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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
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”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. 
Jeshua 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)
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Tämän numero julkaistaan päi-
vänä jolloin Venäjän hyökkä-
yksestä Ukrainaan on tasan 11 
kuukautta. 

Häikäilemätön hyökkäyssota 
jatkuu edelleen eikä loppua 
ole näkyvissä. Päinvastoin, ar-
vioiden mukaan Venäjä suun-
nittelee alkavalle keväälle uut-
ta suurhyökkäystä.

Moni kokee nyt turvattomuut-
ta ja ahdistusta. Kolmatta maa-
ilmansotaa pelätään. Länsi on 
hajanainen ja osa maista empii 
tukeaan Ukrainalle. Energia-
kriisi, inflaatio, Nato, sähkön 
hinta, valeuutiset, mellakat. 
Uutiset vilisevät huonoja uu-
tisia. Laittomuus lisääntyy ja 
kaikki tuntuu vääntyvän kie-
roon.

Meidän ei tarvitse kuitenkaan 
pelätä. Jeshuaan uskova tietää 
mistä tapahtumissa on kyse. 
Maailmassa on käynnissä ta-
pahtumia jotka kielivät meille 
jostain. Mutta joko voi puhua 
Ilmestyskirjan tapahtumista?

Vain Kaikkivaltias yksin tietää. 
Ei ole meidän asiamme tietää 
aikoja eikä hetkiä, jotka Isä 
oman valtansa nojalla on aset-
tanut (Ap.t. 1:7). Mutta meidän 
on hyvä pitää öljyä lampuis-
samme, ja varmistaa että sitä 
on aina riittämiin, sillä emme 
tiedä minä hetkenä Herramme 
palaa. 

Me olemme hänen huoneensa, 
pyhä temppeli, joka rakentuu 
yhtenäiseksi vain yksilöiden 
kautta. Jokaisen uskovan vas-
tuulla on osaltaan olla rakenta-
massa tuota huonetta. Jos me 
pidämme yhtä ja rakennamme 
yhteyksiä, silloin Herrakin toi-

mii. Kukaan meistä ei ole saa-
ri.  Meidän tulee olla yhtä, niin 
kuin Jeshua ja Isä ovat yhtä. 
Silloin mekin voimme olla 
yhtä Isän ja Pojan kanssa (Joh. 
17:21-26). 

Silloin Huone valaisee ja hei-
jastaa Isän kirkkautta joka on 
Jeshua, Jumalan Sana.

Tuo temppeli ei rakennu vain 
luterilaisista tai helluntailaisis-
ta. Se ei rakennu vain messiaa-
nisista juutalaisista tai vapaa-
kirkkolaisista. 
Se ei rakennu yksittäisistä kirk-
kosuunnista. Se rakentuu kai-
kista uskovista, jotka haluavat 
seurata Hyvää Paimenta, ja 
tehdä tämän tahdon mukaan. 

Se haluaa valmistautua Yljäl-
leen ja tehdä lähimmäiselleen 
kaiken sen, mitä tahtoisi itsel-
leen tehtävän. Se haluaa levit-
tää ilosanomaa Kuninkaastaan 
ja olla hänen valonaan pimey-
teen vaipuvalle ihmismassalle.

Mutta sitä on haluttava nyt. Öl-
jyä tarvitaan kipeästi. Lamput 
savuttavat. Pyydetään Herralta 
puhdasta öljyä. Vielä ehditään!

On hyvä tuntea Raamatun pro-
fetiat ja ilmoitus kokonaisuu-
dessaan. Raamattu on Jumalan 
antama ilmoitus, jonka Juma-
lan Henki tekee meissä eläväk-
si, kun rukoillen luemme sitä.  

Keijo Lindeman peilaa tässä 
numerossa Raamatun sanan 
valossa nykypäivän tapahtu-
mia, joissa on kuultavissa jo 
lopun ajan kaikuja. Kun näette 
sen päivän lähestyvän niin roh-
kaiskaa toisianne. Älkää vaipu-
ko epätoivoon. Vielä on myös 
aikaa ottaa eksyvää kädestä ja 

ohjata hänet Herramme tielle. 
He ovat nyt peloissaan, mutta 
ole sinä luja ja rohkea!

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

Edessäsi on nyt viimeistä edel-
linen Yovel-lehti. Viimeinen 
numero ilmestyy, jos Luoja 
suo, ensi kesäkuussa. Lehti 
sai alkunsa vuonna 2017, sa-
maan aikaan kun Jerusalemin 
vapauttamisen riemuvuosi eli 
jovel koitti. 
Tuolloin alkukesästä tuli 50 
vuotta siitä kun Israel vapaut-
ti kaupungin kuuden päivän 
sodassa. Lehti on ilmestynyt 
säännöllisesti pian kuusi vuot-
ta, ja olemme saaneet lukea 
monen kirjoittajan kiehtovia 
artikkeleita. Mutta ei heitetä 
vielä hyvästejä tämän projek-
tin tiimoilta. Siunattua alka-
nutta gregoriaanista vuotta si-
nulle!

Siunauksin, Markus Nurmes-
niemi, päätoimittaja



Jeshua -
Daavidin poika

JUMALAN POJAN 
TUNTEMINEN - OSA III

Kirjoittanut: Keijo 
Lindeman

JESHUA – 
DAAVIDIN POIKA

Israel pyysi itselleen 
kuningasta

”Kun Samuel oli käynyt van-
haksi, pani hän poikansa Is-
raelin tuomareiksi. Hänen 
esikoisensa nimi oli Jooel, 
ja hänen toisen poikansa 
nimi oli Abia; nämä olivat 
tuomareina Beersebassa. 
Mutta hänen poikansa eivät 
vaeltaneet hänen teitänsä, 
vaan olivat väärän voiton 
pyytäjiä, ottivat lahjuksia 
ja vääristivät oikeutta. Niin 
kaikki Israelin vanhimmat 
kokoontuivat ja tulivat Sa-
muelin tykö Raamaan ja 

sanoivat hänelle: ”Katso, 
sinä olet käynyt vanhaksi, 
eivätkä poikasi vaella sinun 
teitäsi. Niin aseta nyt meille 
oikeutta jakamaan kunin-
gas, jollainen kaikilla muil-
lakin kansoilla on.” Mutta 
Samuel pahastui siitä, että 
he sanoivat: ”Anna meille 
kuningas jakamaan meille 
oikeutta”. Ja Samuel rukoili 
Herraa. 
Niin Herra sanoi Samue-
lille: ”Kuule kansan ääntä 
kaikessa, mitä he sinulle 
sanovat; sillä sinua he eivät 
ole pitäneet halpana, vaan 
minut he ovat pitäneet hal-
pana olemaan heidän ku-
ninkaansa” (1.Sam.8:1-7).

”Silloin Samuel otti öljyas-
tian, vuodatti öljyä hänen 
päähänsä, suuteli häntä ja 
sanoi: ”Katso, Herra on voi-
dellut sinut (Saulin) perin-
töosansa ruhtinaaksi…

Ja kun hän käänsi selkän-
sä lähteäksensä Samuelin 
luota, muutti Jumala hänen 
sydämensä; ja kaikki nämä 
ennusmerkit kävivät sinä 
päivänä toteen. Ja kun he 
tulivat sinne, Gibeaan, niin 
katso, joukko profeettoja 
tuli häntä vastaan. 
Silloin Jumalan henki tuli 
häneen (hepr. VT: hänen yl-
lensä), ja hänkin joutui hur-
moksiin heidän keskellänsä. 
Kun kaikki, jotka ennestään 
tunsivat hänet, näkivät hä-
net hurmoksissa niinkuin 
profeetatkin, sanoivat he 
toisillensa: ”Mikä Kiisin po-
jalle on tullut? Onko Saul-
kin profeettain joukossa?” 
(1.Sam.10:1, 9-11).

Mooseksen ja Joosuan päi-
vien jälkeen Israelissa oli 
aikakausi, jolloin tuomarit 
hallitsivat sitä. 
Kun Samuel oli tullut van-

haksi, pani hän poikansa 
kansan tuomareiksi. Sa-
muelin pojat eivät kuiten-
kaan olleet vanhurskaita 
ja oikeudenmukaisia ja 
Israelin kansa pyysi siinä 
vaiheessa itselleen kunin-
gasta, niin kuin muillakin 
kansoilla oli. Samuel pa-
hastui tästä, mutta Herra 
sanoi, että minut he ovat 
pitäneet halpana olemaan 
heidän kuninkaansa. 

Herra kuitenkin suostui 
kansan pyyntöön ja sen 
seurauksena Saulista tuli 
ensimmäinen Israelin ku-
ningas. Samuel voiteli Sau-
lin, vuodattamalla öljyä 
hänen päähänsä ja myös 
Jumalan Henki tuli Saulin 
pään päälle. 
Saul ei kuitenkaan ollut 
kuuliainen Jumalan anta-
mille ohjeille ja käskyille ja 
hän menetti kuninkuutensa 
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ja Jumala valitsi paremman 
henkilön Saulin tilalle Israe-
lin kuninkaaksi.

”Mutta Samuel sanoi Saulil-
le: ”Minut Herra lähetti voi-
telemaan sinut kansansa 
Israelin kuninkaaksi. Kuule 
siis Herran ääntä. Näin sa-
noo Herra Sebaot: Minä 
kostan Amalekille sen, mitä 
hän teki Israelille asettu-
malla hänen tielleen, kun 
hän tuli Egyptistä. Mene 
siis ja voita amalekilaiset, 
ja vihkikää tuhon omaksi 
kaikki, mitä heillä on; äläkä 
säästä heitä, vaan surmaa 
miehet ja naiset, lapset ja 
imeväiset, raavaat ja lam-
paat, kamelit ja aasit…
Silloin Samuel sanoi Saulil-
le: ”Lopeta; minä ilmoitan 
sinulle, mitä Herra on mi-
nulle tänä yönä puhunut”. 
Hän sanoi hänelle: ”Puhu”. 
Samuel sanoi: ”Sinä olet 
Israelin sukukuntien pää-
mies, vaikka oletkin vähäi-
nen omissa silmissäsi: Her-
ra on voidellut sinut Israelin 
kuninkaaksi. Ja Herra lähet-
ti sinut matkaan ja sanoi: 
’Mene ja vihi tuhon omiksi 
nämä syntiset, amalekilai-
set, ja sodi heitä vastaan, 
kunnes olet tehnyt heistä 

lopun’. 
Miksi et kuullut Herran 
ääntä, vaan syöksyit saaliin 
kimppuun ja teit sitä, mikä 
on pahaa Herran silmis-
sä?” Saul vastasi Samuelil-
le: ”Minähän olen kuullut 
Herran ääntä ja tehnyt sen 
matkan, jolle Herra minut 
lähetti. Minä olen tuonut 
tänne Agagin, Amalekin ku-
ninkaan, ja vihkinyt tuhon 
omiksi amalekilaiset. 
Mutta väki on ottanut saa-
liista lampaita ja raavaita, 
parhaan osan siitä, mikä oli 
vihitty tuhon omaksi, uhra-
taksensa ne Herralle, sinun 
Jumalallesi, Gilgalissa.” 
Silloin Samuel sanoi: ”Ha-
luaako Herra polttouhreja 
ja teurasuhreja yhtä hyvin 
kuin kuuliaisuutta Herran 
äänelle? Katso, kuuliaisuus 
on parempi kuin uhri ja tot-
televaisuus parempi kuin 
oinasten rasva. 
Sillä tottelemattomuus on 
taikuuden syntiä, ja niskoit-
telu on valhetta ja kuin koti-
jumalain palvelusta. Koska 
sinä olet hyljännyt Herran 
sanan, on myös hän hyl-
jännyt sinut, etkä sinä enää 
saa olla kuninkaana.” 
Saul sanoi Samuelille: 
”Minä olen tehnyt syntiä, 

kun olen rikkonut Herran 
käskyn ja sinun sanasi; sil-
lä minä pelkäsin kansaa ja 
kuulin heidän ääntänsä. 
Anna nyt minulle syntini 
anteeksi ja palaja minun 
kanssani, niin minä kumar-
taen rukoilen Herraa.” 
Samuel sanoi Saulille: 
”Minä en palaja sinun kans-
sasi; sillä sinä olet hyljännyt 
Herran sanan, ja Herra on 
myös hyljännyt sinut, niin 
että et enää saa olla Israelin 
kuninkaana”. 
Kun sitten Samuel kääntyi 
menemään pois, tarttui 
Saul hänen viittansa liepee-
seen, niin että se repesi. 
Ja Samuel sanoi hänelle: 
”Herra on tänä päivänä re-
väissyt Israelin kuninkuu-
den sinulta ja antanut sen 
toiselle, joka on sinua pa-
rempi” (1.Sam.15:1-3; 16-
28).

Herra käski Saulin vihkiä tu-
hon omaksi amalekilaiset, 
koska he asettuivat Israelin 
tielle silloin, kun kansa lähti 
ulos Egyptistä Mooseksen 
päivinä (2.Moos.17:8-16). 
Saul oli kuitenkin tottele-
maton ja säästi amalekilais-
ten kuninkaan Agagin hen-
gen ja otti saalista vastoin 

Herran selvää käskyä. 
(Myöhemmin Haaman aga-
gilainen yritti tuhota israe-
lilaiset Persian kuninkaana; 
Ester 3). 

Saul puolusteli tottelemat-
tomuuttaan sillä, että hän 
pelkäsi kansaa ja säästi saa-
lista uhriksi Herralle, vaikka 
Herra oli käskenyt vihkiä 
kaiken tuhon omaksi. 
Samuelin vastauksesta käy 
ilmi tärkeä periaate, että 
kuuliaisuus ja tottelevai-
suus on tärkeämpi kuin uh-
rit. 

Tottelemattomuus on Her-
ran silmissä taikuuden 
syntiä, niskoittelu on val-
hetta ja kuin kotijumalain 
palvelusta. Tämä on tärkeä 
periaate myös uuden liiton 
uskoville. Kuuliaisuutta ja 
tottelevaisuutta Herran sa-
nalle ja käskyille ei voi kor-
vata uhreilla eikä millään 
muillakaan asioilla.

Daavid voideltiin 
Israelin kuninkaaksi

”Niin Samuel otti öljysar-
ven ja voiteli hänet hänen 
veljiensä keskellä. Ja Her-
ran henki tuli Daavidiin, 
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siitä päivästä ja yhä edel-
leen. Sitten Samuel nousi 
ja meni Raamaan. Mutta 
Herran henki poistui Sau-
lista, ja Herran lähettämä 
paha henki vaivasi häntä” 
(1.Sam.16:13-14).

Saul ei ainoastaan menet-
tänyt kuninkuuttaan, vaan 
mikä vielä pahempaa, Her-
ra hylkäsi hänet. Samuel 
voiteli Daavidin Israelin 
kuninkaaksi Saulin tilalle ja 
Herran Henki tuli häneen.
Herran Henki jätti Saulin 
ja Herran lähettämä paha 
henki tuli vaivaamaan Sau-
lia. 

Tämä on varoittava esi-
merkki myös uuden liiton 
uskoville. Jos teemme syn-
tiä ja Pyhä Henki tulee mur-
heelliseksi, meidän on syytä 
tehdä pikainen parannus ja 
pyytää syntiämme anteeksi 
(Efes.4:30; Heb.6:4-6). 
Silloin Jeshuan veri puh-
distaa meidät synnistäm-
me ja saamme jatkaa us-
kon taivaltamme iloiten ja 
myös Pyhä Henki iloitsee 
(1.Joh.1:7-9). 
Jos uppiniskaisesti jatkam-
me syntielämäämme, meil-
le voi lopulta käydä kuin 
Israelin kuninkaalle Saulille, 
menetämme pelastuksem-
me ja Herran henki jättää 

meidät ja silloin portti on 
auki myös pahoille hengille 
(Mat.12:44-45; 2.Piet.2:20-
22).

Vaikka Daavid voideltiin 
Israelin kuninkaaksi, hän 
joutui odottamaan kunin-
kuuden toteumista monia 
vuosia Saulin kadehtiessa ja 
vainotessa häntä. 
Daavidin kuninkuus toteu-
tui käytännössä vasta Sau-
lin kuoleman jälkeen, ensin 
Juudan kuninkaana Hebro-
nissa seitsemän vuotta ja 
sitten koko Israelin kunin-
kaana kolmekymmentä kol-
me vuotta (2.Sam.5:1-5). 

Daavid ei ollut virheetön, 
hän lankesi ja teki syn-
tiä, mutta hän oli kaikesta 
vajavaisuudestaan huoli-
matta Jumalan sydämen 
mukainen mies, joka kysyi 
jatkuvasti neuvoa Herralta 
ja teki myös vilpittömäs-
ti parannusta synneistään 
(1.Kun.15:4-5; Ap.t.13:21-
22; Ps.51). 

Lupaus Daavidin valtaistui-
men ikuisesta perijästä
”Kun sinun päiväsi ovat 
päättyneet ja sinä lepäät 
isiesi tykönä, korotan minä 
sinun seuraajaksesi jälke-
läisesi, joka lähtee sinun 
ruumiistasi; ja minä vahvis-

tan hänen kuninkuutensa. 
Hän on rakentava huoneen 
minun nimelleni, ja minä 
vahvistan hänen valtais-
tuimensa ikuisiksi ajoiksi. 
Minä olen oleva hänen 
isänsä ja hän minun poika-
ni, niin että, jos hän tekee 
väärin, minä rankaisen hän-
tä ihmisvitsalla ja niinkuin 
ihmislapsia lyödään; mutta 
minun armoni ei poistu hä-
nestä, niinkuin minä poistin 
sen Saulista, jonka minä 
poistin sinun tieltäsi. 
Ja sinun sukusi ja kuninkuu-
tesi pysyvät sinun edessäsi 
iäti, ja sinun valtaistuimesi 
on oleva iäti vahva.” Aivan 
näillä sanoilla ja tämän 
näyn mukaan Naatan puhui 
Daavidille” (2.Sam.7:12-
17).

”Minä olen tehnyt liiton va-
littuni kanssa, olen palveli-
jalleni Daavidille vannonut: 
’Minä vahvistan sinun jäl-
keläisesi ikiajoiksi ja raken-
nan sinulle valtaistuimen 
polvesta polveen’ Sela” 
(Ps.89:4-5).

”Katso, päivät tulevat, sa-
noo Herra, jolloin minä täy-
tän sen hyvän lupauksen, 
jonka minä olen lausunut 
Israelin heimosta ja Juudan 
heimosta. 
Niinä päivinä ja siihen ai-

kaan minä kasvatan Daavi-
dille vanhurskauden vesan, 
ja hän on tekevä oikeuden 
ja vanhurskauden maassa. 
Niinä päivinä Juuda pelaste-
taan, ja Jerusalem asuu tur-
vassa, ja tämä on se nimi, 
jolla sitä kutsutaan: ’Herra, 
meidän vanhurskautemme 
(hepr. VT: JHVH tsidkeinu = 
Jahve vanhurskautemme)’.” 
(Jer.33:14-16).

Daavidin vielä eläessä, pro-
feetta Naatan antoi hänelle 
lupauksen, että hänen su-
vustaan on tuleva perilli-
nen, Daavidin Poika, joka 
perii Daavidin ikuisen val-
taistuimen. Myös Psalmin 
kirjoittaja ilmoittaa, että 
Daavidin jälkeläinen on iki-
ajoiksi vahvistettu valtais-
tuimen perijäksi. 

Jeremian profetiassa kerro-
taan, että Daavidin suvus-
ta nousee vanhurskauden 
Vesa, joka tekee oikeuden 
ja vanhurskauden maassa. 
Jeremian profetia viittaa 
myös Israelin kansan pe-
lastukseen ja jopa tulevaan 
aikaan, jolloin Jerusalem 
asuu turvassa. Se on viitta-
us tulevaan messiaaniseen 
tuhatvuotiseen rauhan ku-
ningaskuntaan (Jes.2:1-4; 
Ilm.20). 

 Jeesuksen syntymäkirkko -niminen kirkko Beetlehemissä. Kuva: Markus Nurmesniemi



Jeremian profetiassa on 
myös mielenkiintoinen viit-
taus Daavdin suvun perilli-
sestä, että Häntä kutsutaan 
nimellä Jahve vanhuskau-
temme. Se merkitsee sitä, 
että nimellä Jahve (JHVH) 
kutsutaan Isän Jumalan 
ohella myös Messiasta, 
Daavidin jälkeläistä. 

Samalla ”Jahve vanhurs-
kautemme” viittaa siihen 
ihanaan tosiasiaan, että 
Daavidin Pojan tehtävä on 
myös olla meidän vanhurs-
kautemme. Tämä toteutui, 
kun Hän sovitti ristillä mei-
dän syntimme, niin että me 
saisimme armosta, uskon 
kautta syntimme anteek-
si ja lahjavanhurskauden 
(Room.3:23-31). 

Tähän viittaa myös ristillä 
ollut kirjoitus: ”Jeesus na-
saretilainen, juutalaisten 
kuningas” (Joh.19:19).

Jeshua – Daavidin 
valtaistuimen perijä

”Jeesuksen Kristuksen, 
Daavidin pojan, Aabra-
hamin pojan, syntykirja” 
(Mat.1:1).

”Ja hänen lähestyessään 
Jerikoa eräs sokea istui 
tien vieressä kerjäten. Ja 
kuullessaan, että siitä kulki 
kansaa ohi, hän kyseli, mitä 
se oli. He ilmoittivat hänel-
le Jeesuksen, Nasaretilai-
sen, menevän ohitse. Niin 
hän huusi sanoen: ”Jeesus, 
Daavidin poika, armahda 
minua!” 
Ja edelläkulkijat nuhteli-
vat häntä saadakseen hä-
net vaikenemaan; mutta 
hän huusi vielä enemmän: 
”Daavidin poika, armah-
da minua!” Silloin Jeesus 
seisahtui ja käski taluttaa 
hänet tykönsä. Ja hänen 
tultuaan lähelle Jeesus ky-
syi häneltä: ”Mitä tahdot, 
että minä sinulle tekisin?” 
Hän sanoi: ”Herra, että 
saisin näköni jälleen”. Niin 
Jeesus sanoi hänelle: ”Saa 
näkösi; sinun uskosi on si-
nut pelastanut”. Ja heti hän 
sai näkönsä ja seurasi hän-
tä ylistäen Jumalaa. Ja sen 
nähdessään kaikki kansa 
kiitti Jumalaa” (Luuk.18:35-
43).

Kun Matteus aloittaa 
evankeliuminsa, koskien 
Jeshuan sukuluetteloa, hän 
toteaa Jeshua Messiaan 

olevan luvattu Messias, 
Daavidin Poika. 
Monet Jeshuan aikalaiset 
tunnistivat Hänet Daavidin 
Po-jaksi, Daavidin valtais-
kuimen perijäksi, kuten so-
kea kerjäläinen Jerikon tien 
vieressä, jonka Jeshua Daa-
vidin Poika paransi. 
Myös apostoli Pietari toi 
julki juutalaisille viikkojuh-
lana eli helluntaina, että 
Jeshua on luvattu Messias, 
Daavidin valtaistuimen pe-
rijä.

”Te miehet, veljet, on lupa 
teille rohkeasti sanoa, mitä 
kantaisäämme Daavidiin 
tulee, että hän on sekä 
kuollut että haudattu; on-
han hänen hautansa mei-
dän keskellämme vielä tä-
näkin päivänä. 
Koska hän nyt oli profeet-
ta ja tiesi, että Jumala oli 
valalla vannoen hänelle lu-
vannut asettavansa hänen 
kupeittensa hedelmän hä-
nen valtaistuimelleen, niin 
hän edeltä nähden puhui 
Kristuksen ylösnousemuk-
sesta, sanoen, ettei Kristus 
ollut jäävä hyljätyksi tuone-
laan eikä hänen ruumiinsa 
näkevä katoavaisuutta. 
Tämän Jeesuksen on Ju-

mala herättänyt, minkä to-
distajia me kaikki olemme. 
Koska hän siis on Jumalan 
oikean käden voimalla ko-
rotettu ja on Isältä saanut 
Pyhän Hengen lupauksen, 
on hän vuodattanut sen, 
minkä te nyt näette ja kuu-
lette. 
Sillä ei Daavid ole astunut 
ylös taivaisiin, vaan hän 
sanoo itse: ’Herra sanoi mi-
nun Herralleni: Istu minun 
oikealle puolelleni, kunnes 
minä panen sinun vihollise-
si sinun jalkojesi astinlau-
daksi.’ 
Varmasti tietäköön siis 
koko Israelin huone, että 
Jumala on hänet Herraksi ja 
Kristukseksi tehnyt, tämän 
Jeesuksen, jonka te ristiin-
naulitsitte” (Ap.t.2:29-36).

Jeshua ei ollut Daavidin 
Poika vain kaksi vuositu-
hatta sitten, jolloin Hän 
tuli maailmaan syntiemme 
sovittajaksi. Hän tunnus-
tautuu ikuisesti Daavidin 
jälkeläiseksi ja Juudan su-
vusta syntyneeksi, ylös-
nousemusolotilassaan ja 
kirkkaudessaan.

”Ja yksi vanhimmista sanoi 
minulle: ”Älä itke; katso, 
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jalopeura Juudan sukukun-
nasta, Daavidin juurivesa, 
on voittanut, niin että hän 
voi avata kirjan ja sen seit-
semän sinettiä”. Ja minä 
näin, että valtaistuimen ja 
niiden neljän olennon ja 
vanhinten keskellä seisoi 
Karitsa, ikäänkuin teuras-
tettu; sillä oli seitsemän 
sarvea ja seitsemän silmää, 
jotka ovat ne seitsemän 
Jumalan henkeä, lähete-
tyt kaikkeen maailmaan” 
(Ilm.5:5-6)

”Minä, Jeesus, lähetin en-
kelini todistamaan näitä 
teille seurakunnissa. Minä 
olen Daavidin juurivesa ja 
hänen suvustansa, se kirkas 
kointähti” (Ilm.22:16).

Jeshua on ikuinen Daavidin 
Juurivesa, Daavidin valtais-
tuimen perillinen ja Hän 
tunnustaa itsensä myös 
ikuisesti itsensä Juudan su-
vusta syntyneeksi. Jeshua 
on juutalainen ja juutalais-
ten Kuningas ikuisesti.

Daavidin Pojan kuningas-
kunnan perustaminen

”Sinä päivänä minä pysty-
tän jälleen Daavidin sor-
tuneen majan ja korjaan 
sen repeämät ja pystytän 
sen luhistumat, ja raken-
nan sen sellaiseksi, kuin se 
oli muinaisina päivinä, niin 
että he saavat omiksensa 
Edomin jäännöksen ja kaik-
ki pakanakansat, jotka mi-
nun nimiini otetaan, sanoo 
Herra, joka tämän tekee” 
(Aam.9:11-12).

”Sillä lapsi on meille synty-
nyt, poika on meille annet-
tu, jonka hartioilla on her-
raus, ja hänen nimensä on: 
Ihmeellinen neuvonantaja, 
Väkevä Jumala, Iankaikki-
nen isä, Rauhanruhtinas. 
Herraus on oleva suuri ja 
rauha loppumaton Daavi-
din valtaistuimella ja hänen 
valtakunnallansa; se perus-
tetaan ja vahvistetaan tuo-
miolla ja vanhurskaudella 

nyt ja iankaikkisesti. Herran 
Sebaotin kiivaus on sen te-
kevä” (Jes.9:5-6).

”Mutta kun te näette Jeru-
salemin sotajoukkojen ym-
päröimänä, silloin tietäkää, 
että sen hävitys on lähellä. 
Silloin ne, jotka Juudeas-
sa ovat, paetkoot vuorille, 
ja jotka ovat kaupungissa, 
lähtekööt sieltä pois, ja jot-
ka maalla ovat, älkööt sinne 
menkö. 
Sillä ne ovat koston päiviä, 
että kaikki täyttyisi, mikä 
kirjoitettu on. Voi raskaita 
ja imettäväisiä niinä päi-
vinä! Sillä suuri hätä on 
oleva maan päällä ja viha 
tätä kansaa vastaan; ja he 
kaatuvat miekan terään, 
heidät viedään vangeiksi 
kaikkien kansojen sekaan, 
ja Jerusalem on oleva pa-
kanain tallattavana, kunnes 
pakanain ajat täyttyvät” 
(Luuk.21:20-24).

Daavidin valtakunta syntyi 
noin kolme vuosituhatta 
sitten, Daavidin hallitessa 
kaikkiaan neljäkymmentä 
vuotta. 
Daavidin kuoltua hänen 
poikansa Salomo hallit-
si myös neljäkymmentä 
vuotta. Salomonin syntien 
tähden valtakunta jakautui 
kahteen osaan, Salomonin 
pojan Jerobeamin aikana 
(1.Kun.11:9-13). 
Eteläiseen Juudan kunin-
gaskuntaan jäivät lähinnä 
Juudan ja Benjaminin hei-
mot Jerobeamin hallintaan 
ja pohjoiseen Israelin ku-
ningaskuntaan jäi kymme-
nen heimoa, Rehabeamin 
hallintaan (1.Kun.12).

Israelilaisten tottelematto-
muuden, epäjumalanpal-
veluksen ja synnin tähden 
pohjoinen Israelin kunin-
gaskunta joutui pakkosiir-
tolaisuuteen Assuriin v. 722 
eKr. (2.Kun.17). 
Eteläinen Juudan kunin-
gaskunta joutui pakkosiir-
tolaisuuteen Baabeliin (Ba-
byloniin) 70 vuodeksi v. 586 

eKr. (2.Aik.36:11-21). 

Juudan kuningaskunta jat-
koi olemassaoloaan jos-
sain muodossa pakkosiir-
tolaisuuden jälkeen vielä 
vuoteen 70 asti, jolloin 
Rooman imperiumin sota-
joukot valloittivat Jerusale-
min, tuhosivat Jerusalemin 
temppelin ja veivät suuren 
osan kansaa vankeina Roo-
maan ja orjamarkkinoille 
myytäväksi (Luuk.21:5-6, 
20-24). 

Lopullisen kuoliniskun Juu-
dan kuningaskunta sai Bar 
Kochban kapinan aikaan 
v. 132, jolloin Rooman so-
tajoukot kukistivat juuta-
laisten kapinan Roomaa 
vastaan. Kansaa vietiin taas 
pakkosiirtolaisuuteen ja 
myytiin orjiksi. 
Jerusalemin nimi muutet-
tiin Aelia Capitolinaksi ja Is-
raelin maalle annettiin nimi 
Palestiina, Israelin muinais-
ten arkkivihollisten filiste-
alaisten mukaan. 
Juutalaisia kiellettiin kuo-
lemanrangaistuksen uhalla 
menemästä Jerusalemiin. 

Maa autioitui lähes kah-
deksi vuosituhanneksi ja 
Daavidin valtakunta sai 
kuoliniskun.

Daavidin kuningaskunta 
ei kuitenkaan jää ikuisesti 
autioksi. Kun pakanain ajat 
täyttyvät, Daavidin valta-
kunta asetetaan ennalleen. 
Se perustetaan ja vahvis-
tetaan vanhurskaudella ja 
tuomiolla. 

Lähes kahden vuosituhan-
nen autiuden jälkeen Isra-
elin valtio syntyi jälleen v. 
1948. Enää ei Israelin val-
takunta ole jakautuneena 
kahteen osaan, vaan on 
vain yksi Israel, jossa kaik-
ki sukukunnat saavat asua, 
Hesekielin profetian mukai-
sesti (Hes.37). 

Israelin valtion syntymä 
kahden vuosituhannen ha-

jaannuksen jälkeen ei ole 
tapahtunut ilman synnytys-
tuskia, vaan monien sotien 
kautta, aina itsenäisyysju-
listuksen päivistä asti. 
Tälläkin hetkellä Israelin 
ympärillä olevat ääri-isla-
milaiset uhkaavat valtion 
olemassaoloa, kuten Liba-
nonissa Hisbollah ja eteläs-
sä Hamas terroristit Gasas-
sa. 
Iran uhkailee jatkuvasti 
Israelia tuholla ja yrittää 
kehittää sitä varten ato-
miaseita (Dan.10:13-14, 
20-21). Kaikki huipentuu 
vihollisten hyökkäykseen 
Jerusalemia ja Israelia koh-
taan, kuten Sakarja ennus-
taa.

”Ennustus, Herran sana 
Israelista. Näin sanoo Her-
ra, joka on jännittänyt tai-
vaan ja perustanut maan 
ja joka on luonut ihmisen 
hengen hänen sisimpään-
sä: Katso, minä teen Je-
rusalemin juovuttavaksi 
maljaksi (hepr. VT: saf ra’al 
= myrkkymaljaksi) kaikille 
kansoille yltympäri (hepr. 
VT: le’kol amim saviv = kai-
kille kansoille ympärillä), ja 
myös Juudan kohdalle se 
on tuleva Jerusalemia piiri-
tettäessä. Ja sinä päivänä 
minä teen Jerusalemin vä-
kikiveksi (hepr. VT: even 
mama’amasa = raskaaksi 
kiveksi, raskaaksi taakka-
kiveksi) kaikille kansoille: 
kaikki, jotka sitä nostavat, 
repivät pahoin itsensä; ja 
kaikki maan kansakunnat 
kokoontuvat sitä vastaan. 
Sinä päivänä, sanoo Herra, 
minä lyön kaikki hevoset 
vauhkoudella ja niiden rat-
sastajat hulluudella. 
Mutta Juudan heimoa kohti 
minä avaan silmäni, ja kaik-
ki kansojen hevoset minä 
lyön sokeudella. Silloin Juu-
dan sukuruhtinaat (hepr. 
VT: alufei Jehuda = Juudan 
kenraalit, Juudan sukuruh-
tinaat) sanovat sydämes-
sään: 
”Minun väkevyyteni ovat 
Jerusalemin asukkaat Her-
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rassa Sebaotissa, heidän 
Jumalassansa”. 
Sinä päivänä minä teen 
Juudan sukuruhtinaat 
ikäänkuin tulipannuksi 
puitten sekaan ja ikäänkuin 
tulisoihduksi lyhteitten se-
kaan, ja he kuluttavat oike-
alta ja vasemmalta, kulutta-
vat kaikki kansat yltympäri. 
Ja Jerusalem saa yhäti asua 
paikoillansa-Jerusalemissa. 
Ja Herra on ensiksi vapaut-
tava Juudan majat, ettei 
Daavidin suvun kunnia ja 
Jerusalemin asukasten kun-
nia ylvästelisi Juudaa vas-
taan. 
Sinä päivänä on Herra suo-
jaava Jerusalemin asuk-
kaita; ja kompastuvainen 
heidän seassansa on sinä 
päivänä oleva niinkuin Daa-
vid, ja Daavidin suku on 
oleva niinkuin jumal’olento, 
niinkuin Herran enkeli hei-
dän edessänsä. 

Mutta sinä päivänä minä 
tahdon hävittää kaikki pa-
kanakansat, jotka hyökkää-
vät Jerusalemia vastaan” 
(Sak.12:1-9).

Sakarjan ennustuksen mu-
kaan Jerusalemista tulee 
lopun ajassa riitakapula, 
myrkkymalja, raskas kivi, 
raskas taakkakivi kansoille, 
jotka hyökkäävät lopulta Je-
rusalemin ja Israelin kimp-
puun. 

Tämä tapahtuu kahdessa 
vaiheessa. 
Ensin ympärillä olevat kan-
sat hyökkäävät Jerusalemin 
ja Israelin kimppuun. 
Tästä puhuu myös Psalmi 
83, joka kertoo Israelin ym-
pärillä olevien islamilaisten 
arabi-kansojen hyökkäyk-
sestä Israelin kimppuun, 
tarkoituksena pyyhkiä Is-
raelin nimi pois maailman 

kartalta ja ottaa Jumalan 
asunnot eli Jerusalem hal-
lintaan. 

Psalmi mainitsee hyökkää-
vien kansojen nimetkin: 
Edom, Mooab ja Ammon 
eli Jordania, Gebal ja Tyy-
ro eli Libanon, Filistea eli 
palestiinalaiset, Assur eli 
Syyria ja Irak, hagrilaiset ja 
ismaelilaiset eli Egypti.

Psalmin mukaan tuli kär-
ventää hyökkääjiä ja he 
tuhoutuvat, jotta oppisivat 
tuntemaan Israelin Juma-
lan. 
(Psalmin 83 profetiasta on 
ainakin kolme tulkintaa. 
Yhden tulkinnan mukaan se 
toteutui jo Israelin itsenäi-
syyssodassa v. 1948 sekä 
sitä seuraavissa sodissa. 
Toisen tulkinnan mukaan 
se on osa lopun ajan vihol-
lisvoimien hyökkäystä. Kol-

mannen tulkinnan mukaan 
se on erillinen sota lopun 
ajassa, kun Israelin ympä-
rillä olevat kansat yrittävät 
tuhota Israelin ja sen jäl-
keen tulee vielä suurempi 
Googin ja sen liittolaisten 
hyökkäys Israeliin, kuten-
Hes.38-39 ennustaa. Tämä 
tulkinta tuntuu todennä-
köiseltä.)

Myös Sakarjan profetia ker-
too Psalmin 83 tavoin siitä, 
kun viholliskansat hyökkää-
vät Israelin kimppuun. 
Hyökkääjien hevoset eli 
hävittäjälentokoneet me-
nevät vauhkoiksi, ohjaus-
järjestelmät sekoilevat ja 
lentäjät tulevat hulluiksi 
(katso Ilm.9 lentävät rat-
sut). 

Juudan kenraalit taiste-
levat lopulta atomiasein 
hyökkääjiä vastaan ja tuli 
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kuluttaa heidät ja ympärillä 
asuvia kansoja (Jes.17:1-2: 
Jer.46-50). 
Näin Jumala hävittää Jeru-
salemia vastaan hyökkää-
vät pakanakansat. Tässä 
yhteydessä Juudan majat 
eli ns. Länsirannan alue va-
pautetaan vihollisen vallas-
ta. 

Monet muut Raamatun 
profetiat kertovat, kuinka 
tuleville lopun ajan exo-
dus-juutalaisten joukoille 
tehdään tilaa Samariasta, 
Libanonista, Golanilta, Jor-
danin itärannalta (Edomis-
ta) ja etelästä (Sak.10:6-12; 
Obad.12-21; Jes.26:15-21; 
1.Moos.15:18).

”Ja tämä on oleva vitsaus, 
jolla Herra rankaisee niitä 
kansoja, jotka sotivat Jeru-
salemia vastaan: hän mä-
dättää siltä kansalta lihan, 
kun se vielä seisoo jaloil-
laan, sen silmät mätänevät 
kuopissansa, ja sen kieli 
mätänee sen suussa. Sinä 
päivänä on tuleva Herralta 
suuri hämminki heidän se-
kaansa, niin että he käyvät 
kiinni toinen toisensa kä-
teen ja toisen käsi kohoaa 
toisen kättä vastaan. 
Myös Juuda on sotiva Jeru-
salemissa, ja kaikkien paka-
nakansojen rikkaudet koo-
taan joka taholta: kullat ja 
hopeat ja ylen paljon vaat-
teita. Samoin on vitsaus 
kohtaava hevosia ja muu-
leja ja kameleja ja aaseja ja 
kaikkea karjaa, mitä niissä 
leireissä on, samankaltai-
nen vitsaus” (Sak.14:12-
15).

Sakarjan teksti viittaa neut-
ronipommien käyttöön, 
joka tuhoaa, ”grillaa” sei-
saalleen elolliset olennot, 
ihmiset ja eläimet, mutta ei 
aiheuta suurta tuhoa infra-
struktuurille. 

On huomattava, että ensim-
mäiset atomipommin, ns. 
fissiopommin, kehittäjä oli 
juutalainen Oppenheimer 
USA:ssa, vetypommin ke-
hittäjä oli Teller USA:sa (ei 
juutalainen) ja neutroni-
pommin kehittäjä oli juuta-
lainen Samuel Cohen. 
Voimme olla varmoja, ettei 
Israel ole jäänyt ilman am-
mattitaitoa ja tietämystä 
ydinaseiden kehittämises-
sä, vaikka Israel ei olekaan 
virallisesti tunnustanut ole-
vansa ydinasevalta.

Tämän ahdingon keskellä 
Israelin kansan ylle vuoda-
tetaan armon ja rukouksen 
Henki ja jäännös myös pe-
lastuu ja ottaa lävistetyn 
messiaansa Jeshua Daavi-
din Pojan vastaan Kunin-
kaanaan ja Pelastajanaan. 

”Ja minä vuodatan Daavidin 
suvun päälle ja Jerusalemin 
asukasten päälle armon 
ja rukouksen hengen. He 
katsovat minuun, jonka he 
ovat lävistäneet. 
Ja he valittavat häntä, niin-
kuin valitetaan ainokaista, 
murehtivat häntä katke-
rasti, niinkuin murehditaan 
katkerasti esikoista. Sinä 
päivänä pidetään Jerusale-
missa suuret valittajaiset, 
niinkuin olivat Hadadrim-
monin valittajaiset Megid-
don laaksossa. 

Ja maa pitää valittajaisia, 
kukin sukukunta erikseen: 
Daavidin huoneen suku-
kunta erikseen ja heidän 
naisensa erikseen, Naa-
tanin huoneen sukukunta 
erikseen ja heidän naisensa 
erikseen, Leevin huoneen 
sukukunta erikseen ja hei-
dän naisensa erikseen, sii-
meiläisten sukukunta erik-
seen ja heidän naisensa 
erikseen. 
Kaikki muut sukukunnat, 
kukin sukukunta erikseen ja 
heidän naisensa erikseen” 
(Sak.12:10-13).

Sakarjan mukaan paran-
nuksen teko alkaa Daavi-
din huoneesta eli Israelin 
hallitusmiehistä, Naatanin 
huoneesta eli profeetoista, 
Leevin huoneesta eli papis-
tosta ja Siimein huoneesta 
eli virkamiehistä. Heidän 
jälkeensä koko muu kansa 
tekee parannusta ja ottaa 
vastaan Pelastajanaan ja 
Kuninkaanaan ristiinnauli-
tun ja ylösnousseen Ihmi-
sen Pojan Jeshua Messiaan. 
Silloin toteutuu myös apos-
toli Paavalin Roomalaiskir-
jeen sanoma, että pakanain 
täyteyden tultua sisään 
”kaikki Israel on pelastu-
va” (Room.11:25-27; kreik. 
UT:n mukaan).

Sakarjan tekstissä on myös 
mielenkiintoinen maininta 
useampaan kertaan: ”hei-
dän naisensa erikseen”. Jos 
kysytään Israelin rabbeilta, 
mihin perustuu heidän käy-
täntönsä siitä, että miehet 
ja naiset istuvat erikseen 
ortodoksisynagogissa, niin 
he viittaavat tähän Sakarjan 

tekstiin. 
Se merkitsee sitä, että sy-
nagogat ja siellä kokoon-
tuminen on keskeisessä 
asemassa Israelin kansan 
parannuksenteossa, kun 
he ottavat vastaan ristillä 
lävistetyn ja ylösnousseen 
Messiaansa. 

On huomattava, että syna-
gogat olivat kotikokousten 
ohella keskeisiä kokoontu-
mispaikkoja alkuseurakun-
nan päivinä, kuten kreikan 
alkuteksti kertoo Hebre-
alaiskirjeessä ja Jaakobin 
kirjeessä (episynagogen = 
synagogaa, kokoontumis-
ta Heb.10:25; synagogen 
= synagogaan, kokoukseen 
Jaak.2:2). 

Kristilliset kirkkokunnat ja 
järjestöt ovat tehneet pal-
jon hyvää työtä israelilais-
ten hyväksi ja pelastukseksi, 
mutta tämän armotalous-
kauden lopussa ei Jumala 
enää salli kymmenien tu-
hansien kristikunnan kirk-
kokuntien ja uskonsuuntien 
sekoittaa juutalaisia omien 
mielioppiensa mukaan,
vaan haluaa Israelin kan-
san pelastua omalta kan-
salliselta ja kulttuurilliselta 
pohjalta alkuseurakunnan 
mallin mukaisesti yhdeksi 
messiaaniseksi pappiskan-
saksi tulevaan messiaani-
seen Ihmisen Pojan tuhat-
vuotiseen kuningaskuntaan 
(Jes.61:4-6).

Jatkuu seuraavassa 
Yovel-lehdessä.

www.israel-apu.fi
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Elämän palauttamisen var-
muus aikojen lopussa pe-
rustuu siihen faktaan, että 
Jumala oli jo alussa elämän 
Luoja. 

Kevin Maddigan ja John 
Levensonin mukaan myös 
lopunajan ylösnousemus 
juontaa juurensa Jumalan 
luomistyön voimaan, jossa 
Jumala tulee herättämään 
kuolleet lopullisessa ylös-
nousemuksessa, joka on 
ennustettu jo luomisen te-
ossa. 
Jumala herätti ensimmäi-
sen ihmisen maan tomusta, 
ja tämä tuli eläväksi olen-
noksi täydestä tyhjyydestä.
Jumalan luomisen voitto 
heti alussa antaa meille 
peilikuvaa siitä, että Juma-

lan voitto sijaitsee myös lo-
pussa, kuoleman yli.

Varhaiset viittaukset 1. 
Mooseksen kirjan sen hep-
reankielisissä teksteissä 
vahvistavat sen, että Hän 
loi elämän tyhjästä, kuol-
leista ja sen vuoksi Jumalan 
valitulla kansalla on hyvä 
syy uskoa, että heidän Ju-
malansa toteuttaa kuollei-
den ylösnousemuksen vii-
meisenä päivänä. 

Juutalaisen kansan Juma-
la osoitti voimansa herät-
tämällä elottoman eloon 
luomakunnassaan. Sama 
Jumala, joka aikojen alussa 
kokosi tomun maan poves-
ta muotoillakseen ensim-
mäisen ihmisen ja sitten 
herättäen tämän henkiin 
omalla henkäyksellään luo 
samalla tavalla ihmeen lo-

pussa kun kaikkien aikakau-
sien vanhurskaat tuodaan 
esille maan tomusta ylös-
nousemuksessa. 

Ylösnousemus ei ollut en-
simmäisen vuosisadan 
juutalaisten ja kristittyjen 
parissa ollenkaan uudenlai-
nen ajatus. Jumala herätti 
heti alussa elämän kuolleis-
ta ja tulee tekemään sen 
uudelleen aikojen lopussa, 
vanhurskaiden ylösnou-
semuksessa.

Luomisen dynamiikka

Ihmiskunta ei päätynyt 
maaplaneetalle evoluution 
kautta sattumanvaraisten 
tapahtumien seurauksena, 
jossa elämä olisi saanut 
alkunsa sähkökemiallisista 
reaktioista jostain ikiaikai-
sesta vuodosta kehittäen 

siten sarjan geneettisiä 
mutaatioita yksisoluisista 
mikro-organismeista homo 
sapiensiksi.

Sellaiset ajatukset ovat nii-
den mielikuvituksen tuo-
tosta, jotka päättävät us-
koa täysin mahdottomaan: 
siihen, että elämä synnytti 
itsensä tyhjästä. 
Itse asiassa ei ole olemassa 
sellaista asiaa kuin abioge-
neesi tai biopoieesi, elämän 
spontaani ilmaantuminen 
(minkä tahansa) inertistä, 
epäorgaanisesta ainees-
ta luonnollisen prosessin 
kautta. Itsestään tuotettu 
elämä on täysin mahdoton-
ta. Maailmankaikkeuden 
– ja ihmiskunnan – olemas-
saolo ei siksi voi olla seu-
rausta satunnaisista, oma-
aloitteisista luonnollisista 
tapahtumista. 

Elämä versoaa kivien keskeltä Israelin Karmel-vuorella. Kuva: Markus Nurmesniemi

Alussa oli-
elämä kuolleista

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



11
Luomakunta kertoo Luojan 
olemassaolosta, ja ihmis-
kunta on elävä todiste älyk-
käästä suunnittelusta.

Fyysikko Gerald Schroeder 
huomauttaa, että maail-
mankaikkeuden ei voida 
sanoa olevan olemassa 
luonnollisen syyn seurauk-
sena, koska ”aika erottaa 
seuraukset aiheuttajasta”. 

Koska aikaa ei ollut olemas-
sa ennen maailmankaikke-
uden luomista, on täysin 
mahdotonta, että maail-
mankaikkeus olisi syntynyt 
luonnollisesta syystä. Tar-
vittiin jotain paljon syväl-
lisempää: jumalallista luo-
mista. Kuten Schroeder on 
todennut, että universumin 
täytyy yksinkertaisesti olla 
(olemassa). Se ei voinut 
syntyä itsestään tai sattu-
manvaraisesti. 

Tosiasia on, että maailman-
kaikkeus laajenee yhä ja se 
osoittaa kiistattomasti, et-
tei se ole koskaan ollut eikä 
tule koskaan olemaan ää-
retön. Sen vahvistaa myös 
fakta, että maailmankaik-
keudella on täytynyt olla 
alku ja että se ei ole voinut 
olla olemassa ikuisesti. 

On vain yksi looginen mah-
dollisuus: maailmankaik-
keuden – ja siten myös ih-
miskunnan – olemassaolo 
on älykkään suunnittelun 
aikaansaaman luomisen 
tuote. 
Pakostakin jokainen ole-
massaoleva aine täytyi olla 
yliälykkään Suunnittelijan 
suunnittelema, joka keksi ja 
suunnitteli maailmankaik-
keuden tyhjästä.

Uskon haaste

Maailmankaikkeuden ju-
malallisen suunnitelman 

tunnustaminen ja siihen 
uskominen vaatii vain vä-
hän uskoa verrattuna sii-
hen, että maailmankaikke-
us olisi jotenkin kehittynyt 
luonnollisten prosessien 
kautta. 

Robert Boyd on yksi kasva-
van joukon tutkijoita, jotka 
ovat tunnustaneet tämän 
tosiasian: ”Evoluutioteo-
riaan uskominen vaatii 
enemmän uskoa kuin usko-
minen siihen, mitä Raamat-
tu sanoo luomisesta”. 

Evoluutioteoria on väistä-
mättä ”uskomusjärjestel-
mä”, kuten Michael Corey 
kuvailee: ”koska se alistaa 
asiaankuuluvat empiiriset 
tiedot aiemmin pidetylle 
metafyysiselle harhalle, 
joka tässä tapauksessa liit-
tyy perustelemattomaan 
metafyysiseen uskomuk-
seen, että kaikkien bio-
logisten syiden on viime 
kädessä oltava seurausta 
sokeasta sattumasta.”

Jotkut evolutionistit ovat 
jopa kuvanneet sitoutu-
mistaan evoluutioteoriaan 
”metafyysiseksi uskomuk-
seksi”. 
Henri Lichtenberger vahvis-
ti sen, mitä Friedrich Nietz-
sche oli julistanut yli vuosi-
sata aiemmin: ”Uskomme 
tieteeseen perustuu edel-
leen metafyysiseen usko-
mukseen ja . . . me ateistit. 
. . uskomme tähän uskoon, 
joka inspiroi meitä tuon 
kaltaiseen sytytyksen muo-
toon.” 
Stephen Toulmin tunnus-
taa, että ”evoluutiosta tulee 
nyt.. lohdutuksen ja uuden 
varmuuden lähde” ja valit-
see näin oman evoluutio-
uskonsa uskonnon kielellä. 
Boyd huomauttaakin, että 
evoluutio on muuttunut 
evoluutio-tiedosta evoluu-

tio-uskonnoksi.

Evoluutioteorian kannatta-
jien ”uskosta” huolimatta, 
ihmiskunnan olemassaolo 
– ja itse maailmankaikkeus 
– ei ole sokean kohtalon tai 
evoluution seurausta.

Kyseessä oli Jumala, joka loi 
ihmiset kaikkine erottuvine 
ominaisuuksineen. Hänen 
luovuutensa oli monimut-
kaista, herkkää ja superä-
lykästä – jopa yliälykästä 
– siitä tuli suunnitelma, 
jossa jokainen yksilöihmi-
nen ja sen olemassaolon 
osa-alueet palvelevat osal-
taan ihmisrodun koskemat-
tomuutta ja hyvinvointia, 
sekä heijastaa jumalista 
luomisen kuvaa.

Taivaat ja maa ja kaikki 
mitä niissä on, on todella-
kin luotu jumalisen tahdon 
toimesta, ei joidenkin ju-
malolentojen seksuaalisten 
sukupolvien kautta, kuten 
monet pakanalliset uskon-
not ovat ehdottaneet. 

Universumi syntyi juma-
lallisen luovuuden räjäh-
dyksestä, ei sattumanva-
raisesti. Koko luomakunta 
koottiin olemassaoloon ju-
malallisen Sanan arvoval-
taisella julistuksella, Per-
soonan, Jumalan avulla, 
joka loi kaiken ja joka yllä-
pitää kaikkea.

Gilbert Bilezikian kuvailee 
tätä alun luomistoimintaa 
kauniisti: ”majesteettisina 
purkauksina ja kosmisilla 
näkymillä”.
Kun Jumala oli puhunut 
elottoman maailmankaik-
keuden olemassaolevaksi, 
hän käänsi huomionsa koh-
ti maata, paikkaa, jossa hän 
antaisi elämän miljooniin 
organismeihin. Näin  Juma-
la loi taivaan ja maan. 

Sen jälkeen kun hän oli luo-
nut lukemattomia kasvi- ja 
eläinlajeja maata asutta-
maan, Jumalan viimeinen 
luova impulssi oli tuoda 
esille kruununsa, olennon, 
jossa hän toisi ilmi oman 
kuvansa ja kaltaisuutensa. 

On mielenkiintoista, että 
luomiskertomus eteni ensin 
nopealla vauhdilla, kunnes 
se oli saavuttanut vaiheen 
ihmiskunnan luomisesta, 
jonka jälkeen vauhti mer-
kittävästi hidastui ”ikään 
kuin syvässä, suuressa kun-
nioituksessa”.
Jumala loi jotakin täysin ai-
nutlaatuista, jotakin, jota ei 
ollut koskaan aiemmin ollut 
– elämä hänen omassa ku-
vassaan.

Jollakin tavalla Jumala näyt-
ti tuovan esille maailman-
kaikkeuden yhteenvedon 
visioidessaan ihmisolentoa 
ja sitten luodessaan hänet. 
Ihmiskunnan ollessa kai-
ken luomakunnan kruunu 
ja auktoriteetti muun luo-
makunnan ylitse, oli kuin 
ihmisestä oli tullut mikro-
kosmos, niinkuin Johannes 
(Damaskolainen) kuvaili 
sitä, pienoisuniversumiksi. 
Kaikki luomakunnan monet 
eri tasot piti jollain tavalla 
olla sisällytettynä Jumalan 
luomukseen.

Maimonideskin uskoi, että 
ihmiset ovat koko luoma-
kunnan mikrokosmos ja 
jokaisessa ihmisessä on 
elementtejä maailmankaik-
keudesta.
Juutalainen mystiikka on 
myös pyrkinyt selittämään, 
kuinka ihmiskunta itse asi-
assa on kaiken luomisvoi-
man mikrokosmos, taval-
laan yhteenveto kaikesta, 
mitä Jumala oli luonut.
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Jotakin tyhjästä

Jumalallisen luomisen me-
kaniikka toimi varmasti 
eräänlaisena pysyvän voi-
man jatkumon prototyyp-
pinä, jonka Jumala paljasti 
tuodessaan elämän kuol-
leista, ja jonka hän vielä 
tulee tuomaan ilmi ylös-
nousemuksessa päivien lo-
pussa.

Raamatussa on maailman-
kaikkeuden luomisesta eri-
tyinen heprealainen sana 
”bara” joka on ainoa hep-
realainen sana, joka voi 
tarkoittaa ”luoda tyhjästä” 
(creatio ex nihilo).
Bara tarkoittaa tuoda esiin 
jotain uutta, mitä ei aiem-
min ollut. Raamatun en-
simmäiset sanat sanovat: 
”B’reshit bara Elohim et 
hashamayim v’et ha’aretz” 
(”Alussa Jumala loi taivaat 
ja maan”). 
Koska heprean kielellä ei 
ole olemassa sanaa uni-
versumille, ilmaisu ’taivas 
ja maa’ tuo ilmi ajatuksen, 
että Jumala loi kaiken.

Tämä vahvistaa sen tosi-
asian, että Jumala itse loi 
kaiken, kun hän puhui maa-

ilmankaikkeuden olemas-
saolevaksi. Universumin ai-
nes tai materia ei ole ollut 
olemassa alkaen mennei-
syydestä iankaikkisuuteen 
saakka vaan se on olemas-
sa yhdessä Jumalan kans-
sa. Universumi on Jumalan 
luoma. Ennen tätä jumalal-
lista luomistapahtumaa ei 
siis ollut olemassa mitään 
muuta kuin Jumala itse.

Sana ”bara” kuvaa ainut-
laatuisesti jumalallista luo-
mistoimintaa. Se mainitaan 
seitsemän kertaa 1. Moo-
seksen kirjan luomiskerto-
muksessa.
Bara-sanaa on käytetty 
koko Raamatussa yhteensä 
45 kertaa ja joka kerta Ju-
mala on niissä yksinoikeu-
della ”bara-luojana”.

Walter Kaiser huomioi 
myös tärkeän seikan sanan 
”bara” käytöstä: ”On selvä 
tilastollinen tosiasia, että 
”bara” sanan käytössä (45 
kertaa) ei ole kertaakaan 
tapausta, jolloin Jumala oli-
si käyttänyt jotakin ainetta 
tai materiaa.”

Tämän tuloksena: 1) Ju-
mala on ainoa, jolla on 

valta ”luoda” sanan ”bara” 
merkityksessä ja 2) Jumala 
voi luoda ”tyhjästä”. Sana 
”bara” on siis kuvaus sellai-
sesta jumalallisesta teosta, 
joka alkoi täysin tyhjästä 
johtaen sellaisen olemassa-
oloon, jota ei aiemmin yk-
sinkertaisesti ollut koskaan 
ollut olemassa.

Leon Lederman esitti seu-
raavanlaisen yhteenvedon 
johtopäätöksestä, jonka 
useimmat kosmologit ovat 
tehneet maailmankaikkeu-
den luomisesta: ”Alussa oli 
tyhjiö – omituinen tyhjiön 
muoto – ei mitään, jossa 
olisi ollut tilaa, aikaa, ai-
netta, valoa, ääntä... Tämä 
outo tyhjiö sisälsi potenti-
aalia. Sitten tyhjyys räjäh-
ti... Tästä energiasta syntyi 
aine. Mikä näky!

Lederman päätyi johtopää-
tökseen, joka ei olisi voinut 
kuvata maailmankaikkeu-
den luomisen yksityiskoh-
tia paremmin 1. Moosek-
sen kirjan kertomuksen 
mukaan.

Tzimtzum: Tilaa luomiselle

Raamatun heprealainen 

teksti osoittaa hyvin selväs-
ti, että tyhjästä luominen 
on Jumalan ominta alaa.
Herää kysymys: missä oli 
se ”ei mikään”, josta Juma-
la loi ”jotain”? Todellakin, 
kuinka Jumala olisi voinut 
luoda jotakin universumis-
ta, tyhjästä, kun on selvää, 
että Jumala itse on aina 
ollut kaikkialla läsnä, hallin-
nut kaikkea, ollut kaikkialla 
koko ajan äärettömällä läs-
näolollaan. 
Yksinkertaisesti sanottuna 
ei ollut yhtään mitään, jos-
ta Jumala olisi voinut luoda 
jotain tyhjästä.

Jos Jumala olisi luonut 
maailmankaikkeuden siitä, 
mikä oli jo olemassa, hänen 
olisi pitänyt ottaa ja luo-
da se itsestään. Sitten, jos 
hän olisi tehnyt niin, maail-
mankaikkeus itse olisi ollut 
jumalallinen, ja siten olisi 
ollut kaksi jumalaa, ei yksi. 
Ajatus maailmankaikke-
uden jumalisuudesta on 
panteismi-uskonnon ydin-
periaate, joka opettaa, että 
luonto itse on jumala. 

Koska Jumala on kaikkialla 
läsnä oleva ja koska ei ollut 
mitään, josta hän olisi voi-

Kuva: Markus Nurmesniemi



13

Kuva: Markus Nurmesniemi

nut luoda jotain tyhjästä, 
oli käsillä todellinen dilem-
ma jo ennen maailmankaik-
keuden luomista. Tähän 
ongelmaan löytyi ja löytyy 
kuitenkin perinpohjainen, 
yksinkertainen ratkaisu.

Jumala käytti jumalallista 
periaatetta, jota vain hän 
voi käyttää. Hän yksinker-
taisesti veti pois läsnäolon-
sa osasta äärettömyyttä 
niin, että siinä osassa ei 
ollut mitään. Sitten hän pu-
hui fyysisen todellisuuden 
tuohon tyhjyyteen ja tuon 
jumalallisen sanan myötä 
kutsui koko maailmankaik-
keuden esille tyhjästä. Hän 
antoi käskyn sille, mitä ei 
ollut: ”Tule esiin”, ja maa-
ilmankaikkeus syntyi ole-
massaolevaksi tyhjyydestä.

Mystinen juutalaisuus on 
kehittänyt tämän ajatuk-
sen kuvailemalla Jumalan 
esiluovaa toimintaa tzimt-
zumina, eräänlaisena ju-
malallisena supistumisena, 
vetäytymisenä tai itsensä 
rajoittamisena. 

Tämä lurialainen käsitys 
väittää, että Jumala supistui 
tai vetäytyi osasta äärettö-
myyttä, jotta käsitteellinen 

”tyhjä tila” olisi olemassa, 
jossa hän voisi sitten luoda 
maailmankaikkeuden ”tyh-
jästä”. 

Voisiko Jumala todella teh-
dä tämän? Itse asiassa hän 
ei vain voinut tehdä niin, 
vaan hän myös teki sen. 
Jos Jumala on ääretön ja 
hänellä on ehdoton suve-
reniteetti, hän on varmasti 
myös suvereeni omassa su-
vereeniudessaan ja omassa 
äärettömyydessään. 

Jumala voi rajoittaa su-
vereeniuttaan ja äärettö-
myyttään tai ainakin hän 
voi muunnella molempien 
ilmenemismuotoa. Tämä 
on tzimtzum, voima, mikä 
Jumalalla on voidakseen 
rajoittaa itseään olematta 
kuitenkaan vähempi kuin 
Jumala. Tzimtzum ei ole 
”Jumalan kaikkialla olevan 
läsnäolon vastakohta, vaan 
se on eräänlainen ilmes-
tys.”

Muodoton, eloton tyhjyys

Jumalan luomakunta suun-
niteltiin alusta alkaen eri-
tyisesti varmistamaan, että 
olisi olemassa täydellinen 
ympäristö, jossa hän voisi 

ilmaista lopullisen ja lois-
tavimman luomuksensa: 
ihmiskunnan, joka oli muo-
toiltu hänen kuvakseen ja 
kaltaisekseen. 

Tehdäkseen ihmiselämän 
mahdolliseksi Jumala halu-
si luoda tälle erinomaisen 
ympäristön, joka oli erityi-
sesti suunniteltu tukemaan 
ja ylläpitämään elämää. 

Hän tiesi, että elämä olisi 
täysin riippuvainen moni-
mutkaisista ja -muotoisista 
järjestelmistä, joissa aurin-
ko, kuu, planeetat ja maa 
toimivat yhdessä kosmi-
sessa tanssissa, jonka vain 
Jumala itse oli voinut ko-
reografioida. 
Raamatun ensimmäinen 
lause tiivistää siis ensim-
mäisen ja perustavanlaa-
tuisen totuuden: ”Jumala 
loi taivaat ja maan.”

Sen jälkeen kun Jumala 
alussa loi maailmankaikke-
uden tyhjästä, oli olemassa 
muodotonta, määrittele-
mätöntä, elotonta materi-
aalia. Juuri luodussa maa-
ilmankaikkeudessa ei ollut 
elämää missään. 

Ainoa olemassa oleva elä-

mä oli Jumala itse, ja hänen 
elämänsä suuruus ylitti ra-
jallisen universumin täysin. 
Tämä näkyy Pyhissä Kirjoi-
tuksissa: ”Ja maa oli autio 
ja tyhjä, ja pimeys oli syvyy-
den päällä.”

Heprealaisessa tekstissä on 
ilmaus, joka on käännet-
ty ”muodoton ja tyhjä” tai 
”jätteet ja ilman muotoa” 
on ”tohu v’bohu”.

Jotkut ovat kääntäneet 
tohu v’bohun tässä tekstis-
sä siten, että Jumalan luo-
makunta jollain tavalla tai 
jostain syystä oli joko alun 
perin epätäydellinen tai se 
oli tullut puutteelliseksi tai 
osittain turmeltuneeksi, 
koska Jumala joidenkin ar-
vioiden ei olisi voinut luoda 
mitään, mikä ei olisi ollut 
täydellistä sen luomishet-
kellä.
Totuus on, että termi tohu 
v’bohu osoittaa yksinker-
taisesti, että se, mitä Ju-
mala oli tuolloin luonut, oli 
Kaiserin sanoin vielä, ”mää-
rittelemätön aine”. 

On hyvin käytännöllistä 
päätellä, että Jumala loi 
”aineen olemassaolevak-
si”, tehden ensin luomisen 
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”ainekset” ja vasta sitten 
aloitti määrittelemättömän 
aineen muokkaamisen, 
jotta ”jokaiseen kategori-
aan saatiin järjestys”.  Tällä 
tavalla ”järjestelmällinen 
eteneminen kaaoksesta 
kosmokseen tapahtuu jär-
jestelmällisesti ja harmoni-
sesti” sanoo Nahum Sarna. 

Vaikka maailma syntyi 
”erottumattomaksi mas-
saksi”, se ”kehittui [asteit-
tain] järjestyneeksi kos-
mokseksi Jumalan luovan 
voiman ja systemaattisen 
soveltamisen avulla”.

Tänä aikana Jumalan Henki 
leijui ja lepatti vesien yllä 
vähän samalla tavalla kuin 
hautova emolintu. Jumalan 
tuuli on ensimmäisen luo-
misteon alku ja esikuva.
Se on ilmoitus Jumalasta, 
hänen aktiivisesta roolis-
taan kaoottisen primaa-
risesta ympäristöstä pa-
radigmaattisen maailman 
luomiseen, sanoo Randall 
Garr.

Luominen oli siis jumalallis-
ta toimintaa, johon osallis-
tuivat sekä Sana että Hen-
ki. Tämä luomisprosessi 
on täysin yhdenmukainen 
Jesajan sanojen kanssa, 
joka julistaa, että kun ”Ju-
mala . . . valmisti maan ja 
teki sen”, Herra ”perusti 
sen eikä luonut sitä autiok-
si, vaan muokkasi sen asut-
tavaksi.” Jumala ei luonut 
mitään, mikä oli puutteel-
lista tai pahaa: kaiken, mitä 
hän puhui olemassaolevak-
si tai työsti sen lopulliseen 
muotoon oli hyvä, aivan 
kuten Raamatun sanat vah-
vistavat.

Jumalan ”hyvä” 
luomakunta

Genesiksen ensisivuilla on 
toinenkin toistuva ja mer-

kittävä asia ja se on luoma-
kunnan luontainen hyvyys.  
Kaikki, minkä Jumala loi, oli 
hyvää luomisestaan lähti-
en. Mikään maailmankaik-
keuden osa ei ollut pahaa 
tai huonoa. 

Itse asiassa Mooseksen kir-
jan ensimmäisessä luvussa 
– jokaisena peräkkäisenä 
luomispäivänä – Jumala 
havaitsi, että se, mitä hän 
oli luonut, oli hyvää. Sitten, 
kun hän lopulta loi ihmisen, 
sanoo Raamattu, että se oli 
”erittäin hyvä”. Missään 
tapauksessa ei edes vih-
jata luomakunnan olleen 
missään kohtaa pahaa tai 
puutteellista.

Tämä totuus, joka niin lu-
jasti ja peruuttamattomasti 
on vahvistettu Raamatun 
alkuriveillä, mitätöi täysin 
kreikkalaisten filosofien ja 
muiden näkemykset siitä, 
että aineellinen maailman-
kaikkeus olisi jotenkin luon-
nostaan paha.

Itse asiassa heprealainen 
ajatus piti kaikkea Juma-
lan luomaa - aineellista ja 
hengellistä- luonnostaan 
hyvänä, jumalallisen vii-
sauden ilmentymänä ja yli-
älykkäänä suunnitelmana. 
Ihmiskunta on suunniteltu 
kokemaan ja nauttimaan 
kaikesta luomakunnan ai-
neellisista antimista niiden 
rajoissa, jotka Jumala myö-
hemmin loi luomakunnan 
väliseen vuorovaikutuk-
seen. 
Paavalin yhteenveto kysei-
sestä raamatullisesta, kiis-
tämättömästä tosiasiasta 
on:  ”Tiedän ja olen vakuut-
tunut Herrassa Jeesukses-
sa, ettei mikään ole itses-
sään saastaista.”

Jumalan luomakunta oli siis 
alusta alkaen täydellinen, 
juuri sellainen kuin Juma-

la oli sen tarkoittanut, eikä 
mikään ollut sattumaa. Ei 
ollut yllätyksiä, ei onnet-
tomuuksia. Kaikki eteni 
järjestelmällisesti ja tehok-
kaasti jumalallisen suunni-
telman mukaan. 
Jopa määrittelemättömän 
aineen ”tohu v’bohu”-tila 
oli Jumalan suunnittelema. 
Syvyyttä peittävä muodo-
ton tyhjyys ja pimeys olivat 
osa Jumalan suunnitelmaa, 
jonka myötä tarjolla oli täy-
dellinen ympäristö, bios-
fääri yhdessä visioimansa 
täydellisen luomuksensa 
kanssa.

Tämän lopullisen luomis-
työn tuloksena Jumala syn-
nyttäisi luomakunnan, joka 
kantaisi Jumalan kuvaa 
mahdollistaen jumalallisen 
olemuksen ja rakkauden 
vuorovaikutuksen itsensä 
ja ihmisen välillä.

Puhutun Sanan luova 
voima

1. Mooseksen kirjan alkuri-
veiltä löytyy myös eräs hy-
vin merkittävä vahvistettu 
totuus. Tämä on Jumalan 
puhutun Sanan uskomaton 
luova voima.

Vaikka maailmankaikkeu-
den luomisen yksityiskoh-
dat ovat käsityskykymme 
ulkopuolella, ”uskon kaut-
ta me ymmärrämme, että 
maailmankaikkeus muo-
dostui Jumalan käskystä, 
niin että näkyvää ei synty-
nyt näkyvästä”. 
Ymmärrys maailmankaik-
keuden luomisesta saavu-
tetaan vain uskon kautta. 
Rajallinen, empiirinen tut-
kimus ja sen todisteet eivät 
koskaan voi ”ymmärtää” 
äärettömän toiminnan dy-
namiikkaa.

Raamattu puhuu kuitenkin 
selvästi; Jumalan äänen 

kautta on syntynyt kaikki, 
Hän kutsui kaiken todelli-
suuteen tyhjästä.

Jumalalla on yksinoikeus 
kutsua olematonta tule-
maan olemassaolevaksi.  
Tässä yhteydessä käytetty 
sana ”kutsua” on kreikaksi 
kale (kaleo), mikä merkit-
see kutsua ääneen tai ää-
nekkäästi tai puhua, huu-
dahtaa kovalla äänellä. Se 
merkitsee, että sanoman 
sisältö on paljon voimak-
kaampi kuin pelkkä totea-
mus.

Siksi Jumala lausui kutsun 
kovalla äänellä, joka käski 
maailmankaikkeutta nou-
semaan olemattomuudes-
ta olemassaoloon. Psalmis-
ti julisti: ”Herran Sanalla 
on luotu taivaat ja hänen 
suunsa henkäyksellä kaik-
ki niiden joukot... sillä hän 
sanoi, ja tapahtui niin; hän 
käski, ja se oli tehty.”

Jokainen Jumalan luomis-
työn vaihe oli siis ”tarkoi-
tuksella laaditun tarkoituk-
sen toteuttamista”.
Puhutun Jumalan Sanan 
voima on ääretön, se on 
luotettava, uskollinen eikä 
se ole koskaan heikentynyt 
eri aikakausien aikana. Sen 
mitä Jumala on sanonut te-
kevänsä, sen hän tekee.

Niinkuin Bileam oppi läk-
synsä omaksi harmikseen, 
että Israelin Jumala puhuu 
ja toimii uskollisesti. Hän 
lupaa ja täyttää lupauksen-
sa. Tämän Jumala lupasi 
Jesajalle: ”Totisesti minä 
olen puhunut, todellakin 
aion sen toteuttaa. Olen 
sen suunnitellut ja varmasti 
sen teen.” 

Jumala ei vain tee huomioi-
ta, hän puhuu. Ja kun hän 
puhuu, se sana käskee dy-
naamisella voimalla, eikä 



mikään voi olla sen tiellä 
enää. Jumalan sana toimii, 
tulee aina toimimaan sekä 
toteuttaa Jumalan tarkoi-
tukset, epäonnistumatta 
milloinkaan.

Heprealaisille oli selvää, 
että Jumalan Sana oli dy-
naaminen ja elävä ja että se 
liittyi ennemmin jumalalli-
sen puheen voimaan kuin 
Jumalan sanojen kirjoitet-
tuun, staattiseen muotoon. 
Tämä ymmärrys Jumalan 
puhutun sanan luovasta 
voimasta korostui heprea-
laisessa ajattelussa, joka 
oli kehittynyt ainakin sata 
vuotta ennen Jeesuksen ai-
kaa. 

Sittemmin heprealaista 
termiä ”sana”, ”d’var”, joka 
tarkoittaa ”puhetta, sanaa 
tai lausumaa”, aloitettiin 
liittämään d’var Tooraan, 
opetukseen, näyttelyyn tai 
Tooran kommentaariin kir-
jallisista muistiinpanoista, 
jotka on tallennettu Penta-
teukkiin, viiteen Moosek-
sen kirjaan.

Niinpä monet juutalaiset 
viisaat alkoivat yhdistää 
Jumalan puhutun sanan 
’d’var’ käsitettä aramean-
kieliseen termiin ’memra’, 
jota oli käytetty Targumi-
missa, Raamatun heprea-
laisen tekstin arameankieli-
sissä käännöksissä.
Termiä ’memra’ suositeltiin 
ensisijaiseksi, koska se sisäl-
tää ajatuksen, että Jumalan 

sana on välitöntä puhetta, 
se on puhuttu tai aktiivinen 
Sana, ei staattinen tai alku-
peräisestä jäljitelty sana.

Lisäksi hepreankielisissä 
teksteissä nimi ’Jumala’ tai 
’Herra’ eli YHWH korvattiin 
usein Targumimissa nimellä 
Memra tai (Jumalan) Sana.

Israel Drazin ja Stanley 
Wagner vahvistavat, että 
näin pyrittiin osoittamaan 
kunnioitusta Jumalan kun-
niaa kohtaan välttämällä 
antropomorfisia ja antro-
popaattisia kuvauksia, jotka 
voisivat näyttää Jumalasta 
ruumiillisia piirteitä ja siten 
heikentävän hänen juma-
luutensa arvoa. 

Tätä mukailtua käännöskei-
noa oli käytetty 357 kertaa 
pelkästään 1. Mooseksen 
teksteissä. Näin ollen, kun 
heprealainen teksti sanoi: 
”Mooses vei kansan ulos 
leiristä tapaamaan Juma-
laa”, Targum käänsi tekstin: 
”Mooses toi kansan Mem-
ran eteen (Jumalan Sana)”.

Sama tapa toistuu Jesajan 
hepreankielisessä tekstissä: 
”Minun käteni on myös las-
kenut maan perustukset”, 
on Targumissa käännetty: 
”Memrallani (Sanallani) 
olen perustanut maan, ja 
voimallani olen ripustanut 
taivaat.”

Ajan myötä juutalainen 
mystiikka alkoi suosia ter-

miä memra jumalaisten 
ominaisuuksien kuvauksis-
sa sillä se painotti aktiivista 
puhuttua Jumalan Sanaa 
staattisen, kirjoitetun Sa-
nan sijaan. 

Daniel Whedon on osoitta-
nut, että sana memra ku-
vaa tarkemmin jumalallista 
ilmestystä: ”Niinkuin mieli 
ilmaisee itsensä puhutussa 
sanassa, niin Jumalan ian-
kaikkinen mieli ilmaisee it-
sensä ikuisessa Sanassa.
Targumissa Memra osoittaa 
Jumalan ilmaisevan itsen-
sä. Tämä käsite on aposto-
li Johanneksen opetuksen 
perusajatus, jonka mukaan 
Logos eli Memra oli Jumala 
ja tuli ihmiseksi osoittaak-
seen itsessään Jumalan.

George Foot Moore sanoi 
Jumalan Sanan olevan hep-
realaisille ”konkreettinen 
todellisuus”. Puhuttu Sana 
ei siis ollut pelkkää ajattele-
matonta suun puhetta. Se 
oli jopa pelottavan elävä, 
voimavirralla ladattu ener-
giayksikkö.
A.W. Tozerin mukaan Ääni, 
jossa on läsnäolo, tekee 
kirjoitetun sanan voimalli-
seksi.
Muuten se vain uinuisi 
kirjan kansien välissä lu-
kittuna. Heprealaiskirjeen 
kirjoittaja vahvisti tämän 
toteamalla, että ”Jumalan 
Sana on elävä ja voimalli-
nen”. Edellä oleva Jumalan 
Sana ei ole ainostaan prin-
tattu sana, vaan Jumalan 

tahdon puhuttu ilmaisu kai-
kenlaisten asioiden raken-
teisiin! Se on kuin Jumalan 
henkäys, joka täyttää maa-
ilman elävällä potentiaalil-
la.

Kun juutalaiset Jumalanpal-
vojat (vielä ennen Jeesuk-
sen aikaa) kuulivat sanan 
’memra’ korvaavan YHWHn 
nimen Toora-osissa ja sy-
nagoogan haftaran luetta-
vasta jaksosta, vaikutti se 
todennäköisesti myös Jo-
hanneksen evankeliumin 
esipuheeseen: Alussa oli 
Sana ja Sana oli Jumalan 
luona, ja Sana oli Jumala. 
Se, että puhuttu Sana oli 
kaiken luomakunnan vai-
kuttaja, mahtoi olla Jo-
hanneksen ymmärryksen 
perusta. Kaikki oli saanut 
syntynsä hänen (Sanan) 
kauttaan, ja ilman häntä ei 
ole syntynyt mitään, mikä 
syntynyt on.

Apostolinen ajatus, jonka 
Johannes esitteli evanke-
liumissaan on vakiintunut 
myös rabbinistiseen ope-
tukseen, sillä Israelin vii-
saat väittävät, että Jumala 
olisi luonut Tooran ennen 
maailmankaikkeuden luo-
mista ja että Toora oli luo-
misen työväline.

Käsityksen on luokitellut 
rabbi Akiva, joka on sano-
nut, että maailma on luotu 
kallisarvoisen instrumen-
tin, Tooran kautta. 
Samoin Gershon Winkler 
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toteaa Tooran edustavan 
aikomusta, joka meni maa-
ilmaan, olemassaoloon, 
luotuun maailmaan, läpäis-
ten jokaikisen universumin 
huokosen ja raon, täyttäen 
olemassaolon alun luomis-
työn inspiraatiolla.

Apostoli Paavali laajensi 
tätä näkökantaa edelleen 
seuraavasti: Sillä hänessä 
luotiin kaikki, mikä taivaissa 
ja mikä maan päällä on, nä-
kyväiset ja näkymättömät... 
kaikki on luotu hänen kaut-
tansa ja häneen.

Apostolit eivät siis ottaneet 
käyttöön mitään uutta, val-
lankumouksellista teologi-
aa. Siihen yksinkertaisesti 
yhdistyi Messias, Jumalan 
Sanalla. He yksinkertaises-
ti lisäsivät aiempaan rab-
binistiseen perinteeseen 
ilmestyksen jumalallisesta 
Messiaasta, hänet, joka oli 
täyttänyt heidät Valolla ja 
Elämällä.

Heille D’var, Memra tai Lo-
gos, merkitsi aina läsnäole-
vaa, luovaa, transendenttis-
ta jumalolennon muotoa, 
koko luomakunnan alulle-

panijaa ja vaikuttajaa.

Jumalan Sana oli siis paljon 
enemmän kuin pelkkää pu-
hetta. Se on Jahven lausu-
malla tuotettua toimintaa. 
Aloittaessaan luomisen, 
Jumala yksinkertaisesti ”sa-
noi”, ja kun hän näin teki, 
päästi hän liikkeelle usko-
mattoman memran luovan 
voiman, jumalallisen ole-
muksen, personoidun Ju-
malan Sanan.

Tämän vuoksi luomisen en-
simmäinen yksityiskohta 
asettautui näihin sanoihin:
”Ja Jumala sanoi, tulkoon 
valkeus. Ja valkeus tuli.”
Tämä luomisen käskysa-
na toistui lisäksi kahdek-
san kertaa 1. Mooseksen 
ensimmäisessä luvussa. 
Viidessä tapauksessa kah-
deksasta Jumalan Sanoja 
seurasi yksinkertainen julis-
tus: ”ja tapahtui niin.”

Tozer toteaa, että nämä 
kaksoislauseet esiintyvät 
syynä ja seurauksena läpi 
koko 1. Mooseksen kirjan. 
Kun Jumala lausui puhutun 
Sanansa, tuo Sanan kutsu-
va auktoriteetti tuotti välit-

tömästi aineellisen todelli-
suuden.

Jumalan puhutun sanan 
ääni oli luomisen synnyt-
tävä voima. ”Kaaos kuuli 
sanan ja muuttui järjestyk-
seksi, pimeys kuuli sen ja 
muuttui valoksi. Jumala sa-
noi, ja tapahtui niin.”

Onko siis mikään ihme, että 
jotkut tiedemiehet ovat 
sitä mieltä, että maailman-
kaikkeuden fyysinen raken-
ne saattaisi hyvinkin olla 
ääniaaltojen muodostama 
tulos. 
Hans Jenny, symaatiikan 
perustaja on sitä mieltä, 
että ääni on luovuuden pe-
riaate (lähde) ja siten se oli-
si pidettävä autenttisena. 
Myöskin John Cramer on 
löytänyt todisteita ”alku-
räjähdyksestä” (Big Bang) 
syntyneestä äänestä, jota 
hän kuvailee ”matalaksi, sy-
väksi kohinaksi, jota univer-
sumi lähetti jo syntyessään. 

Cramerin mukaan varhai-
sen universumin laajetessa, 
ääniaallot levisivät tiheän 
väliaineen läpi, joka sul-
keutui itseensä, niin että 

universumin hypersfääri 
soi kuin kello... Tässä tapa-
uksessa soitto peitti koko 
maailmankaikkeuden.

Aivan kuten Raamattu julis-
taa, luomisen sana ei ollut 
riippuvainen äänen leviä-
misestä äänen nopeudella, 
sillä koska Jumala on kaik-
kialla läsnä, samoin myös 
hänen Sanansa ääni oli 
kaikkialla läsnä oleva.

”Taivaat julistavat Jumalan 
kunniaa, taivaanvahvuus il-
moittaa hänen kättensä te-
koja. Päivä sanoo päivälle,
ja yö ilmoittaa yölle.
Se ei ole puhetta, se ei ole 
kieltä, jonka ääni ei kuu-
luisi. Niiden mittanuora 
ulottuu yli kaiken maan ja 
niiden sanat maanpiirin ää-
riin.”

Jumalan äänen ylläpitämä

Jumalan ääni, joka oli luo-
nut kaiken alussa, ei jää-
nyt hiljaiseksi luomisen 
aamunkoiton jälkeen. Se 
puhuu edelleen - Jumala 
on luonteeltaan jatkuvasti 
artikuloiva ja täyttää maail-
man omalla äänellään.
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On turha väittää, että Ju-
mala joskus hamassa men-
neisyydessä puhui kaiken 
olemassaolevaksi, eikä ole 
sen jälkeen sanonut mi-
tään. Koska hän asuu ian-
kaikkisessa läsnäolossa, 
Jumala ei ole vain puhunut, 
hän puhuu. 
Jumala puhuu edelleen sa-
malla voimakkaalla luomis-
sanalla, joka ylläpitää sitä, 
mitä hän on luonut sekä 
säilyttää luomansa järjes-
tyksen. Jumala, joka sanoi: 
”Tulkoon valkeus”, jatkaa 
sanomalla: ”Pysyköön val-
keus.” 

Jos Jumala jollakin tavalla 
päättäisi lopettaa kutsu-
masta valkeutta olemassa-
olevaksi, tulisi välittömästi 
synkkä pimeys, joka leviäisi 
kaikkialle universumiin.

Phil Mason on perustellus-
ti väittänyt, että ”Jumalan 
voiman ylläpitävä aalto 
on levittäytynyt tasaisesti 
koko universumiin! Koko 
maailmankaikkeudessa ei 
ole paikkaa, mihin Jumalan 
ääni ei olisi kantautunut 
kuuluen siellä jatkuvasti.

Näiden jumalallisten ääni-
aaltojen ei tarvitse matkus-
taen edetä ja kulkea, sillä 
Jumala on kaikkialla läsnä 
niin, että hänen äänensä 
saavuttaa kaikki universu-
min paikat samanaikaisesti. 
Jumalan Sana on läpitunke-
va, se valloittaa koko maa-
ilmankaikkeuden. Koska 
Jumala asuu iankaikkisessa 
läsnäolossa, hänen Sanan-
sa on myös ikuisesti läsnä-
oleva.

Saattaa jopa olla tieteellisiä 
todisteita, jotka vahvistavat 
tätä jumalallista totuutta. 
Tutkijat ovat löytäneet hu-
minan, joka läpäisee koko 
maailmankaikkeuden. 

Tämä on mustien aukko-
jen tuottama ääni, jonka 
äänenkorkeustaso on B, 
mutta joka on 57 oktaavia 
matalampi kuin keski-C” tai 
miljoona miljardia kertaa 
syvempi kuin ihmisen kuu-
lokyvyn raja. 

Andrew Fabian sanoo toi-
saalta myös, että tämän ää-
nen voimakkuus on verrat-
tavissa ihmisen puheeseen. 
Tämä saattaa olla fyysinen 
todiste raamatun kirjoituk-
sista, jonka mukaan Jumala 
pitää yllä maailmankaikke-
utta sanallaan.

Pysyköön valkeus: elämän 
sulatusastian muodosta-
minen

Aivan ensimmäiset luovan 
voiman lausutut sanat il-
maistiin seuraavanlaisesti: 
”Tulkoon valkeus.” 
Jumala loi perustan kaikelle 
elämälle universumissa an-
tamalla käskyn valon/ val-
keuden syntymiselle. Hän 
loi tärkeimmän tekijän, joka 
mahdollisti runsaan elä-
män synnyttämisen. Valo 
on fotosynteesin ydin, joka 
tuottaa ja ylläpitää kaikkea 
kasviselämää. 

Samaan aikaan valo on 
välttämätön kaiken eläin-
maailman olemassaololle. 
Todellakin, valo on elämää, 
ja elämä on valoa.

Kun Raamattu kuvailee Ju-
malan tuottamaa valoa luo-
misvaiheen ensimmäisenä 
päivänä, se käytti heprea-
laista ilmausta ”et ha-or” 
kuvaamaan tuota valoa. 
Tämä valo oli hyvin erityi-
nen valo siinä mielessä, 
että jumalallinen Julistaja 
julisti sen olemassaolevak-
si ensimmäisenä päivänä, 
kolme päivää ennen kuin 
Jumala loi auringon, kuun, 
planeetat ja tähdet! 

Tämä herättää kysymyksen, 
mikä oli valo, joka oli ole-
massa kolme päivää ennen 
aurinkoa, kuuta ja tähtiä? 
Juutalaiset viisaat ovat ana-
lysoidessaan havainneet, 
että heprean kirjainten nu-
meerinen vastine lauseessa 
’et ha-or’ on yhteensä 613, 
mikä on Tooran käskyjen 
tarkka määrä. Tämän ana-
lyysin myötä he ehdottivat, 
että valo, joka vallitsi maa-
ilmankaikkeuden kolmen 
ensimmäisen luomispäi-
vän ajan – ennen aurinkoa, 
kuuta ja tähtiä –  oli ylivoi-
maisen Tooran, Jumalan 
Sanan Valo. 
Ikuinen Toora on ylivertai-
nen valo, Jumalan Sana, 
joka puhuttiin olevaksi 
alussa muodostamaan ym-
päristö, johon itse elämä 
olisi luotavissa.

Ehkäpä tästä syystä apos-
toli Johannes huomauttaa, 
että ”Jeesuksessa oli elämä 
ja elämä oli koko ihmiskun-
nan valo”. Jeesus oli Too-
ran, lihaksi tulleen Sanan, 
ruumiillistuma. 
Ruumiillistuneena Sanana 
hänen elämänsä oli valo, 
valkeus – ja todellakin elä-
män valo. 

Tästä syystä Jeesus sanoi: 
”Minä olen maailman val-
keus”, ja miksi hän lupasi, 
että jokainen, joka häntä 
seuraa, ”vaeltaisi valkeu-
dessa”. Jeesus käytti sa-
moja vertauskuvia, joita 
kuningas Daavid oli käyt-
tänyt sanoessaan: ”Sinun 
työkönäsi on elämän lähde; 
sinun valkeudessasi me nä-
emme valkeuden.”

Jumalan läsnäolon puhdas 
valo on elämän perusta 
ja se on ihmisen olemas-
saolon jatkuva ravinto ja 
elinehto. Jumalan herättä-
essä elämän kuolleista, hän 

tekee sen jumalallisen Sa-
nansa järjestyksessä, maa-
ilmankaikkeuden valossa 
ja yli. Jumalallinen valo on 
elämän biosfäärin sulatu-
sastia, joka on suunniteltu 
niin, että Elämä sijaitsee 
keskellä tyhjyyttä.

Jumala luo elävät olennot 
tyhjästä
Raamatun kirjoitukset ker-
tovat meille kolmesti yh-
dessä ainoassa jakeessa, 
että Jumala loi ihmiskun-
nan tyhjästä. 1. Mooseksen 
kielen narratiivi vahvistaa 
erityisen huomion viimei-
sessä luomisvoimassa. 
Sanaa bara, ”luoda” (seu-
raamus tyhjyydestä) käyte-
tään kolme kertaa samassa 
säkeessä, joka kuvaa ihmis-
kunnan luomista. 

Tämä on vahva tosiasia, 
koska baraa käytetään 
muuten vain kaksi eri ker-
taa 1. Mooseksen koko en-
simmäisessä luvussa. On 
siis selvää, että Jumala kes-
kittyi intensiivisesti ihmis-
kunnan luomiseen ja että 
tämä luominen oli ’sui ge-
neris’ eli aivan omaa laatu-
aan, ei ainoastaan yksi as-
kel elämän elävöittämisen 
edistämisessä, vaan jotain 
täysin ainutlaatuista. 

”Jumala loi (bara) ihmis-
kunnan omaksi kuvakseen; 
Jumalan kuvaksi hän loi 
(bara) hänet; mieheksi ja 
naiseksi hän loi  (bara)hei-
dät.”

Miksi Ihmiselämä?

Jälleen herää kysymys: 
Miksi Jumala, jonka ole-
mus ulottuu äärettömästi 
alati laajenevan rajallisen 
universumin yli, olisi het-
keäkään harkinnut ihmis-
kunnan luomista täysin 
merkityksettömän mikro-
pisteen varaan, joka kelluu 
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suunnattoman valtavassa 
avaruudessa? 
Mikä tekee sellaisista mer-
kityksettömistä olennoista 
niin tärkeitä? 

Raamatusta löytyy syy, mik-
si Jumala alunperinkään 
päätti luoda rajalliset ihmi-
set maapallolle.
”Jumala loi ihmisen omaksi 
kuvakseen, kaltaisekseen. 
. . mieheksi ja naiseksi hän 
loi heidät.” 
Ihmiskunta on jumalallisen 
suunnitelman tulos, joka 
kuvaa erityisesti taivaallista 
Jumalaa luomassaan uni-
versumissa ja maapallolla. 
Ihminen on suunniteltu 
heijastamaan aineetonta 
Jumalan persoonaa sekä 
paljastamaan Jumalan nä-
kymätön henkiolento näky-
vässä olevassa, fyysisessä 
ihmiskunnassa, miehissä ja 
naisissa.

Mitään muuta olentoa tai 
asiaa ei luotu samalla taval-
la tarkoituksena kantaa Ju-
malan kuvaa ja kaltaisuut-
ta. Tästä syystä, vasta kun 
hän puhui aikomuksestaan 
luoda ihmiskunnan, Jumala 

identifioi ja viittasi itseensä 
”ensimmäisenä persoona-
na”. 
Ja kuten Randall Garr huo-
mauttaa, Jumala sijoitti 
oman henkilökohtaisen 
identiteettinsä tähän ihmis-
olentoon.

Kaikista Jumalan monista 
syvistä, perusteellisista ja 
luovista ilmenemismuo-
doista ainoastaan ihmis-
kunta nähdään jumaluuden 
vertauskuvana. Ihmiset yk-
sin ovat teomorfisia, juma-
lankaltaisia siinä mielessä, 
että Jumala asetti heihin 
oman kuvansa. Todellisuu-
dessa Jumala ei ole ihmi-
senkaltainen luomus; ih-
miset ovat Jumalan itsensä 
kaltaisia luomuksia!

Ihmiskunta siis ”luotiin 
tyhjästä” siten, että maa-
ilmankaikkeuden Jumala 
puhalsi elämän henkäyksen 
savikappaleeseen, jonka oli 
muodostanut maan tomus-
ta. 
Sillä hetkellä ihmisestä tuli 
elävä olento [sielu], joka oli 
täysin erilainen kuin kaik-
ki se muu, mitä Jumala oli 

luonut. Ketään muuta olen-
toa maan luomakunnassa 
ei ollut koskaan kutsuttu 
”eläväksi”. 
Ihmiskunta oli siis täysin 
ainutlaatuinen luomakun-
nan joukossa. Inertti, elo-
ton fyysinen aine muuttui 
välittömästi eläväksi ku-
dokseksi, kun Jumala hen-
gitti oman henkäyksensä 
suoraan muotoilemansa 
olennon sieraimiin. Jos kos-
kaan, niin tämä oli elämä 
kuolleista -kokemus!

Yhdessä pienessä hetkessä 
oli ihmiskunnan olemat-
tomuus vaihtunut elävään 
olentoon, ihmiselämään.

Gevurot - luomisen ja 
uudelleenluomisen ihme

Jos joku vielä epäilee, ettei 
parantuminen, terveyden 
ihmeellinen ennalleenaset-
taminen ja lopulta vieläpä 
ylösnousemus ole mah-
dollista, voi vain tarkastel-
la näitä Pyhän Raamatun, 
kolmen ensimmäisen luvun 
vahvistamia dynaamisia to-
siasioita.
Jumala osoittaa ”gevuro-

tinsa” parantumisen ja 
vapautumisen alueella ja 
viime kädessä hän tulee 
osoittamaan voimansa he-
rättämällä kuolleet. Tätä 
on vaikea enää epäillä, sillä 
sama yliluonnollinen voima 
ja kyky oli olemassa jo luo-
misen alussa.

Tämä on se tapa, miten 
Jumala toimii. Alussa Hän 
antaa elämän henkäyksen-
sä olemattomille luoduille 
sillä rakastavalla palolla, 
joka Jumalalla oli luoda ja 
tuoda elämä tyhjästä, ole-
mattomuudesta. Sitten hän 
aikojen lopussa elävöittää 
ne, jotka olisivat muussa 
tapauksessa jääneet ”ikiu-
neen” ilman hänen pelas-
tavaa henkäystään. Ylös-
nousemuksessa Jumala 
osoittaa jälleen gevurotinsa 
nostamalla kaikki vanhurs-
kaat elämään kuolleista.

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

www.hebraiccommunity.org
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Googin sota-
Osa I

Kirjoittanut:
Keijo Lindeman

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

GOOGIN SOTA - I

”Minulle tuli tämä Herran 
sana: ”Ihmislapsi, käännä 
kasvosi kohti Googia Maa-
gogin maassa, Roosin, Me-
sekin ja Tuubalin ruhtinas-
ta, ja ennusta häntä vastaan 
ja sano: Näin sanoo Herra, 
Herra: Katso, minä käyn si-
nun kimppuusi, Goog, sinä 
Roosin, Mesekin ja Tuuba-
lin ruhtinas. 
Minä kuljetan sinua, panen 
koukut sinun leukoihisi ja 
nostatan sotaan sinut ja 
kaiken sinun sotaväkesi: he-
voset ja ratsumiehet, kaikki 
pulskasti puettuja, suuren 
joukon suurine ja pienine 
kilpineen, miekankantajia 
kaikki. 
Persia, Etiopia ja Puut ovat 
heidän kanssansa, kilvet ja 
kypärit on heillä kaikilla. 
Goomer ja kaikki sen sota-
laumat, Toogarman heimo 
pohjan periltä ja kaikki sen 
sotalaumat - lukuisat kan-
sat ovat sinun kanssasi. Ole 
valmis, varustaudu, sinä ja 
kaikki joukkosi, jotka ovat 
kokoontuneet sinun luok-
sesi, ja ole sinä varalla heitä 
varten” (Hes.38:1-7).

Vuonna 2014 Venäjä aloitti 
Ukrainan itäosissa sotatoi-
met separatistien tukema-
na ja otti haltuunsa myös 
Krimin niemimaan. Helmi-

kuun 24. päivänä vuonna 
2022, alkoi uusi vaaralli-
sempi vaihe, kun Venäjä 
aloitti raakalaismaisen so-
dan Ukrainaa vastaan, mie-
hittäen maan itäisiä osia. 

Ukrainan pääkaupunkia 
Kiovaa Venäjän joukot eivät 
onnistuneet valtaamaan, 
ainakaan toistaiseksi. 
Tässä sodassa Venäjän jou-
kot ovat syyllistyneet sota-
rikoksiin, ryöstellen, rais-
katen ja murhaten siviilejä, 
joita on löydetty joukko-
haudoista sekä tahallisesti 
pommittaneet ja tuhoten 
sairaaloita ja muita siviili-
kohteita sekä energia- ja 
vesihuoltoa, käyttäen myös 

kiellettyjä aseita. 
Ukrainalaisia on myös pak-
kosiirretty Venäjälle, jopa 
lapsia, kuten Stalinin aikaan 
Neuvostoliitossa. Vainon 
kohteena ovat olleet myös 
uskovaiset, erityisesti pro-
testanttiset pastorit, joita 
on vangittu ja siirretty pois 
tuntemattomaan paikkaan 
tai jopa surmattu. 

Kaiken lisäksi Venäjä uhkai-
lee ydinaseilla ja tekee hy-
bridihyökkäyksiä myös län-
simaita kohtaan ja on mm. 
räjäyttänyt Nord Stream 
kaasuputkia Tanskan ja 
Ruotsin talousvesien alueil-
la, kuten monet medialäh-
teet ovat todenneet. 

Tämä sota on aiheuttanut 
energiakriisin, elintarvike-
kriisin, inflaation Euroop-
paan ja suurelta osin koko 
maailmaan ja myös suuren 
pakolaiskriisin, kun ukrai-
nalaiset pakenevat sotaa 
muihin maihin ja oman 
maan sisällä. 

Myös Venäjältä monet pa-
kenevat, etteivät joutuisi 
Ukrainan sotarintamalle 
tykin ruuaksi ja sotarikok-
sia tekemään veljeskansaa 
vastaan. 
Putin kokee taistelevansa 
tässä sodassa, ei pelkäs-
tään Ukrainaa, vaan koko 
läntistä maailmaa vastaan. 

Tällä hetkellä emme vielä 
tiedä, laajeneeko sota enti-
sestään ja miten sota tulee 
jatkumaan. Emme tiedä, 
jatkuuko Ukrainassa käy-
tävä sota suoraan Googin 
sodan täyteen laajuuteen 
asti vai onko välillä rauhal-
lisempi vaihe tai jokin alu-
eellinen sota Lähi-Idässä. 
Emme myöskään vielä tie-
dä, säilyttääkö Venäjän pre-
sidentti Putin valtansa vai 
syrjäytetäänkö hänet.

Jos niin käy, ei kannata 
huokaista helpotuksesta, 
sillä tilalle voi tulla vielä 
pahempi diktaattori. Ukrai-
nan sota muutti maailman 
tilanteen perusteellisesti 
eikä paluuta entiseen ole 
näköpiirissä.

Tässä kaikessa on jo Googin 
sodan alkupiirteitä, joita 
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profeetta Hesekiel kuvailee 
profetiakirjansa luvuissa 38 
ja 39. 

Joka tapauksessa Hesekie-
lin profeetallisen ilmoituk-
sen valossa tiedämme, että 
lähitulevaisuudessa Googin 
sota tulee Eurooppaan, 
myös Pohjolaan ja lopulta 
leviää yli koko maanpiirin 
ydinsodaksi asti. 

Kun Googin joukot hyök-
käävät Israeliin, ne saavat 
tuhonsa ja tuomionsa. Ju-
mala yksin tietää tarkan ai-
kataulun, yksityiskohdat ja 
järjestyksen, mutta on syy-
tä varautua kaikkeen tähän 
ja luottaa siihen, että Juma-
la hallitsee kaiken, varjelee 
omansa ja kaikki tapahtuu 
Hänen tahtonsa mukaises-
ti. 

Tarkastelemme nyt täs-
sä kirjoituksessa Googin 
sodan piirteitä ja tapah-
tumia Hesekielin profetian 
valossa. Samalla on hyvä 
muistaa, että profeetallisen 
sanan tulkinta on aina vaja-
vaista, mutta se ei saa olla 
esteenä profetioiden tar-
kastelulle.

On myös huomattava, että 
Hesekielin kuvaama Goo-
gin sota ei ole sama kuin 
Ilmestyskirjan 20. luvun 
Googin ja Maagoogin sota 
Messiaan tuhatvuotisen 
kuningaskunnan jälkeen. 
Molemmissa Googin sodis-
sa on samoja piirteitä, ku-
ten hyökkäys Jerusalemia 
vastaan, mutta ne ovat eri 
sotia. 

Hesekielin kuvaama Goo-
gin sota on ennen tuhat-
vuotisen kuningaskunnan 
alkua ja sitä vastaa Ilmes-
tyskirjan 7. luvun alku, jos-
sa neljä enkeliä pidättelee 
Googin sodan myrskytuu-

lia puhkeamasta täyteen 
raivoonsa, ennen kuin 
144.000 israelilaista on si-
netöity ja lopun ajan herä-
tys toteutunut. 

Maagoogin maa on Venäjä

Tietolähteiden mukaan 
skyytalaiset eli Goog ja 
Maagoog asuivat yli 2500 
vuotta sitten Venäjän alu-
eella. 
Venäjän eteläosien lisäksi 
heitä on asunut myös mm. 
Kiinan, Georgian, Kazahsta-
nin, Uzbekistanin, Tadzikis-
tian Kirgisian, Azerbaijanin, 
Armenian, Turkmenian, 
Turkin ja Ukrainan alueilla. 

Raamattua selittävät kartat 
sijoittavat Googin ja Maa-
googin nykyisen Turkin alu-
eelle, mutta on myös van-
hoja karttoja, joissa Goog 
ja Maagoog sijoitetaan 
Venäjän Siperian alueille. 
Hesekiel sijoittaa Maagoo-
gin maan Israelista katsoen 
pohjan perille, joten sekin 
vahvistaa sitä, että kysees-
sä on Venäjä (Hes.38:14-
15).

Itä-Euroopassa oli 
880-1100-luvuilla Kiovan 
Rusj eli Kiovan Venäjä nimi-
nen valtakunta. 
Sitä kutsuttiin myös pelkäs-
tään nimellä Rus, josta tule-
vat sanat russki ja russkaja, 
joilla tarkoitettiin sen asuk-
kaita. 

Kiovan Venäjää voidaan pi-
tää historiallisesti Venäjän, 
Valko-Venäjän ja Ukrainan 
edeltäjänä (Wkipedia). Uk-
rainalla on siis merkittävä 
rooli Venäjän synnyssä ja 
se oli Neuvostoliiton aika-
na osa tuota suurta impe-
riumia. Tämä lienee yksi syy 
muiden ohella, miksi Venä-
jän on vaikea hyväksyä Uk-
rainaa itsenäisenä valtiona. 

Goog – Roosin, Mesekin ja 
Tuubalin ruhtinas

Hesekiel mainitsee profeti-
assaan, että Goog on Roo-
sin, Mesekin ja Tuubalin 
ruhtinas Maagoogin maas-
sa. 
Heprean alkutekstissä se 
on näin: ”nesi rosh mesekh 
ve’tuval”. Nasi (nesi) tar-
koittaa heimojohtajaa, san-
hedrinin puheenjohtajaa, 
ylipappia, valtion päämies-
tä tai presidenttiä. 

Nykyisin sitä termiä käyte-
tään pääasiassa presiden-
tistä. Rosh tarkoittaa: pää, 
ylin, alku. 

Teksti voidaan tulkita hep-
rean kielestä näin: ”Mese-
kin ja Tuvalin (Tuubalin) ylin 
presidentti”. Jotkut tulkit-
sevat rosh-sanan merkitse-
vän Rus-valtakunnasta tul-
lutta Venäjää tarkoittavaa 
sanaa. 
Silloin tekstin merkitys oli-
si: Venäjän, Mesekin ja Tu-
valin presidentti. On myös 
tulkintoja, joissa Mesek tul-
kitaan Moskovaksi ja Tuval 
tulkitaan Tobolskiksi, joka 
oli aikoinaan Siperian alu-
een pääkaupunki.

Googin liittolaiset sodassa

Hesekiel mainitsee Googin 
liittolaisina Persian. Mui-
naisen Persian imperiumin 
alue oli laaja ja siihen kuu-
luivat mm. Afganistan, Pa-
kistan, Irak ja Iran, joka on 
muinaisen Persian ydin. 
Nykyinen shiia-islamilainen 
Iran onkin noussut Israelin 
keskeiseksi viholliseksi ja 
uhkailee jatkuvasti tuho-
avansa siionistivaltion ja 
pyrkii sitä varten varustau-
tumaan raketein, ohjuksin, 
droonein ja jopa valmista-
maan ydinaseita. Myös Da-

niel kertoo, kuinka Persian 
paha enkeliruhtinas nousee 
Israelia vastaan lopun ajas-
sa (Dan.10:13-14, 20-21). 

Liittolaisena mainitaan 
myös Etiopia, hepreaksi 
Kush, joka todennäköisem-
min on islamilainen Sudan. 
Hesekielin mainitsema 
Puut on tämän päivän Li-
bya, joka on mainittu myös 
Danielin kirjassa Israelia 
vastaan hyökkäävien so-
tavoimien joukossa lopun 
ajalla (Dan.11:40-45). 

Liittolaisten joukossa ole-
va Goomer sijaitsee Turkin 
alueella. Jotkut tulkitsevat 
sen germaanisiksi kansoik-
si. Profetiassa mainittu Too-
garman huone on Turkki, 
islamilainen Toogarin maa. 
NATO:n jäsen Turkki on siis 
täysin väärässä leirissä ja 
lopulta se tulee hyökkää-
mään osana Googin leiriä 
Israelin kimppuun. 

Edellä mainittujen lisäksi 
on muitakin maita Googin 
sotaleirissä, esim. mahdol-
lisesti Keski-Aasiasta edellä 
mainittuja valtioita, mui-
naisten skyyttalaisten alu-
eilta. 
Goog liittolaisineen val-
mistautuu ja varustautuu 
sotaan Israelia, Eurooppaa 
ja myös USA:a vastaan päi-
vien lopulla, jossa elämme.

Luciferin istuimet Googin 
maassa ja Toogarmassa

”Kuinka olet taivaalta pu-
donnut, sinä kointähti, aa-
muruskon poika! Kuinka 
olet maahan syösty, sinä 
kansojen kukistaja! Sinä 
sanoit sydämessäsi: ’Minä 
nousen taivaaseen, kor-
keammalle Jumalan tähtiä 
minä istuimeni korotan 
ja istun ilmestysvuorelle, 
pohjimmaiseen Pohjolaan 
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(hepr. VT: be’jarketei tsafon 
= perimmäiseen pohjoi-
seen, kaukaiseen pohjoi-
seen). 
Minä nousen pilvien kukku-
loille, teen itseni Korkeim-
man vertaiseksi.’ Mutta 
sinut heitettiin alas tuone-
laan, pohjimmaiseen hau-
taan. Jotka sinut näkevät, 
ne katsovat pitkään, tarkas-
tavat sinua: ’Onko tämä se 
mies, joka järisytti maan, 
järkytti valtakunnat, joka 
teki maanpiirin erämaak-
si ja hävitti sen kaupungit, 
joka ei päästänyt vankejan-
sa kotiin?” Jes.14:12-17).

”Silloin hän (Jeshua) sa-
noi heille: ’Minä näin 
saatanan lankeavan tai-
vaasta niin kuin salaman” 
(Luuk.10:18).

”Ja syttyi sota taivaassa: 
Mikael ja hänen enkelin-
sä sotivat lohikäärmettä 
vastaan; ja lohikäärme ja 
hänen enkelinsä sotivat, 
mutta eivät voittaneet, 
eikä heillä enää ollut sijaa 
taivaassa. Ja suuri lohikäär-
me, se vanha käärme, jota 
perkeleeksi ja saatanaksi 
kutsutaan, koko maanpii-
rin villitsijä, heitettiin maan 
päälle, ja hänen enkelinsä 
heitettiin hänen kanssan-
sa. Ja minä kuulin suuren 
äänen taivaassa sanovan: 
”Nyt on tullut pelastus ja 
voima ja meidän Juma-
lamme valtakunta ja hä-
nen Voideltunsa valta, sillä 
meidän veljiemme syyttä-
jä, joka yöt ja päivät syytti 
heitä meidän Jumalamme 
edessä, on heitetty ulos. 
Ja he ovat voittaneet hänet 

Karitsan veren kautta ja to-
distuksensa sanan kautta, 
eivätkä ole henkeänsä ra-
kastaneet, vaan olleet alt-
tiit kuolemaan asti. Sentäh-
den riemuitkaa, taivaat, ja 
te, jotka niissä asutte! Voi 
maata ja merta, sillä per-
kele on astunut alas teidän 
luoksenne pitäen suurta vi-
haa, koska hän tietää, että 
hänellä on vähän aikaa!” 
(Ilm.12:7-12).

Jesajan kirjan 14. luku ker-
too pilkkalaulun muodossa 
Baabelin kuninkaan tuo-
miosta. Kyseinen luku si-
sältää jakeissa 14-17 myös 
profeetallisen kuvauksen 
jostakin muusta henkilös-
tä, joka pyrkii olemaan 
Jumalan vertainen ja nou-
semaan taivaaseen, mutta 
heitetään sieltä alas. 
Hyvin monet profeetallisen 
sanan tulkitsijat ymmärtä-
vät, että kyseessä on paho-
lainen eli Lucifer, jota kut-
sutaan myös kointähdeksi 
(kuten Jeshua on Kointähti; 
Ilm.22:16). 

Myös Jeshua kertoo, kuinka 
Hän näki saatanan lankea-
van alas taivaasta niin kuin 
salaman. Jesajan profetias-
sa kointähti eli Lucifer eli 
paholainen heitetään alas 
taivaasta, koska se nousi 
kapinaan Jumalaa vastaan. 
Vastaava teksti on Ilmes-
tyskirjan 12. luvussa, jossa 
lohikäärme eli paholainen 
vainoaa Israel-vaimoa ja se 
heitetään alas maan päälle 
lopun ajassa. 

Jesaja kertoo, että Luci-
fer haluaa pystyttää istui-

mensa pohjimmaiseen 
pohjolaan. Hepreaksi se 
on: jarktei tsafon eli poh-
jimmaiseen pohjoiseen tai 
kaukaiseen pohjoiseen. 

Sama ilmaus on Googista 
ja Toogarmasta. (Googis-
ta sanotaan Hes.38:14-15 
hepreaksi:  jarketei tsafon 
= pohjan perillä. Samoin 
sanotaan Toogarmasta 
Hes.38:6 hepreaksi: jarke-
tei tsafon = pohjan perillä). 
Ilmestyskirjassa mainitaan, 
että saatana asuu Perga-
mossa, joka on Turkissa 
(Ilm.2:12-13). 

Tämä tarkoittaa sitä, että 
päivien lopulla, Googin so-
dan päivinä, Lucifer eli pa-
holainen haluaa pystyttää 
istuimensa Googin leiriin, 
Maagoogin maahan ja Too-
garman maahan. 

Ei siis pidä ihmetellä, miksi 
Venäjä ja Turkki käyttäyty-
vät tällä tavoin. Kaikki tämä 
kertoo myös siitä, että 
Messiaan tulemus ja seu-
rakunnan ylösotto lähestyy. 
Myös Googin leirin tuomio 
lähestyy Jumalan säätämän 
aikataulun ja järjestyksen 
mukaisesti. 
Tulkoon vielä mainittua, 
että Luciferin lopullinen 
halu on pystyttää istuimen-
sa Jerusalemiin, suuren Ku-
ninkaan Jeshua Messiaan 
kaupunkiin, Siionin vuo-
relle, joka sijaitsee myös 
pohjan puolella (hepr. VT: 
jarketei tsafon; Ps.48:1-3). 
Paholainen haluaa ottaa 
Jeshua Messiaan paikan 
ja estää Hänen paluunsa, 
mutta epäonnistuu.

Kaikkivaltias Israelin 
Jumala määrää Googin 
sotimaan 

”Pitkien aikojen peräs-
tä sinä saat määräyksen, 
vuotten lopulla sinun on 
karattava maahan, joka 
on tointunut miekan jäljil-
tä, koottu monien kansain 
seasta, -mentävä Israelin 
vuorille, jotka kauan aikaa 
olivat olleet rauniomaana; 
se on tuotu pois kansojen 
seasta, ja he asuvat turval-
lisina kaikki tyyni. 
Sinä hyökkäät kuin rajuilma, 
tulet kuin pilvi, peittääksesi 
maan, sinä ja kaikki sota-
laumasi ja lukuisat kansat, 
jotka ovat sinun kanssasi” 
(Hes.38:8-9).

”Ja sinä, ihmislapsi, ennus-
ta Googia vastaan ja sano: 
Näin sanoo Herra, Herra: 
Katso, minä tulen sinun 
tykösi, Goog, sinä Roosin, 
Mesekin ja Tuubalin ruhti-
nas. Minä kuljetan sinua, 
talutan sinua, nostatan si-
nut pohjan periltä (hepr. 
VT: mi’jarketei tsafon = 
pohjan periltä, perimmäi-
sestä pohjoisesta) ja annan 
sinun hyökätä Israelin vuo-
rille” (Hes.39:1-2).

Ihmiset ovat huolissaan ja 
pelkäävät Venäjän hyökkä-
yksen Ukrainaan leviävän 
kolmanneksi maailmanso-
daksi eli Googin sodaksi, 
joka onkin kauhea ja tuhoi-
sa. 

Monet uskovat myös rukoi-
levat, että Jumala pysäyt-
täisi sodan ja antaisi rauhan 
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maailmaan. Rauha on hyvä 
asia ja meidän tuleekin 
olla rauhan lapsia, mutta 
on hyvä samalla muistaa, 
että se mitä Raamattuun 
on kirjoitettu, toteutuu var-
masti. 
Jumala määräsi aikoinaan 
Persian kuninkaan Koorek-
sen (Kyyroksen) valloitta-
maan Baabelin valtakun-
nan ja jälleenrakentamaan 
Jerusalemin ja temppelin, 
pakkosiirtolaisuudesta pa-
laavien juutalaisten toimes-
ta (Jes.44:28-45:7). 

Samoin lopun ajassa Juma-
la määrää Ilmestyskirjassa 
kerrottujen kymmenen ku-
ninkaan täyttämään Hänen 
aivoituksensa jumalatto-
malle maailmalle tuomiok-
si (Ilm.17:15-18). (Huom! 
Myös islam on Jumalan 
käskyvallan alainen.)
On ymmärrettävä, että 
Kaikkivaltias Israelin Juma-
la määrää myös Googin 
joukkoineen sotaan, laitta-
en koukut sen leukoihin ja 
vetää sen väkisin sotimaan, 
aina Israelin vuorille saakka 
tuhoutumaan. 

Goog hyökkää kuin rajuil-
ma, peittääkseen maan 

niinkuin pilvi, joka viittaa il-
mavoimien ja ilma-aseiden 
käyttöön. Hyökkäys on raju, 
mutta Goog kokee tuhonsa.

Miksi Jumala sallii 
Googin sodan?

Miksi Jumala sallii Venäjän 
raakalaismaisen hyökkä-
yksen Ukrainaan ja lopulta 
Eurooppaan ja Israeliin? 
Se on polttava kysymys, jo-
hon saamme joitain vasta-
uksia Raamatusta. 

Ensinnäkin: olemme mitä 
ilmeisimmin tulleet aikaan, 
jolloin Jumalan tuomiot al-
kavat vyöryä yli koko juma-
lattoman maailman, joka 
on täynnä pahuutta ja syn-
tiä kaikissa sen muodoissa. 
Jesaja kirjoittaa siitä näin:
”Katso, Herran päivä tulee, 
tulee armottomana, tulee 
kiivaus ja vihan hehku, te-
kemään autioksi maan ja 
hävittämään siitä sen syn-
tiset. 
Sillä taivaan tähdet ja Kale-
vanmiekat eivät loista va-
lollansa, aurinko on pimeä 
noustessansa, kuu ei kirk-
kaana kumota. 
Minä kostan maanpiirille 
sen pahuuden ja jumalatto-

mille heidän pahat tekonsa; 
minä lopetan julkeitten ko-
peuden ja painan maahan 
väkivaltaisten ylpeyden. 
Minä teen kuolevaiset har-
vinaisemmiksi kuin puhdas 
kulta, ihmiset harvi-nai-
semmiksi kuin Oofirin kul-
ta. 
Sentähden minä järisytän 
taivaat, ja maa järkkyy pai-
kaltansa Herran Sebaotin 
kiivaudesta, hänen vihansa 
hehkun päivänä” (Jes.13:9-
13).

Tuomiot vyöryvät lopun 
ajassa Jumalan järjestyksen 
ja aikataulun mukaisesti yli 
maailman. 
Nooan päivien pahuus ja 
väkivalta ja Sodoman syn-
tien jumalattomuus ovat 
täyttäneet maailman ja 
monet poliittiset ja kirkolli-
set johtajat ovat etunenäs-
sä suosimassa Jumalan sa-
nan vastaista elämäntyyliä. 

Venäjän sota Ukrainaa 
vastaan näyttäisi olevan 
käännepiste tuomioiden 
suhteen, paluuta entiseen 
ei ole. Olemme tulleet ah-
distuksen aikaan. 
Jumala käyttää Venäjän 
karhupetoa tuomioiden 

toteuttamiseen mm. rap-
peutuneessa Lännessä ja 
rappeutuneessa kristikun-
nassa ja kun se on tehnyt 
tehtävänsä, se saa itse tuo-
mionsa ja loppunsa, kuten 
kaikki muutkin pahuuden 
ja väkivallan harjoittajat. 

Myös Pohjola saa osansa 
Googin pahoista aikeista 
tulevina päivinä. Paluuta 
entiseen ei ole, ennen kuin 
Messiaan tuhatvuotinen 
rauhan kuningaskunta tu-
lee maan päälle (Jes.2:1-4; 
Ilm.20).

Toiseksi: Tämä sota ja li-
sääntyvä antisemitismi 
kiihdyttävät myös israeli-
laisten exodusta Ukrainasta 
ja Venäjältä ja muualtakin 
kohti Israelin maata. 
Tuhansia israelilaisia onkin 
mennyt sodan syttymisen 
jälkeen Ukrainasta ja myös 
Venäjältä Israeliin. 
Maailmanlaajuinen lisään-
tyvä antisemitismi ja viha 
Israelia kohtaan saa aikaan 
sen, että juutalaiset palaa-
vat kaikkialta isiensä maalle 
Israeliin.

Kalastajien aika on päätty-
mässä ja vainoavien met-
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sästäjien aika on alkamassa 
(Jer.16:14-16). Lopputulos 
on se, että israelilaisia ei 
jää kansojen sekaan, kuten 
Hesekiel ennustaa Googin 
sodan tapahtumiin liittyen.

”Ja he tulevat tietämään, 
että minä, Herra, olen hei-
dän Jumalansa, kun minä, 
vietyäni heidät pakkosiir-
tolaisuuteen pakanakanso-
jen luokse, kokoan heidät 
omaan maahansa enkä jätä 
sinne jäljelle ainoatakaan 
heistä. Enkä minä enää 
kätke heiltä kasvojani, sillä 
minä vuodatan Henkeni Is-
raelin heimon päälle, sanoo 
Herra, Herra” (Hes.39:28-
29).

Kolmanneksi: Sota Ukrai-
nassa on saanut aikaan 
myös sen, että monet ovat 
alkaneet etsiä Herraa Uk-
rainassa ja muuallakin jär-
kyttävän sodan keskellä ja 
tulleet uskoon. 
Ukrainan ja muiden mai-
denkin uskovat evankelioi-
vat ukrainalaisia, myös itäi-
sen sotarintaman alueilla ja 
monet ovat ottaneet vas-
taan pelastuksen Jeshuassa 
eli Jeesuksessa. 
Näillä tuomion tapahtumil-
la ja ajoilla Jumala puhut-
telee myös koko ihmiskun-
taa, jotta mahdollisimmat 
monet kääntyisivät Juma-
lan puoleen ja ottaisivat 
vastaan pelastuksen Jeshua 
Messiaassa.
Neljänneksi: Ukraina jou-
tuu nyt maksamaan veri-
velkaa juutalaisten vaino-
amisesta kautta viimeisten 
vuosikymmenien ja jopa 
vuosisatojen. 

Kun matkustimme ensim-
mäisen kerran Ukrainaan 
kokouksia pitämään lähes 
kaksi vuosikymmentä sit-
ten, ensimmäisenä yönä 
Kiovassa ystävien luona 
Herra sanoi selkeästi, että 

”Ukrainaa painaa suuri ve-
rivelka”. 

Sen matkan aikana avat-
tiin ensimmäisen kerran 
Kiovassa ”Babi Jarin” pie-
ni museo, jossa esiteltiin 
juutalaisten joukkomurhaa 
natsivallan aikana. Babi 
Jarissa murhattiin v. 1941 
arvioiden mukaan 100 - 
200.000 ihmistä natsien 
toimesta, joista juutalaisia 
oli aluksi noin 34.000, myö-
hemmin 17.000 ja sen jäl-
keen uhreja ei laskettu. 

Juutalaisten ohella sur-
mattiin mm. romaneja, 
psykiatrisia potilaita, sota-
vankeja ja muita siviilejä. 
Joukkomurhan toteuttivat 
saksalaiset natsijoukot, 
mutta mukana vainoissa 
ja joukkotuhossa oli myös 
tuhansia ukrainalaisia na-
tionalisteja, jotka itsekin 
joutuivat lopuksi natsien 
tappamiksi.

Saksalaiset natsit ja myö-
hemmin neuvostojoukot 
pyrkivät salaamaan jouk-
komurhan, mutta v. 1961 
patovallin sortuessa tulva 
huuhtoi surmattujen jään-
teitä esille. Viimeisten vuo-
sikymmenien ja vuosisato-
jen aikana on Ukrainassa 
tai ukrainalaisten toimesta, 
tai yhdessä muiden kanssa, 
surmattu eräiden arvioiden 
mukaan lähes miljoona juu-
talaista. 
Babi Jar on vain näyteikku-
na, ilmentymä, niihin vai-
noihin, joita on kohdistettu 
juutalaisiin. 
Lisäksi korruptio ja moraa-
linen rappio on valitettavan 
yleistä Ukrainassa (kuten 
monissa muissakin maissa), 
mutta siellä on myös paljon 
ihania ihmisiä ja uskovia.
Vielä viime aikoinakin on 
ollut Ukrainassa juutalais-
vihaa ja joka on ilmennyt 
mm. sillä tavalla, että on 

tehty ilkivaltaa Babi Jarin 
muistoalueella. 

Osa poliittisista johtajista, 
seurakunnista ja kansasta 
on tehnyt parannusta ja 
pyytänyt anteeksi noita hir-
mutekoja ja nykyinen Uk-
rainan presidentti on juuta-
laistaustainen. 
Kaikesta tästä huolimatta 
meidän on syytä rukoilla 
Ukrainan kansan puolesta 
ja avustaa ja tukea sitä tänä 
vaikeana aikana. 

On hyvä rukoilla myös Ve-
näjän puolesta, että siel-
läkin monet löytäisivät 
Jeshua Messiaan Pelasta-
janaan tämän pahan ajan 
keskellä. On huomattava, 
että kaikki muutkin kan-
sat joutuvat maksamaan 
ajallaan ankaran tuomion 
verivelastaan, koska ovat 
vuodattaneet viatonta ver-
ta ja vainonneet Jumalan 
omaisuuskansan jäseniä 
(Jes.26:15-21; Obad.12-15; 
Ilm.6:9-11; Ilm.16:4-7).

Goog miettii pahan juonen

”Näin sanoo Herra, Herra: 
Mutta sinä päivänä tulee 
mieleesi jotakin, ja sinä 
mietit pahan juonen ja sa-
not: Minä hyökkään suo-
jattomaan maahan, kar-
kaan rauhallisten ihmisten 
kimppuun, jotka asuvat 
turvallisina - asuvat muu-
ria vailla kaikki tyynni, ja 
joilla ei ole salpoja, ei ovia” 
(Hes.38:10-11).

Profeetta Hesekiel kertoo 
myös Herran ilmoitukse-
na, että Goog miettii pa-
han juonen, jonka avulla se 
hyökkää rauhallisten ihmis-
ten kimppuun, jotka eivät 
osaa varautua sotaan. 
Tämä koskee koko Läntistä 
maailmaa ja myös Israelia, 
jonka osuutta tarkastellaan 
erikseen. 

Kun Neuvostoliiton impe-
riumi hajosi 1990-luvun 
taitteessa, toivottiin, että 
nyt Länsimaat saavat uu-
den demokraattisen valtion 
Venäjän kumppanikseen.

Siinä yhteydessä monet 
hajonneen Neuvostoimpe-
riumin alaiset valtiot itse-
näistyivät ja liittyivät Eu-
roopan Unioniin ja Natoon, 
kuten esim. Baltian maat 
Viro, Latvia ja Liettua. 
Tilanne näytti vielä Putinin 
tultua valtaan aluksi siltä, 
että ollaan menossa kohti 
parempia ja rauhallisempia 
aikoja.
Kommentaattorit ovat kui-
tenkin kertoneet, että Putin 
piti Neuvostoimperiumin 
hajoamista suurena geo-
poliittisena katastrofina ja 
alkoi valmistella Länneltä 
salassa imperiumin palaut-
tamista. 

Samalla naivi Länsi sitoi 
itsensä suurelta osin Ve-
näjän energiasta riippuvai-
seksi, kuvitellen tämän riip-
puvuuden tuovan rauhan 
Eurooppaan. Nyt siitä mak-
setaan kovaa hintaa, kun 
Venäjä käyttää sota-aseena 
myös energiaa. 

Ukrainan sodan alettua 
helmikuussa 2022, kävi 
niin kuin Suomen presi-
dentti totesi: ”Naaamarit 
on riisuttu ja sodan kylmän 
kasvot ovat paljastuneet”. 
Näin Länsi joutui Googin 
pahan juonen ansaan em-
mekä vielä tiedä, kuinka 
paljon uusia pahoja aikeita 
on tulossa. Israelin Juma-
la on uskovien turva näinä 
pahoina päivinä ja saamme 
panna täyden luottamuk-
sen Hänen huolenpitoonsa 
vaikeina aikoina. 

(Jatkuu...)

www.israel-apu.fi
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