
vussa 2 pääsemme Joosefin 
ja Mirjamin (Marian) kanssa 
Jerusalemin Temppelin nais-
ten esipihaan, kun he tuovat 

Jeesus-vauvaa Herran eteen 
uhratakseen uhrin, jolla Moo-
seksen Tooran mukaan lunas-
tettiin esikoispoika.  Kohtaam-
me siellä esipihassa hurskaita, 
jumalaapelkääviä ihmisiä, jot-
ka odottivat ”Israelin lohdu-
tusta” (Mechakei lenechamat 
Israel), kuten Simeonin (2:25), 
ja niitä jotka odottivat ”Jerusa-
lemin lunastusta” (Mechakei 
legeula birushalaim), kuten 
Hannan (2:38). 

Eivätkö hekin kaikki odotta-
neet joka hetki Messiaan tule-
van ja pelastavan Israelin? He 
eivät varmaankaan tunnistaisi 
”Jumalan pelastusta, valok-
si joka ilmestyy pakanoille ja 
kirkkaudeksi kansallesi Isra-
elille” tässä pienessä vauvas-
sa. 

Kun Jeesus astui tähän maail-
maan kansansa keskelle, tämä 
Israelin lohdutuksen ja lunas-
tuksen odotus leimasi yhteis-
kuntaa. Melkein kaikki odotti-
vat ja toivoivat noina päivinä 
Israelissa.

Ymmärrätte, että nämä Jeru-
salemista alas vaeltavat mie-
het olivat tunteneet tämän 
toivon koko elämänsä ajan, 
niin kuin kaikki muutkin Is-
raelissa. Kun he sitten olivat 
kohdanneet Jeesuksen, he 
tiesivät: Hän se on! He olivat  
löytäneet hänet, josta Mooses 
on kirjoittanut  laissa ja josta 
profeetatkin kirjoittivat. Nyt 
heidän toiveensa toteutuisi-
vat! 

He olivat luottavaisia ja toi-
veikkaita; he  tunsivat sydä-
messään, että Hän olisi ”Isra-
elin lunastaja”. Siitä lähtien he 
olivat olleet Jeesuksen kanssa 
kolme ihmeellistä vuotta, ja 
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koko tämän ajan he olivat 
ankkuroineet toivonsa Hä 
neen. Olivatko he odottaneet 
ja toivoneet turhaan – vain 
nähdäkseen toiveensa murs-
kattuina ja häväistyinä kaksi 
päivää sitten. 

Se mitä Jerusalemissa oli ta-
pahtunut näinä päivinä (Luuk. 
24:18), todisti vääjäämättö-
mästi siitä, että taas kerran 
heitä oli petetty ja johdettu 
harhaan, taas kerran heidän 
toivonsa oli ollut turha. He 
ovat nyt toivottomampia kuin 
koskaan ennen.

Siksi he ovat menossa alas 
Jerusalemista – kasvot ”mur-
heellisina” (Luuk. 24:17), 
sydämen surua heijastaen. 
Raskain ja verkkaisin askelin, 
katkeraa pettymystään kan-
taen, he laskeutuvat rinnettä: 
alas, pois Jerusalemista, pois 
tästä valheitten ja väärien toi-
veiden petollisesta paikasta; 
alas entiseen käytännön elä-
mään, jossa ei ole tilaa tyhjille 
odotuksille. Ihmettä ei tapah-
tunut, Opettaja ei astunut alas 
ristiltä, Messias ei ilmestynyt… 
Onko Jumala luvannut ihan 
oikeasti, että Messias saapuu 
joskus? Onko Jumala todella 
sanonut…?

Onko Jumala
todella sanonut?

Tämä kirja oli mielessäni ja ru-
kouksissani vuosikausia. Mut-
ta Jumala ei sallinut minun 
alkaa kirjoittaa sitä, kunnes 
olin kokenut itse, mitä merkit-
see mennä alas Jerusalemista. 
Minä lähdin Jerusalemista täy-
sin erilaisessa tilanteessa. Tie-
sin, että Jumala johdatti minut 
pois sieltä ja että minä seu-
rasin Häntä, mutta silti, vaik-
ka Jumala itse vie meitä tätä 
alaspäin vievää tietä, se ei ole 
helppo tie. Se on aina haaste, 
ja se on aina testi, koska se vie 
nimenomaan alaspäin. 

Ennen kuin arvasinkaan, olin 
todella alas painettu. Pahim-
pien pelkojeni kauhistama-
na ja kivettämänä kuuntelin 

avuttomana sisimmässäni ui-
kuttavaa surkeaa ääntä, joka 
toisti päivästä päivään, tunnis-
ta tuntiin samaa lohdutonta 
ajatusta: Jumala on hylännyt 
minut, Hän on jättänyt minut, 
Hän ei enää vaella kanssani, 
enkä ole nyt tässä Hänen tah-
dostaan.

Ensimmäistä kertaa uskossa 
oloni aikana olin Jerusalemin 
ulkopuolella, ja se oli niin pe-
lottavaa, että uskoin olevani 
”Jumalan ulkopuolella”. Mutta 
tiedättekö mitä? Tänä erittäin 
koettelevana aikana tajusin jo-
tain hyvin yksinkertaista, min-
kä monet ovat varmasti tajun-
neet ennen minua: voimme 
kestää melkein mitä vaan niin 
kauan kun uskomme, että Ju-
mala on kanssamme ja että 
kaikki koettelemuksemme 
ovat osa Hänen suunnitel-
maansa. 

Mutta jos suostumme kuunte-
lemaan valehtelevaa ääntä ja 
uskomme, että Jumala on hy-
lännyt meidät ja että nimen-
omaan kokemamme koette-
lemukset ja vastoinkäymiset 
ovat varma merkki siitä, että 
Hän ei enää ole kanssamme, 
vaan että Hänen yhteytensä 
meihin on nyt loppu eikä Hän 
enää hallitse elämäämme ja 
olosuhteitamme, silloin yhte-
ytemme Häneen on todellakin 
loppu.

Tuntuu lähes uskomattomalta, 
että joku vakaa uskova voisi 
uskoa tosissaan, että Juma-
la on hylännyt hänet, tai että 
Hän ei hallitsisi elämämme 
olosuhteita. Eihän yksikään 
vakaa uskova voisi uskoa sel-
laista… ainakaan kenestäkään 
toisesta ihmisestä. Mutta kun 
on kyse meistä itsestämme, 
tilanne on toinen. 

On jotenkin paljon helpom-
paa luottaa Jumalan toimivan 
toisten elämässä ja nähdä 
Jumalan rakkaus, laupeus ja 
uskollisuus kaikkien muiden 
elämässä, mutta meidän on 
hyvin vaikea olla yhtä var-
moja Hänen rakkaudestaan, 

laupeudestaan ja uskollisuu-
destaan meitä itseämme koh-
taan. 

Me epäilemme herkästi Hä-
nen uskollisuuttaan, lau-
peuttaan ja kärsivällisyyttään 
meitä kohtaan. Epäilemme, 
haluaako Hän kaikesta huo-
limatta pysyä kanssamme, 
ja epäilemme sitä täydestä 
syystä, sillä kuka tietää mei-
tä paremmin, kuinka usein 
olemme koetelleet Hänen kär-
sivällisyyttään ja ansainneet 
tulla hylätyksi. Ymmärtäisin, 
jos Hän päättäisi saaneensa 
minusta tarpeekseen. Ymmär-
täisin, jos Hän sanoisi minulle: 
”Minä en enää kulje kanssasi, 
sillä sinä olet niskuri.” 

Sydämeni suurin pelko on, 
että Hän hylkää minut, ja kui-
tenkin sydämeni suurin toivo 
on, että Hän ei koskaan hylkää 
eikä jätä minua, vaikka lanke-
an syntiin ja olen heikko. En 
varmaankaan ole ainoa, joka 
ajattelee ja tuntee näin. Aina 
kun joudumme koettelemuk-
siin, kysymme ensimmäiseksi, 
Jumala, oletko yhä kanssani? 
Jumalani, miksi tällaista ta-
pahtuu? Miksi kätket minul-
ta kasvosi? Oletko todellakin 
päättänyt luopua toivosta mi-
nun suhteeni?

Näiden ajatusten ja epäilyjen 
kanssa painiskelin, kun Jumala 
vei minut pois Jerusalemista. 
Jumalako minut todella toi 
tänne? Käskikö Hän todella 
minun lähteä? Muistanette, 
kuka kysyi kerran tämän kysy-
myksen: ”Onko Jumala todel-
la sanonut?” (1. Moos. 3:1). 
Vaikeudet tulivat tähän maa-
ilmaan, koska nainen kuunteli 
tätä ääntä ja antoi periksi tä-
män kysymyksen edessä. Vai-
keuksia tulee meidänkin elä-
määmme, kun kuuntelemme 
tätä ääntä ja annamme periksi 
sen houkutuksille.

Ennen kuin arvaammekaan, 
epäily alkaa nakertaa mie-
lemme sopukoissa ja kohta 
olemme ”Emmauksen tiellä” 
katkerina, pettyneinä ja va-

kuuttuneina siitä, että kaikki 
on lopussa: Herra on hylännyt 
meidät eikä enää kulje kans-
samme.

Minä kuljin tätä alaspäin vie-
vää tietä. Tiedän, miltä tuntuu 
kun luulee, että Jumala ei ole 
enää kanssamme, että Hän 
on hylännyt meidät omien 
pelkojemme ja tunteidemme 
varaan eikä enää välitä, mitä 
meille tapahtuu. Tiedän, kuin-
ka raskas ja synkkä sydämeni 
oli, ja kuinka kipeästi tarvitsin 
Hänen valoaan valaisemaan 
tuota synkkyyttä. Ajattelin, 
että kaikki on lopussa. Miet-
tiessäni, löytyisikö minusta 
enää yhtäkään toivon kipinää, 
tiesin tarvitsevani ihmeen. 

Tiesin, että vain Hänen ih-
meensä – Ihme – voisi elvyt-
tää sydämeni.

TARINAN UUDELLEEN
KERTOMINEN

Ihme

Rakastan kertomusta halvaan-
tuneesta miehestä, joka las-
kettiin katon läpi Jeesuksen 
eteen. Tässä kohtauksessa 
Jeesus kysyy: Kumpi on hel-
pompaa, sanoa: ´Sinun synti-
si ovat anteeksi annetut´ vai 
´Nouse ja kävele?´ (Luuk.5:18-
26). Tämä on uskomattoman 
syvällinen kysymys. 

Missä Jumalan voima ilmestyy 
suurempana, silmin nähtävis-
sä parantumisissa ja ihmeissä 
vaiko  näkymättömässä sydä-
men muuttumisessa?  Nämä 
ajatukset valtaavat mieleni 
myös Emmauksen tien kerto-
musta lukiessani. 

Raamatussa on monia ker-
tomuksia, joissa on paljon 
enemmän toimintaa: sairaita 
parannetaan, kuolleita herä-
tetään, sokeat saavat näkönsä 
ja rammat kävelevät, kahleet 
kirpoavat ja vangit vapaute-
taan – kaikki nuo suurenmoi-
set kertomukset, joissa voim-
me nähdä Jumalan vallan ja 
voiman ilmestyvän näkyvällä 
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tavalla. 

En kuitenkaan löydä vaikutta-
vampaa ihmettä kuin sen, jos-
ta luemme Luukkaan luvussa 
24 - sydämen muutoksen vai-
kuttava ihme! Näissä jakeissa 
ei ole juuri lainkaan toimintaa, 
ja kertomuksen loppuun pääs-
tessämme näiden kahden kul-
kijan olosuhteissa mikään ei 
ole muuttunut näkyvällä ta-
valla, ja kuitenkin heissä on ta-
pahtunut täydellinen muutos! 
He olivat lähteneet laskeutu-
maan sinä aamuna Jerusale-
mista pohjattoman surullisina 
ja pettyneinä. 

Kasvot alas luotuina ja hartiat 
kumarassa he vaeltavat Jeru-
salemin rinteitä kiemurtelevia  
pölyisiä teitä alas, ja saman 
päivän iltana he kiiruhtavat 
juoksujalkaa takaisin ylös Je-
rusalemiin (vaatii voimia ja 
motivaatiota, jotta pystyy te-
kemään tämän ´alijan´, nou-
sun, eli kiipeämään Jerusa-

lemin kukkuloille heti sieltä 
laskeuduttuaan). Mitä heille 
on tapahtunut? Mikä aiheutti 
noin suuren muutoksen?

Luemme, että Jeshua liittyi 
heidän seuraansa matkan ai-
kana. Ennen kuin he tunnisti-
vat Jeshuan,  ”alkaen Moosek-
sesta ja kaikista profeetoista 
hän selitti heille, mitä kaikis-
sa kirjoituksissa oli hänestä 
sanottu” (Luuk. 24:27). Kun 
Jeshua selitti opetuslapsilleen, 
mitä hänestä oli sanottu, Hän 
ei puhunut vain itsestään; ta-
rina ei ollut yksin Hänen tari-
nansa. 

Hän vei opetuslapset matkalle 
halki heprealaisten Kirjoitus-
ten, Tanachin, Israelin tarinan 
ja eräässä mielessä heidän 
oman tarinansa.

Ennen kuin he tunnistivat Hä-
net, Hän kertoi heille heidän 
oman tarinansa auttaakseen 
heitä tunnistamaan ja näke-

mään Hänet. 

Kaiken kokemansa pettymyk-
sen jälkeen he tunsivat, että 
tässä uudessa tarinassa he ei-
vät olleetkaan hylättyjä, vaan 
Hän oli yhä heidän kanssaan, 
ja se muutti kaiken. Heti kun 
he tiesivät, että Jumala oli yhä 
heidän kanssaan, he virkosivat 
henkiin ja virvoittuneina he 
olivat valmiita palaamaan, ei-
vät enää entiseen elämäänsä, 
Jumalan tahdon ulkopuolel-
le, Jerusalemin ulkopuolelle, 
vaan he kääntyivät oitis palaa-
maan Jerusalemiin ja Jumalan 
luo.

Heti kun he olivat tunnista-
neet Jeshuan, Hän muuttui 
näkymättömäksi. ”Silloin hei-
dän silmänsä aukenivat ja he 
tunsivat Jeesuksen. Mutta hän 
katosi heidän näkyvistään” 
(Luuk. 24:31). Näin he oli-
vat taas kahdestaan niin kuin 
matkan alkaessa. 

Heidän ulkoisissa olosuhteis-
saan ei ollut tapahtunut min-
käänlaista muutosta. Ja kui-
tenkin muutos oli järisyttävä. 
Epäily ja epävarmuus olivat 
vaihtuneet tietämiseen: Hän 
oli yhä heidän kanssaan. Hän 
ei kätkenyt heiltä kasvojaan, 
vaikka he eivät enää pysty-
neet näkemään Häntä. 

Heidän silmänsä aukenivat to-
tuudelle; ymmärrys siitä, että 
Hän ei ollut koskaan hylännyt 
heitä, lävisti kirkkaan säteen 
lailla heidän ajatuksensa, ja 
heidän sydämensä täyttyi ilos-
ta ja toivosta. Tämä uskoma-
ton kohtaaminen ja tarinan 
uudelleen kertominen olivat 
muuttaneet heidän sisimpän-
sä ja elämänsä.

Uudelleen kerrottu tarina

Mitä meille tapahtuu, kun 
kohtaamme Jumalan? Näem-
me Hänet, itsemme ja koko 
elämämme aivan erilaisessa 

Morganmarasin huipulla Lemmenjoella.  Kuva: Jasmina Nurmesniemi
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Vanha rautatiesilta Keski-Suomessa. Kuva: Markus Nurmesniemi

valossa. Yhtäkkiä meidän käsi-
tyskykymme saa uutta syvyyt-
tä ja me ymmärrämme kaiken 
sen, mitä emme ymmärtäneet 
aikaisemmin: kärsimyksen, 
nolot tilanteet ja kivuliaat me-
netykset. 
Näemme ne nyt Jumalan va-
lossa. Tältä meistä tuntuu, kun 
kohtaamme Hänet ensimmäi-
sen kerran, ja tämä sama tun-
ne, kenties vielä vahvempana, 
valtaa meidät, kun näemme 
Hänen kasvonsa pitkän ajan 
päästä – kun Hän on ikään 
kuin kätkenyt kasvonsa meil-
tä, ja olemme luulleet, että 
Hän on hylännyt meidät, ku-
ten Emmauksen tien kulkijat 
luulivat. 

Kun Jumala ilmestyy meille, 
Hän kertoo meille meidän 
oman tarinamme, ja tämän 
uudelleen kerrotun tarinan 
päähenkilö on Hän itse. Vaik-
ka ajatuksemme olisivat olleet 
pettymyksen synkistämiä ja 
sydämemme täynnä epätoi-
voa, tässä uudelleen kerro-
tussa tarinassa me emme ole 
yksin -  Hän on ja on aina ollut 
meidän kanssamme.

Lähdin kulkemaan tätä alas 
vievää tietä, joka alkaa sanoil-
la: Se on loppu. Tiedän, kuinka 
kipeästi kaipasin, että Hän ker-
toisi minulle uudelleen minun 
tarinani. Kaipasin ymmärrystä 
siitä, että Hän oli aina ollut 
kanssani, että Hän ei ollut jät-
tänyt minua hetkeksikään mis-
sään vaiheessa. Että Hänen lu-
pauksensa, Minun läsnäoloni 
kulkee sinun kanssasi ja minä 
annan sinulle levon, oli myös 
minulle, eikä Hän riko koskaan 
tätä lupaustaan. 

Tätä Jumala tekee tänä päi-
vänä keskuudessamme. Hän 
tahtoo kertoa meille meidän 
tarinamme Omasta näkökul-
mastaan. Hän tahtoo meidän 
avaavan Raamattumme ja 
etsivän ja löytävän sieltä toi-
vomme. 

Hän tahtoo meidän ymmärtä-
vän, että vaikka  kohtaamme 
elämässämme monia ikään 
kuin asioita, kaikki nämä ikään 
kuin asiat kuuluvat Hänen 
suunnitelmaansa ja osoittavat 
Hänen rakkauttaan. Hän ikään 

kuin kätkee kasvonsa meiltä.

Sen lisäksi, että Jumala tahtoo 
kertoa sinulle ja minulle uu-
delleen meidän henkilökoh-
taisen tarinamme, Hän tahtoo 
kertoa kansalleni heidän tari-
nansa. Vuosisatojen kuluessa 
on kerrottu niin paljon valhei-
ta sekä Israelille että Israelista. 
Nyt on tullut aika, jolloin Ju-
mala kertoo itse Israelille hei-
dän tarinansa. Me kaipaamme 
sitä ja me tarvitsemme sitä. 

Tahdomme nähdä Jumalan 
todellisuuden konkreettisten 
olosuhteidemme läpi, päällek-
käin kuin kahdesti kuvatun fil-
mirullan kuvat. Se mitä tapah-
tui kerran Emmauksen tiellä, 
voisiko se tapahtua meille? 
Voisiko se olla myös meidän 
tiemme – olemmeko me Em-
mauksen tiellä?

Samana päivänä, sanotaan 
Raamatussa, kaksi perin ym-
mällään olevaa ja pettynyttä 
opetuslasta aloittivat apeina 
toivottomalta tuntuvan vael-
luksensa Emmausta kohti. 
Se mitä heille tapahtui tuolla 

matkalla, se mitä he oppivat 
Israelista, Messiaasta ja itses-
tään, muutti heidän elämänsä. 

Olet kenties tänään perin ym-
mälläsi ja pettynyt, apea ja toi-
voton, mutta kun aloitamme 
tämän yhteisen matkamme, 
toivon ja rukoilen, että Jeshua 
kulkee kanssasi tällä tiellä ja 
opettaa sinulle Israelista, Mes-
siaasta ja itsestäsi jotain, joka 
muuttaa elämäsi pysyvästi.

TAIVAASTA MAAN PÄÄLLE: 
KÄTKETTY MESSIAS  
JUUTALAISESSA  
AJATTELUSSA
 
On yleinen käsitys, että Jeesus 
Nasaretilainen täytti Tanachin 
(VT:n) messiaaniset profeti-
at ja että juutalaisen kansan 
kyvyttömyys tunnistaa Hänet 
johtui heidän sokeudestaan. 

Pääasiallinen syytös, jolla 
kristitty maailma on syyttänyt 
Israelia, ja joka on kaikkien 
muiden moittimisten ja syyt-
telyiden  taustalla, on se, että 
juutalaiset eivät tunteneet 
Messiastaan, vaan hylkäsivät 
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Hänet ja naulitsivat Hänet ris-
tiin. Kaksituhatta vuotta Isra-
elia on syytetty tästä. 

Meidän on vihdoin aika astua 
Emmauksen tielle – Israelin on 
aika kuulla oma tarinansa uu-
delleen kerrottuna.

Kun luemme evankeliume-
ja ja näemme, kuinka Jeesus 
Nasaretilainen täynnä armoa 
julistaa Jumalan Kuningaskun-
taa omalle kansalleen, emme 
voi olla ihmettelemättä, miten 
oli mahdollista, että Israel ei 
tunnistanut Messiasta, joka 
annettiin heille niin ”päivän-
selvällä” tavalla. 

Mutta kun otamme huomi-
oon ensimmäisen vuosisa-
dan juutalaisten messiaaniset 
odotukset ja vertaamme niitä 
Nasaretilaisen toimintaan, 

alamme aavistaa, että ehkä ei 
ollutkaan aivan helppoa tun-
nistaa Häntä, joka oli todella 
Tie ja Totuus, kaikkien muiden 
joukosta, jotka väittivät tunte-
vansa tien ja totuuden. 

Alamme ymmärtää, että kan-
samme ei voinut tunnistaa 
Jeesusta Messiaaksi, ja ne-
kään, jotka tunnistivat Hänet, 
eivät olisi tunteneet Häntä, 
ellei Isä itse olisi ilmoitta-
nut sitä heille. ”Jeesus sanoi 
hänelle:´Autuas olet sinä, Si-
mon, Joonan poika, sillä ei liha 
eikä veri ole sitä sinulle ilmoit-
tanut vaan minun Isäni, joka 
on taivaissa´” (Matt. 16:17).

Tämä tosiseikka on tunnustet-
tu viime vuosikymmeninä yhä 
laajemmissa tutkijapiireissä. 
Tässä mielessä Israelin ja Mes-
siaan tarinan uudelleen ker-

tominen on jo alkanut. Mutta 
syvä kuilu erottaa vielä sen, 
miten Jumala näkee meidän 
tarinamme ja miten sen näkee 
meitä ympäröivä maailma.  

Nöyrä toivoni on, että tämä 
kirja voisi kaventaa tuota kui-
lua ja olla pieni palanen uudel-
leen kerrottua tarinaamme. 
Tämän kirjan sivuilla tulemme 
näkemään, että kansamme ei 
voinut tunnistaa Messiasta, ja 
mikä tärkeämpää: heidän ei 
kuulunutkaan tunnistaa Hän-
tä. 

Ei Israel sokeuttaan hylännyt 
Jeesusta, vaan Hänen kätke-
misensä Israelin silmiltä kuului 
osana Jumalan alkuperäiseen 
Israelia ja Messiasta koske-
vaan suunnitelmaan. 

Hänen suunnitelmansa oli, 

että Israel ei tunnistaisi Messi-
asta – paitsi se vähäinen jouk-
ko, joille ”Jumala… näki hy-
väksi ilmaista Poikansa” (Gal. 
1:15,16). Isän suunnitelmaa 
täydellisesti noudattaen Jee-
sus tuli sellaisella tavalla, että 
kansamme ei voinut tunnistaa 
Häntä Messiaaksi – Hän ikään 
kuin kätki kasvonsa meiltä.

Teksti on Julia Blumin kirjasta 
Ikään kuin kätkien kasvonsa 
- As though hiding his face, 
2015. Kaikki oikeudet pidäte-
tään. Teksti on julkaistu Yovel-
lehdessä kirjailijan luvalla.
Englannin kielestä suomenta-
nut Pirjo Pulli. 
Blumin kirjoja on myynnissä 
osoitteessa: https://www.
blum-ministries.org/ 

(blog.israelbiblicalstudies.
com/julia-blum/)

**********

Yovel-lehti on myös verkossa:

www.yovel-magazine.com

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

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

Sieltä löydät myös lisämateriaalia sekä 

linkkejä kirjoittajien omille sivustoille, opetuksiin ja arkistoihin. 

www.yovel-magazine.com 

www.yovel-magazine.com 
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**********

Kristillinen hedelmä,

juutalainen juuri

Kirjoittanut: 
John D. Garr, FT

Heprealaisen ymmärryksen 
vahvistama voittoisa 
kristillinen elämä

Yksi raamatullisen ymmär-
ryksen perusaksioomeista on 
tämä: jokaisella aidolla kris-
tillisellä käytännöllä tai koke-
muksella on Raamatun mu-
kainen heprealainen perusta.

Yksinkertaistettuna: jokainen 
kristillinen hedelmä kasvaa 
heprealaisesta juuresta!
Kristinusko on – ja on aina ol-
lut – juutalainen uskonto, eikä 
se koskaan lakkaa olemasta
juutalainen uskonto.
Jeesus, enempää kuin hänen 
opetuslapsensakaan, ei aiko-
nut perustaa uutta, ”kristin-
uskoksi” kutsuttua uskontoa 
korvatakseen ”judaismiksi” 

kutsutun epäonnistuneen us-
konnon. Siitä meillä on Jee-
suksen oma vakuutus: ”Älkää 
luulko, että minä olen tullut 
lakia tai profeettoja kumoa-
maan. En minä ole tullut ku-
moamaan vaan täyttämään” 
(Matt.5:17).

On mieletöntä väittää, että Ju-
mala olisi suunnitellut kristin-
uskon korvaamaan judaismin, 
sillä ”laki ja profeetat” olivat 
ydinasia raamatullisessa juda-
ismissa, uskonnossa, jota juu-
talainen kansa harjoitti Esran 
ajoista asti, ja ne olivat toisen 
temppelin aikaisen judaismin 
perusta – sen järjestelmän 
ydin ja perusta, johon Jeesus 
ja apostolit ilmaisivat
uskovansa.

Kristityt teologit, pastorit, 
opettajat ja maallikot – har-
haoppisesta Markionista ny-
kypäivän akateemikoihin ja 

papistoon – ovat yrittäneet 
väännellä Jeesuksen sanoja.
Heidän mukaansa Jeesus olisi 
tarkoittanut aivan päinvastais-
ta kuin mitä hän sanoi. 

Se mitä Jeesus sanoi on kai-
kunut ajan käytävien läpi mei-
dän aikaamme asti: ” Kunnes 
taivas ja maa katoavat, ei lais-
ta katoa pieninkään kirjain, ei 
ainoakaan piirto, ennen kuin 
kaikki on tapahtunut” (Matt. 
5:18). Koska taivas ja maa 
ovat yhä paikoillaan, voimme 
vain päätellä, että uskon, jon-
ka Jeesus tunnustaisi ja hy-
väksyisi, täytyy olla Heprealai-
seen Raamattuun perustuvaa 
juutalaista uskoa.

Jeesus, uudistaja

Jeesus ei ollut keksijä eikä su-
persessionisti; hän oli uudista-
ja ja ennalleen asettaja.

Niin kuin hän sanoi itse, hän 
täytti judaismin toteuttamalla 
sen; hän saattoi sen loogiseen
täyttymykseensä oman elä-
mänsä, kuolemansa, ylös-
nousemisensa ja taivaaseen 
astumisensa kautta. Toisin sa-
noen, Jeesus oli juutalainen, 
hänen uskontonsa oli judais-
mi eikä hän vaihtanut koskaan 
etnisyyttään eikä uskontoaan. 
Hän tiesi tarkalleen, että ”pe-
lastus on juutalaisista” (Joh. 
4:22), ja hän myönsi, että hä-
net oli ”lähetetty vain Israelin 
huoneen kadonneita lampaita 
varten” (Matt.15:24).

Jeesus ei aloittanut uutta us-
kontoa, kun hänen ristinkuo-
lemansa avasi pelastuksen 
oven kaikille maailman kan-
soille ja ihmisille. Sen sijaan 
hän alkoi koota myös ”muita 
lampaita”, ”jotka eivät olleet 
tästä [Israelin] lammastarhas-
ta” (Joh. 10:16). 

Ylistyshetki savolaisessa järvimaisemassa. Kuva: Markus Nurmesniemi



Hän ei tuhonnut Israelin huo-
netta ja luonut uutta Jumalan 
kansaa. Sen sijaan hän oksasti 
villin öljypuun oksat  Jumalan 
pelastuksen sukupuuhun ja 
liittosuhteeseen (Room. 11). 
Hän ei lopettanut Jumalan 
liittoa Israelin kansan kanssa 
eikä solminut liittoa pakana-
kansojen kanssa, vaan hän 
teki mahdolliseksi sen, että 
pakanat otetaan Israelin kan-
sainyhteisöön hengellisen 
kansalaisoikeuksien saamisen 
prosessin kautta, niin että niis-
tä, jotka ”olivat ilman Jumalaa
maailmassa”, tuli ”samaa kan-
saa pyhien kanssa” ja ”samaa 
ruumista” (Ef. 2:19, 3:6).
Aito kristillinen usko on siis 
vain Abrahamin ja juutalaisen 
kansan uskon laajentuma, ei 
sitä korvaava usko. Jeesus oli 
uudistaja, joka palautti judais-
min sen alkuperäiselle perus-
talle ja tarkoitukseen (Hepr. 
9:10). Hän puolusti radikaalia 
palaamista Tooran hengen-
täyttämiseen, uskon kuuli-
aisuuden kevyttä iestä sen 
sijaan, että ihminen pysyisi 
sidottuna Tooran kirjaimeen 
noudattaen tunnontarkasti 
määrättyjen rituaalien mukai-
sia perinteitä.

Kristinuskon juutalaiset
juuret

Neljä tärkeintä asiaa kristilli-

sessa uskossa ja kristittyjen 
elämässä ovat peräisin juda-
ismista. Kristinusko saa kiittää 
juutalaista kansaa Jumalasta, 
Raamatusta, Messiaasta ja pe-
lastuksesta. Kukaan ei voi kiis-
tää tätä perustotuutta: jokai-
sella kristillisellä hedelmällä
on juutalainen juuri. Tämä on 
perusperiaate, joka on edel-
leen voimassa ja jota täytyy
soveltaa kaikkeen, mikä liittyy 
kristilliseen elämään ja koke-
mukseen.

Kaikkien niiden, jotka usko-
vat vilpittömästi Jeesukseen 
Herrana ja Pelastajana, pitäisi 
siksi tunnustaa, ymmärtää ja 
harjoittaa uskonsa juutalai-
suutta ”tutkimalla Kirjoituk-
sia”, niin kuin sekä Jeesus että 
Paavali neuvoivat (Joh. 5:39; 
2. Tim. 3:15-16), oppiakseen 
miten heidän pitäisi elää elä-
vän Jumalan edessä uskossa ja 
kuuliaisuudessa.

Jokaiselle koskaan eläneelle 
kristitylle olisi pitänyt antaa 
vapaus päästä osalliseksi Jee-
suksen uskon rikkaasta perin-
nöstä; heidän olisi pitänyt saa-
da imeä Jumalan sukupuun 
juurista jumalallisen ilmoituk-
sen rikasta ravintoa, joka löy-
tyy Heprealaisesta Raamatus-
ta, niin että heidän elämänsä 
olisi voinut perustua Jeesuk-
sen ja apostolien pyhimmälle
uskolle.

Juutalaisten Jumala

Kristityt ovat etuoikeutetussa 
asemassa voidessaan palvoa 
ja rukoilla juutalaisten Juma-
laa. Pakanat palvoisivat tänä-
kin päivänä puita, patsaita, 
planeettoja, tähtiä ja, mikä
vielä pahempaa, keisareita ja 
kuninkaita, jos he eivät olisi 
saaneet ymmärrystä ainoasta
Jumalasta. Tämän ymmärryk-
sen he saivat heprealaisille 
profeetoille ja viisaille anne-
tun jumalallisen ilmoituksen 
kautta. Se tosiseikka, että 
kristityt ymmärtävät, että on 
olemassa vain yksi Jumala ja 
että Jumala on persoona, joka 
on läsnä uskossa ja antautuu 
läheiseen suhteeseen, on se 
syvällinen totuus, joka sisäl-
tyy juutalaisista ilmauksista 
kaikkein syvällisimpään, She-
maan: ”Kuule, Israel, Herra 
sinun Jumalasi, Herra on yksi” 
(5. Moos. 6:4).

Olkaamme realisteja: pakana-
maailma on yhä laajalta osin 
polyteistinen, monijumalinen, 
ja se olisi sitä kauttaaltaan, jos 
Israel ei olisi, profeettojensa 
ja lopuksi Messias Jeesuksen 
kautta, täyttänyt Jumalan käs-
kyä olla ”valona pakanoille ja
pelastukseksi maan ääriin (5. 
Moos. 27:2-3; Jes. 42:6; 49:6). 

Se, että kristityt palvovat yhtä

ainoaa Jumalaa, riippuu yksin-
omaan siitä, että tämä perus-
tavaa laatua oleva tieto siirtyi
juutalaisilta kristityille. Kris-
tillinen hedelmä, juutalainen 
juuri!

Juutalaisten raamattu

Raamattu on juutalainen kirja 
alusta loppuun, 1. Mooseksen 
kirjasta karttoihin! (Sillä moni-
en Raamattujen lopussa ole-
vat kartatkin ovat juutalaisia 
karttoja). On historiallinen ja
teologinen tosiasia, että ne 
Kirjoitukset, jotka antavat kris-
tityille toivon iankaikkisesta
elämästä, ovat juutalaisten te-
kijöiden kirjoittamia vuosisa-
tojen kuluessa. Heprealaisen
Raamatun sanomaa yhdistää 
yksi jatkuva teema: maail-
mankaikkeuden ainoa Jumala 
valitsi luoda ihmiset omaksi 
kuvakseen ja kaltaisekseen ja 
solmia ja ylläpitää suhdetta
ihmisrotuun, uhraten itsensä 
Poikansa Jeesuksen persoo-
nassa lunastaakseen langen-
neen ihmiskunnan ja palaut-
taakseen ihmiset yhteyteensä 
Pyhän Hengen kautta.

Jumala antoi Sanansa heprea-
laisen Raamatun muodossa 
vahvistaakseen tämän juma-
lallisen totuuden ja hän antoi 
sen juutalaiselle kansalle py-
häksi omaisuudeksi, niin että 

Messiasportti kuvattuna Temppelivuoren puolelta Jerusalemissa. Kuva: Markus Nurmesniemi
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he voisivat olla hänen salai-
suuksiensa taloudenhoitajia ja 
voisivat välittää tuon ymmär-
ryksen muulle maailmalle. 
Kristillinen hedelmä, juutalai-
nen juuri!

Juutalaisten Messias

Hän, jonka miljoonat kristityt 
aikojen saatossa ovat tun-
nustaneet ja nykyisessä maa-
ilmassa tunnustavat Messi-
aaksi, on juutalainen. Jeesus 
syntyi juutalaiseksi, hän eli 
juutalaisena, hän kuoli juuta-
laisena, hän nousi kuolleista 
juutalaisena, hän nousi tai-
vaisiin juutalaisena, hän istuu 
Isän oikealla puolella juutalai-
sena ja hän palaa maan päälle
juutalaisena. Messias eli, kuo-
li, nousi kuolleista, nousi tai-
vaisiin ja tulee takaisin, mutta
ainoastaan juutalaisena.

Vaikka useat kristityt uskovat, 
että Jeesus oli ensimmäinen 
kristitty, totuus on kuitenkin 
se, että hän oli juutalainen. 
Hän ei ollut baptisti, vaikka 
tiedämmekin varmasti, että 
hänen serkkunsa Johannes oli 
Baptisti, Kastaja. 

Hän ei ollut katolilainen eikä 
protestantti. Hän oli juutalai-

nen. Hänen juutalaisuutensa 
vahvisti se tosiasia, että hän 
syntyi juutalaisesta naisesta 
(Hepr. 7:14). Jeesus tunnistet-
tiin juutalaiseksi koko hänen
elämänsä ajan (Joh. 4:9). 

Hänet julistettiin laillisesti 
juutalaiseksi, kun roomalaiset 
naulitsivat hänet ristiin (Luuk. 
23:38). Kun hän nousi kuol-
leista, hän oli edelleenkin aito
juutalainen eikä mikään ilmes-
tys (Joh. 20:25). Taivaassakin 
hän on yhä juutalainen, ylim-
mäinen pappi, Melkisedekin 
kaltainen, Juudan heimosta 
(Hepr. 7:12-13). Kun Jeesus 
palaa, hän on edelleenkin 
juutalainen (Ap.t. 1:11). Kris-
tinusko saa kiittää juutalaista 
kansaa siltä saamastaan ym-
märryksestä Messiaasta ja ko-
kemuksestaan Messiaasta.

Messias on juutalainen. Kris-
tillinen hedelmä, juutalainen 
juuri!

Pelastus on juutalaisista

”Pelastus on juutalaisista”, 
Jeesus sanoi yksiselitteisesti 
(Joh. 4:22). Kuinka tämä on 
mahdollista? Ensiksikin, pe-
lastus on persoona, Jeesus, 
Jumalan Pojan persoona.

Koska Pelastaja oli juutalai-
nen, pelastus on juutalaisista. 
Yksinkertaista, eikö totta!

Pelastus on myös käsite ja ko-
kemus, joka on täysin juuta-
lainen. Judaismi ja kristinusko 
– joka syntyi judaismin kasvu-
alustalta – ovat ainoat uskon-
not maailmassa, jotka opet-
tavat synnistä ja sovituksesta, 
niistä teologisista totuuksista, 
jotka ovat pelastuksen käsit-
teen ja kokemuksen perusta.

Olkaamme rehellisiä: jos ei oli-
si juutalaista kansaa ja juuta-
laista Messiasta, sankat ihmis-
joukot maailmassa eivät olisi 
tienneet mitään pelastuksesta 
saati sitten kokeneet sitä.

Miljoonien pakanoiden pelas-
tuminen armosta uskon kaut-
ta Messiaaseen on itse asiassa
reagointia erääseen juutalai-
seen ja juutalaiseen ymmär-
rykseen. Kristillinen hedelmä,
juutalainen juuri!

Kristinusko on juutalaista 
uskoa

Kristillisen uskon ja uskonelä-
män kaikki tärkeimmät pe-
rustat – juutalaisten Jumala, 

juutalaisten Raamattu, juuta-
laisten Messias ja ”pelastus 
on juutalaisista” – ovat juuta-
laisia.

Jokaisella kristillisellä hedel-
mällä on juutalainen juuri! 
Siten on kohtuullista odottaa, 
että kaikella muullakin, mikä 
on aitoa kristillisessä uskossa 
ja kokemuksessa, on juutalai-
nen perusta. Niin onkin!

Seurakunta on juutalainen

Seurakuntakin on juutalainen 
käsite. Ajatus ”seurakunnas-
ta” ei ollut ensimmäisen vuo-
sisadan kristittyjen käyttöön 
ottama uutuus. Seurakunta 
syntyi todellakin Helluntai-
päivänä, mutta ei Apostoli-
en tekojen toisessa luvussa. 
Seurakunta syntyi Helluntai-
päivänä Siinailla, kun Jumala 
kutsui Israelin läsnäoloonsa ja 
astumaan liittoon tullakseen 
Jumalan ”seurakunnaksi” tai 
”yhteisöksi”. 

Joten seurakunta ”syntyi uu-
desti” Helluntaipäivänä Apos-
tolien tekojen toisen luvun 
mukaan, ja sille annettiin 
uudistettu tehtävä viedä Ju-
malan kuningaskunnan hyvää 
uutista kaikkeen maailmaan 

Sato on kypsää leikattavaksi. Kuva: Markus Nurmesniemi
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Pyhän Hengen antamassa voi-
massa.

Varhaisin seurakunta oli Is-
raelin seurakunnan jatkumo 
sellaisena kuin Jumala oli sen 
aloittanut Siinailla. Se toimi 
edelleen myös synagogamal-
lin mukaan, jossa Jeesus ja 
apostolit oli kasvatettu. Apos-
tolisten Kirjoitusten ekklesia 
oli Heprealaisten Kirjoitusen 
kahalin jatkumo.

Ap.t. 2:42 todistaa, että seu-
rakunta noudatti täydellisesti 
judaismin synagogaperinnet-
tä, sillä sen jokapäiväiseen 
elämään kuuluivat synagogan 
kolme toimintamuotoa: 1) 
Beit Knesset (Kokoontumisen 
talo) jossa he pysyivät ”keski-
näisessä yhteydessä”, 2) Beit 
Midrash (Opin talo), jossa he 
pysyivät ”apostolien opetuk-
sessa” ja 3) Beit Tefila (Ruko-
uksen talo), jossa he viipyivät 
juutalaisen uskon ”rukouksis-
sa”. 

Vielä kymmeniä vuosia Jee-
suksen ylösnousemisen jäl-
keen Jaakob viittasi kristitty-
jen kokouksiin ”synagogina” 
(Jaak. 2:2). Seurakunta siis oli 
ja on ja on aina oleva juutalai-
nen yhteisö.
Kristillinen hedelmä, juutalai-

nen juuri!

Usko ja armo ovat juutalaisia

Usko ei ole yksinomaan kristil-
linen ajatus, joka sai alkunsa 
ensimmäisellä vuosisadalla. 
Se alkoi uskon isästä, Abra-
hamista, joka ”uskoi Jumalaa 
ja se luettiin hänelle vanhurs-
kaudeksi” (Room. 4:3). Jos 
uskoa ei ollut ennen kuin kris-
tinusko syntyi, kuten jotkut 
kristityt ovat esittäneet, miksi 
sitten kristillisten Kirjoitusten 
”uskon sankareiden luette-
lossa” ei mainita ainuttakaan 
kristittyä? Jokainen Heprea-
laiskirjeen luvussa 11 mainittu 
henkilö on heprealainen. Usko 
on siis juutalaisista. Kristillinen 
hedelmä, juutalainen juuri!

Armokin on juutalainen käsi-
te. Nooa sai armon Jumalan 
silmissä. Jokainen, joka pe-
lastuu meidän päivinämme, 
pelastuu täsmälleen samalla 
tavalla kuin Abraham pelastui:
armosta uskon kautta. Juma-
lan chesed on heprealaisten 
Kirjoitusten kantava teema.

Jumalan laupeutena ilmene-
västä armosta on paljon esi-
merkkejä ensin heprealaisissa
Kirjoituksissa, sitten uskovien 
elämässä. Kristillinen hedel-

mä, juutalainen juuri!

Rakkaus on juutalainen

Rakkaus on juutalainen ko-
kemus. Se on Jumalan ydin-
olemus, Kaikkivaltiaan ahava, 
ja se läpäisee ihmisen elä-
män jokaisen ulottuvuuden. 
Kreikkalaisille rakkaus oli 
kolmenlaista: eros (seksuaa-
linen rakkaus), fileo (yleinen 
ihmisrakkaus) ja agape (juma-
lallinen rakkaus), mutta hep-
realaisille oli olemassa vain 
yksi ahava, aito jumalallinen 
rakkaus, joka ilmeni rakkau-
tena Jumalaan, rakkautena 
ihmiskuntaan ja rakkautena 
lähimmäiseen. Kristinusko on 
rakkauden uskonto, mutta se 
perustuu juutalaiseen ajat-
teluun. Kristillinen hedelmä, 
juutalainen juuri!

Rauha on juutalainen

Rauha. Se on kaiken kattava 
juutalainen ajatus. Se ei ole 
vain sodan puuttumista. Se 
on terveyttä, turvaa ja eheyt-
tä. Se on shalom, joka tulee 
Sar Shalomilta, Rauhan Ruhti-
naalta. Se on shalom häneltä, 
jonka nimi on Shalom. Rauha, 
jota maailma etsii etsimistään 
sotaa käyden, on rauha, joka 
ylittää ymmärryksen, Jumalan 

rauha.

Juutalaisten Jumalan anta-
ma rauha on hänen ikuinen 
shalominsa, viimeinen sana 
Jumalan omassa siunaukses-
sa ihmisille (4. Moos. 6:24). 
Rauha kristityille on myös juu-
talainen ajatus! Kristillinen he-
delmä, juutalainen juuri!

Paluu juurille

Kaikesta arvokkaasta, mitä 
meillä kristityillä on, olemme 
kiitollisuudenvelassa juutalai-
selle kansalle. On korkea aika, 
että kaikki kristityt tunnusta-
vat tämän tärkeän totuuden, 
jota Jeesus opetti kaiken aikaa 
ja jonka mukaan hän eli. Mei-
dän on aika palata kristillisen 
uskomme raamatullisesti hep-
realaiselle perustalle, jotta 
meidän omistautumisemme 
Jumalalle voisi olla vielä hedel-
mällisempää, kun seuraamme 
Jeesuksen meille antamaa esi-
merkkiä. Se on meidän kris-
tillinen hedelmämme, mutta 
sillä on juutalainen juuri!

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

********

Kirjoittanut: 
John D. Garr, FT

Paavalin palvelutehtävää voi-
daan hyvällä syyllä pitää pa-
kanakansojen ensimmäisenä 
virallisena apostolaattina, 
evankelioimisen palvelu-
työnä. Paavali oli fariseus ja 
saanut oppinsa Gamalielilta, 
suuren Hillelin, Israelin arvos-
tetuimpiin oppineisiin kuu-
luneen Hillelin pojanpojalta. 
Paavali oli ylpeä syntyperäs-
tään ja hän kerskasi sillä, että 
oli lakiin (Tooraan) nähden 
nuhteeton. 

Hän oli intohimoinen aikan-
sa valtavirtaa edustavan ju-
daismin puolustaja. Vaikka 
hän oli saanut koulutuksensa 
Hillelin monimuotoisuutta ja 
suvaitsevaisuutta korostavas-
sa hengessä, hänen kiihkonsa 
Tooran ja rabbiinisen perin-
teen puolustajana purkautui 
väkivaltaiseen yhteenottoon 
Jeesuksen opetuslasten

(talmidim) kanssa.

Valvottuaan juuri erään Jee-
sus-liikkeen johtavan apolo-
geetan kivittämistä hän oli 
nyt matkalla Syyrian Damas-
kokseen edistääkseen pon-
nisteluja tämän uuden lahkon 
tukahduttamiseksi, sillä tämä 
lahko asetti kyseenalaiseksi 
fariseusten aseman opin ja 
uskonnonharjoituksen ylim-
pänä auktoriteettina juutalai-
sessa yhteiskunnassa. 

Kesken matkan hänet sokai-
si yllättäen kirkastakin kirk-
kaampi valo, joka lähes hal-
vaannutti hänet niin että hän 
pystyi vain kuiskaamaan hei-
kolla äänellä: ”Kuka sinä olet, 
Herra?” 

Vastaus oli yhtä järkyttävä 
kuin hänen tilansa: ”Minä 
olen Jeesus, jota sinä vaino-
at.”

Paavalissa Jumala oli löytä-
nyt miehen, jossa paloi sam-

mumaton into ja intohimo 
Jumalan Sanaan, miehen, 
jonka innolle tarvitsi antaa 
vain uusi suunta, että hänestä 
tulisi esiin murtautuvan Ju-
malan Kuningaskunnan evan-
keliumin suurimpia todistajia. 
Kun hänet korkean ratsunsa 
selästä heittänyt Pyhä Henki 
saisi työnsä hänessä tehdyksi, 
hän olisi ”uusi luomus”.

Äkisti Paavali oli ”Messiaassa” 
ja Messias oli hänessä Pyhän 
Hengen kautta. Kaikki muut-
tui yhdessä hetkessä, kun hän 
koki mittasuhteiltaan kosmi-
sen muutoksen ajattelutavas-
saan. Kaikki se, mihin hän oli 
pyrkinyt esi-isiensä judaismis-
sa (Ioudaismos) kalpeni äkkiä 
sen kirkkauden rinnalla, joka 
säteili Hänestä, joka oli Van-
hurskauden aurinko. 

Kaikki se, mitä hän oli oppi-
nut Toorasta, profeetoista 
(Nevi´im), kirjoituksista (Ketu-
vim) ja Mishnasta, sai uuden 
merkityksen, kun hän katseli 

niiden varsinaista sisältöä
– itseään elävää, lihaksi tullut-
ta Sanaa. 
Hän ei hylännyt judaistista 
perintöään, vaan hän kanavoi 
koko oppineisuutensa Hyvän 
uutisen julistamiseen: että 
maailmankaikkeuden Jumala 
syntyi ihmiseksi, kärsi ja kuoli 
ihmiskunnan syntien tähden, 
nousi ylös taivaisiin kirkkau-
dessa ja on tuleva takaisin pe-
rustamaan Kuningaskuntansa.

Jokaisen Jeesukseen uskovan 
pitäisi oppia tämä Paavalin 
opetus, varsinkin niiden, jotka 
pyrkivät löytämään kristinus-
kon heprealaiset juuret. 

”Jos siis joku on Kristuksessa, 
hän on uusi luomus. Vanha on 
kadonnut, uusi on tullut tilal-
le” (2. Kor. 5:17). 
Paavali tiivisti tämän vallan-
kumoksellisen käsityksen 
seuraavasti: ” Tässä ei ole juu-
talaista eikä kreikkalaista, ei 
orjaa eikä vapaata, ei miestä 
eikä naista, sillä Kristuksessa 
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Jeesuksessa te kaikki olette 
yksi” (Gal. 3:28).

Rotu, ihonväri, etnisyys, kan-
sallisuus, sukupuoli, koko tai 
vamma – niillä ei ole merkitys-
tä enää kun ihminen on ”Mes-
siaassa”. 
Ainoa, mikä on tärkeää, on 
”uusi luomus”. Vaikka tällä 
perin juurin ilmiselvällä to-
tuudella on keskeinen asema 
kristinuskossa, kristillisissä pii-
reissä on kuitenkin aina ollut 
niitä, joista on tuntunut, että 
pelkkä Notzrimien (Jeshuan 
seuraajien), joko messiaanis-
ten tai kristittyjen, joukossa 
oleminen ei riitä.

Tarvitaan jotain muuta!

Joillekin pakanoille se jokin 
muu on ollut kääntyminen 
judaismiin; identiteettiään 
etsiessään he ovat tehneet 
Jeesuksen ristinuhrin tarpeet-
tomaksi. 

Toisille se on ollut liittyminen 
esoteerisen tiedon seireenien 
lauluun, joka lähettää heidät 
uusgnostilaiselle egotripille. Ja 
joillekin se on ollut usein mut-
kikas yritys löytää sukututki-
muksen kautta joku geneetti-
nen yhteys ensimmäisen liiton 
kansaan. Tämä kolmastoista 
heimo, nämä jäljittelijät, on 
astunut esiin vaatimaan itsel-
leen erityisaseman.
Enimmäkseen tämä hieno-
varainen, sielullinen lihan 
korottaminen ilmenee sepa-
ratismina, valikoivana eks-
klusiivisuutena ja elitisminä, 
jotka ovat lähinnä epäjuma-
lanpalvelusta.

Siinä missä Jumala pitää yhä 
voimassa peruuttamattoman 
liittonsa niiden Abrahamin 
fyysisten jälkeläisten kanssa, 
jotka ovat syntyneet Iisakin 
ja Jaakobin kautta, Uusi liitto 
on uudistanut ja laajentanut 

tämän Abrahamin kanssa teh-
dyn liiton koskemaan ”kaikkia 
luotuja” samoilla ehdoilla, 
siksi ei ole mitään väliä sillä, 
onko ihminen Juudan, Benja-
minin, Leevin, Efraimin, Ma-
nassen, Simeonin, cherokeen, 
apassin, zulun, mosin, hunani-
laisen, hindun tai alkuperäis-
asukkaan sukua. 

Totuus on, että jokaisella 
maan päällä asuvalla on to-
dennäköisesti jälkiä Abraha-
min DNA:sta. Mutta silläkään 
ei ole merkitystä. 

Juuri sen tähden Paavali va-
roitti ryhtymästä penkomaan 
”loputtomia sukuluetteloita”
ja kiistelemään turhanpäiväi-
sesti sanoista. Tällaisesta ei 
ole mitään etua, mutta siitä
aiheutuu vakavia vaaroja sekä 
uskovalle että Messiaan ruu-
miille. 

Ei tarvitse kuin katsoa ”Kol-

matta valtakuntaa” nähdäk-
seen, mitä elitistinen epä-
jumalanpalvelus voi saada 
aikaan.

Anglo-israelilaiset, mustaihoi-
set juutalaiset ja muut ovat 
aitoja ja rehellisiä halussaan
samastua Kirjan kansaan, ja he 
voivat hyvinkin löytää epäsuo-
ria yhteyksiä, mutta heidän-
kään yrityksillään, niin täynnä 
ääntä ja kiihkoa kuin ne ovat-
kin, ei ole mitään merkitystä. 
Asia on loppuun käsitelty. 

Tuomio on tämä: Messiaassa 
on uusi luomus. Kuka voisi tai 
edes tahtoisi parannella sitä!

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

www.hebraiccommunity.org



15

Suoalueen hiljaisuutta usvan keskellä Pohjois-Kainuussa. Kuva: Markus Nurmesniemi

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

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

”Katso, Herran päivä tulee, tu-
lee armottomana, tulee kiiva-
us ja vihan hehku, tekemään 
autioksi maan ja hävittämään 
siitä sen syntiset. Sillä taivaan 
tähdet ja Kalevanmiekat eivät 
loista valollansa, aurinko on 
pimeä noustessansa, kuu ei 
kirkkaana kumota. Minä kos-
tan maanpiirille sen pahuu-
den ja jumalattomille heidän 
pahat tekonsa; minä lopetan 
julkeitten kopeuden ja painan 
maahan väkivaltaisten ylpey-
den. Minä teen kuolevaiset 
harvinaisemmiksi kuin puhdas 
kulta, ihmiset harvinaisem-
miksi kuin Oofirin kulta. Sen-
tähden minä järisytän taivaat, 
ja maa järkkyy paikaltansa 
Herran Sebaotin kiivaudesta, 

hänen vihansa hehkun päivä-
nä” (Jes.13:9-13).

Profeetta Jesaja kertoo Her-
ran päivästä, jolloin Jumala 
tuomitsee jumalattomuuden 
ja synnin maailmassa. Monet 
muutkin vanhan liiton pro-
feetat puhuvat Herran päivän 
tapahtumista ja tuomioista, 
kuten myös uuden liiton kir-
joitukset. 

Herran päivän tuomiot kos-
kevat maapallon ohella myös 
taivaissa tapahtuvia järistyk-
siä. Myös Herran tulemus ja 
uskovien kokoaminen ylöso-
tossa Herran luo tapahtuu 
Herran päivänä (2.Tes.2:1-3; 
Mat.24:3, 20-22; 29-31).

Herran päivänä ihmiset 
harhailevat sumussa 
ja pimeydessä

”Lähellä on Herran suuri päi-
vä, se on lähellä ja tulee san-

gen kiiruusti. Kuule, Herran 
päivä!
Silloin sankarit haikeasti huu-
tavat. Vihan päivä on se päivä, 
tuskan ja ahdistuksen päivä, 
häviön ja hävityksen päivä, 
pimeyden ja synkeyden päivä, 
pilven ja sankan sumun päivä 
(hepr. VT: arafel = tiheä sumu), 
pasunan ja sotahuudon päivä 
varustettuja kaupunkeja ja 
korkeita muurinkulmia vas-
taan. 
Minä saatan ihmiset ahdis-
tukseen, niin että he kulkevat 
kuin sokeat, sillä he ovat teh-
neet syntiä Herraa vastaan. Ja 
heidän verensä vuodatetaan 
niinkuin tomu, ja heidän elin-
nesteensä niinkuin saasta. 
Eivätkä voi pelastaa heitä hei-
dän hopeansa (hepr. VT: ke-
sef = hopea, raha) ja kultansa 
Herran vihan päivänä: hänen 
kiivautensa tulessa kuluu koko 
maa. Sillä lopun, äkkilopun, 
hän tekee kaikista maan asuk-
kaista” (Sef.1:14-18).

Herran päivä ei ole yksi ta-
pahtuma, vaan sen aikana ta-
pahtuu monia asioita Jumalan 
säätämän aikataulun ja järjes-
tyksen mukaan.

Usein tulkitaan siten, että 
puhutaan vain vaivan ajasta, 
joka on yksi ainoa tapahtuma 
tai aika, jolloin kaikki tapah-
tuu. Kun tutkitaan Raamatus-
ta Herran päivän tapahtumia, 
niitä on paljon ja monenlaisia, 
kuten mm. profeetta Sefanja 
kertoo. 

Sefanjan mukaan Herran päi-
vä sisältää mm. seuraavia ta-
pahtumia, jotka toteutuvat Ju-
malan säätämän järjestyksen 
ja aikataulun mukaan:
- Herran päivä on vihan päivä 
(seurakunta noudetaan pois 
Jumalan vihan alta; 1.Tes.1:10; 
5:9).
- Herran päivä on tuskan ja 
ahdistuksen päivä (seurakun-
ta kokee suuren ahdistuk-

Herran päivä
-ihmiset harhailevat sumussa
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sen; Mat.24:20-22, 29-31; 
Dan.12:1-3; Ilm.7:9-17).
- Herran päivä on häviön ja hä-
vityksen päivä.
- Herran päivä on pimeyden ja 
synkeyden päivä.
- Herran päivä on pilven ja 
sankan (tiheän) sumun päivä.
- Herran päivä on pasuunan ja 
sotahuudon päivä varustettu-
ja kaupunkeja ja muurinkul-
mia vastaan.
- Herran päivänä kullat, hope-
at ja rahat menettävät arvon-
sa (tilalle tulee antikristillinen 
järjestelmä; Ilm.13:16-18).

Kaikista noista Herran päivän 
tapahtumista voi löytää pal-
jon tekstiä Raamatusta, mutta 
tässä yhteydessä keskitymme 
pääasiassa sankan sumun päi-
vään.

Tutkimme myös lyhyesti ta-
louden romahdusta Herran 
päivänä. Herran päivänä maa-
ilman peittää sankka/tiheä 
sumu, niin että ihmiset kulke-
vat ahdistuneina kuin sumus-
sa tietämättä mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan. 

Parhaillaan maailmassa ole-
va koronaviruspandemia on 
aiheuttanut sen, että tulevai-
suutta on vaikea hahmottaa. 
Ei tiedetä tarkkaan, kuinka 
kauan pandemia kestää, mil-
laiset jäljet se jättää maailman 
talouteen, työllisyyteen, yri-
tysmaailmaan, politiikkaan ja 
urheiluun jne. 

Ei myöskään tunneta kunnol-
la viruksen käyttäytymistä ja 
muuntumista ja tuleeko toi-
nen ja mahdollisesti jopa kol-
mas pandemia-aalto. Ihmiset 
ja yhteiskunnat toivovat, että 
koronarokote ratkaisee pan-
demian aiheuttamat ongel-
mat.  Tämä koronapandemi-
an sumu on pientä esimakua 
siitä, mitä tulevaisuudessa 
tapahtuu, kun Herran päivän 
tapahtumat vyöryvät täydellä 
voimalla yli maailman. 

Jesajan sanoma 
pimeydestä ja sumusta

”Nouse, ole kirkas, sillä sinun 
valkeutesi tulee, ja Herran 

kunnia koittaa sinun ylitse-
si. Sillä katso, pimeys peittää 
maan ja synkeys (hepr. VT: 
arafel = tiheä sumu) kansat, 
mutta sinun ylitsesi koittaa 
Herra, ja sinun ylläsi näkyy hä-
nen kunniansa” (Jes.60:1-2).

Sefanjan ohella myös profeet-
ta Jesaja puhuu ajasta, jolloin 
pimeys peittää maan ja tiheä 
sumu kansat eikä ole var-
muutta tulevaisuudesta. 

Tiheä sumu peittää koko maa-
ilman ja myös Israel on joutu-
nut kärsimään siitä. Jesajan 
profetoima pimeys tarkoit-
taa ennenkaikkea hengellis-
tä pimeyttä ja luopumusta 
(Mat.24:3, 12; 2.Tes.2:1-3). 

Olemme tulleet aikaan, jol-
loin Raamattua eli Jumalan 
sanaa ei enää arvosteta ko-
vin paljon maailman ihmisten 
eikä kristillisten kirkkojenkaan 
keskuudessa. Raamattuun 
perustuvat arvot poljetaan 
maahan. Uskovat, jotka pyr-
kivät noudattamaan Jumalan 
sanaa, joutuvat syrjityiksi ja 
vainotuiksi. 

Olemme myös pian tulossa 
aikaan, jolloin paatumuksen 
peitevaate otetaan pois isra-
elilaisten silmiltä ja he saavat 
nähdä Messiaan kirkkauden 
(Hes.39:28-29). 

Sitä mukaa kun maailma pi-
menee hengellisesti, kirkka-
us lisääntyy Israelissa ja yhä 
useammat israelilaiset ottavat 
vastaan Jeshua Messiaan Pe-
lastajanaan ja Kuninkaanaan.

Herran päivä ja talouselämän 
romahdus

”Kaikki kädet herpoavat, kaik-
ki polvet käyvät veltoiksi kuin 
vesi. He kääriytyvät säkkeihin, 
heidät peittää vavistus, kaikil-
la kasvoilla on häpeä, ja kaikki 
päät ovat paljaiksi ajellut. Ho-
peansa he viskaavat kaduille, 
ja heidän kultansa tulee heil-
le saastaksi. Heidän kultansa 
ja hopeansa (hepr. VT: kesef 
= hopea, raha) eivät voi heitä 
pelastaa Herran vihan päivä-
nä, eivät he sillä nälkäänsä 
tyydytä eivätkä vatsaansa täy-
tä; sillä siitä tuli heille kompas-
tus syntiin” (Hes.7:17-19).

”Kuulkaa nyt, te rikkaat: it-
kekää ja vaikeroikaa sitä kur-
juutta, joka on teille tulossa. 
Teidän rikkautenne on mä-
dännyt, ja teidän vaatteen-
ne ovat koin syömät; teidän 
kultanne ja hopeanne (hepr. 
UT: kesef = hopea, raha) on 
ruostunut, ja niiden ruoste on 
oleva todistuksena teitä vas-
taan ja syövä teidän lihanne 
niinkuin tuli. Te olette koon-
neet aarteita viimeisinä päivi-
nä. Katso, työmiesten palkka, 
jonka te vainioittenne niittäjil-
tä olette pidättäneet, huutaa, 
ja leikkuumiesten valitukset 
ovat tulleet Herran Sebaotin 
korviin. Te olette herkutelleet 
maan päällä ja hekumoineet, 
te olette sydäntänne syötel-
leet teurastuspäivänä. Van-
hurskaan te olette tuominneet 
ja tappaneet; hän ei vastusta 
teitä. Niin olkaa kärsivällisiä, 
veljet, Herran tulemukseen 
asti. Katso, peltomies odottaa 
maan kallista hedelmää, kärsi-
vällisesti sitä vartoen, kunnes 
saa syksyisen sateen ja keväi-
sen. Olkaa tekin kärsivällisiä, 
vahvistakaa sydämenne, sillä 
Herran tulemus on lähellä. 
Älkää huokailko, veljet, toisi-
anne vastaan, ettei teitä tuo-
mittaisi; katso, tuomari seisoo 
ovella” 
(Jaak.5:1-9).

Herran päivän tapahtumiin 
kuuluu myös talouselämän 
romahdus. Tulee aika, jolloin 
normaalit yhteiskunnan ta-
lousjärjestelmät ja sosiaaliset 
järjestelmät sortuvat. Kullat, 
hopeat ja rahat menettävät 
arvonsa. Kaikki tämä tapahtuu 
Herran päivänä, Messiaan tu-
lemuksen läheisyydessä. 

Apostoli Paavali varoittaa 
meitä panemasta toivoam-
me epävarmaan rikkauteen, 
vaan Jumalaan, joka antaa 
meille kaiken tarpeellisen 
(1.Tim.6:17-19). 

Paavali kehottaa rikkaita ole-
maan anteliaita näinä hyvinä 
päivinä, jolloin meillä on turva 
tulevaisuudessa. On turval-
lista tietää, että Jumala pitää 
huolen omistaan vaikeinakin 
aikoina, kun normaalit yh-
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teiskunnan turvajärjestelmän 
murtuvat. Uskovien on myös 
hyvä valmistautua noiden tu-
levien vaikeiden aikojen varal-
le. 

Silloin kun normaalit yhteis-
kunnan turvaverkot sortuvat, 
uskovien on hyvä tukea ja pi-
tää huolta toisista Jumalan 
lapsista, kuten alkuseurakun-
nan päivinä (Ap.t.2:37-47; 
4:32-37).

Jaakobin kirjeessä on myös 
ihana lupaus Hengen sateista 

ja hengellisestä elonleikkuus-
ta eli herätyksestä Herran tu-
lemuksen läheisyydessä.

Jumalan sana valaisee uskovi-
en kulkua lopun ajan sumussa 
ja pimeydessä

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

”Ja sitä lujempi on meille nyt 
profeetallinen sana, ja te teet-
te hyvin, jos otatte siitä vaarin, 
niinkuin pimeässä paikassa 

loistavasta lampusta, kunnes 
päivä valkenee ja kointähti 
koittaa teidän sydämissänne” 
(2.Piet:1:19).

On turvallista tietää, että us-
kovat eivät ole pimeydessä ja 
sumussa, sillä Jumalan profee-
tallinen sana valaisee heidän 
tiensä lopun ajan pimeyden 
ja sumun keskellä, Kointäh-
den eli Messiaan tulemusta 
odotettaessa (Ps.119:105; 
2.Piet.1:19; Ilm.22:16).

Jumalalla on kaikki hallinnas-

saan ja kaikki toteutuu Hänen 
sanansa ja tahtonsa mukaises-
ti ja Hän pitää omistaan, jotka 
uskovat Jeshuaan, huolen lop-
puun asti. 

Saamme turvallisesti olla Is-
raelin Pyhän varjeluksen ja 
huolenpidon alla myös Herran 
päivän tapahtumien aikana. 

www.israel-apu.fi

**********

Suoalueen hiljaisuutta usvan keskellä Pohjois-Kainuussa. Kuva: Markus Nurmesniemi

**********
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MESSIAAN TULEMUS JA KAN-
SOJEN TUOMIOISTUIN

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

"Mutta kun Ihmisen Poika tu-
lee kirkkaudessaan ja kaikki 
enkelit hänen kanssaan, silloin 
hän istuu kirkkautensa valtais-
tuimelle. Ja hänen eteensä 
kootaan kaikki kansat, ja hän 
erottaa toiset toisista, niin-
kuin paimen erottaa lampaat 
vuohista. Ja hän asettaa lam-
paat oikealle puolelleen, mut-
ta vuohet vasemmalle. Silloin 
kuningas sanoo oikealla puo-
lellaan oleville: 'Tulkaa, minun 
Isäni siunatut, ja omistakaa se 

valtakunta, joka on ollut teille 
valmistettuna maailman pe-
rustamisesta asti. Sillä minun 
oli nälkä, ja te annoitte mi-
nulle syödä; minun oli jano, 
ja te annoitte minulle juoda; 
minä olin outo, ja te otitte 
minut huoneeseenne; minä 
olin alaston, ja te vaatetitte 
minut; minä sairastin, ja te 
kävitte minua katsomassa; 
minä olin vankeudessa, ja te 
tulitte minun tyköni.' Silloin 
vanhurskaat vastaavat hänel-
le sanoen: 'Herra, milloin me 
näimme sinut nälkäisenä ja 
ruokimme sinua, tai janoisena 
ja annoimme sinulle juoda? 
Ja milloin me näimme sinut 
outona ja otimme sinut huo-
neeseemme, tai alastonna ja 
vaatetimme sinut? Ja milloin 
me näimme sinun sairastavan 
tai olevan vankeudessa ja tu-

limme sinun tykösi?' Niin ku-
ningas vastaa ja sanoo heille: 
'Totisesti minä sanon teille: 
kaikki, mitä olette tehneet 
yhdelle näistä minun vähim-
mistä veljistäni, sen te olette 
tehneet minulle'. 

Sitten hän myös sanoo va-
semmalla puolellaan oleville: 
'Menkää pois minun tyköäni, 
te kirotut, siihen iankaikki-
seen tuleen, joka on valmis-
tettu perkeleelle ja hänen 
enkeleillensä. Sillä minun oli 
nälkä, ja te ette antaneet mi-
nulle syödä; minun oli jano, 
ja te ette antaneet minulle 
juoda; minä olin outo, ja te 
ette ottaneet minua huonee-
seenne; minä olin alaston, ja 
te ette vaatettaneet minua; 
sairaana ja vankeudessa, ja 
te ette käyneet minua katso-

massa.' Silloin hekin vastaavat 
hänelle sanoen: 'Herra, mil-
loin me näimme sinut nälkäi-
senä tai janoisena tai outona 
tai alastonna tai sairaana tai 
vankeudessa, emmekä sinua 
palvelleet?' Silloin hän vastaa 
heille ja sanoo: 'Totisesti minä 
sanon teille: kaiken, minkä 
olette jättäneet tekemättä yh-
delle näistä vähimmistä, sen 
te olette jättäneet tekemättä 
minulle'. Ja nämä menevät 
pois iankaikkiseen rangaistuk-
seen, mutta vanhurskaat ian-
kaikkiseen elämään" 
(Mat.25:31-46).

"Herraus on oleva suuri ja 
rauha loppumaton Daavidin 
valtaistuimella ja hänen valta-
kunnallansa; se perustetaan ja 
vahvistetaan tuomiolla ja van-
hurskaudella nyt ja iankaikki-
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sesti. Herran Sebaotin kiivaus 
on sen tekevä " 
(Jes.9:6).

"Mene kansani kammioihisi ja 
sulje ovet jälkeesi, lymyä het-
kinen, kunnes viha on ohitse 
mennyt. Sillä katso, Herra läh-
tee asuinsijastaan kostamaan 
maan asukkaille heidän pahat 
tekonsa, ja maa paljastaa ve-
rivelkansa eikä surmattujansa 
enää peitä" 
(Jes.26:20-21).

Kun Jeshua syntyi tähän maa-
ilmaan, antoi enkeli Gabriel il-
moituksen, että Hän on oleva 
Jaakobin (eli Israelin) huoneen 
kuningas iankaikkisesti Daavi-
din valtaistuimella (Luuk.1:31-
33). 

Kun Jeshua Messias tulee pe-
rustamaan kuningaskuntansa 
maan päälle, jolloin Hän istuu 
Daavidin valtaistuimelle hallit-
semaan, tapahtuu se tuomiol-
la ja vanhurskaudella. 

Tämän lupauksen toteutumi-
sen aika koittaa lopullisesti 
silloin, kun Jeshua Messias 
saapuu pyhien enkeliensä ja 
ylöstemmatun seurakuntan-
sa kanssa Öljyvuorelle hyvin 
vaikean ja ahdistavan ajan 
keskellä, jolloin Israel ja Jeru-
salem on vihollisvoimien pii-
rityksen ja tuhoamisyrityksen 
kohteena (Sak.12:1-14:15). 

Ilmestyskirjan kuvauksen 
mukaan kaikki maan anti-
kristillisen voimat ovat silloin 
kokoontuneet sotimaan, ei 
ainoastaan Israelia vastaan, 
vaan myös itse Messiasta ja 
Hänen sotajoukkoansa vas-
taan (Ilm.19:11-21). 

Jumala sallii kaiken tämän ta-
pahtuvan, sillä ahdistuksen 
ja vihollisen piirityksen kaut-
ta Herra samalla nöyryyttää 
uppiniskaisen Israelin huu-
tamaan avuksi Jumalaansa 
ja vastaanottamaan Messi-
astaan (Sak.12:9-13, 13:8-9; 
Dan.12:1). 

Samalla Jumala kokoaa kaik-
ki Israelin ja Israelin Jumalan 

vihamiehet tuomittaviksi kan-
sojen tuomioistuimen eteen 
Joosafatin laaksossa (Jooel.3; 
Miika.4:11-13; Kyseessä on ni-
menomaan kansojen tuomio 
eikä ns. viimeinen tuomio, 
joka on tuhatvuotisen kunin-
gaskunnan jälkeen; Ilm.20).

Kun Messias istuu kirkkauten-
sa valtaistuimelle, pakana-
kansat tullaan tuomitsemaan 
Hänen edessään sen mukaan, 
kuinka ne ovat suhtautuneet 
vähimpiin veljiin. Tällä tarkoi-
tetaan mm. sitä yleistä Raa-
matun periaatetta, kuinka me 
olemme suhtautuneet hädäs-
sä ja puutteessa oleviin ihmis-
veljiimme (Luuk.10:29-37). 

Olemmeko olleet hyväsydämi-
siä ja auttavaisia vai olemme-
ko olleet itsekkäitä, välinpitä-
mättömiä ja kovasydämisiä, 
jolloin tuomio on laupeude-
ton meille (Jaak.2:13). 

Meidän tulisi tehdä hyvää kai-
kille, mutta varsinkin uskoville 
(Gal.6:9-10). 

Sanoma Messiaan vähim-
mistä veljistä tarkoittaa kui-
tenkin ennen kaikkea israeli-
laisia (Mat.25:31-46, 28:10; 
Ap.t.3:22-26). 

Ne kansat, jotka ovat suhtau-
tuneet vihamielisesti Israeliin, 
Jumalan omaisuuskansaan, 
pilkkoneet Jumalan sille lu-
paamia maa-alueita ja yrittä-
neet jopa tuhota sen, tullaan 
tuomitsemaan kansojen tuo-
mioistuimessa Herran edessä. 

Kaikki mahtavat vihollisarmei-
jat, jotka kokoontuvat Israelia 
ja Israelin Messiasta vastaan, 
tulevat tuhoutumaan sotata-
pahtumissa ja tuomioissa, jot-
ka kohtaavat niitä. 

Israelin Jumala ei salli synnin 
ja jumalattomuuden vallassa 
olevien vihollistensa pääs-
tä asumaan messiaaniseen 
rauhanvaltakuntaan, vaan he 
kokevat tuomionsa ja tuhon-
sa kansojen tuomioistuimen 
edessä (Sak.14; Jooel.3).

Kaikki ylpeä ja korskea tulee 
kukistumaan ja rauhanval-
takuntaan hengissä selviävä 
jäännös pelkää ja vapisee Ju-
malan valtasuuruuden ja py-
hyyden edessä
(Jes.13:9-13; Hes.38:18-23, 
39:1-7; Miika.7:15-17).

Tuomioon yksilöiden ja kan-
sojen kohdalla vaikuttaa myös 
se, kuinka paljon he ovat pa-
huudessaan vuodattaneet 
viatonta verta, erityisesti us-
kovien ja israelilaisten verta 
kansojen seassa (Ilm.16:4-7; 
Sak.2:6-8). 

Monet kansat kokevat valta-
vat tuomiot, koska niitä pai-
naa suuri verivelka ja saattaa 
olla, että ne pyyhitään pois 
kokonaan kansojen joukosta, 
eikä niillä ole enää olemas-
saolon oikeutta messiaani-
sessa tuhatvuotisessa kunin-
gaskunnassa (1.Moos.15:16; 
5.Moos.19:10; Snl.6:16-17; 
Jooel 3:19). 

Kansat tuomitaan Israeliin 
suhtautumisen perusteella

" Sillä katso, niinä päivinä ja 
siihen aikaan, kun minä kään-
nän Juudan ja Jerusalemin 
kohtalon, minä kokoan kaikki 
pakanakansat, vien ne alas 
Joosafatin laaksoon ja käyn 
siellä oikeutta niiden kanssa 
kansani ja perintöosani, Isra-
elin, tähden. Sillä he ovat ha-
jottaneet sen pakankansain 
sekaan, ovat jakaneet minun 
maani ja heittäneet minun 
kansastani arpaa; ovat anta-
neet pojan porttoa vastaan 
sekä myyneet tytön viinistä, 
jonka ovat juoneet. 
Mitä on teillä sanomista mi-
nulle, teilläkin, Tyyro ja Siidon 
ja kaikki filistealaisten alueet? 
Tahdotteko te kostaa minulle, 
mitä minä olen tehnyt, vai itse 
tehdä minulle jotakin? Nope-
asti, kiiruusti minä annan kos-
ton kohdata teidän päätänne 
siitä, mitä olette tehneet…
Julistakaa tämä pakanakan-
sain seassa, alkakaa pyhä sota 
(Jihad), innostakaa sankareita, 
lähestykööt, hyökätkööt kaikki 
soturit...Lähtekööt liikkeelle, 

hyökätkööt kansakunnat Joo-
safatin laaksoon; sillä siellä 
hän istuu tuomitsemassa kaik-
kia pakanakansoja, joka tahol-
ta tulleita. Lähettäkää sirppi, 
sillä sato on kypsynyt. Tulkaa 
polkemaan, sillä kuurna on 
täynnä ja kuurna-altaat pur-
suavat ylitse; sillä heidän pa-
huutensa on suuri. Meluavia 
joukkoja, meluavia joukkoja 
ratkaisulaaksossa! 
Sillä lähellä on Herran päivä 
ratkaisulaaksossa. Aurinko ja 
kuu käyvät mustiksi, ja tähdet 
kadottavat valonsa. Herra är-
jyy Siionista ja antaa äänensä 
kuulua Jerusalemista, ja tai-
vaat ja maa järkkyvät; mutta 
Herra on kansansa suoja, Is-
raelin lasten turva. ja te tulet-
te tietämään, että minä olen 
Herra, teidän Jumalanne, joka 
asun Siionissa, pyhällä vuo-
rellani. Ja Jerusalem on oleva 
pyhä, ja vieraat eivät enää kul-
je sen läpi" 
(Jooel.3:1-4, 12-16 ).

"Ja taivaan temppelistä eräs 
toinen enkeli, ja hänelläkin oli 
terävä sirppi. Ja alttarista läh-
ti vielä toinen enkeli, jolla oli 
tuli vallassaan, ja hän huusi 
suurella äänellä sille, jolla oli 
se terävä sirppi, sanoen: 'Lä-
hetä terävä sirppisi ja korjaa 
tertut maan viinipuusta, sillä 
sen rypäleet ovat kypsyneet'. 
Ja enkeli heitti sirppinsä alas 
maahan ja korjasi maan vii-
nipuun hedelmät ja heitti ne 
Jumalan vihan suureen kuu-
rnaan. Ja kuurna poljettiin 
kaupungin ulkopuolella, ja 
kuunasta kuohui veri hevos-
ten kuolaimiin asti, tuhannen 
kuudensadan vakomitan pää-
hän" (Ilm.14:17-20).

Armotalouskauden lopussa, 
Messiaan tulemuksen lähei-
syydessä, hyvä ja paha kyp-
syvät täyteen hedelmäänsä 
(Ilm.22:11-12). 

Ilmestyskirjan 14. luvussa, 
Ihmisen Pojan tullessa pilven 
päällä, Hän lähettää sirppinsä 
ja kypsynyt maan vanhurskau-
den sato leikataan Messiaan 
tulemusta edeltävässä lyhyes-
sä ja voimallisessa herätykses-
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sä (Ilm.14:14-16).

Samassa näyssä on myös toi-
nen, aikakauden viimeistä 
herätystä seuraava tuomion 
elonleikkuu. 

Myös pahuus on kypsynyt täy-
teen kukoistukseensa maan 
päällä ja Jumalan tuomioiden 
elonleikkuun aika on tullut.

Kansat kootaan Messiaan tule-
muksessa Hänen tuomittavak-
sensa. Tämä tapahtuu Jooelin 
mukaan Joosafatin laaksossa. 
Joosafat merkitsee heprean 
kielessä ”Jahve tuomitsee” ja 
tämä nimi on symboli yli koko 
maailman käyvälle jumalatto-
mien tuomiolle. 

Tuomion mittapuuna on Joo-
elin näyssä suhtautuminen 
Jumalan omaisuuskansaan Is-
raeliin ja Jerusalemiin. 

Yhtenä syynä kansojen ko-
koontumiseen Israelia vastaan 
tulee olemaan kiista pales-
tiinalaisalueista (Jooel 3:4). 
Rooman keisari Hadrianus (v. 
117-138) antoi aikoinaan juu-
talaisvaltion alueelle nimen 
Filistea, Bar Kokhban kapinan 
jälkeen. 
Näin keisari halusi nöyryyttää 
Rooman Imperiumia vastaan 
kapinoineita juutalaisia, an-
taessaan maalle muinaisten 
Israelin arkkivihollisten filiste-
alaisten alueen nimen. 

Maailman kieliin Filistea nimi 

on muotoutunut Palestiinak-
si, josta on tullut suuri kiista 
lopun ajassa ennen Messi-
aan paluuta. Hadrianus antoi 
myös Jerusalemille uuden ni-
men Aelia Capitolina, keisarin 
toisen nimen mukaan. Kaikki 
huipentuu kiistaan Jerusale-
mista kun vihamieliset kansat 
kokoontuvat Jerusalemia pii-
rittämään (Sak.12:1-3). 

Herra sallii kaiken tämän ta-
pahtua, jotta Hän voisi tuomi-
ta kansat heidän pahuudes-
taan ja jumalattomuudestaan 
ja osoittaa samalla pyhyyten-
sä ja valtasuuruutensa Israelin 
ja kaikkien kansojen keskuu-
dessa (Hes.39:21-29). 

Tämän ahdingon ajan keskellä 
Israelin kansan jäännös ottaa 
Messiaansa Jeshuan vastaan 
ja huutaa Häntä avuksensa 
(Sak.12:9-13). 

Silloin Israelin Messias saapuu 
tuomitsemaan Jumalan ja Is-
raelin viholliset ja Hän polkee 
Kaikkivaltiaan Jumalan vihan 
viinikuurnan. 

Hän tulee osoittamaan kan-
soille, että virheistään huo-
limatta Israel on Hänen sil-
mäteränsä ja jokainen, joka 
siihen koskee pahoissa aikeis-
sa, saa kokea Jumalan tuomi-
on kansojen tuomioistuimes-
sa (Sak.2:6-8; Obad.12-15). 

Herra myös osoittaa Israe-
lin maa-alueita pilkkoneille 

pakanakansoille, että Hän 
on luvannut ikuisella valal-
la nämä maa-alueet Hänen 
omaisuuskansalleen Israelille 
ja jokainen, joka pyrkii mitä-
töimään Jumalan lupauksen, 
joutuu lopulta tuomion alai-
suuteen (1.Moos.15:18; 17:8; 
5.Moos.34:1-4; Hes.36:24-
28). 

Messias saapuu Öljyvuorelle 
pelastamaan Israelia

"Katso, Herran päivä on tuleva, 
ja sinun saaliisi jaetaan sinun 
keskelläsi. Minä kokoan kaikki 
pakanat sotaan Jerusalemia 
vastaan. Kaupunki valloite-
taan, talot ryöstetään, naiset 
raiskataan, ja puoli kaupunkia 
lähtee pakkosiirtolaisuuteen, 
mutta jäljelle jäävää kansaa ei 
hävitetä kaupungista. Ja Her-
ra on lähtevä liikkeelle ja so-
tiva näitä pakanoita vastaan, 
niinkuin sotimispäivänänsä, 
taistelun päivänä. Hänen jal-
kansa seisovat sinä päivänä 
Öljymäellä, joka on Jerusa-
lemin edustalla itää kohti. 
Ja Öljymäki halkeaa kahtia 
idästä länteen hyvin suureksi 
laaksoksi: toinen puoli mäkeä 
siirtyy pohjoiseen ja toinen 
puoli etelään päin. Ja te pake-
nette minun mäkieni väliseen 
laaksoon, sillä mäkien välinen 
laakso on ulottuva Asaliin asti. 
Te pakenette, niinkuin pake-
nitte maanjäristystä Ussian, 
Juudan kuninkaan, päivinä. Ja 
Herra, minun Jumalani, tulee; 
kaikki pyhät sinun kanssasi" 

(Sak.14:1-5 ).

"Ja Herra on ensiksi vapautta-
va Juudan majat (Länsirannan 
alueita), ettei Daavidin suvun 
kunnia ja Jerusalemin asukas-
ten kunnia ylvästelisi Juudaa 
vastaan. Sinä päivä on Herra 
suojaava Jerusalemin asukkai-
ta ja kompastuvainen heidän 
seassansa on sinä päivänä 
oleva niinkuin Daavid ja Daa-
vidin suku on oleva niinkuin 
jumal'olento, niinkuin Her-
ran enkeli heidän edessänsä. 
Mutta minä tahdon hävittää 
pakanakansat, jotka hyök-
käävät Jerusalemia vastaan" 
(Sak.12:7-9).

"Ja tämä on oleva vitsaus, 
jolla Herra rankaisee niitä 
kansoja, jotka sotivat Jerusa-
lemia vastaan: hän mädättää 
siltä kansalta lihan, kun se 
vielä seisoo jaloillaan, sen sil-
mät mätänevät kuopissaan, ja 
sen kieli mätänee sen suussa. 
Sinä päivänä on tuleva Her-
ralta suuri hämminki heidän 
sekaansa, niin että he käyvät 
kiinni toinen toisensa käteen 
ja toisen käsi kohoaa toisen 
kättä vastaan. Myös Juuda on 
sotiva Jerusalemissa, ja kaikki-
en pakanakansojen rikkaudet 
kootaan joka taholta: kullat 
ja hopeat ja ylen paljon vaat-
teita. Samoin on vitsaus koh-
taava hevosia ja muuleja ja 
kameleja ja aaseja ja kaikkea 
karjaa, mitä niissä leireissä 
on - samankaltainen vitsaus" 
(Sak.14:12-15).
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"...sillä Herra Sebaot pitää 
huolen laumastansa, Juu-
dan heimosta, ja asettaa sen 
ikäänkuin kunniaratsuksensa 
sodassa. Siitä on lähtevä kul-
makivi, siitä kiinnityspaalu, 
siitä sotajousi, siitä lähtevät 
käskijät kaikki. Ja he ovat niin-
kuin sankarit, jotka polkevat 
katujen lokaa sodassa. He 
sotivat, sillä Herra on heidän 
kanssansa; ja häpeään joutu-
vat hevosilla ratsastajat" 
(Sak.10:3-5).

"Nyt kokoontuu sinua vas-
taan paljon pakanoita, jotka 
sanovat: 'Se saastutettakoon; 
katselkoon meidän silmämme 
iloksensa Siionia'. Mutta he 
eivät tunne Herran aivoituk-
sia eivätkä ymmärrä hänen 
neuvoansa, sillä hän kokoaa 
heidät niinkuin lyhteet pui-
matantereelle. Nouse ja pui, 
tytär Siion, sillä minä annan 
sinulle rautasarvet ja vaskisor-
kat minä sinulle annan, ja sinä 
survot murskaksi monet kan-
sat. Ja minä vihin Herralle, 
tuhon omaksi, heidän väärän 
voittonsa, kaiken maan Her-
ralle heidän rikkautensa" 
(Miika 4:11-13).

"Katso, minä olen luonut se-
pän, joka lietsoo hiilivalkea-
ta ja kuonnuttaa aseen käy-
täntöönsä; mutta minä olen 
myös luonut tuhontuottajan 
hävittämään sen. Jokainen 
ase, joka valmistetaan sinun 
varallesi, on oleva tehoton; ja 
jokaisen kielen, joka nousee 
käymään sinun kanssasi oi-
keutta, sinä osoitat vääräksi. 
Tämä on Herran palvelijain 
perintöosa, tämä heidän van-
hurskautensa, minulta saatu, 
sanoo Herra" (Jes.54:16-17).

"Oi, jospa minun kansani mi-
nua kuulisi ja Israel vaeltaisi 
minun teilläni, niin minä pian 
masentaisin heidän vihollisen-
sa ja kääntäisin käteni heidän 
vihamiehiänsä vastaan. Ne, 
jotka Herraa vihaavat, mateli-
sivat hänen edessään, ja hei-
dän kohtalonsa kestäisi ian-
kaikkisesti" (Ps.81:14-16).

Apostolien tekojen ensim-
mäisessä luvussa kerrotaan, 
kuinka Messias nousi Öljyvuo-
relta pilvessä taivaaseen. Kun 
opetuslapset katselivat tai-
vaaseen kohoavan Mestarinsa 
perään, heille ilmestyi kaksi 
valkopukuista miestä, jotka 
ilmoittivat, että Jeshua on tu-
leva samalla tavalla takaisin, 
kuin Hän meni taivaaseen 
(Ap.t.1:9-11). 

Messias nousi Öljyvuorelta 
(Öljymäeltä) taivaaseen ja 
Hän palaa myös Öljyvuorelle 
silloin, kun viholliset ovat val-
lanneet Jerusalemin ja Israel 
on ahdingossa ja tuhon par-
taalla. Tämän ahdingon kautta 
Israelin kansan jäännös huu-
taa avuksi Jumalaansa ja Mes-
siastaan ja pelastuu (Sak.12:9-
13). 

Juuri tuota hetkeä Herra on 
odottanut, että saisi armahtaa 
Israelia (Jes.30:18-20). Kun 
Messias on saanut Israelin 
"päiväjärjestykseen" ja yhtey-
teensä pois luopumuksen teil-
tä, Hän hoitaa nopeasti Juma-
lan ja Israelin viholliset.

Jumala käyttää Israelia myös 
välikappaleena kootakseen vi-
hamieliset pakanat tuomiolle. 
Herra vuodattaa uskoon tul-
leen Israelin jäännöksen ylle 
sellaisen yliluonnollisen voi-
man, että he survovat murs-
kaksi hyökkäävät vihamieliset 
kansat. Herra antaa israelilai-
sille myös viisauden ja voiman 
sellaisiin vasta-aseisiin, että 
vihollisen aseet käyvät tehot-
tomiksi.

Lisäksi tullaan käyttämään 
atomiaseita, erityisesti neut-
ronipommeja, joiden säteily 
"grillaa" ihmisten ja eläinten 
kudokset mädänneeksi hei-
dän seisoessaan. On mielen-
kiintoista, että ydinaseiden 
kehittelyssä on ollut mukana 
juutalainen Oppenheimer, 
jonka johdolla USA rakensi 
ensimmäisen ydinpommin 
(1945). 

Myös neutronipommin kehit-
telijä oli juutalainen Samuel 

Cohen. Raamatun viitteiden 
perusteella näyttää siltä, että 
erityisesti Golanin alueella 
(Baasan) tullaan hyökkäävät 
viholliset tuhoamaan Israelin 
neutronipommeilla ja myös 
vihamieliset naapurit saavat 
osansa näissä lopun ajan kan-
sojen tuomiotapahtumissa 
(Hes.38:22; 39:1-7, 17-20). 

Israel tulee saamaan myös 
valtaisan sotasaaliin sodan jäl-
keen (Hes.39:8-10). 

Ylösnousseet uskovat 
osallistuvat kansojen 
tuomioon

"Heistäkin Eenok, Aadamis-
ta seitsemäs, on ennustanut 
sanoen: 'Katso, Herra tulee 
tuhannen tuhansine pyhinen-
sä tuomitsemaan kaikkia ja 
rankaisemaan kaikkia juma-
lattomia kaikista heidän juma-
lattomista teoistansa, joita he 
jumalattomuudessaan ovat 
tehneet, ja kaikesta julkeasta, 
mitä nuo jumalattomat synti-
set ovat häntä vastaan puhu-
neet" 
(Juuda 14-15).

"...ja kompastuvainen heidän 
seassansa on sinä päivänä 
oleva niinkuin Daavid ja Daa-
vidin suku on oleva niinkuin 
jumal'olento, niinkuin Her-
ran enkeli heidän edessänsä. 
Mutta minä tahdon hävittää 
pakanakansat, jotka hyök-
käävät Jerusalemia vastaan" 
(Sak.12:8-9).

"Mutta ne, jotka on arvolli-
siksi nähty pääsemään toi-
seen maailmaan ja ylösnou-
semukseen kuolleista, eivät 
nai eivätkä mene miehelle. 
Sillä he eivät enää voi kuolla, 
kun ovat enkelien kaltaisia; ja 
he ovat Jumalan lapsia, koska 
ovat ylösnousemuksen lapsia" 
(Luuk.20:35-36).

"Ja minä näin taivaan auen-
neena. Ja katso: valkoinen 
hevonen, ja sen selässä istu-
van nimi on Uskollinen ja To-
tinen, ja hän tuomitsee ja sotii 
vanhurskaudessa. Ja hänen 
silmänsä olivat niinkuin tulen 

liekit, ja hänen päässään oli 
monta kruunua, ja hänellä oli 
kirjoitettuna nimi, jota ei tie-
dä kukaan muu kuin hän itse, 
ja hänellä oli yllään vereen 
kastettu vaippa, ja nimi, jolla 
häntä kutsutaan, on Jumalan 
Sana. Ja häntä seurasivat rat-
sastaen valkoisilla hevosilla 
taivaan sotajoukot, puettuina 
valkeaan ja puhtaaseen pella-
vavaatteeseen. Ja hänen suus-
taan lähtee terävä miekka, 
että hän sillä löisi kansoja. Ja 
hän on kaitseva heitä rautai-
sella valtikalla, ja hän polkee 
kaikkivaltiaan Jumalan vihan 
kiivauden viinikuurnan. Ja hä-
nellä oli vaipassa kupeellaan 
kirjoitettuna nimi: 'Kuningas-
ten Kuningas ja herrain Her-
ra'."
(Ilm.19:11-15).

Kun Messias saapuu tuomit-
semaan kansoja, Hänellä on 
mukanaan kaikki enkelit, jotka 
osallistuvat tuomioiden täy-
täntöönpanoon (Mat.25:31; 
2.Tes.1:6-10). 

Enkelien ohella myös ylös-
nousseet pyhät osallistuvat 
Herransa kanssa tuomioihin. 
Kun Messias saapuu Öljyvuo-
relle, Hänellä on mukanaan 
kaikki ylösnousemusolotilassa 
olevat pyhät, kuten Sakarja il-
moitti (Sak.14:4-5). 
Silloin tuo pellavapukuinen 
kuninkaallinen uuden liiton 
papisto osallistuu ylösnou-
semusolotilassa Herran en-
kelien kaltaisina kansojen 
tuomioiden toteuttamiseen 
Kuningasten Kuninkaan so-
tajoukoissa, valkoisilla he-
vosilla ratsastaen (Ilm.1:4-6; 
3.Moos.6:10; 2.Aik.5:12). 

Usein ajatellaan, että Herran 
tulemuksen ja ylösnousemuk-
sen jälkeen ollaan vain taivaal-
lisissa Karitsan häissä "har-
punsoittojuhlissa", sillä aikaa 
kun antikristillinen vihan aika 
on maan päällä ja pyhät tule-
vat vasta sitten maan päälle 
hallitsemaan, kun on jo rau-
han valtakunta perustettu ja 
siunauksen aika. 

Raamattu kuitenkin ilmoittaa 



hyvin selkeästi, että ylöstem-
mattu seurakunta osallistuu 
Herransa ja pyhien enkelien 
kanssa kansojen tuomioon ja 
tuhatvuotisen messiaanisen 
kuningaskunnan perustami-
seen. 

Antikristilliset lohikäärmeen, 
pedon ja väärän profeetan 
joukot, jotka taistelevat Isra-
elia ja Israelin Jumalaa vas-
taan, kokevat silloin tuomion-
sa ja loppunsa (Ilm.19:11-21). 

Vain Jumalaa pelkäävä jään-
nös kansoista saa oikeuden 
päästä aloittamaan uutta 
elämää Messiaan rauhanval-
takunnassa, mutta vääryy-
den tekijät eivät sinne pääse 
(Jes.13:9-13; 24:1-6; 29:17-
21; 66:15-24; Miika 7:15-17).

Pakanakansojen tähteet 
menevät Jerusalemiin 
kumartamaan Herraa

”Mutta kaikki niiden pakana-
kansain tähteet, jotka ovat 
hyökänneet Jerusalemia vas-
taan, käyvät vuosi vuodelta 
sinne ylös kumartaen rukoi-
lemaan kuningasta, Herraa 
Sebaotia, ja viettämään leh-
timajanjuhlaa. Ja mitkä maan 
sukukunnista eivät käy ylös 
Jerusalemiin kumartaen ru-
koilemaan kuningasta, Herraa 
Sebaotia, niille ei tule sadetta. 
Ja jos egyptiläisten sukukun-
ta ei käy eikä tule sinne ylös, 
ei tule sitä heillekään; vaan 
heitä on kohtaava se vitsaus, 
millä Herra rankaisee niitä pa-
kanakansoja, jotka eivät tule 
sinne ylös viettämään lehti-
majanjuhlaa. Tämä on oleva 

egyptiläisten synnin palkka ja 
kaikkien niiden pakanakanso-
jen synnin palkka, jotka eivät 
käy sinne ylös viettämään leh-
timajanjuhlaa” 
(Sak.14:16-19).

Messiaan tuhatvuotisessa 
kuningaskunnassa niiden pa-
kanakansojen tähteet, jotka 
ovat hyökänneet Jerusalemia 
vastaan, menevät joka vuosi 
lehtimajanjuhlille Jerusale-
miin kumartamaan Herraa 
Sebaotia eli Jeshua Messiasta, 
joka hallitsee Daavidin valtais-
tuimella.

Näistä ns. ”vuohikansoista” 
jää vain jäännös Messiaan 
kuningaskuntaan ja voi olla, 
että joitakin kansakuntia on 
pyyhitty kokonaan pois kan-
sakuntien joukosta. ”Lammas-

kansat”, jotka ovat siunanneet 
Jumalan omaisuuskansaa Is-
raelia ja auttaneet vähimpiä 
veljiä, saavat siunauksen Mes-
siaalta. 

Suokoon Israelin Pyhä, että 
kansakuntamme saisi kuulua 
näihin ”lammaskansoihin”, 
jotta perisimme siunaukset ja 
saisimme kansana siunatun 
osan Messiaan kuningaskun-
nassa. 

Suokoon Israelin Pyhä meille 
myös sen armon, että olisim-
me uskollisia Messiaan seu-
raajia, jotta olisimme mukana 
Messiaan joukoissa, kun Hän 
palaa Öljyvuorelle.

www.israel-apu.fi
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