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uutalaiset ovat kokeneet historiansa varrella hirveää ahdinkoa ja
vainoa. On erittäin valitettavaa, että vainoamista on harjoittanut
myös kristillinen kirkko, lähinnä katolinen. Kristittyjen olisi tul-

lut osoittaa myötätuntoa kansaa kohtaa, jolta olemme saaneet Raama-
tun ja Pelastajan.

Juutalaisvainoista puhuttaessa jää usein huomiotta, että vainoja ovat
kärsineet muutkin – etenkin kirkon opista poikenneet pyhät. Juutalais-
ten vaino muotoutui Hitlerin päivinä rodulliseksi. Kristittyjen pyhien
vainot eivät yleensä olleet rotuun perustuvia, koska heillä ei ollut maal-
liseen sukujuureen perustuvaa perintäjärjestelmää kuten juutalaisilla.
Kristityillä oli vain hengellisiä jälkeläisiä. Nuo jälkeläiset saatettiin tosin
tuhota sukupuuttoon, kuten kävi valdolaisille.

Nykyisen Israelin valtion synty ja itsenäisyyden tunnustus oli ulko-
valtojen taholta lähinnä poliittinen ratkaisu, väistöliike pois vastuusta.
Se ei ollut huolenpitoa ihmisestä, kuten humanitäärisessä työssä tulisi
olla. Hitlerin vainojen jäljiltä Euroopassa oli satojatuhansia suojatto-
mia –  kodittomia – juutalaisia.  Maailman valtiot ratkaisivat ongelman
luomalla valtion, jonka turvallisuudesta ei kuitenkaan aiottu huolehtia.
Englannin kuuluisin sotilas, marsalkka Montgommery sanoi Israel it-
senäisyystaistelun alkaessa, että Israelin valtio voi kestää vain muuta-
mia viikkoja. Vastasyntynyt kansakunta sai selvitä yksin.

Samanlainen politiikka toistuu nytkin. Monet valtiot tunnustivat Itä-
Timorin itsenäisyyden jo parikymmentä vuotta sitten, mutta väistyivät
vastuusta, vaikka Indonesia teurasti satojatuhansia itätimorilaisia.

Yhdysvallat on antanut Israelille sotilaallista ja taloudellista tukea
omien intressiensä vuoksi eikä pyyteettömästä rakkaudesta. Aluksi apu
oli siksi, että USA ei halunnut Neuvostoliiton kommunismin valtaa-
van Lähi-itää ja itäistä Välimerta. Vaikuttimena oli siis oma sotilaalli-
nen ja poliittinen kuvio eikä lähimmäisen auttaminen. Poliitikkojen
henkilökohtaisena motiivina on myös se, että koska USA:ssa on mil-
joonia juutalaisia, heidän täytyy puhua Israelin puolesta voittaakseen

�
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1) Dispensationalismi on lopun aikoja käsittelevä oppi, joka jakaa Jumalan toiminnan maail-
massa eri järjestyksiin ja ohjelmiin, niin että Jumalalla on kaksi eri kansaa – Israel ja seurakun-
ta – ja molemmille on määrätty eri päämäärä ja ohjelma: Israelille maallinen ja teokraattinen,
seurakunnalle hengellinen ja taivaallinen. – Asiasta enemmän luvussa Dispensationalismi, s.
106.

vaalit ja pysyäkseen vallassa.
Kriittisissä vaiheissa Israelin valtio on saanut eniten pyyteetöntä apua

ja myötätuntoa uudestisyntyneiltä evankelisilta kristityiltä. Todellista
myötätuntoa on osoittanut muun muassa Jerusalemin Kristillinen Suur-
lähetystö ja monet muut kristilliset järjestöt.

Kristityillä auttajilla ei ole kaupallisia, poliittisia ja sotilaallisia ta-
voitteita. Heitä kannustaa Raamattu ja rakkaus Raamatun kansaan. Is-
raelia auttavat kristityt tulkitsevat pyhiä Kirjoituksia siten, että ihmis-
kunnan lopunajan tapahtumissa Israelilla on hyvin tärkeä tehtävä.
Useimmat heistä selittävät, että Israel evankelioi maailman lopullisesti
tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Tähän uskomukseen ja Israelin aut-
tamiseen liittyy luonnollisesti kiinteä suhde Israeliin.

Kiitos Herralle siitä, että kristityillä on vihdoinkin myötätuntoa kär-
sineitä juutalaisia ja Israelia kohtaan. Haittapuolena on kuitenkin se,
että nk. Raamatun dispensationalistinen1)  tulkintaperiaate seuraa val-
mista kaavaa, jossa läheskään kaikki ei nouse Raamatun tekstistä, vaan
Jumalan Sanaa sovelletaan valmiisiin kehyksiin.
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aratiisin täydellinen onni päättyi syntiinlankeemukseen. Vanhurs-
kaan Jumalan oikeustaju vaati, että pahantekijää oli rangaistava.
Ainoa riittävä rangaistus oli kuolema, so. ero pyhästä, vanhurs-

kaasta Jumalasta.
 “Sillä synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23).
Koska vain kuolema saattoi hyvittää tehdyn pahan työn, ilman ul-

kopuolista apua ihmiskunta olisi jäänyt ikuisesti eroon Jumalasta. Ju-
malan vanhurskaus vaati, että pahanteko on rangaistava. Jumalan rak-
kaus puolestaan vaati, että käärmeen pettämää ihmistä on autettava.
Jumala päätti toteuttaa sekä vanhurskauden vaatiman rangaistuksen että
rakkauden vaatiman auttamisen. Jumalan suuri tarve oli palauttaa ih-
minen Hänen yhteyteensä. Jumala ei kuitenkaan voinut tehdä palau-
tusta välittömästi. Synnin oli ensin saatava palkkansa kuolemantuomi-
ona.

Jos ihminen olisi tuomittu kuolemaan, hän olisi jäänyt ikuisesti il-
man toivoa.  Tarvittiin sijainen, joka kulkisi kuolemaan langenneen
ihmisen puolesta. Tähän tehtävään vain Jumalan Poika oli kelvollinen.
Välittömästi lankeemuspäivänä Jumala antoi lupauksen syntien sovit-
tajasta –  Pelastajasta.

“Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja
hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet
pistävä sitä kantapäähän” (1 Moos. 3:15).

Tämä vaimon siemen on neitseestä syntyvä Jumalan Pyhä.
“– – neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle ni-

men Immanuel” (Jes. 7:14).
 Raamattu kertoo, että langettuaan syntiin Aadam ja Eeva sommit-

telivat vyöverhot peittääkseen alastomuutensa. Vyöverhot ovat kuva
ihmistekoisesta uskonnosta, jolla paha teko yritettää sovittaa. Ennen
kuin Jumala karkotti langenneen pariskunnan paratiisista, Hän antoi
esikuvan siitä, millaisessa puvussa ihminen voi lähestyä pyhää Juma-
laa.

“Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahasta vaat-

�
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teet ja puki ne heidän ylleen” (1 Moos. 1:21).
 Saadakseen nahkapuvun Jumala tappoi kedon viattoman eläimen

ja riisti siltä nahan peittääkseen ihmisen alastomuuden. Esikuvan täyt-
tyessä viaton eläin on Jumalan uhrikaritsa Jeesus, ja nahkapuku on
Kristuksen vanhurskaus. Vain Jumalan lahjoittamassa vanhurskaudes-
sa olemme kelvolliset astumaan Jumalan eteen.

“Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus” (Room. 3:14).
“– – pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan” (Ef. 6:14).
Jumalan pelastussuunnitelma eteni hyvin pitkän aikajakson kulues-

sa. Valituille palvelijoilleen Jumala uudisti lupauksensa tulevasta maa-
ilman Vapahtajasta. Aabrahamille Jumala toisti paratiisissa antamansa
lupauksen sanoen:

“Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan
päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen” (1 Moos. 22:18).

Kun tulkitsemme edellistä lupausta Uuden testamentin valossa, pää-
dymme siihen, että siunaava siemen on Kristus, joka syntyi koko maa-
ilman pelastajaksi.

“Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenel-
leen. Hän ei sano: ‘Ja siemenille’, ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin
yhdestä. ‘Ja sinun siemenellesi’, joka on Kristus.” (Gal. 3:16)

Iisak oli seuraava Messias-toivon viestimies.
“– – sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan

päällä” (1 Moos. 26:4).
Jaakobista muodostettiin Israelin kansa, jonka tehtävänä oli toimia

maan päällä Jumalan pelastussuunnitelman toteuttajana. Valitun kan-
san tehtävä oli saattaa Pelastaja maailmaan ja sen jälkeen viedä sano-
ma syntien sovituksesta maailman ääriin.

Myöhemmin autiomaassa rakennetussa Ilmestysmajassa toteutettiin
mystillisiä jumalanpalvelurituaaleja. Seremonioiden keskipiste oli Jee-
sus. Eläinuhrit olivat esikuvia syntien sovittajasta, joka oli kuoleva ih-
miskunnan puolesta.

“Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin” (Joh.
1:29)!

Israelin kansan ainutlaatuinen tehtävä oli välittää Messias maa-
ilmaan. Ilman tätä päämäärää kansan olemassaololla ei olisi mui-
hin kansoihin nähden mitään eroa.
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Vain kuuliaisuus Jumalan suunnitelmalle antoi Israelille oikeu-
den olla omaisuuskansa.

���������������������

essiaalla on Kirjoituksissa eri nimiä riippuen siitä, mistä  nä-
kökulmasta Hänen tehtäväänsä katsellaan. Messias on luvattu
profeetta.

“Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profee-
tan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella.” (5 Moos.
18:15)

Messiaan alkuperä on iankaikkisuudesta. Hän on siis jumalolento ja
hallitsija, jonka valta ulottuu maan ääriin saakka.

 “– – neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle ni-
meksi Immanuel” (Jes. 7:14).

 “Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen  juu-
rensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. – – Hallitsija on nouse-
va ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra, hänen Jumalansa, antaa
hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa
ulottuu maan ääriin saakka. Hän tuo rauhan” (Miika 5:1, 3, 4).

 Messias-kuningas hallitsee iankaikkisesti.
“Sinun valtaistuimesi on kuin Jumalan, se pysyy ikuisesti, sinun

valtikkasi on oikeuden valtikka” (Ps. 45:7).
“Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän  kantaa

valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väke-
vä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Suuri on hänen valtan-
sa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnas-
saan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tämän
saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus.” (Jes. 9:5, 6)

Messias on vanhurskas hallitsija.
 “– Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta on nouseva

�
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Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa
maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden.” (Jer. 23:5)

Messias on rautainen hallitsija.
“Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin  saviastiat”

(Ps. 2:9).
“Herra sanoo minun herralleni: ‘Istu oikealle puolelleni. Minä ku-

kistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi  valtaistui-
mesi eteen. Herra, Siionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan sauvan.
Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli.’” (Ps. 110:1, 2)

Messias-kuningas saa voiton nöyryyden ja vaatimattomuuden tiel-
lä.

“Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi
tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasil-
la, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Ef-
raimista ja hevoset Jerusalemista, sotajousen hän lyö rikki.” (Sak. 9:9,
10)

Messias luo maailmanlaajuisen rauhan, hyvinvoinnin ja terveyden.
“Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat, hän jakaa oikeutta

kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesu-
reiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä har-
joittele sotataitoja.” (Jes. 2:4)

“Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Hän
on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, paranta-
maan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kahleiden kirpoamista.” (Jes. 61:1)

Messias kokoaa takaisin Israelin karkotetut ja on kansan Pelastaja.
“Hän kohottaa merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteen Israelista

pois ajetut ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille hajotetut maailman
neljältä kulmalta” (Jes. 11:12).

“Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun pelastajasi saapuu, hän  kul-
jettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa niitä, jotka on omikseen
hankkinut” (Jes. 62:11).

Messiaan tehtävä käsittää maailman ääret.
“Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hä-

nen luokseen pyrkivät kaikki kansat – –.” (Jes. 11:10)
“Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän
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kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi” (Jes. 42:6).
“Ei riitä, että olet minun palvelijani ja saatat ennalleen Jaakobin

heimot, tuot takaisin Israelin eloonjääneet. Minä teen sinusta valon
kaikille kansoille, niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka.” (Jes.
49:6)

“Hän julistaa kansoille rauhaa, hänen valtansa ulottuu merestä me-
reen, Eufratista maan ääriin asti” (Sak. 9:10).

Messias on nöyrä ja vaatimaton Herran palvelija.
“Katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun  valittu-

ni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo
oikeuden kansojen keskuuteen. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hä-
nen äänensä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hii-
puvaa liekkiä hän ei sammuta.” (Jes. 42:1–3)

 “Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivas-
ta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota me olisimme kat-
selleet, ei hahmoa, johon me olisimme mielistyneet.” (Jes. 53:2)

Messias oli kärsivä Herran palvelija.
 “Ja kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään – tuskin häntä

enää ihmiseksi tunsi, niin kammottavasti hänet oli runneltu” (Jes. 52:14).
“Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden  tut-

tava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me
emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipum-
me, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoim-
me hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet
ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen,
jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme paran-
tuneet.” (Jes. 53:3–5)

Lopuksi Messias tuhosi kuoleman ainiaaksi. Hän on siis kuoleman
voittaja.

“Kuolema on nielty ainiaaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kas-
voilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaik-
kialla maan päällä.” (Jes. 25:8)

Jumalan omaisuuskansa hylkäsi Messiaansa.
“Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi” (Ps. 118:22).
“Hänestä on tuleva solmu ja este, kompastuskivi, kallionlohkare
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Israelin kahden kuningashuoneen tielle, Jerusalemin asukkaille louk-
ku ja ansa” (Jes. 8:14).

����������������������������

anha testamentti on kuin loisteliaasti kalustettu hämärä huone.
Vasta Uusi testamentti antaa valon huoneen ihanuuteen. 2 Kor.
3:14–16 on avain profetioiden ymmärtämiseen:

“Koska meillä on tällainen toivo, esiinnymme aivan avoimesti, toi-
sin kuin Mooses, joka pani kasvoilleen peitteen, jotteivät israelilaiset
näkisi katoavaisen loisteen häviämistä. Heidän mielensä paatuivat. Sama
peite pysyy edelleenkin paikoillaan, kun he lukevat vanhan liiton kir-
joituksia, sillä vasta Kristus sen poistaa. Yhä vieläkin heidän sydä-
mensä päällä on peite Mooseksen lakia luettaessa. Mutta kun heidän
sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois.”

Vanha testamenttia ei ole tarkoitettu itsenäiseksi kirjaksi, joka
yksinään olisi Jumalan täydellinen ja lopullinen ilmoitus. Vasta
yhdessä Uuden testamentin kanssa se muodostaa kokonaisilmoituksen
Jumalan tahdosta ja suunnitelmista. Toisin sanoen Vanha testamentti
ei ole avain omaan tekstiinsä eikä selitä itse itseään, kuten Raa-
mattu kokonaisuutena tekee. Osia Vanhasta testamentista omana kir-
janaan on mahdoton ymmärtää ja vielä mahdottomampi sen käskyjä
nykyisenä kansainvälistyneenä aikana toteuttaa.

Esimerkkejä:
”Mutta jos muuta vahinkoa tapahtuu, annettakoon henki hengestä,

silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä – –” (2 Moos. 21:23,
24).

“Älkää sytyttäkö sapatinpäivänä tulta, missä sitten asuttekin” (2
Moos. 35:3).

“Sitä, joka sapatin pyhyyttä loukkaa, rangaistakoon kuolemalla.
Jokainen, joka tekee sapattina työtä, poistettakoon kansansa keskuu-
desta.” (2 Moos. 31:14)

�
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“Israelilaisten ollessa autiomaassa tavattiin muuan mies keräämäs-
tä polttopuita sapattina. – – Niin kansa vei miehen leirin ulkopuolelle
ja kivitti hänet hengiltä Herran Moosekselle antaman käskyn mukaan.”
(4 Moos. 15:32, 36)

“Vaikka veljesi, oman äitisi poika, sinun oma poikasi tai tyttäresi,
vaimosi, jota rakastat, tai paras ystäväsi salaa houkuttelee sinua palve-
lemaan vieraita jumalia – –. Älä sääli häntä, älä osoita hänelle armoa –
– vaan surmaa hänet.” (5 Moos. 13:7–10)

”Jos mies tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, mo-
lemmat aviorikkojat, sekä mies, että nainen, on surmattava” (3 Moos.
20:10).

“Kun Herra, teidän Jumalanne, on antanut nämä kansat teidän kä-
siinne ja te olette  ne lyöneet, julistakaa ne Herralle kuuluvaksi uhriksi
ja tuhotkaa ne” (5 Moos. 7:2).

Noihin säädöksiin yhdelläkään rabbiinilla ei ole oikeutta keksiä lie-
vennyksiä, sillä kirjoitettu on:

“Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa,
ne antavat elämän” (3 Moos. 18:5).

 “Kirottu on jokainen, joka ei tunnusta tämän lain käskyjä eikä elä
niiden mukaisesti” (5 Moos. 27:26).

Uusi testamentti selventää lukijoilleen edellistä käskyä sanoen:
“Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee”

(Gal. 3:10).
Vanhan liiton Israelilla oli hyvin mystinen uhripalvelu temppelissä.

Miksi Jumala vaati, että miespolvesta toiseen tuli tappaa kulttieläimiä
ja tupruttaa savua? Ilman Uuden testamentin valoa se on täysin järje-
töntä; uhritoimituksissa on samantapaisia rituaaleja, joita monet pa-
kanauskonnot ovat harjoittaneet. Vasta Uusi testamentti selittää noi-
den draaman tapaisten näytelmien kertovan Kristuksesta.

Niin ikään ilman Uuden testamentin valoa on vaikea ymmärtää Jes.
53:a. Sehän ei suoranaisesti puhu Messiaasta, vaan Herran nimettö-
mästä palvelijasta. Herran palvelija Jesajan kirjassa on usein Israelin
kansa. Evankeliumit selventävät, että runneltu mies on Jeesus, juuta-
laisten Messias.

Uuden testamentin valossa ymmärrämme visaisia Kirjoituksia, koska
käsitämme, että mystiset pappispalvelun seremoniat olivat esikuvia ja
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ne täyttyivät Kristuksessa. Jumala puki Vanhassa testamentissa hyvin
paljon hengellisestä sanomasta esikuviin, koska siten niissä säilyy
tuore sanoma kullekin sukupolvelle tuhansien vuosien aikana.

Päinvastoin kuin juutalaisilla meillä kristityillä on oikeus tulkita
osia Vanhan testamentin kirjoituksista sen ajan kulttuurin valossa ja
siten, että noita säädöksiä ei koskaan tarkoitettu nykyaikaan, vaan ai-
noastaan Vanhan liiton Israelille. Sen sijaan noihin Kirjoituksiin tar-
rautuvat nykypäivien juutalaiset  ovat joko kyseisten Kirjoituksen
alaisia tai niiden rikkojia.

Israelin kansalla ei ollut erillistä siviililakia eli lakia  yhteiskuntaa
varten kuten meillä.  Siksi esimerkiksi ohjeet talon  rakentamisesta ja
ulosteiden hautaamisesta ovat osa samaa liittoa ja lakia kuin moraali-
laki (5 Moos. 22:5–12, 23:1–15).

Tärkeintä on tietää, että Kristuksen veressä vahvistettiin Uusi  liitto,
ja me emme ole Vanhan liiton orjuuttavien säädösten alaisia. Kristus
täytti lain, ja meidät vanhurskautetaan uskosta.

 Jos Vanhan liiton profetioiden tulkinnassa ei seurata Raamatun aset-
tamaa sääntöä Vanha testamentti Uuden testamentin valossa, jou-
dutaan auttamattomasti hakoteille. Tällöin aletaan jälleenrakentaa Is-
raelia Vanhan liiton mallin mukaan. Tai luodaan tuhatvuotinen valta-
kunta, jossa tosin Kristus hallitsee, mutta valtakunta on lähinnä Van-
han liiton mallin mukainen eikä suinkaan ennustusten täyttymys
Kristuksessa.
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eesus on Messias-ennustusten täyttymys, ja nuo kaikki ennus-
tukset tulee soveltaa Häneen. Ennustukset täyttyvät seuraavissa
vaiheissa:

– Jeesuksen syntymässä,

�
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– Jumalan Pojan palvelutehtävässä maan päällä,
– Jeesuksen sijaiskuolemassa syntiemme tähden,
– Jeesuksen läsnäolona Uuden liiton seurakunnassa ja
– Jeesus iäisyydessä yhdessä pyhiensä kanssa.
–  Lisäksi on mahdollista, että ennustukset täyttyvät jossakin mää-

rin myös Kristuksen hallitessa pyhiensä kanssa tuhannen vuotta. Tä-
hän ei kuitenkaan ole syytä soveltaa ennustuksia kovin paljon, koska
vain kaksi raamatunjaetta kertoo tuhannen vuoden ajasta! Sen si-
jaan Jeesuksen maanpäällisestä palvelutehtävästä kertoo neljä evanke-
liumia ja Hänen toiminnastaan Uuden liiton seurakunnassa 23 muuta
kirjettä. On siis johdonmukaisinta ja turvallisinta sijoittaa Messias-en-
nustusten täyttyminen kyseisten tekstien kertomiin tapahtumiin.

Etsiessämme Vanhan testamentin profetioille oikeaa tulkintaa meidän
tulee tunnistaa Jumalan pelastussuunnitelman pääasia, jossa on kyse

– Jeesuksen toiminnasta evankeliumeissa,
– Hänen uhrikuolemastaan ja
– Uuden liiton seurakunnasta.
Messias-ennustusten täytyy siis pääosin kuvata evankeliumien ker-

tomaa Jeesuksen elämää ja Uuden liiton seurakunnan vaiheita!
 Jeesuksen toiminta jatkui Apostolien teoissa ja Uuden testamentin

opetuskirjeissä. Vanhan testamentin ennustukset ovat siis puhuneet
varhaisen seurakunnan elämästä.

Ilmestyskirjan 11. luvussa pyhät – seurakunta – ovat  maan päällä.
Ennustukset koskevat siis myös heitä.

Ilmestyskirjan kaksi viimeistä lukua on Jumalan pelastussuunnitel-
man lopullinen täyttyminen. Vanhan testamentin profetiat ennustavat
tätä täyttymistä.

Voimme siis turvallisesti sovittaa ennustuksia kaikkiin edellisiin ta-
pahtumiin.

Jotkut selittävät, että suuri osa Jesajan ennustuksista koskee  tuhat-
vuotisen valtakunnan aikaa. Jos näin olisi, luonnollisesti  Uusi testa-
mentti kertoisi melkoisesti, miten ennustukset täyttyvät  tuhatvuotises-
sa valtakunnassa. – Raamatun sanoma keskittyy aina pääasioihin. –
Uusi testamentti ei kuitenkaan koskaan käytä nimitystä “Tuhatvuoti-
nen valtakunta”. Koko Raamatussa on vain kaksi jaetta (Ilm. 20:4, 5),
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jotka mainitsevat tuhannen vuotta. Silloin Kristus hallitsee pyhiensä
kanssa. Koska Raamattu ei kerro tuosta tuhatvuotiskaudesta sen enem-
pää, on täysin epäjohdonmukaista yrittää tukkia siihen profeettojen
keskeisimpiä ennustuksia. Keskeisimpien ennustusten täytyy kuu-
lua Jeesuksen maanpäälliseen toimintaan ja seurakunnan elämään.

Dispensationalistisen tulkinnan suurvirhe on se, että profetiat vie-
dään lähes kokonaan Uuden liiton seurakunnan toteutuksen ulko-
puolelle.

Lukuisat Vanhan testamentin ennustukset täyttyivät Jeesuksen  syn-
tymän tienoilla tai ennen sitä Israelin ja sitä lähellä olevien  kansojen
vaiheissa. Monia Raamatun syntymän aikaisia Lähi-Idän kansoja ei
ole kuitenkaan enää kansana olemassa, vaan ne ovat joko hävinneet tai
sulautuneet arabiväestöön. Monet muinaiset mahtavat kaupungit ovat
kokeneet profeettojen ennustaman häviämisen.

Ennustuksia ei tule missään tapauksessa tulkita vain Vanhan testa-
mentin tekstien varassa ja soveltaa niitä vaikkapa tuhatvuotiseen val-
takuntaan tai luonnolliseen Israeliin. Nyky-Israel ei ole Jumalan pe-
lastussuunnitelman täyttymys! Täyttymys on Jeesuksen toiminta,
uhrikuolema ja Uuden liiton seurakunta!
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uulemme sanottavan, että Kanaanin maa on luvattu ikuisiksi
ajoiksi Aabrahamin jälkeläisille – siis juutalaisille.

Tarkastelemme, mitä Raamattu eri asioissa tarkoittaa ”ikui-
siksi ajoiksi” annetuilla lupauksilla.

Ikuinen eli iankaikkinen tarkoittaa Raamatun tekstissä kahta eri asi-
aa: iäistä eli loppumatonta tai pitkäaikaista. Loppumaton iäinen liit-
tyy tavallisesti taivaallisiin ja pitkäaikainen iäinen maallisiin. Kun Saar-
naaja sanoo, että “maa pysyy ikuisesti”, tuo ikuisuus on vain pitkäai-
kainen pysyminen. Ilmoittaahan Raamattu sen, mitä tapahtuu lopuksi:
“Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja

�
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hajoavat” (2 Piet. 3:10).
Sen sijaan, kun Raamattu puhuu iankaikkisesta Jumalasta tai mei-

dän  asumisestamme Hänen luonaan,  kysymyksessä on loppumaton
ikuisuus.

Iankaikkinen tarkoittaa myös asiaa, joka alkaa maan päällä ja jat-
kuu uudistetussa muodossa loppumattomasti Jumalan luona.

 “Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta
polveen” (Jooel 3:20).

Sanottu tarkoittaa joko pitkää aikaa maan päällä tai sitten Juuda ja
Jerusalem ovat esikuvia tulevasta Uudesta maasta ja Uudesta  Jerusa-
lemista, joka laskeutuu taivaasta Jumalan tyköä.

“– –  joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on  saa-
nut ikuisen elämän” (Joh. 5:24).

Luvattu elämä ei jatku maan päällä nykyisessä muodossaan iäti, vaan
me jatkamme täällä saamaamme elämää ikuisesti ylösnousemusruu-
miissa Jumalan luona.

Vanha testamentti ennustaa kuningas Daavidin valtaistuimen pysy-
vän ikuisesti.

“Minä vahvistan hänen kuninkuutensa ikiajoiksi” (1 Aik. 28:7).
“Poikasi rakentaa temppelin, ja minä pidän hänen valtaistuimensa

vahvana ikiaikoihin asti. – – Minä pidän hänen asemansa ikuisesti  lu-
jana temppelissäni ja valtakunnassani, ja hänen valtaistuimensa on
kestävä ikuisesti.” (1 Aik. 17:12, 14)

Tosiasiassa Daavidin maanpäällinen valtakunta kesti vain vähän yli
400 vuotta. Samassa muodossa siihen ei tule enää koskaan paluuta.
Vain Uuden testamentin avulla ymmärrämme profeettojen lupaaman
ikuisen valtaistuimen ja Daavidin suvun kuninkuuden. Maan päällä
alkanut hallinta loppui täällä ja jatkuu ikuisesti toisessa ulottuvuudes-
sa; siis aivan samalla tavalla kuin meidän maan päällä saamamme ikui-
nen elämä jatkuu iäti vasta tulevassa ulottuvuudessa.

“Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Her-
ra  Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän  hal-
litsee Jaakobin sukua ikuisesti.” (Luuk. 1:32, 33)

Noiden hallitsijaa koskevien profetioiden täyttymys ei ole tähän
maailmanaikaan kuuluva, vaan se on hengellinen ja täyttyy ikuisuu-
dessa. Kuningas ei hallitse vain  Jaakobin luonnollisia jälkeläisiä, vaan
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tasavertaisesti myös pakanoita.

Jumala teki iankaikkisen liiton Aabrahamin kanssa ja lupasi Kanaanin
maan hänelle ja hänen jälkeläisilleen ikuiseksi omaisuudeksi (1 Moos.
17:7, 8). Tämä iankaikkinen liitto ei ajallisessa mielessä ole kuiten-
kaan iankaikkinen, vaan saa täyttymyksensä vasta iäisyydessä. Uusi
testamentti sovittaa seurakunnan Aabrahamin jälkeläiseksi ja liittoon
kuuluvan lupauksen perilliseksi.

”Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa.
Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Aabrahamin jälkeläisiä, ei
vain niitä joilla on laki, vaan myös niitä joilla on Aabrahamin usko.”
(Room. 4:16)

”Eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin – –. Tämä tarkoittaa
sitä, etteivät Jumalan lapsia ole luonnolliset jälkeläiset vaan että jälke-
läisiksi luetaan lupauksen voimasta syntyneet lapset” (Room. 9:8).

”Tietäkää siis, että todellisia Aabrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla
on usko” (Gal. 3:7).

Ikuisiksi ajoiksi luvattu maaomaisuus, Kanaanin maa, ei tule ole-
maan iankaikkinen, vaan häviää tämän planeetan mukana. Maata kos-
kevan lupauksen syvempi merkitys Uuden testamentin antaman
valon mukaan on Uusi Jerusalem (Hepr. 11:9, 10).

Myös seuraavat ajallista elämää koskevat lupaukset olivat iankaikki-
sia, mutta saivat Uudessa testamentissa toisen  merkityksen:

– Pääsiäislammas (2 Moos. 12:14; 1 Kor. 5:7),
– Daavidin valtaistuin (2 Sam. 7:13, 16, 24),
– Daavid tulevana paimenena (Hes. 34:23),
– ikuinen temppeli (Hes. 37:26),
– Aaronin pappeus (2 Moos. 40:15) ja
– sapatti (2 Moos. 31:17).

Otamme esimerkin Daavidin jälkeläisille ja leeviläisille papeille anne-
tuista ikuisista lupauksista:

“Näin sanoo Herra: ‘Aina on Israelin valtaistuimella istuva Daavi-
din jälkeläinen, ja aina tuovat leeviläiset papit minulle polttouhreja ja
ruokauhreja ja valmistavat minulle teurasuhrit. – – Minä olen tehnyt
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liiton päivän ja yön kanssa, antanut niille säädökseni, ja niin ne tulevat
ja menevät ajallaan. Yhtä mahdotonta kuin teidän on rikkoa tätä liitto-
ani, yhtä mahdotonta on se, että minun liittoni Daavidin kanssa rikkou-
tuisi. Minä olen luvannut, että hänen valtaistuimellaan aina hallitsee
hänen jälkeläisensä. Rikkoutua ei voi myöskään minun liittoni leevi-
läisten pappien kanssa, jotka toimittavat minulle palvelusta’.” (Jer.
33:17–21)

Ennustus kuninkuudesta ei toteutunut luonnollisen Israelin Daavi-
din jälkeläisten kuninkuutena maan päällä. Toteutus kantoi iäiseen ulot-
tuvuuteen. Kristus on hengellisen Israelin ikuinen hallitsija.

”Minä panen yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavi-
din. Hän kaitsee heitä ja on oleva heidän paimenensa.” (Hes. 34:23)

Ainoa mahdollisuus tuon profetian täyttymiselle on se, että Kristus
kaitsee laumaansa ikuisuudessa. Kun Daavid on symboli, on johdon-
mukaista, että myös tekstiyhteyden sanoma on symboli.

”Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton – se on oleva iankaikki-
nen liito heidän kanssansa – istutan ja runsaasti kartutan heidät ja ase-
tan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti” (Hes. 37:26).

Jae joko viittaa Jumalan loputtomaan asumiseen kansansa luona
Uudessa maassa tai sitten iankaikkinen liitto ei tarkoita loputonta, vaan
pitkäaikaista tapahtumaa. Kaikkein ontuvinta on sovittaa sitä nyky-Is-
raelista tulevaisuudessa muodostuvaan maanpäälliseen valtakuntaan.

Myöskään Aaronin ikuinen pappeus ei ollut ikuinen maan päällä eikä
Vanhan liiton Israelin kohdalla. Se saa uuden ulottuvuuden Uuden lii-
ton seurakunnassa.

“Sido Aaronin ja hänen poikiensa vyötäisille vyö ja pane heille pää-
hineet päähän. Näin he saavat pappeuden ikuiseksi tehtäväkseen.” (2
Moos. 29:9)

“Tämän liiton nojalla hän ja hänen jälkeläisensä saavat ikuisesti olla
pappeja” (4 Moos. 25:13).

”Aina on Israelin valtaistuimella istuva Daavidin jälkeläinen, ja aina
tuovat leeviläiset papit minulle polttouhreja ja ruokauhreja ja valmis-
tavat minulle teurasuhrit” (Jer. 33:17, 18).

Aaronin pappeus oli avoin vain hänen jälkeläisilleen, mutta pro-
feetta Jesaja ennustaa, että maan ääristä tulevia pakanoita otetaan myös
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papeiksi.
”Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat

näkemään kirkkauteni. – – Ja minä otan myös näitä vastatulleita palve-
lemaan pappeina ja leeviläisinä, sanoo Herra.” (Jes. 66:18, 21)

Pappeus saa Uudessa liitossa hengellisen merkityksen, joka lakkaut-
taa aaronilaisen pappeuden maan päällä ikuisiksi ajoiksi. Leeviläisten
ikuinen pappeus täyttyy parhaillaan seurakunnassa.

“Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan” (1
Piet. 2:9).

Aaronin ylipappeus oli vain symbolinen esikuva ikuisesta ylipapis-
ta, joka sai virkansa Melkisedekin hengellisenä seuraajana.

“Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen Majes-
teetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan
pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihmi-
nen vaan Herra itse.” (Hepr. 8:1, 2)

Sapatti – seitsemäs päivä – oli niin ikään ikuinen.
“Sukupolvesta toiseen israelilaiset viettäkööt sapattia ja pitäkööt sen

kunniassa. Se on heidän ikuinen velvollisuutensa.” (2 Moos. 31:16)
Sapatti oli liiton merkkinä Jumalan ja Israelin välisestä liitosta.
”– –  sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka

minä olen teidän kanssanne tehnyt” (2 Moos. 31:13).
Sapatti oli sidottu Vanhaan liittoon, ja sen noudattaminen oli merk-

kinä siitä, että Jumalan kansa pysyi liitossa. Liitto ei ollut lopullinen.
“´Tulee aika´, sanoo Herra, ´jolloin minä teen uuden liiton Israelin

kansan ja Juudan kansan kanssa´” (Jer. 31:31).
”Puhuessaan uudesta liitosta Jumala osoittaa, että ensimmäinen liit-

to on vanhentunut. Ja se, mikä on vanhentunut ja aikansa elänyt, hävi-
ää pian” (Hepr. 8:13).

“Ikuisen” Vanhan liiton siirtyessä historiaan sen merkkinä oleva
“ikuinen” sapattikin menetti merkityksensä. Paavali nuhteli men-
neisiin symboleihin takertujia sanoen:

“Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten
noudatatte juhla-aikoja tai uudenkuun ja sapatin päivää” (Kol. 2:16).

“Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat
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samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma.”
(Room. 14:5)

Jos viikon seitsemännessä päivässä olisi jokin erityinen siunaus,
kuten jotkut sapatti-intoilijat väittävät, Paavali ei toki olisi tarjonnut
mainitunlaista vaihtoehtoa.

Ikuinen sapatti saa kerran täyttymyksensä Jumalan luona taivaassa.
“Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään” (Hepr. 4:9).

Katselemme Aabrahamille iankaikkiseksi perinnöksi luvattua maa-
ta ja sen omistusoikeutta myöhemmin.
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alitun kansan esi-isäksi kutsuttiin Aabraham.  Hänestä muodos-
tettiin kansa, joka oli valittu toteuttamaan Jumalan pelastussuun-
nitelmaa. Jumalan valinta ei toiminut automaation tavoin, vaan

Aabrahamin tuli täyttää häneen asetetut odotukset uskon kuuliai-
suuden kautta.

Voidakseen olla olemassa kansa tarvitsee maan, jossa se asuu. Ju-
mala teki Aabrahamin kanssa ikuisen liiton (1 Moos. 17:1–8) ja lupasi
tehdä Aabrahamista monien kansojen kantaisän ja antaa hänelle ja hä-
nen jälkeläisilleen perinnöksi Kanaanin maan. Tässä maassa Jumala
oli tuova Pelastajan maailmaan, ja sieltä oli kaikuva pelastussanoma
maailmaan ääriin. Maa luovutettiin valitulle kansalle, koska kansan
olemassaolo ja tehtävä tarvitsi elintilaa.

Jos kansa ei täyttäisi sille asetettuja odotuksia, maan luovutuk-
sella ja kansan olemassaololla ei olisi merkitystä.

Liitto, joka takasi maan omistamisen, pysyi voimassa vain, jos Aab-
raham ja hänen jälkeläisensä täyttivät liiton ehdon, ympärileikkauk-
sen.

“Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt
sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee ympärileikata jokainen
mies ja poikalapsi” (1 Moos. 17:10).

�
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Monet kristityt kiivailevat, että Aabrahamille annetun lupauksen pe-
rusteella nykyisillä juutalaisilla on oikeus Aabrahamille luvattuun maa-
han. Kiivailijat eivät huomaa sitä, mikä ristiriita tässä on Uuden testa-
mentin opetuksen kanssa.

Vanha testamentti opettaa, että liiton ehtona on ympärileikkaus. Il-
man ympärileikkausta ei ollut oikeutta maahan.

 ”Minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi pysyväksi perinnöksi
koko Kanaanin maan – –.  Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa,
jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee ym-
pärileikata jokainen mies ja poikalapsi.” (1 Moos. 17:8, 10)

 Paavali puolestaan kiivaili sanoen:
“Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teil-

le ei ole Kristuksesta mitään hyötyä.  Vakuutan vielä kerran jokaiselle,
joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan
lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia nou-
dattamalla, olette joutuneet armon ulkopuolelle.” (Gal. 5:2–4)

“On samantekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileik-
kaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi.” (Gal. 6:15)

Ympärileikkaus oli vain ulkonainen symboli sydämen muuttavasta
ympärileikkauksesta eli uudestisyntymisestä. ”– – ja hänessä te myös
olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan li-
han ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella” (Kol.
2:11).

Koska ruumiillinen ympärileikkaus on menettänyt merkityk-
sensä, sen perusteella ei voi enää vaatia oikeutta Luvattuun maa-
han. – Olihan ympärileikkaus ehtona liitosta, johon maa kuului. –  Maa
olikin annettu Israelille vain sille annetun tehtävän hoitamista varten:
Pelastajan saaminen maailmaan tarvitsi maata. Nyt ”ajallisesta” maas-
ta riippumatta pelastussanoma kiirii eteenpäin Uuden liiton seurakun-
nan myötävaikutuksella.

Luvattu maa oli samalla esikuva uskoville luvatusta ikuisesta
maasta. Sinne jo Aabraham ja profeetat loivat katseensa (Hepr.
11:10,13–16).

Niin kuin esikuvallinen ympärileikkaus sai täyttymyksensä Uudes-
sa liitossa Kristuksen ympärileikkauksena, samaten Kanaanin maa var-
jokuvana on vaihtunut iankaikkiseen perintöön. Säädös lihaan tehdys-
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tä ympärileikkauksesta ei takaa enää maata eikä mitään muutakaan.
Jumalan liitto Aabrahamin kanssa on saanut jo iäisen ulottuvuu-
den. Ympärileikkaus ei täyttynyt vain juutalaisten kohdalla, vaan me
pakanatkin pääsimme osallisiksi sydämen ympärileikkauksesta eli sy-
dämen muuttumisesta. Sydämen ympärileikkaus hengessä takaa ikui-
sen, taivaallisen maan yhtä lailla pakanoille kuin juutalaisille.

”Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oi-
kea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki,
vaan Henki” (Room. 2:29).

Entä sitten Aabrahamin kanssa tehdyn liiton toinen lupaus, onko se
voimassa?  Lupaus kuului:

“Tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva  moni-
en kansojen kantaisä. – – ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja  sinun
jälkeläistesi Jumala.” (1 Moos. 17:4, 7)

Lupaus on jo täyttynyt! Aabrahamista tuli kansojen isä, ja hänestä
syntyi maailman Vapahtaja!
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ykyisin intoillaan tarpeettomasti siitä, kenelle kuuluu Israelin
maa. Kanaanin maa luvattiin Aabrahamille, koska se oli välttä-
mätön  rengas Jumalan koko maailmaa käsittävässä pelastus-

suunnitelmassa.  Niin kuin kaikki maan päällä on ajallista, niin maan
omistuskin oli  välttämätön vain annetun tehtävän toimittamisen ajak-
si. Aabraham  näkikin Jumalan suunnitelman syvyydessä iankaik-
kisen perinnön.

“Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle  pe-
rustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt” (Hepr. 11:10).
KR 1932 sanoo: ”– – jonka rakentaja ja luoja on Jumala.”

Uuden testamentin tulkinnan mukaan Aabrahamin perintö on
hengellinen. Se ei käsitä vain muinaista Kanaanin maata, vaan koko
maailman.

�
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“Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen  jälkeläisil-
leen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan
siksi, että Aabraham katsottiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi” (Room.
4:13).

Koko ihmiskunta on osallinen Aabrahamin hengelliseen perintöön,
kunhan vain uskoo Aabrahamille annettuun lupaukseen Messias-sie-
menestä.

Aabrahamin vanhurskauttamisen syy on todella merkillinen. Aab-
raham valitti Jumalalle lapsettomuuttaan ja ilmoitti perillisekseen da-
maskolaisen Elieserin (1 Moos. 15:1–3). Jumala oli asiasta eri mieltä
ja ilmoitti:

“Ei hän sinua peri, vaan oma poikasi. – – Katso taivaalle ja laske
tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on sinun jälkeläistesi
määrä.” (1 Moos. 15:4, 5)

“Abram uskoi Jumalan lupaukseen, ja Herra katsoi hänet  vanhurs-
kaaksi” (1 Moos. 15:6).

Iisakista syntyvä Kristus oli taustalla lupauksen syvyydessä.
Onhan ilman muuta selvää, ettei kukaan voi vanhurskautua uskomalla
saavansa lapsen. Sekä Vanhassa että Uudessa liitossa on vain yksi tie
vanhurskauteen: usko Kristukseen. Kun Aabraham uskoi Jumalan
lupaukseen omasta lapsesta, hän samalla uskoi, että Jumalan pelastus-
suunnitelma toteutuu hänen ja hänen jälkeläistensä välityksellä. Itse
asiassa Aabraham uskoi Kristukseen, joka oli tuleva maailmaan
hänen jälkeläisestään.

Uskon isän todellinen siemen ei ole biologinen vaan hengellinen.
”Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenel-

leen. Hän ei sano: ´Ja siemenille´, ikään kuin monesta, vaan ikään kuin
yhdestä: ´Ja sinun siemenellesi´, joka on Kristus.”(Gal. 3:16)

Lupaus tekee kaikki ne, jotka ovat Kristuksessa, osallisiksi Aabra-
hamille annettuihin lupauksiin.

”Tietäkää siis, että todellisia Aabrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla
on usko” (Gal. 3:7).

”Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te olette Aabrahamin sie-
mentä, perillisiä lupauksen mukaan” (Gal. 3:29).

Jumalan Israelin eli tosi Israelin muodostavat Aabrahamin hen-
gelliset jälkeläiset riippumatta kansallisesta syntymäperästä. Poiskar-
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situt luopio-oksat kuuluvat kyllä luonnolliseen Israeliin, mutta eivät
ole Jumalan Israel eivätkä Jumalan omaisuuskansaa.

 ������������

maisuuskansa on uudessa raamatunkäännöksessämme (Juma-
lan) “oma  kansa”. Jumalan oma kansa on Jumalan omaisuutta,
ja se on valittu  toteuttamaan maan päällä Jumalan tahtoa.

Jumala oli lunastanut iraelilaiset Egyptin orjuudesta tehdäkseen heis-
tä omia orjiaan eli palvelijoitaan. ”– – sillä israelilaiset ovat vain mi-
nun orjiani. He kuuluvat  minulle, joka toin heidät pois Egyptistä. Minä
olen Herra, heidän  Jumalansa.” (3 Moos. 25:55)

“Onhan se sinun oma kansasi, jonka toit pois Egyptin  sulatusuunis-
ta” (1 Kun. 8:51).

Omaisuuskansana olemiseen on ehto: kuuliaisuus.
“JOS te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulet-

te olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on
minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.”
(2 Moos. 19:5, 6)

Sanonnassa “koko maailma on minun” on viittaus Israelin  maail-
manlaajuiseen tehtävään. Pappisvaltakunnan tehtävänä on olla  välit-
täjänä Jumalan ja ihmiskunnan välillä.

Israel on vanhassa kirkkoraamatussa Jumalan “perintökansa”,  “pe-
rintöosa” ja uudessa käännöksessä “oma kansa” (5 Moos. 4:20; 1 Kun.
8:51).

Israel on Jumalalle pyhitetty, valittu omaisuuskansa (5 Moos. 7:6,
10:15).

Myös profeetta Jeremia toistaa kuuliaisuutta Jumalan kansana  ole-
misen ehtona.

“Kuulkaa minua ja noudattakaa kaikkia käskyjäni! Silloin te olette
minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne.” (Jer. 11:4) – Silloin-
sana tarkoittaa, että olette oma kansani, JOS olette kuuliaiset. – KR
1938 käyttää silloin-sanan sijasta sanaa ”niin”.
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umalan suuri tarve ja hätä oli saada toteutettua maailmanlaajui-
nen ihmiskunnan pelastussuunnitelma.

Israelin etuoikeutena oli olla omaisuuskansa, koska se oli va-
littu  pelastussuunnitelman välikappaleeksi. Jumalan omalla kansalla
oli muihin kansoihin nähden erityislaatuisia etuoikeuksia, koska se
edusti  maan päällä Jumalaa ja oli valittu toteuttamaan Hänen tahto-
aan. Muilla kansoilla ei ollut samoja oikeuksia, koska niitä ei oltu va-
littu samaan tehtävään.

Jumalan valitun kansan tuli kaikessa toteuttaa valitsijansa tahtoa.
Omaisuuskansana olemisen ehtona olikin kuuliaisuus: JOS tottelette!

Omaisuuskansan tehtävä oli seuraava:
– Välittää tieto koko maailmaan elävästä Jumalasta, Hänen  valta-

suuruudestaan, pyhyydestään ja rakkaudestaan. Raamatun  tuot-
taminen oli suuri osa tätä tehtävää.

– Synnyttää syntien sovittaja.
– Viedä viesti syntien sovituksesta kaikkeen maailmaan.
Alun perin  maailman evankelioiminen oli juutalaisten tehtävä. Sik-

si  Vanhan liiton profeetat kirjoittivat aivan kuin juutalaiset  evankeli-
oisivat maailman, ja koko maailma tulee hengellisille juhlille Jerusale-
miin (Jes. 66:18–24; Sak. 14:16–21).

Valittu kansa ei täyttänyt sille asetettua odotusta. Se ei edes  tunnis-
tanut (kansana) Messiasta puhumattakaan siitä että se olisi  vienyt viestin
syntien sovituksesta kaikkeen maailmaan. Jerusalemista  ei näin ollen
tullut koskaan (eikä tule) koko maailmaa käsittävää  hengellisten juhli-
en paikkaa. Nämä messiaaniset profetiat onkin  tulkittava Jumalan “va-
ralle” rakentaman lopullisen suunnitelman  mukaan. Jumala tiesi alus-
ta alkaen, että Israel ei tule  toteuttamaan  kutsujansa tahtoa. Jeesus
varoitti juutalaisia sanoen:

“Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle,
joka tekee sen hedelmiä” (Matt. 21:43).

�
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Koska Israel ei pitänyt sille annettua liittoa, sillä ei ole myös-
kään oikeuksia liiton lupauksiin eikä se koe liiton suomia siunauk-
sia. Maan päälle luotiin uudistettu pyhä kansa ja pappisvaltakunta. Is-
raelin tottelemattomuuden vuoksi Jumalan lopullisessa suunnitelmas-
sa Uuden liiton seurakunta on Jumalan oma kansa. Tämä omaisuus-
kansa koostuu Kristukseen uskovista riippumatta siitä, ovatko he juu-
talaisia tai pakanoita.

“Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka
on kutsunut meidät pimeydestä ihmeelliseen valoonsa”  (1 Piet. 2:9).

”– – että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte ilman Israelin
kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille” (Ef. 2:12).

“Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa” (1
Piet. 2:10).

 “Minä olen sanova kansakseni (= omaisuuskansakseni) sen, joka
ei kansaani ollut” (Room. 9:25).

“Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen
meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omak-
si kansakseen (= omaisuuskansakseen), joka kaikin voimin tekee hy-
vää” (Tiit. 2:14). KR 1933 sanoo: ”– – joka hyviä tekoja ahkeroi.”

Joku Raamatun tutkija kysyy kriittisesti: “Voiko olla olemassa kahta
omaisuuskansaa?”

Raamattuun pitäytyvänä täytyy vastata, että ei voi! Eihän Jumalalla
ole kahta pelastussuunnitelmaakaan. On vain yksi suunnitelma Kris-
tuksessa ja yksi kansa, joka vie siitä viestin maailman ääriin!

Uusi testamentti on Vanhan testamentin ennustusten ja esikuvien
lopullinen täyttymys, ja se ei kerro muusta omaisuuskansasta kuin pi-
meydestä valkeuteen kutsutuista Kristukseen uskovista. Kansalais-oi-
keutta ei määrää lihallinen syntyperä. Jumalan valtakunnan kansa-
laisoikeus on hengellinen, ja se saadaan vain syntymäoikeutena
uudestisyntymän kautta.

Room. 11:1 käyttää luonnollisesta Israelista omaisuuskansa-nimi-
tystä vain historiallisena katsauksena, mutta luvun tekstiyhteys tai Uusi
testamentti muuallakaan ei anna ajatukselle hengellistä merkitystä.

Maailma sai Israelilta lain, Raamatun ja Kristuksen, mutta Israelin
valinta omaisuuskansana katkesi, koska se ei vienyt Jumalan sille an-
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tamaa tehtävää päätökseen. Uudistettu omaisuuskansa Kristuksessa,
joka koostuu pakanoista ja juutalaisista, koitui iäiseksi ja lopulliseksi
valinnaksi.

 Luonnollisen Israelin tapaus ei ole kuitenkaan toivoton. Juutalai-
silla on täysi mahdollisuus saada takaisin omaisuuskansan kansalais-
oikeudet ja tulla oksastettaviksi jälleen omaan öljypuuhunsa. Ehtona
on vain tämä: ”jos eivät jää epäuskoonsa” (Room. 11:23). – KR 1992
sanoo: ”– – elleivät he jää epäuskonsa valtaan.” Niin kuin Jumala aset-
ti Israelin Mooseksen aikana (5 Moos. 30:19), Joosuan aikana (Joos.
24:15) ja muiden profeettojen aikana valinnan eteen, valintaa tarjotaan
sille nytkin. Israelin tulee palata kuuliaisuuden liittoon! – Myös-
kään me pakanat emme pääse Jumalan lupausten perillisiksi ilman
omakohtaista valintaa.
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abbiinien lempiajatus oli se, että pelkkä syntyminen Juudan  kan-
san jäseneksi takaisi Jumalan mielisuosion ja osuuden luvattuun
perintöön.  Johannes Kastaja jyrisi tätä lempilasta vastaan  saar-

natessaan fariseuksille:
“Te kyykäärmeitten sikiöt – – älkääkä luulko saattavanne sanoa mie-

lessänne: ‘Onhan meillä isänä Aabraham’; sillä minä sanon teille, että
Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.” (Matt. 3:7–9)

Jeesus muistutti lainkiivailijoita todellisen Aabrahamin lapsen tun-
tomerkeistä sanoen: “Jos te olisitte Aabrahamin jälkeläisiä, niin te te-
kisitte Aabrahamin tekoja” (Joh. 8:39).

Rabbiininen harha toistuu meidän päivinämme sekä juutalaisten että
joidenkin kristittyjen mielipiteenä. Juutalaisilta on kansan ainutlaatui-
nen näky – Messias-toivo – lähes tyystin kadonnut. Jumalan laki on
korvattu muutamilla isiltä perityillä seremonioilla, ja Raamatun mo-
raalikäsitys on vaihtunut ihmisen omaan tiehen. Kristityt puolestaan
paukuttavat muutamia Vanhan testamentin jakeita irrottaen ne teksti-

#
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yhteydestään tai liittämättä niiden täyttymyksen Kristukseen. Yksi täl-
lainen mielilause on: “Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja ki-
roan ne, jotka sinua kiroavat.” Kun hoetaan sanaa “omaisuuskansa”,
niin siihen unohdetaan liittää ehto: JOS tottelette, JOS pidätte liittoni.
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aratiisin täydellinen onni päättyi syntiinlankeemukseen. Ihmi-
nen  ei voinut sovittaa rikostaan ja pelastaa itseään. Jumalan rak-
kaus  vaati Häntä puuttumaan asiaan ja tarjoamaan apuaan. Ju-

malan suuri  tarve oli palauttaa ihminen Luojansa yhteyteen. Tähän
tehtävään  tarvittiin syntien sovittaja –  Pelastaja. Oli muodostettava
kansa,  joka toimisi maan päällä Jumalan pelastussuunnitelman to-
teuttajana.  Voidakseen olla olemassa kansa tarvitsee maan, missä jos-
sa asuu. Valitun  kansan tehtävä oli saattaa Pelastaja maailmaan ja sen
jälkeen  viedä sanoma syntien sovituksesta maailman ääriin.

Tuon kaiken toteuttaminen vei melko pitkän ajanjakson.
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aadakseen luotua itselleen kansan Jumalan täytyi erottaa Israel
muista kansoista. Jumala siirsi Aabrahamin jälkeläiset Egyptiin,
koska Kanaanin maassa vallitsi hirvittävä epäjumalanpalvelu.  Jos

Israelin lapset olisivat jääneet sinne, he olisivat sortuneet  epäjumalan-
palveluun ja siveettömyyteen. Jumalan oma kansa ei olisi  voinut kos-
kaan syntyä Kanaanin maassa.

Egyptissä Aabrahamin jälkeläiset joutuivat ankaraan orjuuteen. Tä-
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män Jumala salli siksi, koska  Egyptissä rehotti syntielämä ja  siellä
palveltiin lukuisia jumalia. Armoton orjuus oli välttämätön,  koska
muutoin Israel olisi sekoittunut egyptiläisiin, ja Jumalan  pelastus-
suunnitelma Aabrahamin jälkeläisten välityksellä ei olisi  toteutunut.

Vieraillessamme Egyptissä pyysin opastamme näyttämään meille
Kairon museossa epäjumalan. Mahtavan taiteellisen luomuksen edes-
sä luin  oppaan kauhuksi ryhmälleni seuraavan Raamatun tekstin:

“Meidän Jumalamme on taivaassa. Kaiken mitä hän tahtoo, hän te-
kee. Muiden kansojen jumalat ovat hopeaa ja kultaa, ihmiskätten työ-
tä.  Niillä on suu, mutta ne eivät puhu, niillä on silmät, mutta ne eivät
näe. Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule, niillä on nenä, mutta ne
eivät haista. Niillä on kädet, mutta ne eivät kosketa, niillä on  jalat,
mutta ne eivät kävele, niiden kurkusta ei kuulu mitään ääntä.  Niiden
kaltaisiksi tulevat niiden tekijät, kaikki, jotka niihin  turvaavat. Sinä,
Israel, luota Herraan! Hän on sinun turvasi ja kilpesi.” (Ps. 115:3–9)
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abrahamin esi-isät palvelivat epäjumalia Kaldean Uurissa.
”Kauan sitten teidän esi-isänne asuivat Eufratvirran toisella

puolen, ja he palvelivat vieraita jumalia. Yksi esi-isistänne oli
Terah, Abrahamin ja Nahorin isä.” (Joos.  24:2)

Erään lähteen mukaan Terah palveli TANNAR ja NIN-GAL -nimi-
siä jumalia. Juutalaisen perimätiedon mukaan Aabraham oli amma-
tiltaan  kuvanveistäjä, joka valmisti epäjumalia. Epäjumalantekijä sai
kutsun  palvella elävää Jumalaa. Kanaanissa epäjumalanpalveluun liit-
tyi  irstaus ja väkivalta. – Egyptissä Israel saastutti itseään maan  epä-
jumalilla.

”Hylätkää ja hävittäkää ne jumalat, joita esi-isänne palvelivat Euf-
ratin tuolla puolen ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa” (Joos. 24:14).

Viemällä kansansa autiomaahan Jumala halusi erottaa sen muis-
ta  Jumalista. Ensimmäinen käsky olikin: “Minä olen Herra, sinun

�
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Jumalasi – –. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.”
“Minä ole Herra, teidän Jumalanne, joka toin teidät pois Egyptistä

ja näin osoitin olevani teidän Jumalanne. Minä olen Herra, teidän  Ju-
malanne.” (4 Moos. 16:41)

Koska Israel tuli olemaan Jumalan pelastussuunnitelman toteuttaja,
oli välttämätöntä, että se tuli tuntemaan entistä syvemmin elävän  Ju-
malan. Jumala vei kansansa autiomaahan ilmoittaakseen siellä itsensä.

“Minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa, ja he
tietävät, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, joka toin heidät pois
Egyptistä asuakseni heidän keskellään. Minä olen Herra, heidän  Ju-
malansa.” (2 Moos. 29:45, 46)

Autiomaassa Israel sai Jumalalta
– lain,
– kirjoitetun Sanan,
– papilliset Ilmestysmajaan kuuluvat seremoniat, jotka ovat sym-

boleita Jumalan pelastussuunnitelmasta Kristuksessa sekä
– mannaa ja muun ulkonaisen huolenpidon.
Siihen asti tieto Jumalasta oli ollut ilmestysten ja perimätiedon  va-

rassa. Kirjoitustaitoisena miehenä Mooses talletti elämäntyönsä  pysy-
vämpään muotoon, papyrukselle.

Kun olin nuori, lähes kaikki kuulemani saarnat erämaasta  korosti-
vat vaikeuksia, Jumalan pyhyyttä ja ankaruutta. Kuva jäi  yksipuoli-
seksi.

Kun Israelia valmistettiin maailmanhistorian tärkeimpään tehtävään,
sen tuli ensin itse voimakkaasti koskettaa elävää Jumalaa. Egyptin vit-
saukset, Kaislameren ylitys ja muut ihmeet todistivat Israelille Juma-
lan olevan kaikkivoivan. Laki ja Siinain ilmestykset kertoivat Jumalan
pyhyydestä ja valtasuuruudesta.

Entä armo?  Pakanoiden Jumalat olivat raakoja. Ne vaativat  tappa-
mista, ja niille uhrattiin ihmisiä.

Ainutlaatuisessa tehtävässä Israel tarvitsi kokemuksia Juma-
lan  rakkaudessa ja hyvyydestä epäonnistuvaa kohtaan. Kaislame-
ren ylitys  tapahtuikin surkean nurinan jälkeen.

“Oliko Egyptissä niin vähän hautatilaa, että sinun piti tuoda  meidät
tänne autiomaahan kuolemaan? Näetkö nyt, mitä olet meille  tehnyt,
kun veit meidät pois Egyptistä?” (2 Moos. 14:11)
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Muutamia päiviä meren ylityksen jälkeen ihmeen kokenut kansa
nurisi jälleen Maarassa. Jumala puhdisti veden kiittämättömille. (2
Moos. 15:22–25)

Kun kapinoiva kansa oli Siinin autiomaassa nälissään epätoivon
partaalla, Jumalalla oli erinomainen tilaisuus osoittaa  rakastava huo-
lenpitonsa (2 Moos. 16.2, 3).

Herra sanoi Moosekselle: “Minä olen kuullut israelilaisten valituk-
sen. Sano heille näin: ‘Tänään iltahämärissä saatte lihaa syödäksenne
ja aamulla leipää yllin kyllin. Silloin te ymmärrätte, että minä olen
Herra, teidän Jumalanne.’” (2 Moos. 16:12)

Veden saanti Refidimissä oli kansalle todiste siitä, että taivaallinen
Isä “on hyvä kiittämättömille ja pahoille” (Luuk. 6:34).

“Ihmiset alkoivat moittia Moosesta ja sanoivat: ‘Anna meille vettä
juotavaksi.’ – – Silloin Mooses rukoili apua Herralta ja sanoi: ‘Mitä
minun tulee tehdä tälle kansalle? Kohta he jo varmaan kivittävät mi-
nut!’” (2 Moos. 17:1–7)

Näyttämö muistutti Golgataa, jossa vihamielinen kansanjoukko pilk-
kasi Jumalan Poikaa. Refidimin kallion lyönti olikin esikuva Golgatasta.
Jumala sanoi Moosekselle:

“Lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä ja kansa saa juodakseen.”
Auttaessaan juuri silloin, kun kansa oli kapinamielellä, Jumala ky-

keni parhaiten osoittamaan, että Hän (jo lakiliitossa) oli armollinen
Jumala. Vasta kymmenen kapinan jälkeen Jumala suuttui ja esti kapi-
nallisen sukupolven pääsyn Luvattuun maahan.

Yhtä tai kahta sen myöhempää tapahtumaa on kuitenkin vaikea
ymmärtää.  Vaikka Jumala oli perin pohjin kyllästynyt kapinoitsijoi-
hin, taivas satoi niskoittelijoille mannaa vielä kolmekymmentäkahdek-
san vuotta. Myös nurisijoiden vaatteet ja kengät säilyivät uuden veroi-
sina neljäkymmentä vuotta.

”Neljäkymmentä vuotta minä johdatin teidän kulkuanne autiomaas-
sa. Vaatteet eivät kuluneet päältänne eivätkä kengät jaloistanne. Te ette
saaneet leipää syödäksenne, ette viiniä ettekä olutta juodaksenne, jotta
ymmärtäisitte, että Herra on teidän Jumalanne.”( 5 Moos. 29:4, 5) –
Lue myös 5 Moos. 8:2–5.

Koko autiomaan matkalla oli vain yksi ylistyskokous ja sekin oli
vasta Kaislameren ylityksen jälkeen eikä ennen sitä (2 Moos. 15).
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Ennen kuin viemme pelastussanomaa maailmaan ääriin, meidän on
tarpeen saada kohdata armollinen Jumala. Uppiniskaiselle Israelille-
kin suotiin lukuisia armon oppitunteja.
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anaa käytetään liitosta tavallisessa merkityksessä, kysymys on
siis juhlallisesta sopimuksesta, jossa kaksi osapuolta sitoutuu
tiettyihin liittoyhteyden perustana oleviin velvoituksiin. – – Jo-

kainen liito edellyttää itsenäisiä osapuolia.” (Iso Raamatun Tietosana-
kirja, II osa, palsta 3182)

Liittoa tehtäessä syötiin tavallisesti liittoateria. Jumalan ja ihmisen
välisessä liitossa tavattiin uhrata uhrieläin. Jopa Jumalan armoliitto
edellytti molemminpuolista uskollisuutta. ”Herra varoittaa kuitenkin
lakkaamatta Israelia väärästä luottamuksesta: liitto ei auta, jos Juma-
lan käskyt hylätään” (Iso Raamatun Tietosanakirja, II osa, palsta 3188).

Liitto Nooan kanssa

 Ensimmäisen ikuisen liiton Jumala teki Nooan kanssa (1 Moos. 9:8–
17). Liiton piiriin kuului koko ihmissuku, eläimet ja kasvillisuus.
Liiton lupaus oli, ettei maata koskaan enää hukuteta vedenpaisumuk-
seen. Merkkinä liiton pysyvyydestä oli sateenkaari pilvissä. Estääk-
seen vedenpaisumusta edeltäneen anarkian (1 Moos. 6:11) toistumasta
Jumala sääti kuolemanrangaistuksen murhaajalle.

”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodat-
tava, sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen” (1 Moos. 9:6).

Edellisen säädöksen myötä syntyi maallinen yhteiskunta. Yhteis-
kunta sai murhaajien kuolemantuomion avulla säilymään jonkinlaisen
järjestyksen ihmiskunnan keskuudessa. Uusi testamentti varoittaa us-
kovia sanoen:

”Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sija Jumalan vihalle,

'
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sillä kirjoitettu on: ´Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Her-
ra´” (Room. 12:19).

Kostonsa välineenä Jumalan käyttää myös Uuden liiton aikana maal-
lista yhteiskuntaa, ”– – koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen ran-
kaisemiseksi, joka pahaa tekee” (Room. 13:4). Monien Raamatun tut-
kijoiden mielestä murhaajan kuolemanrangaistun on edelleen voimas-
sa niin kuin Nooan liitto muiltakin osiltaan!

Jumala ei hyväksy sitä, että rikoksen uhri itse päättää, mikä on riit-
tävä rankaisu, ja toteuttaisi sen. Tällöin syntyisi vinoutumia ihmissuh-
teiden ja ennakkoluulojen vuoksi. Myös tunneseikat, kuten viha, pelko
tai säälintunne, johtaisivat harhaan. Esivalta on – tai sen ainakin tulisi
olla – vapaa noista rasituksista ja siksi se kykenee paremmin oikeu-
denmukaisiin ratkaisuihin.

Nykypäivän yhteiskunnan ongelmana on se, että yhteiskunta ei täy-
tä kunnolla velvollisuuttaan rikollisten rankaisijana. Myös monet kris-
tityt ovat menettäneet ymmärryksen siitä, että Jumalan oikeudenmu-
kaisuus ja järjestyneen yhteiskunnan olemassaolo vaativat  rikollisten
rankaisemista jo maan päällä.

Nooan liitto on voimassa niin kauan, kuin tämä maailma on ole-
massa (1 Moos. 8:22), mutta ei jatku edes hengellisessä muodossa tä-
män planeetan häviämisen jälkeen.

Liitto Aabrahamin kanssa

Seuraavan liiton Jumala teki Aabrahamin kanssa. Liiton piiriin kuului-
vat vain Aabrahamin jälkeläiset ja liittoon pääsyn ehtona oli Juma-
lan tahdon mukaan vaeltaminen.

”Vaella koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti, niin minä otan
sinut liittoon kanssani” (1 Moos. 17:1, 2).

Liiton keskeisin lupaus oli, että Aabraham saa lapsen, ja tämän lap-
sen – siemenen – kautta koko ihmiskunta tulee siunatuksi.

 ”´Ei hän (Elieser) sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi.´ –
– Abram uskoi Herran lupauksen (lapsen syntymästä), ja Herra katsoi
hänet vanhurskaaksi.” (1 Moos. 15:4–6)

Lapsen syntymä sellaisenaan ei vanhurskauta ketään. Ainoastaan
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usko Jeesukseen vanhurskauttaa. Uskoessaan lapsen syntymään Aab-
raham itse asiassa uskoi, että hänen jälkeläisestään on syntyvä maail-
man Vapahtaja. Siis usko tulevaan Kristukseen oli perusta hänen van-
hurskauttamiselleen.

“Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan
päällä, sentähden, että olit äänelleni kuuliainen” (1 Moos. 22:18).

Lupaukseen kuului myös Kanaanin maa ikuisena perintönä. Aabra-
hamin perintöä sanotaan ikuiseksi, mutta ikuinenhan se ei ole alkupe-
räisessä merkityksessään, koska kerran tämä planeetta lakkaa olemas-
ta.

Tosiasiassa Aabrahamin perintönä ei ollut vain Kanaanin maa, vaan
Uuden testamentin tulkinnan mukaan se käsitti koko maailman.

“Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisil-
leen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan
siksi, että Abraham katsottiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi” (Room.
4:13).

Liitto ja sen hedelmä saa Uuden testamentin mukaisesti tulkittuna
uudistetun piirteen: Aabrahamin siemen on Kristus, ja Hän tuo pelas-
tuksen koko maailmalle. Näin Aabrahamin saama perintö käsittää koko
maailman.

Liiton säilyttämisen ehtona oli uskollisuus ja ympärileikkaus. Vain
näiden ehtojen täyttäminen takasi osallisuuden perintöön.

”Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi suku-
polvesta toiseen. – – Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa – –
teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi.” (1 Moos. 17:9,
10)

Liiton merkkinä ollut ympärileikkaus saa Uudessa liitossa uudiste-
tun muodon: sydämen ympärileikkauksen, mikä on uudestisyntymi-
nen.

”– – vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea
ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa”
(Room. 2:29).

Perintö uudistuu Uudessa testamentissa iankaikkiseksi elämäksi,
ja välttämätön edellytys tämän perinnön omistukseen on ympärileik-
kaus – Hengessä.

Jumala toisti liiton lupaukset Iisakille ja Jaakobille (1 Moos. 26:24,
28:12–14).
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Luvatun maan omistusta ei voi Uuden liiton aikana enää johtaa Raa-
matun tekstistä, koska liitto lupauksineen on saanut täyttyessään uu-
den muodon.  Maan omistus ja lihaan tehty ympärileikkaus jäävät
varjojen joukkoon. Jumalan päämäärä olikin koko prosessin ajan ih-
misen iankaikkinen pelastus, ja tämä tavoite täyttyi.

Liitto Siinailla

Kolmannen liiton Jumala teki Siinailla. Liiton piiriin kuului Israelin
kansa.

“Herra, meidän Jumalamme, teki meidän kanssamme liiton Hore-
billa” (5 Moos. 5:2).

”JOS te kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette
olemaan kansojen joukossa minun oma kansani” (2 Moos. 19:5). –
Vanha raamatunkäännös käyttää ilmaisua ”omaisuuskansa”.

Liitto takasi Israelille oikeuden olla Jumalan oma kansa. Liitto
pysyi voimassa Israelin tottelevaisuuden kautta.

“JOS te tottelette näitä käskyjä ja noudatatte niitä, niin Herra, tei-
dän Jumalanne, osoittaa teille uskollisuutensa ja pitää voimassa liit-
tonsa, kuten hän on vannonut teidän esi-isillenne” (5 Moos. 7:12).

Israel ei pitänyt liittoa, ja siksi se menetti oikeutensa olla omai-
suuskansa. Samalla Israel menetti liiton takaamat lupaukset.

Jeesus muistutti juutalaisia siitä, mitä seuraa, kun on uskoton Juma-
laa kohtaa: ”Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta
otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä” (Matt.
21:43).

Muukalaiset liiton perillisiä

Kansa, joka ei ollut Jumalan kansa eikä osallinen liittoon, sai tasaver-
taiset kansalaisoikeudet harvojen liitossa pysyneiden juutalaisten
rinnalla. Näin entiset muukalaiset tulivat liiton lupausten perillisiksi.
Muukalaisilla oli perintöoikeus kaikkiin lupauksiin tasavertaisina juu-
talaisten kanssa. (Tietystikään tuo tasavertaisuus ei hävitä ”maallista”
kansallisuuteen kuuluvaa identiteettiä. Juutalainen on edelleen juuta-
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lainen ja suomalainen on suomalainen.)
“Minä olen sanova kansakseni sitä, joka ei kansaani ollut ja rakaste-

tukseni sitä, jota en rakastanut” (Room. 9:25).
“Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan

perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät” (Ef. 2:19).
”– – muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin

juutalaisillakin, he ovat saman ruumiin jäseniä ja heitä koskee nyt sama
lupaus, kun evankeliumi on johtanut heidät Jeesuksen Kristuksen yh-
teyteen” (Ef. 3:6).

“Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai va-
paa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te olette kaikki
yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälke-
läisiä ja saatte periä sen, mikä oli luvattu.” (Gal. 3:28, 29)  KR 1938
sanoo: “– – te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen
mukaan”.

Aabrahamin perintö oli Vanhassa testamentissa maa ja pian näkyvä
lupaus oli lapsi – Iisak. Luvattu maa merkitsee Uuden testamentin ope-
tuksessa uutta ikuista maata. Todellinen lapsi – Aabrahamin siunaa-
va siemen – on Kristus. Jälkeläisen kautta kaikki kansat tulevat
siunatuiksi.  Tässä lupauksen täyttymisessä ulkonaiset symbolit, maa
ja Iisak, eivät ole enää ajankohtaisia. Ne olivat vain askel Jumalan pe-
lastussuunnitelman täyttymiseen.

Me suomalaiset olemme Aabrahamin jälkeläisiä ja perillisiä – myös
maan osalta. Tosin ajallinen Kanaanin maa oli vain esikuva Uudesta
maasta, jonka me perimme yhdessä juutalaisten kanssa.

“Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen” ei tarkoita sitä,
että eri kansojen luonnollinen syntyperä lakkaisi olemasta. Biologises-
ti on edelleen olemassa juutalaisia ja kreikkalaisia, mutta tuo Vanhassa
liitossa oleva kansallisuuksien juopa on hengellisessä mielessä lakan-
nut olemasta. Samoin miehet ja naiset ovat biologisesti edelleen erilai-
sia, mutta tasavertaisia Jumalan lupauksiin.

(Kun miehen tulee olla seurakunnan paimen, se ei suinkaan ole hen-
gellisestä syystä, vaan Jumalan luomisjärjestyksen perusteella. Mie-
hen apu luotiin herkäksi ja mies “ronskiksi”. Johtajuus vaatii lujuutta,
ja johtotehtävä “syö” naiselta helposti naisellisuuden ja kovettaa hä-
net. – Esimerkkinä tästä on Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Albright.
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– Ehkä miehen paimeneksi asettamisessa oli Paavalin aikana osana
myös kulttuuritekijä. Missään tapauksessa naisliikkeet eivät pysty
muuttamaan miehiä imettäjiksi eikä naisia isiksi. – Merkillistä, että
ehdotonta tasa-arvoa ajavat feministiliikkeet eivät vaadi naisia urhei-
lukilpailussa samaan sarjaan miesten kanssa, vaan he kilpailevat eril-
lään!)

Uusi liitto

Kun Jumala teki Hoorebilla liiton Israelin kansan kanssa, Hän alusta
alkaen tiesi, että Israel tulee rikkomaan liiton. Tämän liiton ja lain an-
tamisen avulla Jumala tahtoi osoittaa ihmiselle, että hän on kykenemä-
tön täyttämään lain vaatimuksen ja tarvitaan Jumalan lähettämä Pelas-
taja.

 “Ja Herra sanoi Moosekselle: ´Katso, sinä käyt lepäämään isiesi
tykö; silloin tämä kansa – – hylkää minut ja rikkoo liiton, jonka minä
olen tehnyt sen kanssa´” (5 Moos. 31:16). – Lue myös 5 Moos. 29:21-
27.

Profeetta Jeremian toiminta-aika oli yksi Israelin historian vaikeim-
mista. Temppeli hävitettiin ja kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baa-
belin. Itse asiassa kansan olemassaolo oli uhattu. Tämä kaikki siksi,
että Israel oli rikkonut Jumalan liiton. Jeremian lukuisat varoitukset oli
hylätty, ja useita kertoja hänen henkeään oli uhattu. Profeetta ikävöi
rikkumatonta liittoa. Hän saikin siitä lupauksen Jumalalta.

“´Tulee aika´, sanoo Herra, ´jolloin minä teen uuden liiton Israelin
kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin
se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä
ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä
olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. ´Tämän liiton minä teen
Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen laki-
ni heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen
heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. – Minä annan anteeksi
heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään.´” (Jer. 31:31–
34).

“Tulkaa! Palatkaamme Herran luo pysyvään liittoon, jota emme enää
riko.” (Jer. 50:5)
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Heprealaiskirjeen kirjoittaja lainaa profeetta Jeremiaa ja puhuu pa-
remmasta liitosta, jonka takaajana on Jeesus.

“Se liitto on suurempi, koska se perustuu suurempiin lupauksiin.
Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen tilalle olisi tarvittu
toista. – – Puhuessaan uudesta liitosta Jumala osoittaa, että ensimmäi-
nen liitto on vanhentunut. Ja se, mikä on vanhentunut ja aikansa elä-
nyt, häviää pian.” (Hepr. 8:6, 7, 13)

“Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: ́ Tämä malja
on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne´”
(Luuk. 22:20).

Jeesuksen veressä vahvistettu liitto on ennustettu pysyvä rikkoutu-
maton liitto. Pysyvä liitto on lopullinen, ja Jumala ei enää koskaan
tee minkäänlaista muuta liittoa juutalaisten kanssa.
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ämä ei saa olla teille mikään tyhjä, merkityksetön sana. Se on koko
teidän elämänne. Kun noudatatte tätä lakia, saatte aina asua siinä

maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne Jordanin tuolta
puolen.” (5 Moos. 32:47)

Koska Jumalan Sana oli Israelille koko elämä, se tarkoitti
sitä, että ilman kuuliaisuutta Israelin kutsumuksella ja olemassa-
ololla ei ollut mitään etuoikeutta tai eroa muihin kansoihin näh-
den. Israelin ensimmäinen pääministeri Ben Gurion tapasi usein muis-
tuttaa israelilaisia lain velvoitteesta sanoen: ”Älkää aina hokeko sitä,
että juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa maailmassa ennen kaikkia
muita kansoja. Muistakaa, että Jumalan valintaan liittyy ehto: JOS tot-
telette.”

Monilta Israelin ystäviltäkin ehdon olemassaolo on valitettavasti
unohtunut. Konemaisesti vain toistellaan joitakin Vanhan liiton Isra-
elille annettuja lupauksia ja niihin kuuluvia etuoikeuksia.

“JOS te nyt kuuntelette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin

'(
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te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maail-
ma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kan-
sa. Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille.” (2 Moos 5,6)

Tottelu oli elinehto kansan olemassaololle.
“Minä olen tänä päivänä pannut teidän valittavaksenne elämän ja

kuoleman, menestyksen ja tuhon. Jos te noudatatte Herran, Jumalan-
ne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vael-
latte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja mää-
räyksiään, te saatte elää.” (5 Moos. 30:15, 16)

“Muistakaa, että te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa.
Herra, teidän Jumalanne, valitsi teidät maailman kaikkien kansojen
joukosta omaksi kansakseen.  – –  Jos te tottelette näitä käskyjä ja
noudatatte niitä, niin Herra, teidän Jumalanne, osoittaa teille uskolli-
suutensa ja pitää voimassa liittonsa.” (5 Moos. 7:8, 12)

”Seuraavat sukupolvet, teidän lapsenne, jotka tulevat teidän jälkeen-
ne – – kysyvät: ´Miksi Herra on kohdellut tätä maata näin? Miksi hä-
nen vihansa hehku oli niin suuri?´ Heille vastataan: ´He hylkäsivät lii-
ton, jonka Herra, heidän Jumalansa, oli tehnyt heidän kanssaan.´” (5
Moos 29:21–24).

Liiton ehdollisuudesta muistuttaa myös 5 Moos. 29:8, 11, 13, 14,
samoin 3 Moos. 26:46.

”Nämä ovat ne käskyt, lait ja opetukset, jotka Herra Siinainvuorella
ilmoitti Moosekselle asettaen ne israelilaisten kanssa solmimansa
liiton ehdoiksi” (3 Moos. 26:46).

Joidenkin intoilijoiden mielestä Jumala tekee lopun aikana poikke-
uksen ja siunaa juutalaisia ja palauttaa heidät maahansa, vaikka he oli-
sivat tottelemattomia Jumalan laille. Mooseksen laissa ei kuitenkaan
ole viittausta tällaiseen lopun ajan poikkeukseen. Jumala vaatii kuu-
liaisuutta omalta kansaltaan loppuun asti. Muiden Vanhan testamen-
tin profeettojen kirjat eivät voi olla ristiriidassa Mooseksen lain
kanssa. Jos on näennäisiä ristiriitoja, ristiriidat on vietävä sopusoin-
tuun Mooseksen lain kanssa.

Jeesus nuhteli ihmistekoisesta jumalanpalveluksesta, joka syrjäytti
lain tärkeimmän olemuksen, rakkauden Jumalaan.  Nyky-Israelissa
jotkut seuraavat isiltä perittyjä traditioita, mutta kansa on hyvin kauka-
na Jumalasta. Moraali on myös luhistunut. Esimerkiksi armeijassa ty-
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töille tehdään tarvittaessa valtion puolesta kolme aborttia. (Jos tarvi-
taan useampia, ne saa kustantaa itse.)

Nyky-Israel on niin kaukana Jumalan liitosta, että se on ilman
muuta liiton lupausten ulkopuolella.

Merkillistä, että jotkut kristityt intoilijat katsovat Jumalan lupaus-
ten täyttyvän nyky-Israelin kohdalla, vaikka se olisikin uskoton. Täl-
lainen ajatus on vastoin sitä, miten juutalaiset tulkitsevat Tooran vel-
voitteita. Ben Gurionin lailla ortodoksijuutalaiset pitävät lain noudat-
tamista välttämättömänä. Heidän vaikeutensa on vain siinä, että Tal-
mudin johdolla he vääntävät kieroon monet lain ehdot, ja toteutetta-
vaksi jää vain joitakin omalaatuisia rituaaleja.
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umala lupasi Israelille maan sillä ehdolla, että kansa rakastaa Ju-
malaa.

”Taivas ja maa ovat todistajiani, kun nyt sanon: ´Minä olen
pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen

ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte
elää. Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, totelkaa häntä ja pysykää hänel-
le uskollisina. Silloin te saatte elää, ja Herra antaa teidän aina asua
siinä maassa, josta hän valalla vannoen antoi lupauksen teidän esi-
isillenne Abramille, Iisakille ja Jaakobille.” (5 Moos. 30:19, 20)

“Jos te elätte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käs-
kyjäni, minä annan teille sateet ajallaan” (3 Moos. 26:3, 4).

Lupausten ja niihin liittyvien ehtojen luettelo jatkuu:
“Minä annan maahanne rauhan, ja te saatte nukkua yönne minkään

häiritsemättä” (jae 6).
Israel ei tule saamaan kaipaamaansa rauhaa, ellei se palaa Jumalan-

sa liittoon.
“Minä pidän voimassa teille antamani lupaukset” (jae 9). – Siis tot-

televaisuuden ehdolla.
”Jos ette kuuntele minua ettekä noudata kaikkia näitä säädöksiä – –”

(3 Moos. 26:14).

�
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 Myös jakeet 15, 18, 21, 23 ja 27 alkavat JOS-uhkauksella.
Luku jatkuu:
”Minä alan inhota teitä ja muutan teidän kaupunkinne rauniokas-

oiksi, annan pyhäkköjenne autioitua enkä enää välitä teidän uhrisa-
vunne tuoksusta. – – Ja teidät minä hajotan vieraiden kansojen sekaan,
minä karkotan teidät paljastettu miekka kädessäni. Teidän maastanne
tulee autiomaa, ja teidän kaupunkinne muuttuvat rauniokasoiksi.”(3
Moos. 26:30–33)

“Te ette kestä vihollistenne edessä, vaan katoatte vieraiden kanso-
jen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät” (jakeet 37, 38).

Myös Hes. 20:34–38 uhkuu karkotusta Jumalan rankaisuna. Niillä,
jotka eivät ole uskollisia, ei ole paluuta Israelin maahan.

”Te ette kestä vihollistenne edessä, vaan katoatte vieraiden kanso-
jen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät (jakeet 37, 38).

Lisäsyitä maan menetykseen:
”Te syötte lihan verineen, te palvotte epäjumalia ja surmaatte viat-

tomia ihmisiä. Tekö saisitte pitää maan omananne? Te turvaatte miek-
kaanne, te teette iljettäviä tekoja ja makaatte toistenne vaimojen kans-
sa. Tekö saisitte pitää maan omananne?” (Hes. 33:25, 26)

“Minä olin murheellinen, koska israelilaiset tahrasivat pyhän nime-
ni, minkä kansojen keskelle joutuivatkin” (Hes. 36:21).

Ainoa hoito noihin ongelmiin on, että Israel saa uuden sydämen ja
uuden hengen (jae 26).

Pakkosiirtolaisuus ja sen tuoma ahdistus oli Jumalan ruoska. Sen
tarkoitus oli, että Israel palaisi Jumalan luo – Hänen liittoonsa ja suun-
nitelmaansa.



45

��������!"��

iltä, jolle Jumala uskoo paljon, Hän vaatii myös tilintekoa. Israel
vaaditaan tilille ja sen tulee tehdä parannus, ennen kuin se on
oikeutettu liiton lupauksiin.

“Vain teidät minä olet ottanut omakseni kaikista maailman kansois-
ta. Sen tähden minä vaadin teidät tilille kaikista vääryyksistänne.”
(Aamos 3:2)

Uskonnolliset rituaalit eivät poista rangaistusta.
”Vaikka Israel lähtee Herran luo, vie hänelle lampaita ja härkiä, hän

ei vastaa sille. Hän on vetäytynyt pois. Israel on ollut uskoton Herralle,
se on synnyttänyt äpärälapsia. Nyt uudenkuun juhla tekee Israelista
lopun, se menettää perintömaansa.” (Hoos. 5:6, 7)

“Teistä jäljelle jääneet riutuvat vihollismaassa syntiensä tähden, ja
myös isiensä syntien tähden he riutuvat. Sitten he tunnustavat omat
syntinsä ja isiensä synnit, luopumuksensa ja niskoittelunsa, joiden ta-
kia minä asetuin heitä vastaan ja vein heidät vihollismaahan. Jos hei-
dän paatunut mielensä silloin nöyrtyy ja he sovittavat syntinsä, minä
muistan lupaukseni, jonka annoin Jaakobille, Iisakille ja Abrahamille,
ja muistan myös heidän maataan.” (3 Moos. 26:39–42)

Osa juutalaisista palasi Baabelin vankeudesta, koska ainakin osa
kansaa ja heidän johtajiaan nöyrtyi yllä olevan profetian mukaan.

“Meidän syntiemme tähden ja isiemme rikkomusten vuoksi ovat
Jerusalem ja sinun kansasi joutuneet kaikkien ympärillä asuvien pil-
kan kohteeksi. – – Kuule palvelijasi rukous ja nöyrä pyyntö, Jumalam-
me, ja anna armosi loistaa hävitetylle temppelillesi, Herra, kunniaksi
itsellesi. – –  Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan
vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. – – Näin minä
puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja toin
Herran, Jumalani, eteen nöyrän pyyntöni hänen pyhän vuorensa Siio-
nin puolesta.” (Dan. 9:16–20)

Kun parannus oli tehty, Jumala avasi pian paluuoven.
“Yötä päivää minä rukoilen sinua palvelijoidesi, israelilaisten, puo-

lesta, ja tunnustan tässä synnit, joita olemme tehneet sinua vastaan.
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Myös minä itse ja perhekuntani olemme tehneet syntiä. Me olemme
pahoin rikkoneet sinua vastaan.” (Neh. 1:6, 7)

“Baabelin virtain vierillä – siellä me istuimme ja itkimme, kun Sii-
onia muistelimme” (Ps. 137:1).

Meidän päiviemme Israelissa on traditioita ja rituaaleja, mutta ne
eivät korvaa sydämen kääntymistä Jumalan puoleen. Nykyisessä juu-
talaisten paluussa ja paluun yrityksissä ei ole nähtävänä paluueh-
don täyttämistä. Siinä ei ole tapahtunut profetioiden kertomaa nöyr-
tymistä eikä palaamista Jumalan liittoon. Paluuliike on poliittinen eikä
hengellinen liikehdintä. Toisen maailmansodan tienoilla paluuta säes-
tivät turvapaikkaa etsivät vainotut juutalaiset.  Jumalan etsiminen ei
ole ollut heille pääasia, vaan maalliset asiat. Israelin valtion synty ei
siis ole Vanhan testamentin profetioiden täyttymys.

Profetioissa paluun on ennustettu tapahtuvan siten, että israelilaiset
kääntyvät maanpakolaisuudessa, ja sen jälkeen Jumala johdattaa hei-
dät takaisin maahansa.

“Herra hajottaa teidät toisten kansojen sekaan, ja teitä jää vain pieni
joukko niiden kansojen keskuuteen, joiden luo Herra teidät ajaa. – –
Muiden kansojen seassa te sitten etsitte Herraa, Jumalaanne, ja
myös löydätte hänet, kun vain käännytte hänen puoleensa vilpittö-
mästi ja koko sydämestänne.” (5 Moos. 4:27–29)

Israelin paluu on Raamatun ennustuksissa ennen kaikkea paluuta
Jumalan luo. Samat profeetat toistavat jatkuvasti sitä, että kääntymyk-
sen tulee tapahtua karkotuksessa vieraalla maalla.

”– – te alatte miettiä tätä kaikkea niiden kansojen keskellä, joiden
sekaan Herra, teidän Jumalanne, on teidät hajottanut. Silloin te ja tei-
dän lapsenne palaatte Herran, Jumalanne luo, ja tottelette häntä
koko sydämestänne – – ja Herra on teille armollinen ja kääntää teidän
kohtalonne. Hän kokoaa teidät jälleen yhteen niiden kansojen joukos-
ta, joiden sekaan hän on teidät hajottanut.” (5 Moos. 30:1–3)

“– – jos he sitten siinä  maassa, jonne heidät on viety, tekevät paran-
nuksen, kääntyvät puoleesi ja vankeutensa maassa anovat sinulta
armoa” (2 Aik. 6:37).

“Jos sitten kuitenkin käännytte minun puoleeni ja noudatatte käs-
kyjäni ja elätte niiden mukaan, kokoan teidät jälleen yhteen, vaikka
teidät olisi hajotettu maan ääriin, ja vien teidät paikkaan, jonka olen
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valinnut nimeni asuinsijaksi” (Neh. 1:9).
“Osan teistä minä kuitenkin säästän. He pelastuvat miekalta mutta

joutuvat elämään toisten kansojen seassa, sillä heidät hajotetaan vie-
raisiin maihin. Pelastuneet muistavat minut eläessään toisten kan-
sojen seassa, siellä minne ovat joutuneet. Minä särjen heidän uskotto-
man sydämensä, joka oli luopunut minusta.” (Hes. 6:8, 9)

Jotkut sijoittavat suuret rahasummat kääntymättömien juutalaisten vär-
väämiseen Israeliin, koska he eivät ole tutkineet Kirjoituksia, jotka
osoittavat, että kääntymyksen tulee tapahtua hajaannuksessa. Nuo vär-
vääjät väittävät, että Hes. 36:16-33 osoittaa kääntymyksen tapahtuvan
Israeliin paluun jälkeen.

Hesekiel ja muut profeetat kirjoittivat ennustuksensa Mooseksen lain
alaisina. Tästä syystä he eivät voineet ennustaa mitään, mikä oli Penta-
teukin vastaista. Jos jonkin profetian tulkinnassa näyttäisi olevan
kaksi vaihtoehtoa, on aina ehdottomasti valittava Mooses lähtö-
kohtana. Hes. 36:ssa paino  ei välttämättä ole tapahtumajärjestykses-
sä, vaan ko. luku keskittyy asiaan – kääntymykseen. Vasta jae 33 ker-
too Tooran mukaisen tapahtumajärjestyksen:

”Sinä päivänä jona minä puhdistan teidät kaikesta syyllisyydestän-
ne, minä tuon taas asukkaat kaupunkeihin, ja kaikki rauniot rakenne-
taan jälleen.”

Raamattu ei aina esitä asioita tapahtumajärjestyksessä, vaan ne on
niputettu yhteen sisältönsä vuoksi.  Esimerkiksi 2 Moos.16:32–35 ker-
too, että mannaa säilytettiin liitonarkun edessä, ja että israelilaiset söi-
vät mannaa neljäkymmentä vuotta. Tosiasiassa tuona hetkenä liitonark-
kua ei oltu vielä rakennettu, ja autiomaavaellus oli kestänyt vasta kaksi
kuukautta. Myös Hes. 36 on tämän tapainen poikkeus, jossa asioita ei
kerrota tapahtumajärjestyksessä.

Jokin hengellinen julkaisu uhosi, että totta kai juutalaisilla on oike-
us palata Jerusalemiin ja omaan maahansa, josta Rooman sotajoukot
karkottivat heidät aikoinaan väkipakolla. – Roomaa ei tulisi syytellä
tapahtumasta. Se pani vain toimeen tuomion, jonka Jumala oli mää-
rännyt. Ei meillä ole oikeutta syyttää Jumalaa tapahtumasta sen enem-
pää kuin Sodomankaan hävityksestä.

”Kuka antoi ryöstäjälle Israelin, rosvojen armoille Jaakobin suvun?
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Eikö itse Herra, hän, jota vastaan me olemme rikkoneet? Kukaan ei
tahtonut kulkea hänen teitään, ei noudattaa hänen lakiaan. Niin Herra
valoi heidän päälleen vihansa hehkun, ankaran sodan. Joka puolelta se
paahtoi heitä, mutta opikseen he eivät ottaneet, se poltti heitä.” (Jes.
42:24, 25)

”– – eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikko-
aikaasi tuntenut” (Luuk. 19:44).
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teve Lightle julkaisi 1983 kirjan EXODUS II. Kirjassaan hän
kertoo näyistään, joissa Neuvostoliiton juutalaiset vyöryvät Suo-
men ja Puolan kautta Israeliin. Hän mitoittaa tuon exoduksen

niin suureksi, että Mooseksen johdolla tapahtunut lähtö Egyptistä Lu-
vattuun maahan oli pikku asia tämän viimeisen exoduksen rinnalla.
Kirjassa kerrotaan, että jo vuosikymmeniä aikaisemmin jotkut Suo-
men kristityt olivat nähneet samantapaisia näkyjä ja alkaneet varustau-
tua juutalaisten paluuta varten. He olivat varanneet muun muassa ruo-
kaa ja linja-autoja kuljetusta varten.

Kun minulta Englannissa vähän myöhemmin kyseltiin, kuinka exo-
dus sujuu Suomesta nähtynä, jouduin vastailemaan seuraavaan tapaan:
Ruoan varaaminen tuntuu käsittämättömältä, koska hallituksemme suu-
rimpia probleemoja on maatalouden liikatuotanto. Meillä on myös lii-
kaa kuljetuskalustoa. (Ja jos linja-autoja on varattu vuosikymmeniä
sitten, ne ovat ehtineet jo ruostua.)

Vaikka jotkut innokkaat yrittivät saada exoduksen Suomen kautta
käyntiin melkoisella runnomisella, miljoonien juutalaisten virtaa Suo-
men kautta Israeliin ei syntynyt. Tosiasiassa melko harvat käyttivät
tätä Ligthlen ennustamaa reittiä. Muualtakin reitti kulki usein Amerik-
kaan tai jonnekin muualla kuin Israeliin.

 Sellaista näkyä, jossa Raamatun tapahtuma (exodus Egyptistä) käy
vähää merkitseväksi jonkin muun liikehdinnän rinnalla, olisi tullut epäil-
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lä alusta alkaen. – Siinain exodusta suurempi tapahtuma on sen hen-
gellinen täyttymys Uuden liiton Jumalan kansan kilvoitteluna kohti
uskon päämäärää. Siinä joukossa vaeltajia on tuhansia kertoja enem-
män kuin Siinailla, ja sen hengellinen arvo on ainutlaatuinen. Tuo exo-
dus saa lopullisen täyttymyksensä, kun Jumalan valitut kootaan maail-
man ääristä ikuiseen iloon Jumalan luo.

Kun olimme 1991 Helsingissä lähetysneuvottelupäivillä, sinne saa-
pui viesti joltakin Israelin messiaaniselta seurakunnalta. Viestin pääsi-
sältö oli seuraava: Tehkää parhaanne voittaaksenne Neuvostoliiton juu-
talaiset Kristukselle Neuvostoliitossa. Kun he muuttavat Israeliin ja
saavat ortodoksijuutalaisten opetusta, niin heitä on lähes mahdoton enää
voittaa Kristukselle.

Tuohon aikaan juutalaiset olivat Neuvostoliitossa hyvin avoimet
evankeliumille. Jotkut kristityt pitivät valitettavasti pääasiana palaut-
taa heille juutalaisen identiteetin. Evankeliumin julistus oli sivuasia,
koska ajateltiin, että he kääntyvät, kunhan heidät vain saadaan ensin
ymmärtämään juutalaisuutensa ja palaamaan Israeliin.

Ruotsissa toimi kymmenkunta vuotta sitten voimallinen herätyslii-
ke, joka ainakin välillisesti synnytti satoja seurakuntia IVY:ssä. Keski-
Aasiassa syntyi seurakunnan rinnalle jättimäinen raamattukoulu. Kun
sen oppilaat olivat suuressa puutteessa, tiedotin tilanteesta samaan liik-
keeseen kuuluville seurakunnille Suomessa ja Ruotsissa. Sain niskaa-
ni kylmän suihkun. Raamattukoulua varten ei ollut rahaa. Evankelioi-
misnäky oli vaihtunut juutalaisten kuljettamiseen Israeliin. Siihen si-
joitettiin miljoonia markkoja. Jopa eräs Israelissa puoli vuosisataa asu-
nut suomalainen lähetyssaarnaaja arvosteli rahavirran suuntaa. Hän
sanoi, että olisivat mieluummin antaneet vaikka vanhainkodin perus-
tamista varten Israelin messiaanisille juutalaisille. Hän jatkoi, että Is-
raelin valtio kyllä kuljettaa Venäjältä siirtyvät juutalaiset omilla lento-
koneillaan Israeliin, mutta ei anna rahaa noiden vanhusten auttami-
seen.

Meidän kristittyjen ensisijainen tehtävä ei ole värvätä juutalaisia
Israeliin. Se ei kuulu Mestarimme käskyyn. Joskus voi olla paikallaan
tehdä näin humanitaarisesta syystä, mutta opillista syytä sille ei Raa-
matusta löydy.

Kertomani intoilijat eivät ota huomioon lainkaan sitä, että Uusi tes-
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tamentti puhuu vain juutalaisten hajottamisesta kaikkien kansojen se-
kaan, mutta ei mainitse sanaakaan paluusta (Luuk. 21:24). Into ei myös-
kään ota huomioon Vanhan testamentin opetusta kuuliaisuudesta. In-
toon on vaikuttanut ainakin kolme seikkaa:

– Ennustuksia ei ole ymmärretty oikein.
– Uskovakin kaipaa harrastuksia, ja kun ei altistuta evankelioimi-

seen, tyhjiö täytetään jollakin muulla.
– Lihallinen kristitty kaipaa sensaatiota. Jumalattomilla on oma

sensaationsa, kristityillä nälkä kääntyy uskonnolliseksi sensaati-
oksi.

Kristityt antavat Israelille HUMANITÄÄRISTÄ APUA  suunnatto-
mat summat. –  Mukaan tulee laskea myös se rahamäärä, joka uhrataan
juutalaisten muuttamiseen IVY:stä Israeliin. –  Israel ei kuitenkaan ole
mikään köyhä valtio, jos sitä verrataan muihin köyhiin. Jopa Israelin
arabit ja palestiinalaiset pakolaiset voivat paljon paremmin kuin köy-
hät Etelä-Aasiassa tai Afrikassa. Palestiinalaiset ovat enemmän YK:n
avun piirissä kuin esimerkiksi Intian tai Bangladeshin kerjäläiset. Toi-
sin sanoen kristityt eivät Israelin auttamisinnossaan kykene näkemään
tasapuolisesti koko maailman hätää.

Jeesus antoi käskyn tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen.
Kristityt lyövät järkyttävästi laimin Mestarimme käskyä ja toisaalta
yrittävät toteuttaa sitä väärällä tavalla. Jotkut uskovat, että Jeesuksen
takaisintulon ehtona on se, että ennen sitä juutalaiset tulee koota Israe-
liin. Sitten Jeesuksen paluun yhteydessä he kääntyvät kerralla ja suo-
rittavat tuhatvuotisen valtakunnan aikana loppuun maailman evankeli-
oinnin. Israel-kysymyksestä tulee näin ollen väistöliike, jonka varjolla
laiminlyödään nykypäivien kadotettujen ihmisten evankeliointi.

Tapasin Venäjällä juutalaisen pastorin. Hän kertomuksensa sai mi-
nut hieman murheelliseksi. Pastorin syntymäkaupungissa asui 700 juu-
talaista. Jotkut suomalaiset kristityt olivat vierailleet siellä ja perusta-
neet sinne juutalaisyhdistyksen. Pastori kertoi yhdistyksen toimivan
vilkkaasti, mutta samalla valitteli sitä, että Suomen kristityt eivät tuo-
neet heille sanomaan Jeesuksesta, pelastajasta. Pastori kertoi olevansa
ainoa noista 700 juutalaisesta, joka seuraa juutalaisten Messiasta. Ta-
vatessani kertojen hän asui jo toisessa kaupungissa.
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1990-luvun puolivälissä Suomen helluntaiseurakunnat kutsuivat lä-
hetyssaarnaajia kotiin perinteisiltä lähetyskentiltä, kun ei ollut varoja
heidän työtään varten. Samaan aikaan eräässä kaupungissamme Israe-
lin Ystävät ry. keräsi joka vuosi noin kaksi miljoonaa markkaa uhreja.
Äärettömän pieni osa rahoista meni kadotettujen sielujen evankelioi-
miseen. Tuon kaupungin helluntaiseurakunta oli samaan aikaan talous-
vaikeuksissa.

Noin vuosi sitten minut kutsuttiin erään Israelille ystävällisen yh-
distyksen hallituksen kokoukseen. Yhdistys panosti toimintansa Venä-
jältä Suomen kautta Israeliin siirtyvien juutalaisten auttamiseen. Kun
viralliset asiat oli käsitelty, minua pyydettiin valaisemaan Israel-kysy-
mystä Raamatun valossa.

Valaistuani asiaa Jumalan Sanasta kyseenalaistin  yhdistyksen toi-
mintaa muun muassa siinä, ettei se antanut Israeliin meneville juuta-
laisille Raamattuja. Muistutin siitä, että Jumalan seurakunnan on en-
nen kaikkea muuta julistettava evankeliumia kaikille kansoille ja juu-
talaisille ensin. Minulle vastattiin, ettei Raamattuja ole lupa antaa, ja
jos antaa, ne otetaan lentokentällä pois. Tivasin: ”Kenelläkään ei ole
oikeutta ottaa niitä pois. Suomessa on uskonnonvapauslaki, samoin
Israelissa. Saajia tulee muistuttaa siitä, että kenelläkään ei ole oikeutta
takavarikoida Raamattua.”

Kesken minun selostustani joku jätti kokouksen. Kokouksen pää-
tyttyä kaksi hallituksen jäsentä ilmoitti, että he eroavat kyseisestä yh-
distyksestä.

#����������

eesuksen päivien oppineet olivat luoneet utopian Jumalan valta-
kunnasta ja suur-Israelista, jossa Messias murskaa rautaisin ot-
teet Rooman ikeen. Kun Jeesus ei täyttänyt tätä odotusta, Hän

joutui ristille. Hallitsevan oppinäkemyksen vuoksi apostolien oli vai-
kea ymmärtää Jumalan valtakuntaa ja Jeesuksen puheita tulevasta kär-

�
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simyksestään. – Valtakuntautopiat ovat myöhemmin toistuneet useita
kertoja juutalaisten ja kristillisen seurakunnan vaiheissa.

Ristiretket  olivat katolisen kirkon ja  Euroopan kuninkaiden sotaretkiä
Palestiinaan 1096–1270. Niiden päämääränä oli valloittaa Pyhä maa ja
ottaa se kristittyjen haltuun vääräoppisilta muhamettilaisilta. Retkien
sodankäynti oli julmaa, ja lopuksi muhamettilaiset karkottivat kristityt
vallanpitäjät Palestiinasta.

Järkyttävin yrityksistä oli lasten ristiretki 1212. Se alkoi, kun Luo-
teis-Ranskassa eräs paimenpoika sanoi olevansa toinen Mooses, joka
johtaa ristiretken Palestiinaan ja valloittaa maan. Häneen liittyi muita
lapsia ja lopuksi heitä oli 30 000. Osa aikuisista ja papeista tuki lasten
hanketta ja osa oli sitä vastaan. Huhu kertoo paavi Innocentius III:n
tukeneen sitä. Ainakin myöhemmin hän käytti lasten retkeä propagan-
da-aseena kootessaan sotajoukkoja seuraavalle ristiretkelle.

Lapset vaelsivat Välimeren rannalle Marseilleen. Siellä kaksi ove-
laa kauppiasta lupasi viedä lapset laivoillaan ilmaiseksi Pyhään maa-
han. Seitsemän laivaa täyttyi lapsista. Kaksi niistä purjehti Sardiniaan
ja viisi Egyptiin. Egyptissä kauppiaat myivät lapset orjiksi muhametti-
laisille.

Samoihin aikoihin toinen poika keräsi lasten joukon Kölnissä Sak-
sassa. Joukko vaelsi Alppien yli Italiaan Brindisiin. Heitä oli 20 000.
Alueen ymmärtäväinen piispa sai estettyä heidät astumasta laivoihin.
Lapset hajaantuivat. Monista tuli yhteiskunnan pohjasakkaa. Lukemat-
tomat tytöt joutuivat raa´an hyväksikäytön uhreiksi. Monet kuolivat
nälkään, ylirasitukseen ja tauteihin. Vain harvat jaksoivat palata kotei-
hinsa.

Ristiretkien tunnehurmos on nyt toistumassa. Evankeliset kristityt to-
teuttavat suurutopiaa. Luodaan poliittinen Israel ja kerätään sinne kaikki
maailman juutalaiset. Samalla synnytetään maan päälle tuhatvuotinen
Jumalan valtakunta, jonka juutalaiset asukkaat vievät maailman evan-
kelioimisen päätökseen. – Jeesus ei koskaan kertonut tällaisesta suun-
nitelmasta eikä Uusi testamentti tunne sitä lainkaan.



53

��	
�����������	�������

ljypuu on Raamatussa Israelin vertauskuva.
“‘Lehtevä oliivipuu, täynnä ihania hedelmiä’ – tällä nimellä

Herra kutsui sinua. – – Herra Sebaot, joka on sinut istuttanut, on
päättänyt tuoda sinulle onnettomuuden, sillä Israel ja Juuda ovat teh-
neet pahoin. Ne ovat polttaneet uhreja Baalille ja herättäneet Herran
vihan.” (Jer. 11:16, 17)

Koska Israel-öljypuu turmeltui, se hakattiin useita kertoja pois pak-
kosiirtolaisuuden ja muiden rankaisujen muodossa. Ankarimmat Isra-
el-öljypuuhun sattuneet iskut olivat maan kuningasvallan aikainen ja-
kaantuminen Juudaksi ja Israeliksi. (Katso tämän kirjan kansikuvaa!)
Seurasi toinen isku: Israel vietiin pakkosiirtolaisuuteen Assuriaan, ja
se lakkasi olemasta. Kolmas suurisku oli Salomon temppelin hävitys
ja Juudan pakkosiirtäminen Babyloniaan. Israel-öljypuusta jäi aina
kanto jäljelle. Kannosta versoi profeettojen innoittamana uudistunut
Israel. Tärkein Vanhan liiton aikainen versominen oli Nehemian aikai-
nen pakkosiirtolaisten paluu ja temppelin jälleenrakentaminen.

Israel-kantoa ei koskaan revitty juurineen pois. Pyhä, jalo puu on
edelleen olemassa.

“Mutta puustakin jää kanto, ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku”
(Jes. 6:13). – KR 1938 sanoo: ”– –  se kanto on pyhä siemen.”

Öljypuun versominen on voimakasta, ja sama puu voi jatkaa ver-
soista kasvuaan vuosituhannesta toiseen. Profeetta Jesaja ottaa tästä
lähtökohdan ennustukselleen ja sanoo:

“Mutta Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja
kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja
ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja
Herran pelon henki.” (Jes. 11:1, 2)

Vanhan liiton aikana näytti usein siltä, että Israelin olemassaolo ei
voi jatkua kansan luopumuksen tähden. Jokaisessa uhkatilanteessa työn-
tyi kuitenkin esiin Jumalan profeettoja, jotka saivat aikaan hengellisen
uudistuksen, ja ainakin siemen kansasta säilyi.

Israelin olemassaolo ei ollut niinkään riippuvainen Aabrahamin bio-
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logisen sukujuuren säilymisestä vaan siitä, säilyikö  ‘pyhä siemen’,
Israelin hengellinen elämä eli uskollisuus Jumalaa kohtaan. Jeesuksen
toimintaa edeltävä aika oli uhkaavimpia. Kiihkeä ulkonainen hurskas-
telu oli kyllä näkyvillä, mutta sisäinen elinneste oli lähes kokonaan
menetetty.

Daavidin jälkeläisille oli luvattu ikuinen kuninkuus (2 Sam. 7:13–
24). Lupaus kuninkuuden jatkumisesta oli kuitenkin sidottu kuuliai-
suuteen. Luopumuksen tähden Daavidin jälkeläisiltä riistettiin kunin-
kuus, ja Jumala järjesti vallanperimyksen hengellistä sukujuurta
pitkin.

“Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurs-
kas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa
voimaan oikeuden ja vanhurskauden. – – Häntä kutsutaan tällä nimel-
lä: ‘Herra meidän vanhurskautemme’.” (Jer. 23:5, 6)

“– – Herra, minun Jumalani, saa vanhurskauden versomaan – –”
(Jes. 61:11).

“Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta
maasta” (Jes. 53:2).

Iisain kannosta puhjenneesta  versosta syntyi uudistunut Israel
eli Uuden liiton seurakunta, jossa on siemen alkuperäistä juutalaista
sukujuurta, mutta pääosa koostuu pakanoista.  Tätä uutta virpiä Uusi
testamentti kutsuu nimellä ”Jumalan Israel” (Gal. 6:16). Daavidin
kannosta versonut vanhurskas hallitsija on tämän ”totisen Israelin”
kuninkaana. Seurakunnan ja hallitsijan yhteys jatkuu tuhatvuotisessa
valtakunnassa (Ilm. 20:4–6) aina ja iankaikkisesti.

On tärkeää ymmärtää, että tosi Israel on sama sekä Vanhassa että
Uudessa liitossa. Israel luopui monet kerrat ja hylkäsi lopuksi Messi-
aansa. Silloin Jumalan Israeliin alettiin liittää pakanoita. Puusta ei syn-
tynyt koskaan uutta Israelia, vaan kantovesoista versonut Israel säilyi
aina samana.  Kristityt eivät näin ollen ole uusi suku, vaan Vanhan
liiton Jumalan kansan suoranainen jatke.

“Näin sanoo Herra: ‘– – minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Ver-
so.’ ” (Sak 3:8)

“– Mies, jonka nimi on Uusi Verso, nousee tästä maasta ja rakentaa
Herran temppelin” (Sak. 6:12).

Tuo  temppeli ei ollut Sakarjan aikainen temppeli eikä mielikuvi-
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tuksen luoma lopun ajan temppeli Jerusalemissa, vaan se on Vanhan
testamentin profetioiden lopullinen täyttymys: elävistä kivistä ra-
kennettu Uuden liiton seurakunta.

“Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi,
pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Ju-
malalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden” (1 Piet. 2:5).

“– – te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus” (1 Kor. 3:9).
“– – hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asu-

mukseen” (Ef. 2:22).
“Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle: ‘Älä itke. Juudan heimon

leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja mur-
taa kaikki seitsemän sinettiä.’” (Ilm. 5:5)

Öljypuu-symbolissa on tosi Israelin jatkuva olemus seuraavaan ta-
paan:

– Öljypuun kannosta versoneessa vesassa on samat perintögeenit
kuin kannossa, siis sama elämä ja puuaines.

– Tämä elämä ja aines on Kristus.
– Alkuverso on Kristus.
– Vesasta kasvaneessa puussa on sama elämä ja aines kuin alku-

versossa.
– Hänestä kasvaneessa seurakunnassa on Kristuksen elämä ja jalo

luonto.
– Tosi Israelin koko olemus on sama sekä Vanhassa että Uu-

dessa liitossa.
”– – jos puun juuri on pyhä, ovat myös oksat pyhät” (Room. 11:16).
”Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia ja sinut, joka olet peräi-

sin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon niin
että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä – –” (Room. 11:17).

Uuden liiton seurakunta ei ole Vanhan liiton Israelia korvaava
sijainen, vaan Vanhan testamentin ennustusten täyttymys. Me pa-
kanat saimme oikeuden tulla jo olemassa olevan Israelin kansalai-
siksi. Juutalaisilla on kanssamme tasavertainen oikeus saada takaisin
Israelin kansalaisoikeus.

Israel-puun juurta ei koskaan tuhottu eikä Uusi testamentti luonut
uutta puuta. Jeesus ja Hänen seurakuntansa versoi alkuperäisestä juu-
resta. On olemassa vain yksi Israel-puu. Se edustaa koko Jumalan seu-
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”Jos ette kuuntele minua ettekä noudata kaikkia näitä säädöksiä. – –
annan pyhäkkönne autioitua – – minä karkotan teidät paljastettu miek-
ka kädessäni. Teidän maastanne tulee autiomaa, ja teidän kaupunkin-
ne muuttuvat rauniokasoiksi.” (3 Moos. 26:1, 31, 33)

”Minä repäisen valtakunnan Salomon kädestä ja annan sinulle
(Jerobeamille) kymmenen heimoa. – – Minä riistän valtakunnan hä-
neltä siksi, että hän on hylännyt minut – –.” (1 Kun. 11:31, 33)

”Niin pahoin Herra vihastui Israelin kansaan, että työnsi sen pois
kasvojensa edestä. Vain Juudan heimo jäi jäljelle. – – Siksi Herra
hylkäsi heidät kaikki, koko Israelin suvun.” (2 Kun. :18, 20)
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rakuntaa maan päällä halki historian ja yhdistää Vanhan liiton ja
Uuden liiton seurakunnan yhdeksi. Vain tämä puu on ”Jumalan
Israel”. Totisen Israelin olemassaolo jatkuu siis Vanhasta liitosta
Uuteen liittoon ilman katkoa. – Dispensationalistisen Ilmestyskirjan
tulkinnan suurimpia perusvirheitä on se, että tätä jatkuvuutta ei tun-
nusteta.

Juurivesa, josta Jumalan seurakunta on versonut, jatkaa yhdessäoloa
kanssamme Uudessa Jerusalemissa.

“Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti” (Ilm.
22:16).

Toinen Israelia koskeva kuva Raamatussa on  öljypuu, josta on tai-
tettu pois oksia ja jossa niiden tilalle on luonnonvastaisesti oksastettu
villin metsäöljypuun oksia (Room. 11:17–24). Öljypuu on sama Israel,
joka oli olemassa jo Vanhan liiton aikana. Alkuperäisille oksille jäi
kuitenkin lupaus, että jos he eivät jää epäuskoonsa (Room. 11:23), he
saavat takaisin menettämänsä Israelin kansalaisoikeuden eli tulevat
oksastetuiksi takaisin omaan puuhunsa.

”Mutta puustakin jää kanto, ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku”
(Jes. 6:13).

”Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa
hedelmää” (Jes. 11:1).
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“Mutta Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja
kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja
ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja
Herran pelon henki.” (Jes. 11:1, 2)

”– – ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirja-
käärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: – Herran henki on minun
ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut – –. ´Tä-
nään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen.´” (Luuk. 4:17,
18, 21)
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”Minulle on ilmestyksen kautta annettu tiedoksi tämä salaisuus – –.
Muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin juutalai-
sillakin, he ovat saman ruumiin jäseniä ja heitä koskee nyt sama lupa-
us, kun evankeliumi on johtanut heidät Kristuksen Jeesuksen yhtey-
teen.” (Ef. 3:3, 6)
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enelle kuuluu Aabrahamille luvattu maa? Tämä on nykyinen kiis-
tanaihe.  Joissakin kristillisissä piireissä mielipide on niin yksi-
oikoinen, että keskustelua aiheesta ei edes sallita. Jumalan pal-

velijoina meidän tulisi olla kyllin nöyriä kuuntelemaan jopa arabien
mielipiteitä.

Juutalaisilla on ikivanhoja historiallisia perusteita heidän esi-isien
kotimaa omistamiseen. On kuitenkin aivan toinen asia, voiko maan-
omistusta perustella Raamatun johdonmukaisella teologialla.
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vain paluuennustusten ja muidenkin Vanhan testamentin profe-
tioiden tulkintaan on  2 Kor. 3:13–16.

“Heidän mielensä paatuivat. Sama peite pysyy edelleenkin
paikoillaan, kun he lukevat vanhan liiton kirjoituksia, sillä vasta Kris-
tus sen poistaa. Yhä vieläkin heidän sydämensä päällä on sama peite
Mooseksen lakia luettaessa. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy
Herran puoleen, peite otetaan pois.”

Vanha testamentti ei ole avain omaan sanomaansa, vaan Uusi
testamentti on avain, koska vain se julkistaa Kirjoitusten täytty-
myksen. Jos profetioita yritetään tulkita ilman Uuden testamentin an-
tamaa valoa, joudutaan kerrassaan hakoteille.

“Jäännös palaa takaisin, Jaakobin heimon jäännös kääntyy väkevän
Jumalan luo. Tiedä, Israel: vaikka kansasi olisi lukuisa kuin meren hiek-
ka, siitä jää vain rippeet.” (Jes. 10:21, 22) – KR 1938 sanoo: “– – on
siitä palajava ainoastaan jäännös.”

�

�



61

Paavali lainaa edellistä jaetta sanoen: “Vaikka Israelin kansa olisi
lukuisa kuin merenrannan hiekka, siitä pelastuu vain rippeet” (Room.
9:27).

Vanhassa testamentissa jäännöksen paluu oli ennen kaikkea paluuta
Jumalan luo, so. Jumalan liittoon. Jos muinoin palattiin Jumalan liit-
toon, sen siunaavana seurauksena oli mahdollisuus palata myös Luvat-
tuun maahan.

Uusi testamentti lainaa yllä olevaa Jesajan ennustusta ja antaa pa-
luulle hengellisen merkityksen –  jäännöksen paluu merkitsee juu-
talaisen jäännöksen pelastumista.

“Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala
on armossaan valinnut” (Room. 11:5).

Israelin paluu maahansa merkitsee siis Paavalin kirjeissä  hen-
gellistä pelastumista. Tämä käänne on aivan luonnollinen. Jos juuta-
lainen jätti maansa ja etsi turvaa vaikkapa Egyptistä, muutolla oli hen-
gellisen luopumuksen kaiku (Jer. 2:18, 36). Paluu Israelin maahan
merkitsi sitä vastoin Jumalan etsimistä ja hengellistä uudistusta (Esra
1:3; Ps.137:5, 6). Koska Jumala asui Siionissa, sinne muuttaja lähestyi
Jumalaa. Tässä valossa monet Vanhan testamentin ennustukset juu-
talaisten paluusta voidaan Uuden liiton aikana panna merkitse-
mään heidän hengellistä uudistumistaan.

Jo Jeremia profeetta antoi paluulle hengellisen merkityksen.
“Israelin ja Juudan asukkaat palaavat yhdessä. He kulkevat tietään

itkien ja etsivät Herraa, Jumalaansa. He kysyvät tietä Siioniin, sitä kohti
he suuntaavat katseensa. ‘Tulkaa! Palatkaamme Herran luo pysyvään
liittoon, jota emme enää riko.’ ” (Jer. 50:4, 5)

Jeremian on täytynyt nähdä tuossa, niin kuin monessa muussakin
profetiassaan, Uusi liitto. Vanha lakiliittohan rikkoutui jatkuvasti. Vain
Uusi liitto saattoi olla rikkumaton!  Sen voimassa pysyminen ei rii-
pu syntisen yrityksestä, vaan Jeesuksen ansiosta.

Jes. 49:8–13 ennustaa pakkosiirtolaisten paluuta.
“Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä

sinua auttanut; – – Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä
aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie
heidät vesilähteille. – – Katso heitä, he tulevat kaukaa! Katso, nuo poh-
joisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta.” (Jakeet 8–10, 13)
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Paavali soveltaa Jesajan paluuprofetian kutsuksi pelastukseen. “Hä-
nen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Ju-
malan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo: ´Otollisella
ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.´
Katso, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä.” (2 Kor. 6:1, 2)

Ilmestyskirja soveltaa samaa Jesajan profetiaa suuren valkopukui-
sen joukon riemuun perillä Jumalan luona.

“Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva
heihin, eikä mikään helle” (Ilm. 7:16).

“Ja hän näytti minulle elämän veden virran – –. Eikä enää mitään
kirousta ole enää oleva.” (Ilm 22:1–3)

Jos paluuennustukset tarkoittaisivat kirjaimellista maahan paluuta,
paluun tulisi tapahtua yksityiskohtaisesti ennustusten mukaan.

“Nosta silmäsi, katso ympärillesi: he kaikki ovat kokoontuneet, he
saapuvat, sinun poikasi, jotka tulevat kaukaa, sinun tyttäresi, joita sy-
lissä kannetaan. Sinä näet kaiken tämän ja loistat ilosta, rajusti lyö
sydämesi, rintasi avartuu, kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi
ja sinun käsiisi annetaan kansojen vauraus.” (Jes 60:4, 5)

Nykyisessä paluussa tuo ennustus ei ole täyttynyt.  Päinvastoin pa-
luu ei yleisesti saanut sivullisten tukea. Varsinkin vuosina 1945–47 se
sai jopa väkivaltaisen luonteen. Myöskään kansojen rikkaudet eivät
vyöryneet Israelin rannoille. Saksan keskitysleireiltä palasi vain tyhjä-
taskuja, ja Irakista lähteviltä takavarikoitiin lentokentällä jopa täyte-
kynät.

Jos paluu on kirjaimellinen, niin myös Israelin (pohjoisen) heimon
tulisi palata (Hes. 37:16–24). Hesekiel ei ole voinut tarkoittaa tätä, koska
paljon varhaisemmin kirjoitettu  2 Kun. 17:18 sanoo: “Niin pahoin Herra
vihastui Israelin kansaan, että työnsi sen pois kasvojensa edestä. Vain
Juudan heimo jäi jäljelle.” Jotkut innokkaat koettavat selvittää, missä
maista kymmenen kadonnutta heimoa asuu. Yllä oleva Raamatun koh-
ta kertoo, ettei niitä ole olemassa.

Israelin heimon verta on nykyisin pääosin Irakin ja Syyrian asukas-
ten suonissa. He eivät palaa juutalaisten kanssa Israeliin. Päinvastoin
nuo kansat ovat juutalaisten verivihollisia. “Minun palvelijani Daavid
on oleva heidän kuninkaansa” (Hes. 37:24). Tämäkin jae viittaa siihen,
että asianyhteyttä on pakko tulkita allegorisesti. Daavid itse ei voi olla
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tuleva kuningas, vaan joku toinen (= Kristus), joka istuu Daavidin hen-
gellisellä valtaistuimella.

“Tulee aika, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohta-
lon. Karkotetut minä tuon takaisin siihen maahan, jonka annoin heidän
isilleen.” (Jer. 30:3)

“Silloin minä olen kaikkien Israelin heimojen Jumala, ja he ovat
minun kansani, sanoo Herra. – – Minä vien heidät runsasvetisten puro-
jen äärelle – –. Ja aivan kuten olen pitänyt huolen siitä, että Israel ja
Juuda revitään ja särjetään, tuhotaan ja hävitetään ja niille tuotetaan
onnettomuutta, niin minä nyt huolehdin siitä, että ne rakennetaan ja
istutetaan uudelleen, sanoo Herra.” (Jer 31:1, 9, 28)

Saman luvun loppuosa (jakeet 31–34) puhuu Uudesta liitosta, jonka
Herra tekee Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Sen liiton
Hepr. 8:6–13 ilmoittaa liitoksi, joka on vahvistettu Kristuksessa.

“Puhuessaan uudesta liitosta Jumala osoittaa, että ensimmäinen liit-
to on vanhentunut. Ja se, mikä on vanhentunut ja aikansa elänyt, hävi-
ää pian” (jae 13).

Häviämiseen kuuluu se, että Vanhan liiton ennustuksia ei tule tul-
kita kirjaimellisesti omassa yhteydessään, vaan Uuden liiton täyt-
tymyksen valossa.
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aikka olisitte hajaantuneet maailman kaikkiin ääriin, Herra, tei-
dän Jumalanne, kokoaa ja noutaa teidät sieltäkin” (5 Moos.
30:4).

“Hän kohottaa merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteen Israelista
pois ajetut ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille hajotetut maailman
neljältä kulmalta” ( Jes. 11:12) – KR 1933 sanoo: ”– – maan neljästä
äärestä.”

Ennustus maailman ääristä ja ”neljältä kulmalta” toteutuu Uudessa
liitossa aluksi maailman äärten evankeliointina.

'�
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“Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” (Matt.
28:20).

“Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille
luoduille” (Mark. 16:15).

“Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te tulette
olemaan minun todistajani – – maan ääriin saakka” (Apt. 1:8).

Lopullisesti Israelin kokoaminen neljältä ilmalta toteutuu Jeesuk-
sen toisessa tulemuksessa. Silloin valitut kootaan neljältä ilmansuun-
nalta.

“Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuun-
nalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on va-
linnut” (Matt. 24:31).

”– – ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitut neljältä il-
mansuunnalta, maan ja taivaan ääriä myöten” (Mark. 13:27).

Edellisissä jakeissa täyttyy Jesajan ennustus.
 “Ja sinä päivänä puhalletaan suureen torveen, ja Assyrian maahan

kadonneet ja Egyptin maahan hajaantuneet tulevat ja kumartavat Her-
ran eteen Jerusalemin pyhällä vuorella” (Jes. 27:13).

Paluuennustusten lopullinen täyttymys on suuren valtaistuimen
luona taivaassa.

“Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei ku-
kaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista
kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat val-
taistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään pal-
munoksa – –.” (Ilm. 7:9)

“Minä teen heistä suuren kansan ja asetan pyhäkköni ikiajoiksi hei-
dän keskelleen. Minun asuinsijani on heidän luonaan, minä olen hei-
dän Jumalansa ja he ovat minun kansani.” (Hes. 37:26, 27)

“Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä!  Hän asuu heidän luo-
naan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan – –.”
(Ilm. 21:3)
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anhan testamentin profetiat on tulkittava Uuden testamentin va-
lossa, koska vain Kristus poistaa niitä verhoavan peitteen (2
Kor. 3:12–17).

Uusi testamentti ei useinkaan tulkitse Vanhan testamentin profeti-
oita kirjaimellisesti. Sekä Vanhan testamentin ensimmäinen että vii-
meinen ennustus ovat allegorisia eli kuvaannollisia.

Kun Jumala lupasi, että vaimon siemen polkee rikki käärmeen pään
(1 Moos. 15), se ei toteutunut kirjaimellisesti vaan kuvaannollisesti,
kun Jeesus voitti ristillä synnin vallan. Vanhan testamentin  viimeinen
profetia lupaa Elian tulevan (Mal. 4:5). Jeesus tulkitsi ennustuksen tar-
koittavan Johannes Kastajaa (Mark. 9:13). Tuntuu johdonmukaiselta,
että useimmat kyseisten ennustusten välissä olevat profetiat seuraavat
samaa periaatetta eli allegorista tulkitsemista.

Raamattu käyttää kuvaannollista esitystapaa, koska se parhaiten
välittää eri aikakausina kullekin sukupolvelle sanoman  pelastus-
suunnitelmasta.

Juutalaiset eivät tunnistaneet Jeesusta Messiaaksi, koska he tulkit-
sivat Messias-ennustukset liian  kirjaimellisesti. He odottivat maan-
päällistä valtakuntaa ja hallitsijaa, joka musertaa vastustajansa rautai-
sella valtikalla (Ps. 2:9). Valtakunta tuli kuitenkin juutalaisten keskuu-
teen näkymättömänä, hengellisenä valtakuntana (Joh. 18:36).

 Ikuiset symbolit täyttyvät -luvussa totesimme, että monet Vanhan
liiton keskeiset asiat saavat Uudessa testamentissa uuden merkityksen.
Se osoittaa, että  kirjaimellinen tulkinta ei onnistu, koska Vanhan testa-
mentin profetiat eivät täyty kirjaimellisesti. Jotkut Raamatun tutkijat
korostavat sitä, että monet Raamatun ennustukset voi ymmärtää vasta
sitten, kun ne ovat toteutuneet.

Vanhan liiton Kirjoitusten päällä oleva peite ei koske vain Moosek-
sen kirjoja. Vanhan testamentin kaikki profetiat kirjoitettiin lakiliiton
alaisuudessa, ja koko kirja jää peitteen liepeiden alle. Tämä johtaa sii-
hen, että jos  lukee vain Vanhasta testamentista  Israelin paluuta, maan
jälleenrakentamista ja tuhatvuotista valtakuntaa koskevia profetioita,
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joutuu harhaan. Noiden ennustusten kirjoittamisen jälkeen Jumala vah-
visti Israelin kanssa  Kristuksessa Uuden liiton, ja ennustukset tulee
ymmärtää sen valossa.

Dispensatinonalistit vetoavat siihen, että ennustukset on tulkittava
kirjaimellisesti. He eivät itsekään kuitenkaan tee niin, vaan käyttävät
kirjaimellista tulkintaa ainoastaan silloin, kun se tukee heidän luomi-
aan oppirakenteita. Esimerkiksi kukaan ei tulkitse Ilmestyskirjan kym-
mensarvista petoa kirjaimellisesti, vaan keksii kuvalle jonkin selityk-
sen. Kun naisella on pukunaan aurinko ja kuu jalkojensa alla (Ilm. 12:1),
luonnollinen nainen palaisi kuumuudesta. Ratsastajan jouselle (Ilm. 6:2)
kukaan ei tarjoa kirjaimellista tulkintaa, vaan käsittää sen symbolina.
Jesaja kertoo, että kerran Jerusalemiin tuodaan veljiä muuleilla, ratsu-
kameleilla ja kantotuoleilla (Jes. 66:20). Vaikka juhlinta toteutuisi kir-
jaimellisesti, niin varmaan tulijoilla olisi uudenaikaisempia kulkuneu-
voja.

Raamatun kielelle on ominaista runsas kuvakielen käyttö: esikuvat,
sananparret ja vertaukset. Sama kuvien rikkaus tulvii ennustuksissa-
kin. Periaatteeseen kuuluu kertoa vain oleellinen. Tämä koskee myös
ennustuksia.

”Silloin Herra sanoi hänelle: ́ Sinun tulee tietää, että jälkeläisesi jou-
tuvat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä
tulee siellä orjia, ja heitä sorretaan neljäsataa vuotta. – – Sinun jälke-
läisistäsi palaa tänne vasta neljäs sukupolvi´.” (1 Moos. 15:13, 16)

Kuinka 430 vuoden aikana (2 Moos. 12:40) oli vain neljä sukupol-
vea? Raamattu ei kerro Joosefin kuoleman ja Mooseksen syntymän
välisestä ajasta muuta kuin sen, että kansa joutui orjuuteen. Koska tuo-
na aikana ei ollut Israelin kansan historiassa eikä Jumalan pelastus-
suunnitelmassa mitään oleellisesti merkittävää tapahtumaa, ei myös-
kään mainita sinä aikana eläneiden isien nimiä. Neljä mainitsemisen
arvoista sukupolvea olivat Joosef, hänen poikansa Manasse ja Efraim
sekä Mooseksen vanhemmat Amram ja Jokbed sekä Mooses. Tällaisia
aikahyppäyksiä on muulloinkin Raamatun sukuluetteloissa.

”Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua” (Room. 11:29).
KR 1938 sanoo: ”Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.”

Kyseiseen Raamatun jakeeseen vedoten väitetään Jumalan toteutta-
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vansa lopullisesti suunnitelmansa luonnollisen Israelin kohdalla. Siitä,
miten Jumala täyttää suunnitelmansa, näemme Israelin ensimmäisten
kuninkaiden valinnassa. Saul valittiin aluksi. Ottamatta huomioon Ju-
malan ilmoituksen kokonaisuutta seuraavat Raamatun jakeet voisivat
näyttää jopa keskenään ristiriitaisilta.

”Ja hän, joka on Israelin kunnia, ei valhettele eikä kadu, sillä hän ei
ole ihminen, että katuisi” (1 Sam. 15:29).

”Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt
pois minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni” (1 Sam. 15:11).

Jumalan katumus koski vain Saulin valintaa henkilönä ei suunnitel-
maa Israelin kuninkuudesta. Syy Saulin hylkäämiseen oli luopumus.
Jumala täytti kuitenkin suunnitelmansa Israelin kuninkuudesta – mutta
– joutui valitsemaan sen toteuttajaksi toisen miehen. Daavidin ikuinen
kuninkuus ei kuitenkaan ollut maanpäällinen vaan sai Kristuksessa ian-
kaikkisen ulottuvuuden. Näin selittyy Room. 11:29 maininta kutsumuk-
sesta ja armolahjoista, joita Jumala ei kadu. Uskottomat henkilöt voi-
vat vaihtua uskollisiin, mutta Jumalan suunnitelma viedään pää-
tökseen. Ennustusten loppupäätös täyttyy usein vasta ikuisuudessa.
Näin Daavidin kuninkuudenkin suhteen.

Sekä Saulin että Daavidin valinnan ikuisuudelle oli ehtona kuuliai-
suus. Samuel sanoi Saulille: ”Jos olisit noudattanut Herran, Jumalasi,
sinulle antamaa käskyä, hän olisi nyt vahvistanut kuninkuutesi Isra-
elissa ikuisiksi ajoiksi (1 Sam. 13:13). Daavidin kuninkuuden ikuisuus
oli riippuvainen sekä Daavidin että Jeesuksen uskollisuudesta.

Israelin valinta sai uuden ulottuvuuden ja toteutuksen Uuden liiton
seurakunnassa. Suunnitelman kolmas ulottuvuus on iäisyydessä, jossa
Kristus hallitsee. Kanssahallitsijana on koko tosi Israel huolimatta sii-
tä, onko sen jäsenten biologinen alkuperä juutalaisuudessa tai paka-
nuudessa. Luonnollista Israelia ei hylätty siinä mielessä, että se olisi
jätetty tämän mahdollisuuden ulkopuolelle.

GEORGE ELDON LADD (synt. 1909) on maailmankuulu Uuden tes-
tamentin tutkija, joka on toiminut  aikoinaan Fullerin teologisen semi-
naarin professorina Kaliforniassa. Hän luopui dispensationalistisesta
opista ja omaksui historiallisen näkemyksen. Tämä tarkoittaa sitä, että
Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan ennustukset täyttyvät Uuden liiton
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seurakunnan vaiheissa. Ladd on ollut Amerikassa historiallisen tulkin-
nan voimakkain äänitorvi. Ladd on kirjoittanut lukuisia Raamatun se-
litysteoksia. Suomeksi niistä on julkaistu vain “Tulevaisuus on Juma-
lan”.

EDGAR PARKYNS  (synt. noin 1910) on  Englannin parhaita Ilmes-
tyskirjan tuntijoita, ja hän pitäytyy empimättä profetioiden historialli-
seen tulkintaan. Hän sovittaa niitä Uuden liiton seurakunnan vaihei-
siin. Tunnustukseltaan hän on lähinnä sitoutumaton helluntailainen. –
Parkynsin erinomaisiin oivalluksiin on viittauksia vähän jäljempänä.

George Ladd opastaa lukijoitaan seuraavasti:
“Jes. 53 ei ole omassa yhteydessään ennustus Messiaasta, vaan vas-

ta kun se tulkitaan Kristuksen elämän valossa. Tämä luo selvästi sään-
nön, että  ‘kirjaimellinen tulkinta’ ei toimi. Jes. 53 ei ole profetia Mes-
siaasta, vaan nimettömästä Herran palvelijasta. Vanhan testamentin
profetioita tulee tulkita Uuden testamentin valossa löytääkseen niiden
syvimmän merkityksen.” (Clouse: The Meaning of the Millenium, 22,
23)

Ladd selittää myös, että kun Jesaja puhuu Herran palvelijasta Uu-
den testamentin valossa, kysymyksessä on usein Messias. Jes. 49:2,
3:ssa Herran palvelija on Israel. Jesajalle Herran palvelija on usein Is-
rael ja samalla Israelin lunastaja. Uuden testamentin lukijalle Jes.
52:13:ssa oleva Herran palvelija on sen sijaan Jeesus Kristus.

Jeesuksen päivinä juutalaiset saattoivat käsittää Jumalan valtakun-
nan tulemisen vain juutalaisen tradition perustalta. Koska he odottivat
näkyvää Jumalan valtakuntaa ja Messiasta, joka musertaa vastustajan-
sa rautaisella valtikalla (Ps. 2:9), he eivät tunnistaneet ristillä riippuvaa
Jeesusta Messiaaksi. Tämän vuoksi edes opetuslapset eivät voineet
ymmärtää, että Jeesus tulisi tapetuksi.

Israel oli Assyrian sortama ja sai sitten sanoman vapautuksesta.
“Katso, vuorilta lähestyvät ilosanoman tuojan askelet! Hän kuulut-

taa: rauha on tullut. Vietä riemujuhliasi, Juuda, täytä kaikki lupaukse-
si. Ei koskaan enää käy sinun kimppuusi onnettomuuden tuoja. Hänet
on lyöty ja tuhottu.” (Naah. 2:1)

Sama ilouutinen on Jes. 52:7:ssa. – Paavali soveltaa tätä Juudan ja
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Jerusalemin sorrosta vapautumista koskevaa ennustusta maailman evan-
kelioimiseen sanoen: “Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähe-
tetty? Onhan kirjoitettu: ´Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan aske-
let!´” (Room. 10:15)

”Minä etsin heidän joukostaan miestä, joka vahvistaisi muurin, sei-
soisi lujana sen aukossa ja torjuisi maata uhkaavan tuhon, mutta sitä
miestä en löytänyt” (Hes. 22:30).

Edellinen jae oli sanoma profeetan omalle aikakaudelle, mutta se
on samalla viesti meidän aikamme seurakunnalle. Muurin korjaami-
nen eli vahvistaminen täyttyy seurakunnan hoitamisessa ja muurinau-
kossa seisominen on taistelua totuuden puolesta.

Raamattu selittää itse itsensä. Meidän on seurattava tätä Uuden tes-
tamentin kirjoittajien linjaa tulkitessamme Vanhan testamentin profe-
tioita. Aina ensimmäiseksi on tutkittava, onko ennustuksessa viesti
Uuden liiton seurakunnalle.

Monet selittävät Hes. 37:n profetian kuolleista luista täyttyvän luon-
nollisen Israelin kohdalla siten, että kansa kootaan ensin Luvattuun
maahan ja syntyy valtio. Tämä poliittinen valtio muuttuu sitten Juma-
lan Hengen puhalluksesta hengelliseksi Israeliksi, joka loppuunsaattaa
maailman evankelioiminen. Tällainen tulkinta on ristiriidassa Vanhan
testamentin johdonmukaisen tulkinnan kanssa. Jos ennustukselle salli-
taan Uuden testamentin valo, niin se toteutuu siten, että Israelin kuol-
leista luista nousee Uuden liiton seurakunta. Seurakunnan juuret ovat
aina Vanhan testamentin raunioissa, luissa ja öljypuussa.

Kun Vanhan testamentin ennustuksia luetaan, on muistettava, että
Uusi testamentti on olemassa! Israelin kohdalla monet lukijat valitet-
tavasti unohtavat tämän kultaisen säännön.

Nyky-Israelin paluu saadaan näyttämään hyvinkin raamatulliselta,
jos ohitetaan seuraavat kaksi Raamatun tutkinnan kultaista sääntöä.

– Vanhaa testamenttia luetaan vain omana kirjanaan, kuten juuta-
laiset tekevät, ja jätetään kokonaan huomiotta se, että Uusi liitto
on Vanhan testamentin ennustusten ja esikuvien täyttymys.

– Vanhaa testamenttia sovelletaan nykyisiin tapahtumiin siten, et-
tei lainkaan oteta huomioon sitä, että Jumalan liitto Israelin kanssa
oli ehdollinen kaikkien profeettojen ennustuksissa.
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uomalaisessa kieliumpiossa olevat uskovat ovat yleensä juuttu-
neet hyvin ahtaaseen ajatukseen tuhatvuotisesta valtakunnasta,
jossa Messias hallitsee. Profeetat puhuvat rauhan valtakunnasta,

jossa miekat taotaan auran teriksi (Jes. 2:4) ja jossa susi kulkee yhdes-
sä karitsan kanssa ja imeväinen leikkiin kyyn kolon äärellä (Jes. 11:8).

Miksi tuollaisiin jakeisiin etsittäisiin täyttymystä yksinomaan tu-
hatvuotisesta valtakunnasta, josta koko Raamattu mainitsee vain kah-
dessa jakeessa (Ilm. 20:4, 5). Messiaanisten ennustusten täyttymis-
tä tulee soveltaa koko Uuteen testamenttiin. Jos Uusi testamentti  ei
ole profetioiden täyttymys, niin olemme tulkinnoissamme lähes tyh-
jän päällä!

Vilkaistaanpa imeväisen ja kyyn yhdessäolosta kertovaa tekstiyh-
teyttä. Se kertoo Iisain kannosta puhkeavasta versosta, jonka ylle las-
keutuu Herran Henki (Jes. 11:1, 2). Jeesus täyttyi Pyhällä Hengellä
Jordanilla ja aloitti palvelustehtävänsä. Sieltä alkoi Jes. 11:n täytty-
mys. Jakeessa 12 kootaan hajotettuja neljältä maailman kulmalta.
Tämän lopullinen täyttymys on Matteuksen evankeliumissa liitettynä
Jeesuksen toiseen tulemiseen.

“Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuun-
nalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka ovat vali-
tut” (Matt. 24:31).

Nykyisin koetetaan soveltaa Israelin valtion syntyä ja jälleenraken-
tamista Raamatun ennustuksiin.

“He rakentavat jälleen ammoin raunioituneet asumukset, isiensä
autioituneet tilat he ottavat käyttöön, pystyttävät hävitetyt kaupungit
uudelleen ja ottavat viljelykseen kauan autioina olleen maat” (Jes. 61:4).

Jakeen tekstiyhteys kertoo seuraavaa:
“Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on

lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan
ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kah-
lituille kahleiden kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta.” (Jes.
61:1, 2)
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Ennustus sai täyttymyksensä seuraavasti:
   “Jeesus tuli Nasaretiin – – ja hänelle annettiin profeetta Jesajan

kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: – Her-
ran henki on ylläni, sillä hän on voidellut minut. – – ja julistamaan
Herran riemuvuotta. – – Hän alkoi puhua ja sanoi:  Tänään teidän
kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen.´” (Luuk. 4:16-21)

 Kristittyjen sovellutuksissa Jes. 35 on usein liitetty tuhannen vuo-
den messiaaniseen kauteen, jona Israelin maa kukoistaa.

“Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro riemuitsee, se puhkeaa
kukkaan! Kuin lilja kukkikoon maa, se riemuitkoon, huutakoon ää-
neen! Sen osaksi tulee Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin iha-
nuus. – – Ja sinne syntyy tie, valtatie, sitä kutsutaan Pyhäksi tieksi.
Epäpyhä ei saa sille astua: – – Herran vapaaksi ostamat palaavat ja
saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista iloa.”
(Jes. 35:1, 2, 8, 10)

Kun Johannes Kastaja joutui vankilassa epäilyksiin siitä, oliko Jee-
sus ennustettu Messias, niin Jeesus todisti olevansa edellisen Jesajan
profetian täyttymys.

“Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät” (Matt. 11:5).
Valtatie tarkoittaa luonnollisesti tietä taivaaseen. Jakeessa 10 oleva

paluu Siioniin on synnistä vapautettujen paluu Jumalan luo, ja paluun
lopullinen täyttymys on ikuinen ilo Jumalan luona.

Koska maan jälleenrakentaminen on samassa Jesajan ennustukses-
sa, sille täytyy etsiä hengellistä täyttymistä Jeesuksen ja apostolien
palvelutehtävästä. Apostolit antoivatkin rakentamisesta kertoville
ennustuksille hengellisen täyttymisen, kun Barnabas, Paavali ja Si-
mon kertoivat pakanoiden kääntymyksestä.

“Kun he olivat lopettaneet, alkoi Jaakob puhua. – – Tämä käy yk-
siin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissaan sanoneet: – Sen
jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan,
Raunioista minä sen taas rakennan, minä pystytän sen uudelleen.” (Apt.
15.13–16)

Jaakob lainasi Aamoksen ennustusta (Aam. 9:11). Aamoksen en-
nustus jatkuu seuraavassa jakeessa:

   “Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännöksen ja kaikki ne
kansat, jotka on julistettu minun omikseni.”
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Koska rakentamisella on hengellinen täyttymys, Israelin hallinnalla
täytyy olla samaten. Mitä ovat Herran omiksi julistetut kansat, joita
Israel hallitsee?

“Minä olen sanova kansakseni sitä, joka ei kansaani ollut” (Room.
9:25).

Paavali kirjoitti Jumalan kansasta enemmän kuin kukaan muu Uu-
dessa testamentissa. Tuo Jumalan oma kansa on pakanoita. Tämä näky
innoitti pakanain apostolia hänen ainutlaatuisessa työssään monien
kansojen keskuudessa. Ennustus siitä, että Israel hallitsee pakanakan-
soja, täyttyykin siis siten, että pakanat kuulevat evankeliumin ja kään-
tyvät Jeesuksen seuraajiksi.

Aam. 9:n ennustus jatkuu kirjan loppuun asti Israelin jälleenraken-
tamisena ja israelilaisten lopullisena asumisena maassaan.

“Minä istutan heidät maahansa, eikä heitä enää revitä  irti maasta,
jonka minä olen heille antanut” (Aam. 9:15).

Ennustukset maan jälleenrakentamisesta saivat täyttymyksensä seu-
rakunnassa. ”– – olette Jumalan rakennus” (1 Kor. 3:9).

Jesajan ennustuksilla on hyvin selvät täyttymisensä Uuden liiton seu-
rakunnan elämässä. Otamme esimerkin autioituneen viljelysmaan muut-
tumisesta hedelmätarhaksi.

”Riisukaa vaatteenne, vyöttäkää säkkivaate uumillenne, lyökää su-
rusta rintoihinne ihanien peltojen tähden, hedelmällisten viiniköynnös-
ten tähden, kansani viljelysmaiden tähden – orjantappuraa ja ohdaket-
ta ne silloin kasvavat – –. Näin on oleva, kunnes meihin tulee kor-
keudesta henki. Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi – – ja van-
hurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä. Ja vanhurskau-
den hedelmänä on oleva rauha. – – Minun kansani saa asua rauhan
niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposijoilla.” (Jes.
32:11–18)

Profetiassa on nähtävissä helluntain Hengen vuodatus – ”tuli yhtäk-
kiä humaus taivaasta” (Apt. 2:2).

Korkeudesta tullut Henki ei pannut luonnollisia hedelmätarhoja
kukoistamaan vaan Jumalan viljelysmaan – seurakunnan. ”– – te olette
Jumalan viljelysmaa” (1 Kor. 3:9). Tuo viljelysmaa alkoi tuottaa Hen-
gen hedelmä -nimistä satoa. Yksi hedelmistä oli Jesajan ennustama
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vanhurskauden hedelmä – rauha. Tuo hedelmä on lahjavanhurskau-
den tuote.

”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha – –” (Gal. 5:22).
Profeettojen ennustuksissa autiomaa ja hietikko muuttuvat kukki-

vaksi puutarhaksi ja tuottavat hedelmää. Ennustukset saavat täytty-
myksensä hengellisenä kasvuna seurakunnassa eikä vasta tuhat-
vuotisessa valtakunnassa luonnon elpymisenä.

”Tulevina aikoina Jaakob juurtuu, Israel kukkii ja kukoistaa, ja he-
delmiin peittyvät maan kasvot” (Jes. 27:6; KR 1938: ”… ja täyttää
maanpiirin hedelmällänsä).

”Vihmokoon taivas, virratkoon oikeus ylhäältä pilvistä, avautukoon
maa ja kasvakoon pelastuksen hedelmää ja versokoon vanhurska-
us” (Jes. 45:8).

Jesajan ennustukset tulee tulkita Kristuksen täytetyn työn valossa.
Jeesus kertoi juutalaisille, miten Jumalan valtakunnan hedelmä tu-

lee kasvamaan: ”Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan
kansalle, joka tekee sen hedelmää” (Matt. 21:43).

Apostolit eivät tulkinneet Vanhan liiton profeettojen ennustuksia kir-
jaimellisesti, vaan näkivät niiden täyttyneen heidän omassa toiminnas-
saan hengellisesti.

Uudessa testamentissa ei ole ainoatakaan tapausta, että Vanhan
liiton ennustuksia rakentamisesta olisi tulkittu kirjaimellisesti, vaik-
ka niitä on lainattu useita kertoja.

“Siionin tähden minun on puhuttava – –, ennen kuin oikeus nousee
sieltä kuin aurinko ja pelastus kuin leimuava soihtu, ennen kuin kansat
näkevät sinun vanhurskautesi ja kuninkaat sinun kirkkautesi. Sinä saat
uuden nimen, jonka Herra itse lausuu julki – –. Sinun muureillesi, Je-
rusalem, minä olen asettanut vartijoita. – – Älkää suoko lepoa hänelle,
ennen kuin hän rakentaa ennalleen Jerusalemin ja tekee siitä ylistyk-
sen aiheen koko maailmalle! – – Lähtekää, menkää ulos porteista, val-
mistakaa tie kansalle, valmistakaa, tasoittakaa valtatie, raivatkaa pois
kivet …” (Jes. 62:1, 2, 6, 7, 10)

“Ääni huutaa: - Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli
aron valtatie meidän Jumalallemme. Täyttyköön notkot, alentukoot
huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot! (Jes. 40:3, 4)
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Markuksen evankeliumi alkaa Johannes Kastajan toiminnalla. Sil-
loin Jesajan profetiat tien rakentamisesta saivat hengellisen täyttymyk-
sen.

”Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan: – Minä lähetän sanansaattajan
sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Ääni huutaa autiomaassa: ´Rai-
vatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!´ Ja näin tapahtui. Johan-
nes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kas-
te, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi.” (Mark. 1:2–4)

Israelilaiset eivät tänä päivänä tunnista Messiastaan, vaikka tutki-
vat Häntä koskevia ennustuksia. Jeesus sanoi aikansa juutalaisille:

”Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne  ikui-
sen elämän – ja nehän juuri todistavat minusta”(Joh. 5:39).

Hyvin ihmeteltävää on myös se, että monet kristityt eivät tun-
nista Messiasta koskevien ennustusten täyttyneen ja myös parhail-
laan täyttyvän Uuden liiton seurakunnassa, jossa he itse elävät.
Nuo ymmärtämättömät puskevat Mestariamme koskevat ennustukset
joihinkin epämääräisiin aikoihin ja tapahtumiin, joista Raamattu ei
kerro.
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sko maan päällä olevaan tuhatvuotiseen valtakuntaan on van-
hempi kuin kristillinen seurakunta. Opin syntyä on koetettu se-
littää myöhäisjuutalaisen tradition valossa. Sen mukaan  koko

maailmanhistorian kattaa viikko, joka jakaantuu kuuteen tuhannen vuo-
den “arkipäivään” ja tuhat vuotta kestävään sapattiin, jolloin paratiisi
palautuu maan päälle.  (Nikolainen: Johanneksen Ilmestys, 255)

Vanhassa testamentissa ei mainita sanaakaan tuhatvuotisesta valta-
kunnasta. Juutalaiset odottivat aikoinaan maanpäällistä  messiaanista
valtakuntaa ja sovelsivat siihen tiettyjä ennustuksia. Kristityt sovelta-
vat samoja ennustuksia tuhatvuotiseen valtakuntaan, tosin hajaantuen
eri tulkintalinjoille. Tulkinnan lähtökohta on se, annetaanko joillekin

�
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Vanhan testamentin profetioille kirjaimellinen merkitys vai onko nii-
den merkitys symbolinen, ja onko ne tulkittava Uuden testamentin va-
lossa.

Voimakkaita väitteitä tuhatvuotisen valtakunnan kirjaimellista toteu-
tumista vastaan on siksi, koska maininnat on vain yhdessä Raamatun
luvussa.

Jotkut teologit vastustavat ajatusta tuhatvuotiskaudesta siitä syys-
tä, että sen toteuttaminen olisi käsittämättömän vaikeaa: Kristus hallit-
see pyhineen, joilla on kuolematon ruumis. Seassa on kuolevaisia ih-
misiä. Tällaiset seikat eivät estä Kaikkiviisasta toteuttamasta tuhat-
vuotista valtakuntaa. Todellinen vaikeus on se, ymmärrämmekö etu-
käteen tuhatvuotisen valtakunnan luonteen. Lähes kaikki kirkkoisät
uskoivat tuhatvuotiseen valtakuntaan. He omaksuivat opin satoja vuo-
sia aikaisemmin syntyneistä juutalaisista opetuksista. Kirkkohistori-
oitsija Eusobios ja Vulgatan kääntäjä Hieronymus sen sijaan hylkäsi-
vät maanpäällisen tuhatvuotisen valtakunnan. Samoin teki harhaoppi-
nen Origenes. Kirkkoisien selitykset tuhatvuotisesta valtakunnasta oli-
vat usein mielikuvituksellisia.

Rabbiinien tulkinta kiliamismista (= oppi tuhatvuotisesta valtakunnas-
ta) loi pohjan juutalaiskansalliselle valtakunta-aatteelle ja väärälle
Messias-toivolle. Tuon valtakunnan uskottiin musertavan Rooman ikeen
ja synnyttävän tuhatvuotisen rauhan valtakunnan. Rabbiinien luoma
oppi esti osaltaan heitä näkemästä Jeesusta Messiaana. Rabbiinien ope-
tus sumensi myös ensimmäisten opetuslasten käsitystä Jumalan valta-
kunnasta, ja Jeesus joutui usein oikaisemaan heidän valtakunta-käsi-
tystään ja selittämään, ettei Jumalan valtakunta ole maanpäällinen nä-
kyvä valtakunta, vaan taivaallinen ja hengellinen (Luuk. 7:20, 21). Näin
Jeesus todisti kuninkuudestaan Pilatuksenkin edessä (Joh. 18:36).

Nykyiset kriitikot sanovat, että tuhatvuotiseen valtakuntaan uskovat
perustavat oppinsa lähes yksinomaan Vanhaan testamenttiin ja jättävät
ottamatta huomioon, että selityksissä olisi huomattava ennen kaikkea
se, kuinka Uusi testamentti niitä tulkitsee.

Israelin tulevaisuudesta puhuttaessa käsitellään usein hyvin keskei-
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senä asiana  “tuhatvuotista valtakuntaa”.  Käytettyä sanontaa ei ole
Raamatussa. Uusi testamentti mainitsee tuhannen vuoden kaudesta  vain
yhdessä ainoassa Raamatun luvussa (Ilm. 20). George Ladd tosin huo-
mauttaa, että 1 Kor. 15:23, 24 saattaa sisältää Kristuksen tilapäisen
hallinnon maan päällä. (Ladd: Revelation of John, 267) Muilta osin
oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta täytyy perustaa Vanhaan testament-
tiin, ja meidän on syytä muistaa, että tulkitsemme Vanhan testamentin
profetioita liian usein ilman Uuden testamentin valoa.

Esimerkkinä tulkinnan ristiriitaisuudesta otamme Jesajan ennustuk-
sen, jonka mukaan “susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella – –”
(Jes. 65:25). Saman luvun jae 17 lupaa: “Sillä katso, minä luon uudet
taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatuk-
seen astu.” Ilm. 21:1 lainaa ko. jaetta. Jae ei sovi mitenkään tuhat-
vuotiseen valtakuntaan. Onko myös jakeelle 25 sudesta ja lampaasta
annettava symbolinen merkitys ja pantava se merkitsemään iankaik-
kista elämää taivaassa?

Voi olla niin, että taivaassa oloa on kuvattu kertoen täydellisestä
ihanteesta maan päällä. Kun näin  kirjoitettiin näin ihmisten termeillä,
lukijat käsittivät viestin parhaiten. Jos taivaassa oloa kuvattaisiin tai-
vaallisin termein, rajallinen käsityskykymme sitä tuskin tajuaisi.

On totuttu virheelliseen ajatukseen, että juutalaiset hallitsevat Jeru-
salemissa tuhatvuotisen valtakunnan ajan. Hallitsijoina eivät suinkaan
ole juutalaiset, vaan ensimmäisessä ylösnousemuksessa herätetyt py-
hät –  Kristuksen seurakunta (Ilm. 20:5, 6). Tuohon joukkoon tosin
kuuluu pieni määrä Jeesukseen uskovia juutalaisia.  Enemmistö on jää-
nyt pois paatumuksen tähden. Myös 1 Kor. 6:2 viittaa seurakunnan
hallintaan.

Hallituspaikasta Uusi testamentti ei mainitse. Se on pääteltävä seu-
raavasti: “Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihol-
listesi keskellä” (Ps. 110:2).

Koska Jumala asui Siionissa, Hän hallitsi sieltä valitsemiensa ku-
ninkaitten välityksellä. Jerusalem on siis Jumalan hallituspaikan sym-
boli.

Apostolit saivat vallan yli sairauksien ja pahojen henkien. Opetus-
lapsista tuli myös synnin voittajia.  Seurakunnan hallintaoikeus jatkuu
tuhatvuotisessa valtakunnassa. Seurakunnan aikakautena hallinta on
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ollut sangen rajoitettua niin laajuuden, voiman kuin tuloksienkin osal-
ta. Tuhatvuotisen valtakunnan aikana  hallinta kukoistaa. Sairauskin
on niin lyöty, että nuorin kuolee vasta satavuotiaana (Jes. 65:20) ja
rammat hyppivät kuin peurat (Jes. 35:5, 6), mikäli Jesaja viittaa ko.
ennustuksissa tuhatvuotiseen valtakuntaan.

Jumalan lasten hallintaoikeus jatkuu halki iäisyyden. Uusi testamentti
ei kuitenkaan viittaa siihen, että vallankäyttöoikeus rajoittuisi mihin-
kään paikkaan. Kun hallitsemme Kristuksen kanssa Uudessa Jerusale-
missa, siellä ei ole eläviä olentoja meille alamaisina. Hallinta tarkoit-
taa sitä, että olemme ikuisesti synnin, kuoleman ja kaiken pahan
vallan voittajia eivätkä ne voi koskaan meitä vahingoittaa.

Ilmestyskirja ei mainitse sanaakaan siitä, missä Kristus hallitsee
tuhannen vuotta. Hallituspaikan määrittely on yksin Vanhan testamen-
tin varassa, ja Vanha testamentti ei mainitse tuhatvuotista valtakuntaa
lainkaan.

George Ladd on sitä mieltä, että Jeesuksella on tuhatvuotisessa val-
takunnassa  hallintopaikka ja se on ilmeisesti Jerusalem.

“Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana” (Miika 4:1).
Puheena oleva asia on sekä historiallinen tosiasia että vanhatesta-

mentillinen symboli. Herra asui Siionissa ja hallitsi sieltä. Sieltä lähti
Jumalan Sana maailman ääriin jo apostolien päivinä. Jerusalem lain
lähtöpaikkana oli vain välietappi. Lain todellinen lähtöpaikka oli Ju-
mala.

Joku Israelissa oleva lähetyssaarnaaja sovelsi yllä olevaa ennustus-
ta tuhatvuotisen valtakuntaan, jolloin hänen käsityksensä mukaan evan-
keliumin levittäminen on siirtynyt seurakunnalta juutalaisille. Häneltä
oli kadonnut ihmistekoisen dogmin taakse evankelioimisen suurin ja
tärkein kampanja: Pyhä Henki vuoti ensimmäisenä helluntaina. Syntyi
alkuseurakunta, joka lähti viemään nopeasti evankeliumia maailman
ääriin. Tällöin toteutui ennustus Siionista ja Jerusalemista lähte-
västä Herran Sanasta.

”– – sillä minusta lähtee laki, ja minä panen oikeuteni valkeudeksi
kansoille” (Jes. 51:4).

Uuden testamentin järjestelmän mukaan Jerusalemin välietapilla ei
enää ole mitään merkitystä. Symboli on menettänyt merkityksensä.

“Heitäkin (pakanoita) minä teen leeviläisiksi papeiksi” (Jes. 66:21).
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Edellä oleva ennustus on toteutunut jo parintuhannen vuoden ajan
seurakunnan vaiheissa.

“Mutta te olette ‘valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä
kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa’.” (1 Piet. 2:9)

 Jerusalemin jälleenrakentaminen saa seuraavassa uustestamentilli-
sen merkityksen: “Ja muukalaiset rakentavat sinun muurisi, ja heidän
kuninkaansa palvelevat sinua” (Jes. 60:10).

”– – sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi” (jae
18).

Jo edellä totesimme, että Daavidin sortunutta majaa (Aam. 9:11) on
pystytetty evankelioimalla apostolien päivistä lähtien (Apt. 15:14–17).

“Ja muukalaiset rakentavat sinun (Jerusalemin) muurisi” saa samaa
periaatetta noudattaen sen tulkinnan, että Uuden testamentin seurakunta
evankelioi maailmaa. ”– – heidän kuninkaansa palvelevat sinua” tar-
koittanee sitä, että lopun aikoina pakanat evankelioivat myös juutalai-
sia.

”Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylim-
pänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat
sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: – Tulkaa, nouskaamme
Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön! Hän opas-
taa meitä tiellään, ja me, me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä
Siionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe.” (Jes.
2:2, 3)

Edellisen ennustuksen täyttymys alkoi helluntaipäivänä. Vain Jeru-
salem on ollut paikka, josta Jumalan Sana on kaikunut kaikille kan-
soille. Ennustus kirjoitettiin niin, että Vanhan liiton alaiset ihmiset saat-
toivat sen ymmärtää. Jerusalemin osuus saa korostuksen siksi, koska
kaupunki oli ainoa totisen Jumalan palvelupaikka. Kaikkialta
muualta lähti liikkeelle epäjumalanpalvelus.

Eräs uskonveljeni sanoi, että totta kai Vanhan testamentin ennus-
tukset täyttyvät Israelin maassa, koska Raamattu mainitsee nimeltä siellä
olevia paikkoja, kuten Siion ja Jerusalem. Paavali, entinen Jerusale-
min ”yliopiston” oppilas määritteli noiden paikkojen sijainnin seuraa-
vasti: ”Hagar tarkoittaa Arabiassa olevaa Siinainvuorta, ja sitä vastaa
nykyinen Jerusalem, joka lapsineen elää orjuudessa. Mutta taivaalli-
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nen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme.” (Gal. 4:25, 26)
“Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa

saa, ennenkuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus
kuin palava tulisoihtu.  Ja kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki
kuninkaat sinun kunniasi; ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Her-
ran suu säätää.” (Jes. 62:1, 2)

Jae 4 selittää Siionille ja Jerusalemille annettua uutta nimeä seuraa-
vasti:  “Ei sinua enää sanota ‘hyljätyksi’ eikä sinun maatasi enää sano-
ta ‘autioksi’; vaan sinua kutsutaan ‘minun rakkaakseni’ ja sinun maa-
tasi ‘aviovaimoksi’, sillä Herra rakastaa sinua, ja sinun maasi otetaan
avioksi.”

Edellinen raamatunjae viittaa siihen, että Siionin uusi nimi (rakkaa-
ni –  aviovaimo) tarkoittaa Kristuksen morsianta, seurakuntaa. Tämä
puolestaan johtaa siihen, että ennustukset Siionin ja Jerusalemin
kukoistuksesta tarkoittavat Uuden liiton seurakunnan kukoistus-
ta.

Palava tulisoihtu (Jes. 62:1) viitannee helluntain Hengen vuodatuk-
seen.

Jes. 62:11 sanoo: “Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti:
Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun pelastuksesi tulee.” Evankeliumit
lainaavat tätä jaetta sanoen: “Sanokaa tytär Siionille: ‘Katso, sinun
kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen
aasin varsalla’.” (Matt. 21:5)

Messias-kuningas ei tullut kuitenkaan rakentamaan odotettua Siio-
nin ulkonaista mahtavuutta, vaan luomaan hengellistä valtakuntaa. Jes.
62:n ennustusten on näin ollen katsottava täyttyvän tyhjentävästi seu-
rakunnan elämässä.

Tuhatvuotista valtakuntaa tutkittaessa ei tule vain katsella yksityisiä
Raamatun jakeita, vaan ennen kaikkea tapaa, jolla Uusi testamentti
käsittelee Vanhan testamentin profetioita. George Ladd opastaa luki-
jaansa seuraavasti:

Monet niistä profetioista, jotka näyttivät kuuluvan messiaaniseen
valtakuntaan, alkuseurakunta sovelsi seurakuntaan.

Kun Johannes vankilassa ollessaan epäili, oliko Jeesus luvattu Mes-
sias, Jeesus vetosi tekemiinsä parantumisihmeisiin sanoen: “Sokeat
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saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot
kuulevat…” (Matt. 11:5). Saadakseen Johanneksen vakuuttuneeksi
Jeesus näyttää lainanneen Jesajan ennustusta.  “Silloin avautuvat soke-
ain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niinkuin
peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa.” (Jes. 35:5, 6) Vaikka Jeesus
sovelsi tätä ennustusta omaan toimintaansa, se on meidän aikanamme
suosituimpia raamatunpaikkoja, kun puhutaan tuhatvuotisesta valta-
kunnasta.

Voihan olla niinkin, että ennustukset ovat täyttyneet Jeesuksessa
Hänen ollessaan maan päällä ja todistavat Jeesuksen messiaanista teh-
tävästä. Tuhatvuotiskauden aikana ennustukset paranemisesta täytty-
vät  ennennäkemättömässä laajuudessa.

“Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja
korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sel-
laiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä” (Aam. 9:11).

Jos edellinen ennustus luetaan vain Vanhasta testamentista, voi täy-
sin odottaa, että juutalaiset palaavat isiensä maahan ja jälleenrakenta-
vat sen. Apostolit antoivat kuitenkin profetialle hengellisen merkityk-
sen. Jaakob lainasi Aamoksen ennustusta ja sovelsi sitä juuri uskoon
tulleisiin pakanakristittyihin (Apt. 15:13–18). Se siis täyttyy pakanoi-
den pelastumisena. Luemme samaa Aamoksen kirjan lukua eteenpäin:

“Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat
jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja
juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä.
Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maas-
tansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.”
(Aam. 9:14, 15)

Tätä ennustusta sovelletaan yleisesti nyky-Israelin paluuseen isien-
sä  maahan.  Herää kysymys, tulisiko näillekin jakeille antaa hengelli-
nen merkitys seurakuntaelämässä, niin kuin Jaakob antoi jakeen 11
rakennustöille.

“Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-
isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit” (Jes. 61:4). Tä-
män Raamatun luvun alkuosaa Jeesus sovelsi omaan palvelutehtäväänsä
sanoen: “Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut
julistamaan evankeliumia köyhille” (Luuk. 4:18). Jeesuksen sovellu-
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tus viittaa siihen, että  Israelin hengellisille raunioille rakennetaan
Uuden liiton seurakunta, jota tuonelan portit eivät voita.

Profeetat kuvasivat kristillistä seurakuntaa juutalaisten ym-
märtämillä Vanhan testamentin termeillä. Tästä tietämättöminä
olemme herkkiä soveltamaan liian monia ennustuksia tuhatvuotiseen
valtakuntaan.  Monet profeettojen kuvaukset toteutuivat tyhjentävästi
jo kristillisen  seurakunnan historiassa eivätkä toistu enää tuhatvuoti-
sessa valtakunnassa.

On kovin suosittu ajatus, että tuhatvuotisessa valtakunnassa Kristus
hallitsee juutalaisten kanssa, ja tuona aikana juutalaiset vievät loppuun
maailman evankelioimisen, jota Uuden liiton seurakunta ei ole kyen-
nyt viemään päätökseen. Tämä kaunis rakennelma ei saa tuke Kirjoi-
tuksista.

Tuhatvuotinen valtakunta ei ole olemukseltaan juutalainen. Ilm.
19:4, 6 osoittaa kiistattomasti, että Kristus hallitsee pyhiensä eli kris-
tittyjen kanssa. Hallitsijat ovat niitä, jotka ovat kuolleet marttyyreina
pitkän vainonajan eli seurakunta-ajan kuluessa. Kyseisten jakeitten
mukaan hallitsijoina ovat ne, joilla on osuus ensimmäisessä ylösnou-
semuksessa. Tähän joukkoon kuuluvat luonnollisesti myös ne juuta-
laiset, jotka ovat uskoneet Kristukseen. Tällainen hallitsijoiden valinta
on johdonmukainen Raamatun pelastussuunnitelman kanssa: juutalai-
set pelastuvat saman sovitustyön kautta kuin pakanatkin.

Herää kysymys, miksi ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä
mainitaan vain marttyyrit. Joka tapauksessa ensimmäinen ylösnouse-
mus on ko. jakeissa, koska tämä on ainoa maininta ensimmäisestä ylös-
nousemuksesta koko Ilmestyskirjassa.

Edgar Parkynsin selitys on seuraavanlainen: Marttyyrit on mainittu
hallitsijoina siksi, että marttyyreille osoitetaan erityistä arvostusta hei-
dän kärsimystensä ja kilvoittelunsa vuoksi. – Eihän Raamattu muuten-
kaan mainitse aina kaikkia yksityiskohtia. Kun esimerkiksi kerrotaan
vesikasteesta, ei joka kerta sanota, että kaste tapahtui upottamalla. Toi-
saalla milloin kastetapa on kerrottu, se oli upotus. Samalla tavoin en-
simmäinen ylösnousemus on vanhurskasten ylösnousemus ja se kos-
kee ilman muuta koko seurakuntaa.
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Darbylaisten 2) väite on, että Ilm. 19:4, 6 ei kerro lainkaan ensim-
mäisestä ylösnousemuksesta, vaan marttyyrien ”jälkijoukosta”, joka
herätetään ennen tuhatvuotista valtakuntaa. On kuitenkin huomattava,
että Ilmestyskirjassa ensimmäisestä ylösnousemuksesta mainitaan vain
yhden ainoan kerran – luvussa 19. Miksi tehdä tyhjäksi tuo ainoa
maininta ja selittää sen merkitsevän jotakin muuta!

Darbylaiset tapaavat lukea Raamatun tekstiin paljon sellaista, mitä
siihen ei ole kirjoitettu. Heidän oppinsa mukaan ensimmäinen ylös-
nousemus ja seurakunnan salainen ylöstempaus on Ilmestyskirjan kol-
mannen ja neljännen luvun välissä. Siitä ei ylösnousemusta löydä edes
suurennuslasin avulla. Seurakunnan salainen ylöstempaus on puo-
lestaan niin salainen, ettei sitä ole Raamatussa lainkaan. Raamatun
teksti kertoo vain julkisesta Jeesuksen paluusta (Luuk. 21:27; Ilm. 1:7).

Seurakunnan julkisen ylösoton ajankohdan selvitämme ylösnou-
semuksesta kertovan rinnakkaistekstin avulla.

”Itse Herra laskeutuu alas taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuulu-
essa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka
ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa
ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä
yläilmoihin Herraa vastaan. Näin me saamme olla aina Herran kans-
sa.” (1 Tess. 4:16, 17)

Koska ensimmäinen ylösnousemus on ensin ja seurakunnan ylös-
tempaus vasta (silmänräpäyksellisesti) sen jälkeen, ylöstempaus voi
olla vasta Ilm. 20:n kohdalla.

Palautamme mieliimme George Laddin selityksen, että Vanhan testa-
mentin profetiat on kirjoitettu siten, että Mooseksen lakiliiton alaiset
ihmiset ovat saattaneet ymmärtää ne saamansa lain opetuksen valossa.
Vasta Uusi testamentti antaa  profetioille uustestamentillisen merki-
tyksen, ja  meidän tulee ymmärtää ne Uuden testamentin valossa. Esi-
merkiksi Hoos. 11:1 sanoo: “Egyptistä minä kutsuin poikani.” Tässä
poika merkitsee Israelin kansaa, jonka Jumala toi Mooseksen johdolla
pois Egyptistä. Matt. 2:15 ei kuitenkaan tarkoita pojalla Israelia, vaan

2) Darbylaisuus on dispensationalistisen Ilmestyskirjan tulkitsemisen äärisuuntaus. Katso ”Pro-
fetioiden pimittäminen” s. 102 ja ”Dispensationalismi”, s. 106.



83

panee sen  merkitsemään Jeesusta.
Juutalaiset ja ensimmäiset opetuslapset odottivat Jumalan valtakun-

taa näkyvässä muodossa.  “Jeesus todisti, että Hänen persoonassaan –
ihminen ihmisten keskellä – asui Pyhän Hengen voima, ja sen aikaan-
saannos oli Jumalan voimaa ja hallintoa” (Clouse : The Meaning of the
Millenium, 94).

Kriittisyydestään huolimatta Ladd uskoo maanpäälliseen tuhatvuoti-
seen valtakuntaan, ja yksi hänen perusteluistaan on seuraava: “Ennus-
tusten päätarkoitus ei ole vastata kaikkiin tulevaisuutta koskeviin ky-
symyksiin, vaan varustaa Jumalan kansa elämään nykyisessä valossa
tulevaisuuden osalta (2 Piet. 1:19). – – Meidän ei tule antaa sen häiritä
itseämme, että Uusi testamentti ei pääosin puhu tuhatvuotisesta valta-
kunnasta. Eihän  Vanha testamentti selvästi ennusta seurakunta-aika-
kauttakaan.” (Clouse: The Meaning of the Millenium, 39)

Vähäiset seurakunta-aikakautta koskevat Vanhan testamentin viit-
taukset kyetään ymmärtämään vasta Uuden liiton valossa (2 Kor. 3:14–
16). Samoin me emme kykene vielä kunnolla ymmärtämään tuhatvuotis-
ta valtakuntaa, koska se ei ole vielä käsillä.

LOPPUPÄÄTELMÄKSI  jää, että oppi maanpäällisestä tuhatvuotisesta
valtakunnasta on raamatullinen, vaikka siitä puhutaan vain yhdessä
Uuden testamentin luvussa. Ymmärrämme valtakunnan olemusta san-
gen rajallisesti.
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uhatvuotista valtakuntaa selitettäessä on totuttu ajatukseen, että
Jerusalem on silloin maailman pääkaupunki, Kristus hallitsee
siellä ja kansat virtaavat sinne lehtimajajuhlille palvelemaan Ju-

malaa. Nämä ajatukset on omaksuttu yksinomaan Vanhan testamentin
ennustuksista.

Koetamme nyt löytää Uuden testamentin mukaisen tulkinta-avai-

(
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men muutamiin usein siteerattuihin profetioihin.
“Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana ylim-

mäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat
virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ‘Tulkaa, nous-
kaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opet-
taisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Siio-
nista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana’.” (Jes. 2:2, 3) Lue myös
Sak. 8:22 ja 14:16.

Ilmaisu “ylimmäisenä vuorista” on symbolinen ilmaisu, joka tar-
koittaa hengellisessä mielessä tärkeintä paikkaa.

Vanhan liiton aikana Jumalan asunto oli Siionissa –  Jerusalemissa.
Häntä mentiin kohtaamaan sinne ja vain siellä saatiin uhrata. Moosek-
sen lakiliiton jumalanpalvelukseen kuuluivat määrätyt uhrit määrätys-
sä paikassa – vain Jerusalemissa.

Kun Jesaja kuvasi tulevaa jumalanpalvelusta, hänen täytyi kuvata
se vallitsevissa olosuhteissa, jotta Vanhan liiton alaiset ihmiset saattoi-
vat sen ymmärtää. Jerusalemin osuus saa korostuksen siksi, koska
kaupunki oli ainoa totisen Jumalan palvelupaikka. Kaikkialta muu-
alta lähti liikkeelle epäjumalanpalvelus. Jerusalemin ulkopuolella
uhraaminen  olisi ollut Jesajan kuulijoille epäjumalanpalvelusta.
Sapatin pito täytyi liittää kuvaukseen mukaan (Jes. 56:3–7), koska se
oli merkki siitä, että pysyttiin Jumalan antamassa liitossa (2 Moos.
31:13).

Jesajan ennustuksen täyttymys alkoi helluntaipäivänä. Vain Jerusa-
lem on ollut paikka, josta Jumalan Sana on kaikunut kaikille kansoille.

“Mutta kaikki niiden pakanakansojen tähteet, jotka ovat hyökän-
neet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta ylös kumartaen rukoi-
lemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajajuhlaa”
(Sak. 4:16).

Jos lehtimajajuhlien vietto toteutuisi kirjaimellisesti, se merkitsisi
paluuta Uuden liiton jumalanpalveluksesta Vanhan liiton esikuvalli-
siin rituaaleihin. Samalla se merkitsisi palaamista Kristuksesta Moo-
seksen lain alaisuuteen. Uusi testamentti torjuu jyrkästi tällaisen aja-
tuksen. Alkuseurakunnan uskovilla tosin oli jatkuva kiusaus palata la-
kiliiton orjuuteen. Myös nykyisellä dispensationalismilla on taipumus
palata Kristuksen täytetystä työstä varjojen ja esikuvien maailmaan
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Israelia ja tuhatvuotista valtakuntaa koskevissa tulkinnoissa.
Galatalaisilla ja muilla alkuajan kristityillä oli ainainen taipumus

palata armon ja vapauden alta lain kurimukseen ja varjojen maailmaan.
Tämä on nytkin monien kristittyjen heikkous. Monet käyvät jo leh-
timajajuhlilla Jerusalemissa. Eräs seurakunnan vanhimmistoveli sanoi
harjoittelevansa tuhatvuotisen valtakunnan juhlia varten. Israelin mes-
siaaniset juutalaiset viettävät sapattia, ja monet maassa asuvat pakana-
kristityt seuraavat heidän esimerkkiään,  tosin ei pakonomaisesti, mut-
ta kuitenkin.

Jeesus alkoi selittää  Kirjoituksia Uuden liiton valossa, kun Hän
sanoi samarialaiselle naiselle:

“… Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusa-
lemissa. – – Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee
rukoilla hengessä ja totuudessa.” (Joh. 4:21)

Jo lakiliiton profeetat antoivat väläyksiä siitä, ettei oikea maantie-
teellinen paikka yksin ratkaise Jumalan läheisyyttä. Jesaja julisti: “– –
Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on sär-
jetty ja nöyrä henki….” (Jes. 57:15) Koska nyt kohdataan Jumala hen-
gessä ja totuudessa, tuhatvuotisen valtakunnan kansoilla ei ole mitään
tarvetta matkustaa  Jerusalemiin asti Jumalaa etsimään. Jos minun tuli-
si tuhatvuotisessa valtakunnassa mennä etsimään Herraa Jerusalemiin,
niin monien muiden lailla kieltäytyisin turhasta matkustelusta. Hän-
hän on jo nyt löydettävissä lähempää. –  Kun meidän päiviemme saar-
naajat kutsuvat syntisiä ”katumuspenkkiin” kohtaamaan Jumalaa, syn-
tiset joutuvat ottamaan kymmenkunta “tarpeetonta” askelta. Jumala on
yhtä lähellä kaikkialla kokoussalissa.

ROBERT  H. GUNDRY on tunnettu amerikkalainen teologi ja kirjaili-
ja. Profetioiden tulkinnassa hän on hyvin maltillinen posttribulationis-
tinen futuristi. Tämä tarkoittaa sitä, että hän on dispensationalisti, joka
uskoo Jeesuksen toisen tulemuksen olevan vihan ajan jälkeen, siis Ilm.
20:ssa. – Guntry on kirjoittanut mm. kirjan ”A Survey of the New Tes-
tament”.

Robert Gundry huomauttaa, että  miljoonien ihmisten kokoontuminen
Jerusalemiin lehtimajajuhlille olisi teknisestikin mahdotonta. Vasta
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Uudessa Jerusalemissa, uudessa ruumiissa, miljoonat ihmiset voivat
samanaikaisesti olla Jeesuksen lähellä.

Seuraava raamatunjae on yhteydessä jakeisiin, joista on vedetty joh-
topäätös, että pakanat tulevat tuhatvuotisen valtakunnan aikana lehti-
majajuhlille Jerusalemiin.

“Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja ne tulevat
näkemään minun kirkkauteni” (Jes. 66:18).

Vanhan liiton aikainen uskova saattoi käsittää Jumalan luokse ko-
koontumisen vain siten, että kokoontumispaikka oli Jerusalem.  Kaik-
ki kansat on mainittu Jeesuksen lähetyskäskyn yhteydessä (Matt. 28:11).
Jesajan ennustus viittaakin ilmeisesti siihen, että suuri valkopukuinen
joukko kootaan kaikista kansoista ja kielistä Jumalan valtaistuimen luo
(Ilm. 7:9). Tästä päädymme tulkintaan, että tuhatvuotisen valtakunnan
aikana ei ole mitään kansojen suurta hyökyaaltoa Jerusalemiin lehti-
majajuhlille eikä muihin jumalanpalveluksiin.

Lehtimajajuhlien ainutlaatuinen avaus oli suuri sovituspäivä, jol-
loin ylimmäinen pappi meni kaikkeinpyhimpään verta mukaan. Tämä-
kin esikuva täyttyi, sillä Jeesus on “yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi
tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään” (Hepr. 10:14). Suuri sovitus-
päivä ja lehtimajajuhlat “ovat tulevaisten varjo”; ne kadottivat  aini-
aaksi merkityksensä (Gal. 4:10; Kol. 3:16, 17).

”– – niin että Juuda ja Israel asuivat turvallisesti, itsekukin viinipuun-
sa ja viikunapuunsa alla, Daanista Beersebaan asti, niin kauan kuin
Salomo eli” (1 Kun. 4:25).

Oman viikunapuun alla istuminen on rauhan ja turvallisuuden sym-
boli. “Sillä hän on meidän rauhamme …” (Ef. 2:14) “Sentähden me
aina olemme turvallisella mielellä…” (2 Kor. 5:6) Voiko ennustuksen
tulkita siten, että kun olemme Kristuksessa, olemme oman viikuna-
puumme alla?
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aamatun profetioita lukiessa on koko ajan muistettava, että hy-
vin usein on jouduttu kuvaamaan asioita, jotka olivat hyvin kau-
kana tulevaisuudessa.  Vanhalla ajalla ei ollut nykyisiä sanoja ja

ilmaisuja, joilla olisi kuvattu esimerkiksi koneita ja aikamme talous-
elämää.  Meidän on taas ollut puoleltamme vaikea ymmärtää,  miten ja
miksi alkava rautakausi kuvasi aikamme tapahtumia Raamatun käyttä-
mällä tavalla. Toisinaan profetia lukittiin määräajaksi ja kirjoitettiin
siitä syystä salakielellä (Dan. 12:4). Yksin ihmisymmärrys ei kykene
ennustuksia avaamaan, vaan tarvitaan hengellinen näkökyky (2 Piet.
1:20, 21), joka on lahja vain puhdassydämiselle ja janoavalle lukijalle.

Vaikeampaa kuin kirjoittaa ajallisista on ollut kuvata ja ymmärtää
yliluonnollisen Jumalan asuntoa taivasta. Ihmismielen ulottumattomissa
oleva jouduttiin kuvamaan maallisin termein. George Ladd ottaa tästä
esimerkin seuraavaan tapaan: Uuden Jerusalemin mitat ovat joka suun-
taan 12 000 vakomittaa (Ilm. 21:16) eli  noin 2 300 kilometriä. Luvun
täytyy olla vertauskuvallinen. Muun muassa muurien kokoa on vaikea
suhteuttaa näin valtavaan kaupungin korkeuteen. Muurin  korkeus oli
vain 144 kyynärää (Ilm. 21:17) eli vain noin 75 metriä. Uusi Jerusalem
täytyi kuvata näin, koska sen ajan lukija ei voinut ymmärtää
(suur)kaupunkia ilman muuria. Muurilla on vain symbolinen merki-
tys. Ilmeisesti se kuvaa kaupungin turvallisuutta.

“‘Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon’. Ja
hän vei minut hengessä suurelle korkealle vuorelle ja näytti minulle
pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta Jumalan ty-
köä.” (Ilm. 21:9, 10)  Edgar Parkyns tulkitsee tämän siten, että taivaas-
ta laskeutuva Jerusalem on Karitsan morsian eli seurakunta. Näin sik-
si, koska Ilm. 17:18 sanoo: “Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri
kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus.” Parkynsin mielestä
kaupunki on molemmissa symboli.

Herää mielenkiintoinen kysymys. Asuvatko Jumalan lapset iäisyy-
dessä Uudessa maassa vai Uudessa taivaassa?  Kun Raamattu puhuu
Uudesta maasta ja Uudesta taivaasta, Jumala käyttää ihmisen ymmär-

#
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tämää kuvausta. Asian syvin sisältö on se, ettei mikään enää erota
maata ja taivasta toisistaan. ”– – eikä merta enää ole” (Ilm. 21:1).
Joidenkin tuntijoiden mielestä meri kuvaa eroa, ja sitä ei enää ole. Ju-
malan asunto on ihmisen luona.

George Laddin mielestä meri kuvaa vanhaa langennutta järjestel-
mää. “Jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä” (Jes.
7:20). Uudessa Jerusalemissa kaikki yhteys siihen on poikki. (Ladd:
Revelation of John, 276)

��"������������������������!���!���

ärimmäiset dispensationalistit katsovat, että Jer. 31:27–34:ssa
Israelille luvattu Uusi liitto ei ole vielä toteutunut, vaan en-
nustus toteutuu vasta aikojen lopulla, kun Israel on ensin

koottu omaan maahansa.
Vertaa seuraavia raamatunkohtia keskenään!
“Mutta meidän ylipappimme on saanut paljon tärkeämmän tehtä-

vän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjä hän on.
Se liitto on suurempi, koska se perustuu suurempiin lupauksiin. Jos
ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu
toista. Mutta nyt Jumala moittii kansaansa:

– Kuulkaa! Aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton
Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa.” (Hepr. 8:6–8)

“Tämä malja on se uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan
teidän puolestanne” (Luuk. 22:20).

George Ladd painottaa sitä, että Jumala ei tule enää koskaan teke-
mään uutta liittoa Israelin kanssa, vaan juutalaiset pelastuvat sen Uu-
den liiton kautta, jonka Jeesus vahvisti omalla verellään. Ladd peruste-
lee kantaansa sanoen:

“Varjo on tehtävänsä täyttänyt. – – Ei ole ajateltavissa, että Juma-
lan pelastussuunnitelma jälleen palaisi varjojen aikaan. – – On hyvin
vaikea uskoa, että olisi kaksi uutta liittoa: se, jonka Kristus teki veren-

-
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sä kautta seurakunnan kanssa, ja Israelin kanssa tehtävä uusi liitto, joka
dispensationalistien mukaan olisi suurelta osin Mooseksen liiton uu-
distaminen.” (Tulevaisuus on Jumalan, 30, 31)

Uuden liiton seurakunta ei ole astunut Israelin tilalle korvaa-
maan sitä, vaan me pakanat olemme saaneet oikeuden tulla jo ole-
massa olevan Israelin kansalaisiksi. Juutalaisilla on kanssamme ta-
savertainen oikeus saada takaisin Israelin kansalaisoikeus.

������	�����	�	�������������

otkut Israelin pyhiinvaeltajat ovat kertoneet, että Itkumuurilla he
kokivat aivan erityistä Pyhän Hengen läheisyyttä. Massadaa ihail-
laan yleisesti sankariteon paikkana.

Niillä, joilla ei ole Uuden testamentin valoa, on Israelissa  pyhiä
paikkoja ja he etsivät kaikenlaista  ihmistekoista pyhyyttä. Tai kyse on
pyhyydestä, joka Vanhan liiton varjoina on menettänyt merkityksensä.

Pyhät paikat

Juutalaisten pyhin paikka on Itkumuuri, ja sinne mennään rukoilemaan.
Katolisille Pyhän haudan kirkko on maailman pyhin paikka, ja ru-

kous siellä on otollisempaa kuin missään muualla.
Jos muslimi rukoilee moskeijassa, rukouksella on kymmenkertai-

nen teho kotona rukoilemiseen verrattuna. Muslimien kolmanneksi
pyhin paikka koko maailmassa on Aksan moskeija Jerusalemin temp-
pelivuorella. Siellä rukouksella on heidän uskomuksensa mukaan 500-
kertainen teho kotirukoukseen verrattuna. Jos rukoilee Mekassa, ruko-
us on Allahin edessä tuhansia kertoja otollisempaa.

Kyseisissä uskonnoissa jokin historiallinen tapahtuma on antanut
paikalle pyhyyden. Paikan pyhyys puolestaan tekee rukouksen otolli-
seksi. Raamatun kokonaisuuden valossa Jumala on läsnä kaikkialla.
Rukouksen otollisuutta ei määrää paikka, vaan rukoilijan sydämen tila.

�
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Johtaessani Israelin matkoja majoitumme usein Öljymäelle hotelli
Panoramaan. Sen ruokasalin ikkunoista näkyy yhdeltä istuimelta suu-
rin osa Raamatun tapahtumapaikoista Jerusalemissa. Selostan näky-
mää ryhmälleni ja aluksi tapaan kertoa:

Tulitte näkemään pyhiä paikkoja, mutta niitä ei ole täällä enää Uu-
den liiton aikana olemassa.

Pyhistä paikoista tärkein oli Vanhan liiton aikana edessämme ole-
va Temppelivuori. Se oli Mooria, jonne Aabraham toi Iisakin uhratta-
vaksi. Samalla vuorella uhrattiin myöhemmin päivittäiset uhrit tuhat-
kunta vuotta. Vain tämä vuori oli erotettu – pyhitetty – uhripalvelua
varten. Samalla paikalla oli Jumalan temppeli.

Samalla Moorian vuorella – Golgatalla – annettiin lopullinen uhri
syntiemme tähden. Tämän täydellisen uhrin esikuvat – eläinuhrit – sai-
vat täyttymyksensä. Samalla uhripaikka menetti merkityksensä. Sam-
arialainen nainen sanoi Jeesukselle:

“Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuo-
rella (Garisaminvuorella Samariassa), kun taas te väitätte, että oikea
paikka rukoilla on Jerusalemissa” (Joh. 4:20).

“Jeesus vastasi: ´Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile
Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. – –  Tulee aika – ja se on jo nyt
– jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudes-
sa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo.´” (Joh. 4:20, 23)

Temppelissä oli aikoinaan kaikkeinpyhin. Vain ylipappi sai astua
sille paikalle kerran vuodessa, mutta vain verta mukanaan. Jos muut
astuivat sinne, he kuolivat. Kun Jeesus kuoli ristillä, “temppelin esirip-
pu repesi kahtia ylhäältä alas asti”. Tie avautui kaikille maailman py-
himpään paikkaan, Jumalan luo.

Pyhä paikka meille Uuden liiton lapsille onkin Jumalan läheisyys.
Neuvon Öljymäellä ryhmääni: ”Ottakaa telttanne ja sänkynne ja

menkää asumaan Kaikkein pyhimmälle paikalle. Sitä Jumala tahtoo.”
Vanha testamentti käyttää ilmaisua pyhä maa tai pyhä paikka pyhä-

kön ulkopuolisesta alueesta ehkä vain pari kertaa (2 Moos. 3:5; Joos.
5:15). Ilmaisua käytettiin tällöin Jumalan ilmestymisen yhteydessä. Uusi
testamentti sanoo jotakin paikkaa  pyhäksi vain yhden ainoan kerran.
Tällöin viitataan Jumalan ilmestymiseen kirkastusvuorella. Mikään ei
viittaa siihen, että tapahtuma olisi jättänyt paikalle jatkuvan pyhyyden.
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Pyhät asennot

“Jokainen pappi seisoo joka päivä toimittamassa jumalanpalvelusta ja
uhraa kerran toisensa jälkeen samat uhrit, jotka eivät milloinkaan voi
poistaa syntejä” (Hepr. 10:11).

Seisominen kuvaa toiminnan jatkuvuutta, keskentekoista työtä. Kun
Kristus, meidän ylipappimme, oli antanut lopullisen uhrin, Hän istuu-
tui. Istuminen kuvaa lepoa, työn päättymistä.

”Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettu-
nut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle.” KR 1938 sa-
noo: ”– – on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi
istuutunut Jumalan oikealle puolelle.”(Jae 12)

Helluntaipäivänä ensimmäiset opetuslapset täyttyivät Pyhällä Hen-
gellä istuvillaan (Apt. 2:2). Uuden liiton seurakunnan avajaisissa Ju-
mala osoitti, että  pyhät jumalanpalvelus- ja rukousasennot ovat me-
nettäneet merkityksensä. Saarnaaja voi seistä käytännöllistä syistä: ison
kuulijakunnan edessä opetus voi olla havainnollisempaa ja ääni kuu-
lua paremmin, jos seisoo, mutta mitään pyhyyden merkitystä asennol-
la ei ole.

Pyhät seremoniat, pyhät ruoat, pyhät vaatteet ja pyhät
tehtävät

menettivät myös merkityksensä. Toinen ruoka voi edelleen olla toista
terveellisempää, mutta sitä seikkaa on parempi kysyä lääkäriltä kuin
papilta. Vaatteista Uusi testamentti antaa käytännölliset ohjeet. Niiden
tulee olla siveät (siis peittää alastomuus), ne eivät saa olla liian kalliita
eikä muita loukkaavia (1 Tim. 2:9, 10; 1 Piet. 3:3, 4). Tietysti ne suoje-
levat myös kylmältä, mutta mitään raamatullista muotimallia ei ole
olemassa. On olemassa evankelistoja, paimenia ja opettajia. Heidän
tehtävänsä ovat vaativia, mutta eivät tiskaajan työtä pyhempiä.

Pyhät juhlapäivät ja sapatti

saivat niin ikään täyttymyksensä. Jos seitsemännessä päivässä olisi
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jotakin erityistä siunausta, niin Paavali ei olisi jättänyt päivien valintaa
kunkin harkinnan varaan. Hän neuvoi: “Joku pitää yhtä päivää toista
parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon
omassa vakaumuksessaan varma.” (Room. 14:5)

Maailman parhain flanelo

Kysynet, miksi sitten vien ryhmiä Israeliin ja esittelen heille Öljymä-
eltä avautuvaa näköalaa. Pyhäkoulussa käytetään flaneloa havaintovä-
lineenä, koska näköportin kautta oppii enemmän kuin kuuloportin kaut-
ta. Israel, Raamatun synnyn maa, on verraton havaintoväline. Öljymä-
ki tarjoaa myös voimakkaan tunne-elämyksen, jolla on hengellistä elä-
mää ja jopa mielenterveyttä kohentava vaikutus.
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auniina kohoaa, kaiken maan ilona, pohjan puolella Siionin vuori,
suuren kuninkaan kaupunki” (Ps. 48:3).

 “Siionista, jonka kauneus on täydellinen, Jumala ilmestyy
kirkkaudessa” (Ps. 50:2).

Jotkut kertovat kokeneensa  valtavan Pyhän Hengen kosketuksen
Itkumuurilla. Avointa sydäntä Jumala on valmis kohtaamaan kaikkial-
la. Itkumuurilla tosin saatetaan sotkea keskenään Pyhän Hengen läsnä-
olo ja kauneustajumme kaipaama tunne-elämän viritys. Israel on maa,
jossa tunne-elämä voi kokea täyttymyksensä. Näin tapahtuu erityisesti
niissä, joille Raamattu on rakas.

Vaikka en ole taiteellinen sielu ja olen syntyperältäni jurolainen,
Israelissa voin silti täysin siemauksin nauttia maan kauneudesta.

Herzlin vuorella maallinen kauneus on lähes täydellinen. Jerusale-
min pienoismallilla rappeutuneista kivistä on saatu aikaan silmää hi-
veleviä aitauksia. Innostan ryhmäänikin valokuvaamaan niitä.

'�
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Massadan seutu on maailman karuimpia. Seudun ankeudesta huoli-
matta vuorilinnan huipulta luonnon karuus, Raamatun historia ja pai-
kan jylhyys luovat suurenmoisen elämyksen.

Alhaalla laaksossa Kuollutmeri on vailla minkäänlaista elämää.
Sodoma ja Gomorra näyttäytyvät synnin tähden hävitettynä täydellise-
nä autiutena. Kaakossa Edomin suunnalla oli Uusin maa, kärsivän Jo-
bin kotiseutu. Kuolleenmeren takana oli Israelin kansan kulkureitti
Luvattuun maahan. Vastapäätä meren takana on Moab, Ruutin syn-
nyinmaa. Uskonsa tähden hänestä tuli Kauneus ja Jeesuksen esiäiti,
naisesta, jolla ei olisi ollut oikeutta päästä Israelin kansalaiseksi edes
kymmenennessä sukupolvessa. Parikymmentä kilometriä pohjoiseen
on En-Gedi, yksi koko Lähi-Idän kauneimmista keitaista. Siellä Daa-
vid pakoili Saulin vainoa. Keidas oli asutettu jo Aabrahamin aikana (1
Moos. 14:7).

Kun käännämme katseemme länteen, tähyilemme Karmelin suun-
taan, jossa Daavid kohtasi tulevan vaimonsa Abigailin. (Älä hämmäs-
ty! Israelissa on kaksi Karmelia.) Kauempana vuorilla on Hebron, jos-
sa Aabraham päivällisti Herran enkeleiden kanssa ja rukoili armoa
Sodomalle. Raamattua ja tunne-elämystä on kaikkialla.

   Voi olla niin, että se, joka ei tunne seudun historiaa tai jolle Pyhä
Kirja on arvoton, ei voi myöskään siemaista seudun unohtumatonta
antia.
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yky-Israelia ei olisi saatu aikaan ilman voimakasta tunnepaa-
tosta. Vuosituhansien aikana juutalaisperheissä on istutettu lap-
siin kotimaan kaipuu. Sen huippuna on ollut pääsiäisaterialla

ilmaistu toive ja ikävä: “Ensi vuonna Jerusalemissa!”
Kansallishymni Hatikva on muistuttanut vainojen keskellä  toivei-

den maasta ja luonut intoa palata isien maahan. Kibbutsit kohosivat
autiuden keskelle, kun Vanhan testamentin Messias-profetioissa oleva
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autiomaan vehreys loihdittiin nuorten pioneerien tunteeseen ja tahtoon.
Juutalaiset jälleenrakentajat ovat imeneet innoitusta profetioista.

Profetioiden tuoman innoituksen ei tarvitse silti olla Pyhän Hengen
synnyttämää. Innoittuvathan taiteilijat, nuorisoseuramiehet, vapaustais-
telijat jne. Se ei ole Pyhän Hengen innoitusta, mutta ilman tuollaista
innoitusta suuret luovat työt eivät synny. Juutalaiset ovat mestareita
luomaan tunnetta. Itse imen muurirakennelmien kivitaiteesta tunnetta
itseeni ja kauneuskaipuuni täyttyy. Yleensä kauneustajuni vastaanot-
tokyky on heikko, mutta Israelissa se herää uinailustaan.

Luotiinhan itsenäinen Suomikin melkoisessa tunnepaatoksessa. Tal-
visodan koettelemuksissa “talvisodan henki” oli ratkaisevampi tekijä
kuin aseet. Suomen kansa oli päättänyt pitää ounaan tunkeilijan rajan
takana!

Tunteen tulee olla Pyhän Hengen kanavana. Sitä tarvitaan varsinkin
evankelioimisessa ja sielunhoidossa. ”Kivipaasi” ei voi lähestyä ihmi-
siä. Opillisia kysymyksiä ei saa kuitenkaan jättää liian paljon tunnear-
vojen eikä perinteen varaan. Teologien on ratkottava niihin liittyvät
kysymykset Pyhän Hengen valossa johdonmukaisen Raamatun tutki-
muksen avulla. – Israel-kysymys on valitettavasti jäänyt liian paljon
tunne-arvojen varaan.

���	���������������������

irjailijat ja taiteilijat tarvitsevat inspiraation. Inspiraationa voi
olla  jokin tämän hetken tapahtuma, historia, luonto, taideteos
tai kirja. Ihailemme Aleksis Kiven herkkiä luontokuvauksia. Hän

sai inspiraation luontokuvauksiinsa 1600-luvulla eläneen englantilai-
sen puritaanirunoilija John Miltonin ”Kadotetusta paratiisista ennallis-
tettuun paratiisiin” -teoksesta. Miltonin innoittajana oli luonnollisesti
Raamatun luomiskertomus. Kivi puolestaan on inspiroinut tuhansia
muita kirjoittajia. Jos lapsi saa alle kymmenvuotiaana käsiinsä lapsen-
tajuisen, korkeita ihanteita tarjoavan teoksen, nuo ihanteet kykenevät
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rakentamaan kestävän perustan hänen koko elämälleen.
    Kirjailija-sanomalehtimies Jouko Tyyri ei tunnustautunut varsi-

naisesti kristityksi. Siitä huolimatta hän muistutti kirjoituskursseilla
päivittäin meitä oppilaitaan siitä, että lukisimme Raamattua. Tyyrin
mielestä Raamattu oli paras kirjallinen teos. Apostoli Paavali oli paras
länsimaalainen kirjoittaja ja saarnatyyli on tehokkain kirjallinen ilmai-
sutyyli. Tyyrin mielestä omakielinen kirjallisuus loi itsenäisen Suo-
men.

   Jos maallinen kirjallisuus voi olla niin suuren inspiraation synnyt-
täjä, että se luo itsenäisen valtion, eikö sitten Jumalan Sana voisi tehdä
saman? – En tarkoita nyt Raamatun profetioiden hengellistä täyt-
tymistä, vaan Kirjojen Kirjan kirjallista hehkua. Onhan se kirjana
kirjallisuuden helmi. – Miksei ainutlaatuinen kirja voisi inspiroida it-
senäisen Israelin valtion synnyn! Eretz Israelin synnyn ei silti tarvitse
olla Kirjan sanoman hengellinen täyttymys. Maan synty todistaa vain
Kirjan inspiroivasta mahdista.

   Kun taideteos tai jokin kirja johtaa luovaan työhön, innoittavana
tekijänä voi olla vain jokin teoksen pieni yksityiskohta eikä suuri ko-
konaisuus. Pikkupoika voi löytää lastenkirjasta mielenkiintoisen hel-
men, ja jos helmi on jalo, se synnyttää muiden tekijöiden myötävaikut-
tamana jalon elämänuran. Viime vuosisatoina Euroopan lainlaatijat
synnyttivät oikeudenmukaisia, ihmistä auttavia lakeja, vaikka hylkäsi-
vät Raamatun pääasian – pelastussanoman. He poimivat melkein sat-
tumanvaraisesti Raamatusta vain yksittäisiä jakeita ja ajatuksia. Kii-
tämme heidän työstään Jumalaa! Myöskään Kirjojen Kirjan hengelli-
nen inspirointi ei ole aina laaja-alaista. Yksityinen jae tai asia voi Py-
hän Hengen valaisemana tehdä lukijasta lähetyssaarnaajan tai lähim-
mäisen auttajan.

   Juutalaisten siirtyminen Palestiinaan viimeisten vuosisatojen ai-
kana on ollut Vanhan testamentin inspiroimaa. Lähtökohtana ei suin-
kaan ole ollut johdonmukainen teologia, vaan yksityiset jakeet,
jotka ovat iskostuneet paluumuuttajien elämään. Niin kuin hyvä
taideteos loihtii esiin voimakkaan tunteen, Toora ja profeetat ovat sy-
tyttäneet Kirjan kansassa voimakkaan kotiin kaipuun hehkun. – Jos
hehku olisi Pyhän Hengen tulta, se johtaisi pelastukseen. Kansallinen
hehku luo sitä vastoin vain poliittisen valtion.
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    Kristittyjen Israelin auttajien hehku ei suinkaan ole aina Pyhän
Hengen synnyttämää, vaan juutalaisuudesta tarttunutta intoa. Se on kuin
Aaronin poikien Naadabin ja Abihun vieras tuli, jota he toivat Herran
eteen (3 Moos. 10:1–3). Jotkut ovat panneet tuon virvatulen korvaa-
maan seurakunnalle annetun tehtävän, maailman evankelioimisen.
Heidän oppinsa mukaan tehtävä siirtyy lopun aikana juutalaisille.

 ”Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään
kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen,
nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksem-
me.” (Hepr. 4:12)
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ohannes Kastaja puuttui Israelin johtomiesten elämään niin ko-
vin sanoin, että nimitti heitä kyykäärmeitten sikiöiksi. Jeesus jat-
koi samaa tiukkaa linjaa mainiten nimeltä lainoppineiden ja fari-

seusten pahoja tekoja: “Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä ruko-
uksia vain näön vuoksi” (Matt. 23:14).

 Käytännössä tuo ryöstö tapahtui “laillista” tietä. Lainoppineita ja
fariseuksia asetettiin orpojen ja leskien holhoojiksi. Lopuksi todettiin,
että orpojen omaisuus oli huvennut huoltokuluihin. Vääryys verhottiin
uskonnollisuuteen, johon kuuluivat tupsut viittojen liepeissä ja pitkät
julkiset rukoukset kaduilla.

“Mooses on sanonut: ´Kunnioita isääsi ja äitiäsi – –.´  Mutta te ope-
tatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: Se, mitä sinun piti
minulta saada on nyt korban: olen luvannut sen uhrilahjaksi, te ette
salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi.” (Mark. 7:10–
12)

Tuon rikoksen taustana oli kirjanoppineiden omatekoinen tulkinta
neljännestä käskystä. Käsky velvoitti lapsia huolehtimaan vanhemmis-
taan, kun nämä vanhenivat. Lainoppineet selittivät, että jos antaa ela-
tusmaksun lahjana temppelille, vapautuu velvollisuudesta vanhempi-

�



97

aan kohtaan. Käytäntö johti siihen, että raha tuotiin pappien siunatta-
vaksi temppeliin. Rahaa ei kuitenkaan tarvinnut kokonaisuudessaan
jättää temppeliin. Kun antoi siitä osan papeille, lopun sai pitää itse ja
silti laiminlyödä vanhempiensa huollon.

Temppelialueen uhreja ostettaessa muukalainen raha tuli vaihtaa
temppelirahaan, ja rahanvaihdossa huijattiin tietämättömiä. Jeesus kaa-
toikin rahanvaihtajien pöydät ja ajoi petolliset kauppiaat ulos. Historia
kertoo, että temppelialueen kauppa oli niin tuottavaa, että Herodes
Suuren aikana ylipappi oli kuninkaan jälkeen maan rikkain mies.

Avioliittomoraali meni sellaisen kaaokseen, että ylipappi Hillel an-
toi avioeroluvan, jos vaimo vaikkapa poltti ruoan pohjaan tai mies löy-
si kauniimman naisen.

Kansa seurasi johtajiaan, ja Jeesus kohdisti sille nuhteensa sanoen:
“Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kauka-
na minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ih-
misten tekemiä käskyjä.” (Matt. 15:8, 9)

Kaiken tekemänsä vääryyden johtajat verhosivat omaan uskonnol-
lisuuteensa ja siihen, että he polveutuivat Aabrahamista. Jeesus muis-
tutti siitä, ettei syntyperä riitä Jumalan edessä: “Jos olisitte Aabraha-
min lapsia, te myös tekisitte Abrahamin tekoja” (Joh. 8:39).

Oli selvää, että noilla eväillä Israel ei voinut täyttää sille annettua
tehtävää. Jeesus antoikin lopullisen varoituksensa sanoen: “Tämän ta-
kia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja an-
netaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä” (Matt. 21:43).

Jeesus oli pian kuoleva ihmiskunnan syntien tähden, ja sanoma so-
vituksesta oli vietävä kaikkeen maailmaan. Hylätessään Jeesuksen teh-
tävään valittu kansa hylkäsi samalla Jumalan ja hänen suunnitelmansa.
Jumalalla ei ollut muuta mahdollisuutta viedä suunnitelma pää-
tökseen kuin ottaa Jumalan valtakunta pois uskottomalta luopio-
kansalta ja luovuttaa se kaikista kansoista koostuvalle seurakun-
nalle. Uuden liiton seurakunta onkin se kansa joka tekee Jumalan val-
takunnan hedelmää.
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emppelin hävitykseen vuonna 70 oli kaksi syytä. Ihmisen pelas-
tumista ajatellen se oli käynyt tarpeettomaksi, koska lopullinen
uhri syntien tähden oli annettu.

”Hän on kuitenkin tullut tähän maailmaan vain kerran, nyt aikojen
lopulla, hävittääkseen synnin uhrillaan” (Hepr. 9:29).

 ”– – sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelli-
siksi ne, jotka pyhitetään” (Hepr. 10:14).

Jos temppeli olisi ollut paikoillaan, juutalaiskristityillä olisi ollut
jatkuvan kiusaus palata armon alta Vanhan testamentin lain alle ja juu-
talaisiin muotomenoihin. Kun temppeliä ei ollut, tämä suuri kiusaus
oli pääosin siirtynyt historiaan. Temppelin paikalle rakennettu ”hävi-
tyksen kauhistus” eli ”turmion iljetys” (Dan. 11:31) tarkoittanee Kal-
liomoskeijaa, joka rakennettiin 691. Tänä päivänä moskeija estää pa-
himpia intoilijoita toteuttamasta haavetta uuden monumentin rakenta-
misesta.

(KR 1992 selittää alaviitteessä: ”´Turmion iljetys´ viittaa pyhäinhä-
väistykseksi katsottuihin palatseihin tai rakennelmiin, jotka vihollis-
kuningas pystytti Jerusalemin temppeliin. Vrt. 1. Makk. 1:54–59; Matt.
24:15.”)

Toinen syy  temppelin hävitykseen oli juutalaisten lopullinen paatu-
mus, joka huipentui luvatun Messiaan hylkäämiseen. Israelin viimei-
nen hajotus alkoi pian Jeesuksen toiminnan jälkeen Jerusalemin hävi-
tyksen yhteydessä vuonna 70. Israel oli silloin loitonnut lopullisesti
kuuliaisuudesta ja sille annetusta tehtävästä. Temppelin hävityksessä
ja Israelin hajotuksessa toteutui Jumalan Moosekselle antama uhkaus
tottelemattomuuden palkasta. – Murhenäytelmän huippu oli Massa-
dalla vuonna 73.

Itkumuuri

 Itkumuuri on surullisen tunteen, kaipauksen ja jopa uskonnollisen kiih-
kon paikka, mutta se ei ole Jumalan ilmestymisen paikka. Jumalan il-

(
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mestymisen edellytys on katumus, syntien tunnustus ja nöyrä anomi-
nen sekä paluu Jumalan luo. Itkumuuri ei täytä näitä edellytyksiä. Siel-
lä purkautuu kansan historiallinen tuska ja se pukeutuu paremminkin
itsesääliin kuin vilpittömään parannukseen.

”Jos ette kuuntele minua ettekä noudata kaikkia näitä säädöksiä. – –
annan pyhäkkönne autioitua.” (3 Moos. 26:1, 31)

”Siion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu, ja
metsä peittää temppelivuoren” (Jer. 26:18).

Itkumuurilla juutalaiset muistelevat kaiholla Israelin muinaista suu-
ruutta ja valittavat temppelinsä menetystä.
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Massadan “sankariteko”

Massada on ollut juutalaisille ja myös kristityille tunteen ja ihailun
paikka. Kristitty kirjailija Erland Sundström ylistää kirjassaan Massa-
dan joukkoitsemurhaa sankaritekona (Siionin vuorelta ja Nebon kuk-
kuloilta, 119).

Totuus Massadasta on hyvin kaukana siitä, mitä tietämättömät kris-
tityt ihailevat. Onkin syytä vilkaista juutalaisen historioitsijan Joose-
fuksen juutalaissotaan koskevaan historiaan.

Jeesuksen aikoina ja sen jälkeen Israelissa oli kiivailijoiden poliitti-
nen liittoutuma, joka väkivaltaisesti vastusti Rooman valtaa. Muun
muassa Jeesuksen opetuslapsi Simon Kiivailija oli kuulunut tähän liik-
keeseen (Luuk. 6:15). Kiivailijoiden äärimmäinen ryhmä oli nimeltä
SICARII.

Joosefuksen historia kertoo:

 SICARII murhasi kapinan alkuhetkinä Jerusalemissa ylipappi Joona-
tanin (s. 139).

Jo sitä ennen SICARII:n jäsenet murhasivat vastustajiaan. He pii-
lottivat tikarin viittansa alle ja tappoivat Jerusalemin kadulla vastusta-
jiaan ja hävisivät sitten kansanjoukkoon. –  Liikkeen nimi SICARII
tuleekin sanasta ”tikari”.

Massadan joukkojen johtaja Eleazar Jairuksenpoika pakeni kapi-
nan alussa Jerusalemista Massadalle (s. 159). –  Hän ei siis ollut Jeru-
salemissa taistelemassa roomalaisia vastaan. (Toiset kirjoittavat Mas-
sadan johtajan nimen: Elieser Ben Jair.)

Simon Giroaksenpoika ryösteli joukkoineen Jerusalemissa ja tavoit-
teli yksinvaltiutta. Kun ylipappi Ananus lähetti joukkoja Simonia vas-
taan, tämä pakeni Massadan rosvojen luo ja alkoi ryöstellä Idumeaa (s.
179).

Idumealaiset keräsivät 25 000 miehen sotajoukon taistelemaan Si-
monia vastaan, mutta jättivät miehiä kotiensa turvaksi Massadan ros-
voja vastaan (s. 264).

 (Jo aikaisemmin, kun En-Gedin miehet olivat pääsiäisjuhlilla Jeru-
salemissa) Massadan SICURII ryösti yöllä En-Gedin kaupungin ja teu-
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rasti yli 700 henkeä (s. 355). Samaan aikaan, kun toiset juutalaiset tais-
telivat Jerusalemissa roomalaisia vastaan, Massadan rosvot ryöstelivät
Etelä-Juudean juutalaisia kyliä.

Kapinan aikana toinen ylipappi Jeshua piti puheen sanoen: ”– – ros-
vot ovat niin hävyttömiä, että he ovat jopa häpäisseet pyhän paikan. –
– Meidän ei olisi tullut alkaa kapinointia.” Koko kansa oli ottanut aseet
mitä halveksituimpien lurjusten puolesta (s. 243).

   Kerran Israelin matkalla suorasuinen oppaamme kertoi Massadan
rosvojoukosta ja sanoi, että ellei roomalaisten piiritys olisi johtanut
Massadan puolustajat kuolemaan, juutalaiset olisivat hirttäneet heidät
– mikäli olisivat saaneet heidät käsiinsä. Tarkistin oppaan jutut Joose-
fuksen historiasta ja poimin siitä yllä olevat tiedot.

Oppaamme kertoi lisäksi, että aikaisemmin Israelin panssaripatal-
joonan alokkaat kävivät vannomassa sotilasvalan  Massadalla. Eräs
ikäluokka sanoi kuitenkin esimiehilleen, että Massada on niin suuri
häpeätahra juutalaisten historiassa, etteivät he halua tehdä sotilasvalaa
Massadalla. Israelin hallitus joutui perääntymään alokkaiden edessä,
ja valantekopaikka on siitä lähtien ollut muualla. Opas jatkoi, että näin
tapahtui, koska nuoriso lukee historiaa eikä tyydy totuttuihin hokemiin.

Opas valaisi vielä, miksi linnoituksen tiimoilta on niin paljon sen-
saatiomaista kohua. Massadasta on kirjoitettu satoja kirjoja. Kuitenkin
lähes kaikki historiallinen tosiasia saadaan Joosefukselta, ja hän on
kirjoittanut Massadasta vain toistakymmentä sivua. –  Minä olen luke-
nut nuo kaikki sivut! Enkä anna mielikuvituksellisen sensaation ottaa
historian ja Raamatun paikkaa!

Jeesus murehti kansansa tilaa ja ennusti, mihin paatumus johtaa lo-
puksi.

“Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on
lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapse-
si, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette
tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa
vaille.” (Matt. 23:37, 38)

“Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun
sen tähden ja sanoi: ´– – viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saar-
tavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan
tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle,
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koska et tajunnut etsikkoaikaasi.´” (Luuk. 19:41–44)
“Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien

kansojen sekaan, ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille
annettu aika täyttyy” (Luuk. 21:24).

Edellä olevat ennustukset täyttyivät, ja Jerusalemin temppelistä jäi
jäljelle vain itkumuuri. Massada ei ole sankaritekojen paikka, vaan
kansan moraalisen rappeutumisen ja paatumuksen huippu!

Itsemurha ei ole koskaan Raamatussa eikä muutenkaan ihailun kohde
eikä sankariteko, vaan se kertoo tuskasta, joka ihmisellä on, kun hän
on vieraantunut Jumalasta. Näin kävi kuningas Saulille. Viime vuosi-
kymmeninä maailmassa on ollut useita toistoja Massadan epätoivoi-
sesta teosta. Fanaattiset johtajat ovat houkutelleet satoja uskonnollisia
ihmisiä joukkoitsemurhaan. Vuonna 1978 Jonestownissa Guyanassa
amerikkalainen pastori Jim Jones johti 914 seuraajaansa kuolemaan
juottamalla heille syanidia. Maaliskuussa vuonna 2000 Ugandassa ta-
pahtui rituaalinen joukkoitsemurha, jossa eri tietolähteiden mukaan
kuoli 235–900 katolisesta kirkosta eronnutta lahkolaista. Vähän pie-
nempien joukkojen itsemurhia on viime vuosina ollut useita eri puolil-
la maailmaa. On käsittämätöntä, että joku kutsuu tällaista fanatismia
sankariteoksi!
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onet kristityt tulkitsevat lopun ajan tapahtumia nk. futuristi-
sen opin valossa. Onkin syytä luoda katsaus opin syntyyn, ke-
hitykseen ja rakenteeseen.

Paavin kirkko päätti määrätietoisesti kaataa vasta syntyneen uskon-
puhdistuksen, ja 1500-luvun puolivälissä syntyi vastauskonpuhdistus.
Tuossa työssä kaikki keinot olivat hyväksyttyjä paavin kirkolle. Erityi-
sesti dominikaanit käyttivät oppineisuuttaan taistelukeinona. 1500-lu-
vun lopulta alkaen he tunkeutuivat kouluihin ja yliopistoihin opettajik-
si. Dominikaanien oppineisuus oli niin korkeaa tasoa, että heidät toi-
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votettiin tervetulleiksi monien protestanttisten maidenkin hoveihin
opettajiksi.

Vastauskonpuhdistuksen alkuvaiheessa syntyi paaville uskollinen
jesuiittajärjestö, joka keinolla millä hyvänsä vannoi palauttavansa pro-
testantit paavin helmaan.

Vastauskonpuhdistajat iskivät myös uskonpuhdistuksen synnyn ja
peruserimielisyyden juureen. Uskonpuhdistajilla oli nimittäin joitakin
opillisia erimielisyyksiä. Myöskään heidän käsityksensä Ilmestyskir-
jasta ei ollut yksiselitteinen. Yhdessä suuressa peruskysymyksessä he
olivat kuitenkin horjumattomasti yksimielisiä: Rooman yksinvaltias oli
anastanut itselleen sen paikan, joka kuuluu seurakunnassa yksin Kris-
tukselle. Paavi oli ennustettu laiton ja antikristus. Sekä profeetalliset
kirjoitukset että käytännön elämä todistivat sen. Tähän tulokseen oli-
vat päätyneet myös monet katolisen kirkon uudistusliikkeet jo satoja
vuosia ennen uskonpuhdistusta.

Jesuiitat päättivät pyyhkäistä paavin ja Rooman kirkon ylle tulleen
häpeätahran, antikristuksen maineen. Siinä taistelussa käytettiin teolo-
gisia taistelukeinoja. Jo kirkkoisät olivat opettaneet, että ENNEN Jee-
suksen toista tulemista tulisi suuri luopumus, jolloin nousisi anti-
kristus. Esimerkiksi kirkkoisät Tertullianus ja Hieronymus ennustivat
Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan johdolla, että Rooman valtakunta on
hajoava kymmeneen osaan ja syntyneessä sekasorrossa antikristus ot-
taa vallan. – Antikristus tarkoittaa kreikan ja latinan kielissä sekä Kris-
tuksen sijaista että Hänen vastustajaansa.

Jesuiitat alkoivat selittää Kirjoituksia uudella tavalla. Espanjalai-
nen jesuiittapappi Fransisco Ribera opetti 1580, että antikristus ei ollut
vielä tullut, vaan hän on nouseva aikakausien lopulla. Näin syntyi fu-
turistinen oppi Raamatun profetioiden tulkinnasta. – Futurismi tarkoit-
taa tulevaisuutta. –  Futurismin valossa kaikki hankalat ennustuk-
set voitiin lykätä tulevaisuuteen.

Jesuiitat sepittivät myös opin, että lopun aikana juutalaiset ra-
kentavat Jerusalemiin temppelin, johon tuleva antikristus sitten as-
tuu.

Vastakohtana jesuiitoille uskonpuhdistajat ja katolisen kirkon
uudistajat sovittivat ennen uskonpuhdistusta Danielin kirjan ja
Ilmestyskirjan ennustuksia oman aikansa kirkon historiaan.
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Yli kahteensataan vuoteet jesuiitat eivät saaneet tungettua uutuut-
taan protestanttisiin kirkkoihin. Läpimurto tapahtui vasta 1800-luvun
alussa. SAMUEL R. MAITLAND (1792–1866), englantilainen kor-
keakirkollinen kappalainen, oli Rooman kirkon suosija. Hänellä oli jat-
kuvia hankaluuksia virkaveljiensä kanssa. Maitland oli ensimmäinen
protestanttinen tutkija, joka koetti siirtää paavista pois antikristuksen
leiman. Vuona 1826 julkaisemassaan tutkielmassa hän elvytti Riberan
Ilmestyskirjan selityksen. Vuonna 1829 seurasi kirjoitus, jonka mu-
kaan antikristuksen profeetalliset tuntomerkit eivät toteutuneet paavis-
sa. Maitlandin ja hänen kollegoittensa päämääränä oli liittää Englan-
nin kirkko roomalaiskatoliseen kirkkoon.

JOHN NELSON DARBY (1800–1882) oli alun perin anglikaanipap-
pi. Hän loi myöhemmin Plymouth Brethren -liikkeen. (Brethren-sana
tarkoittaa veljiä.) Joko vuonna 1830 tai 1831 Darby opetti ensimmäi-
sen kerran, että Jeesus tulee salaa ja tempaa seurakuntansa pois maan
päältä. Tällaisesta opetuksesta kirkkohistoriassa ei ole edes viittausta
aikaisemmilta ajoilta. Vaan aina oli uskottu, että Jeesus palaa julkises-
ti.

”Sillä niin kuin salama  leimahtaa idästä ja valaisee  taivaan länteen
asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo” (Matt. 24:27).

”Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jot-
ka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki
kansat.” (Ilm. 1:6)

John Darby salasi uuden ideansa alkulähteen. Vasta 1970 tienoilla
amerikkalainen lehtimies Dave MacPherson kaivoi Plymouth Brethre-
nin arkistoista esiin, mistä  Darby sai oudon oppinsa.

Sairas invalidityttö MARGARET MACDONALD (s. 1815) näki
kevättalvella 1830 näyn, että Jeesus tulee salaa ja tempaa seurakuntan-
sa pois maan päältä. Darby salasi opin lähtökohdan, koska halusi esit-
tää uuden oivalluksen oman tutkimuksensa tuloksena. Eihän olisi ollut
kovin uskottavaa, jos olisi tiedetty, että opin lähtökohtana oli 15-vuoti-
aan lapsen näky. Pian Darby jakoi Jeesuksen toisen tulemuksen kah-
teen osaan ja sovitti väliin antikristukselle annetun seitsemän vuoden
kauden.

Darby seurasi Ilmestyskirjan tulkinnassa jesuiittojen alullepanemaa
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futuristista linjaa, vaikka hänen päämääränsä ei suinkaan ollut mitätöi-
dä uskonpuhdistusta.
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HISTORIALLINEN TULKINTA on vanhin tapa ymmärtää Il-
mestyskirjaa ja Danielin ennustuksia. Opin mukaan ennustukset
kattavat katkeamattomasti seurakunnan vaiheet apostolien ajois-

ta Jeesuksen toiseen tulemukseen asti. Ennustukset ovat siis etukäteen
kirjoitettua kirkkohistoriaa, ja mitään aikakautta ei ole jätetty ilman
profetioiden antamaa toivoa ja lohtua. – Edesmennyt George Ladd oli
tällä vuosisadalla tämän tulkintasuunnan päähahmoja.

FUTURISMI  on vastakohta historialliselle tulkinnalle. Sen mukaan
ennustukset eivät liity kiinteästi seurakunnan vaiheisiin, vaan etupääs-
sä niiden jälkeiseen tulevaisuuteen. Futurismin tärkeimmät haarat ovat
dispensationalismi ja sen  äärisuuntaus darbylaisuus.

   Futurismin alkulähde on kyseenalainen. Oppi ei syntynyt vil-
pittömän totuuden etsinnän tuloksena, koska sen synnyttämisen tar-
koituksena oli uskonpuhdistuksen kaataminen.

Muita Ilmestyskirjan tulkintasuuntia ovat myös seuraavat:
Yhdenaikaisuustulkinta eli ajaton tulkinta. Sen mukaan Ilmes-

tyskirjalla on sanoma kaikille aikakausille ja ennustuksia voidaan so-
vittaa joka hetkeen. Se ei ole varsinaista ennustusten tulkintaa vaan
niiden hengellistä soveltamista. Paha ja hyvä ovat jatkuvassa taistelus-
sa keskenään, ja evankeliumi käy jatkuvaa voittokulkua.

Preterismi eli aikahistoriallinen tulkinta. Sen mukaan Ilmestys-
kirja on täyttynyt sen 19. lukuun asti jo pakanallisen Rooman aikana,
siis vuoteen 325 mennessä. – Opin kehitti jesuiittapappi Alcasar 1614.
Senkin päämäärä oli hämmentää uskonpuhdistusta.

/
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umalalla on kaksi eri kansaa – Israel ja seurakunta – ja molem-
mille on määrätty eri päämäärä ja ohjelma: Israelille maallinen ja
teokraattinen, seurakunnalle hengellinen ja taivaallinen. – Teokra-

tia on jumalanvalta, valtiojärjestys, jossa Jumalan katsotaan hallitse-
van esimerkiksi pyhän kuninkaan ja papiston välityksellä.

Raamatun historia jakaantuu useisiin aikakausiin, joissa kussakin
Jumala tarjoaa ihmiskunnalle määrättyä suunnitelmaa.  Näitä aikakau-
sia ovat viattomuuden aika, omantunnon aika, lupausten aika, lakilii-
ton aika, seurakunnan aika eli armotalouskausi, vihan aika ja tuhat-
vuotinen valtakunta.

Äärimmäinen dispensationalismi eli darbylaisuus opettaa, että jo-
kaiselle aikakaudelle on Jumalan armotarjous, mutta koska ihminen
käyttää väärin vapaata tahtoaan, kaikki aikakaudet päättyvät luopumuk-
seen. Kyseisestä teoriasta rakennellaan armotalouskauden lopussa tu-
leva luopumus ja sitä seuraava antikristuksen aika, jonka yleisesti sa-
notaan käsittävän seitsemän vuotta.

Darbyn opin alkulähteenä on jesuiittojen 1580 alullepanema futu-
rismi, joka lykkää Raamatun profetiat pois seurakunnan elämästä ja
historiasta tulevaisuuteen.

Dispensationalismin Raamattua koskeva tulkintaperiaate seuraa
valmista kaavaa, jossa läheskään kaikki ei nouse Raamatun tekstistä,
vaan Jumalan Sanaa sovelletaan valmiisiin kehyksiin. – Tämä onkin
opin suurin heikkous.

Darbylaisuus selittää, että Ilm. 3:n jälkeen seurakunta temmataan
salaisesti pois, ja tällöin on ensimmäinen ylösnousemus. Silloin alkaa
Danielin 70. viikko.  Tuo viikko on niin kutsuttu seitsemän vuoden
vihan aika, jona persoonallinen antikristus hallitsee. Ilm. 4–19 sovite-
taan kokonaan tähän aikaan. Ko. luvut eivät ole sanoma seurakunnalle
vaan juutalaisille. Myös jotkut evankeliumien osat, kuten Matt. 24,
Mark. 13 ja Luuk. 21, puhuvat pääosin juutalaisista. Vihan ajan lopus-
sa Jeesus tulee uudelleen, jolloin  on osa ensimmäistä ylösnousemusta.
Tästä alkaa tuhatvuotinen valtakunta. Rakennelman yksityiskohdista
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ollaan eri mieltä. Oppiin liittyy arvailun omainen tulevaisuuden en-
nustelu, ja siinä on usein mieltä kiehtova sensaation maku.

Opin mukaan Raamatun ennustukset eivät koske lainkaan seura-
kuntaa lähes kahden vuosituhannen aikana. Kovin yllättävää on, että
Jumalalla on kaksi pelastussuunnitelmaa: toinen meille pakana-
kansoille ja aivan erilainen suunnitelma juutalaisille. Juutalaiset
pelastuvat yhtäkkiä kansana ennen tuhatvuotista valtakuntaa.

Israelin ystävyyttä korostavat ovat useimmiten (tietämättään) omak-
suneet dispensationalismin suuntaviivat. Kun meillä Suomessa on eletty
miespolvia kieliumpiossa,  monien mieleen ei ole edes pälkähtänyt,
että Ilmestyskirjaa ja Israelia koskien voisi olla olemassa muitakin hy-
vin perusteltuja käsityksiä. Valitettavaa on, että hallitseva suuntaus on
niin suvaitsematon, ettei Israel-juhlilla tai muutenkaan ole  mahdolli-
suutta esittää vaihtoehtoisia Raamatun tulkintoja. Jos joku uskaltaa
esittää vähänkin poikkeavan näkemyksen, hänet leimataan suoralta
kädeltä Israelin vastustajaksi. Jotkut innostuneet ovat usein niin var-
moja kannastaan, ettei muunlainen mielipide ole edes keskustelun ar-
voinen. Raamatun kokonaisuutta katselevat ovatkin tavallisesti vaien-
neet nöyrästi, ja tästä on seurannut se, että kristittyjen enemmistö on
jäänyt kovin tietämättömäksi siitä, mitä Israelia koskevaa Raamattuun
on todella kirjoitettu.
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lkuseurakunnan suurimpia vaikeuksia oli irrottautua juutalaisis-
ta perinnäissäännöistä ja vanhatestamentillisista jumalanpalve-
lusmuodoista, jotka Jeesuksen kuollessa olivat siirtyneet mui-

naisten varjojen joukkoon.
Uskoon tulleet lainkiivailijat väittivät, että ilman ympärileikkausta

ja Mooseksen lain tiukkaa noudattamista ei ole pelastusta. Kiivaan
väittelyn jälkeen apostolit kumosivat väitteen (Apt. 15).

Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeen luodakseen perustan Uuden lii-
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ton opille vanhurskauttamisesta.
Galatalaiskirje oli vastaveto juutalaisille lainkiivailijoille, jotka tah-

toivat mitätöidä Kristuksen uhrin ja palauttaa uskovat Vanhan liiton
lain alle.

Heprealaiskirje on seikkaperäinen selvitys siitä, miten Uuden liiton
jumalanpalvelus poikkeaa aikansa eläneistä Vanhan liiton varjoista.

Historia toistaa itseään, ja viime vuosikymmeninä on ollut jälleen
voimakas veto juutalaiseen muotojumalisuuteen. Tämän virtauksen li-
punkantajina ovat olleet ennen kaikkea jotkut Pyhällä Hengellä täytty-
neet karismaatikot.

Taustatekijänä ilmiölle on Hitlerin toimeenpanema juutalaisten jouk-
komurha. Se synnytti maailmanlaajuisen myötätunnon juutalaisia koh-
taan, varsinkin evankelisten kristittyjen keskuudessa. Nähtiin tarpeel-
liseksi toteuttaa jo aikaisemmin syntynyt suunnitelma juutalaisten
omasta itsenäisestä valtiosta. Tästä on vain hyvää sanottavaa. Tosin
Euroopan suurvaltioiden poliitikot pesivät samalla kätensä vastuusta
kodittomia pakolaisia koskien. Minkäänlaista suunnitelmaa ei kuiten-
kaan tehty synnytetyn valtion suojelemiseksi, vaikka tiedossa oli, että
arabien ensimmäinen tavoite oli tuhota syntynyt valtio.

   Kristittyjen auttajien toimet eivät jääneet vain humanitäärisen avun
antamiseen nälkiintyneille, vaan ryhdyttiin toteuttamaan samalla us-
konnollista valtiota Vanhan liiton periaatteille. Siihen kuului temppe-
lin jälleenrakentaminen ja varjojen joukkoon jääneen uhripalvelun uu-
distaminen. Kristityt unohtivat innossaan samalla Mestarimme viimei-
sen käskyn viedä evankeliumi kaikille luoduille. Tosin sitä vielä toteu-
tettiin pakanakansojen kohdalla, mutta juutalaisilla luultiin olevan toi-
nen pelastussuunnitelma, joka toteutuisi Kristuksen paluun yhteydes-
sä. Entä tämän sukupolven juutalaiset? Eikö heille kuulu pelastus
lainkaan?
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Paavali kirjoitti: “Eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin” (Room.
9:6).

Nykyisen Israelin valtion synty ja olemassaolo eivät täytä sitä
mittapuuta, että Israel olisi Raamatun ilmoittama  “Jumalan Isra-
el” (Gal. 6:16) eli tosi Israel. Vaikka valtiolta puuttuu tuo todiste, se ei
tarkoita sitä, että saisimme suhtautua siihen nurjamielisesti. Järjestäy-
tyneiden valtioiden olemassaolo on Jumalan tahto. Muutoin maailmassa
vallitsisi täydellinen anarkia.

Valtiot ovat syntyneet siten, että jokin heimo tai kyläyhteisö alisti
läheisiä heimoja yhteisöönsä. Esimerkiksi Rooman maailmanvalta sai
alkunsa mitättömästä Rooman kylästä, joka alkoi alistaa lähialueita
hallintaansa. Valtaussodissa voittaja tapaa eliminoida pois alkuperäis-
väestön tai sulattaa sen itseensä. Näin syntyi nykyinen suurvalta Ame-
rikan Yhdysvallat. Neljäsataa vuotta sitten nykyisen USA:n alueella ei
ollut lainkaan valkoihoisia asukkaita. Kaksisataakaksikymmentä vuotta
sitten heitä oli itärannikolla vain muutamia miljoonia. Valkoihoiset
ryöstivät maan intiaaneilta häikäilemättömiä keinoja käyttäen ja nyt
jälkeenpäin pitävät kauniita puheita intiaanien oikeuksista. Voima rat-
kaisi maan omistuksen.

Tuhannen vuotta sitten suomalaisten asuttama alue ylettyi Pohjan-
merestä Ääniseen ja Vienanmereen ja kauemmaksikin. Noina aikoina
Laatokan eteläranta alkoi venäläistyä. Ruotsin ja Venäjän valtapelissä
alue jaettiin noiden valtioiden kesken. Länsiosa pääsi myöhemmin it-
senäistymään ja vain vähäarvoiset osat itäosasta.

Tämän vuosisadan tapa luoda uusia valtioita on ollut itsenäisyys-
taistelut. Alistetut kansat ovat Suomen tavoin saaneet asein itsenäisyy-
tensä. Jos itsenäisyystaistelu ei onnistu, yritys on ollut jonkin rosvo-
joukon terrorismia jossakin valtakunnan osassa. Jos kapina hävitään ja
sen johtajat tavoitetaan, he saavat ansaitsemansa kuolemantuomion.
Jos valkoiset olisivat hävinneet Suomen vapaussodan, niin minä en
olisi koulussa lukenut koti- ja naapurimaistani sitä historian väären-
nöstä, joka lapsuudessani oli oppikirjana.
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Itsenäisyystaisteluja ovat siivittäneet jalo urheus sekä vilpitön uh-
rautuvaisuus ja isänmaallisuus. Niissä on käytetty voimaa, taitavaa dip-
lomatiaa, oveluutta ja petosta. Raakuus ja julmuus ovat värittäneet usein
taisteluja.

Nyky-Israelin synty ei ole mikään poikkeus. Sen luomisessa ovat
olleet  mukana useimmat edellä kerrotut ainekset. Israelin synty ei ole
Raamatun profetioiden täyttymys, eikä se syntynyt hengellisellä taval-
la vaan itsenäisyyssodan avulla. Vain Jumalan valtakunta syntyy hen-
gellisellä tavalla. Israelilla on vahvat historialliset oikeudet maahansa.
Tosin oikeudet eivät synnytä valtioita eivätkä pidä niitä olemassa. Kurdit
ovat maailman suurin kansa, noin 50 miljoonaa, ilman omaa valtiota.
Ensimmäisen maailmansodan päättyessä voittajavaltiot päättivät, että
kurdit saavat muodostaa oman itsenäisen valtion. Maailman harmiksi
se jäi toteuttamatta, koska kansakunnalla ei ollut voimaa eikä yksimie-
lisyyttä viedä asiaansa päätökseen.

Ennen Israelin itsenäisyyssotaa juutalaiset ostivat selvällä rahalla
kaiken maan jonka he asuttivat. Tuohon maahan juutalaisilla on sekä
historiallinen että oikeudenmukaisella kaupalla saatu oikeus. Maa, jonka
he ostivat, oli usein maata, jolla myyjille ei ollut käyttöä. Saaronin ja
Jisreelin tasangot olivat epäterveellisiä liejukoita. Hulejärvi oli malari-
an pesä. Muualla ostettiin autioita kivikoita. Vuonna 1947, kun YK
jakoi Palestiinan juutalaisten ja arabien kesken, Israel sai jaossa huo-
mattavan osan autiota Negeviä. Itsenäisyystaistelun seurauksena aluetta
laajennettiin valloitetulla maalla. Tässä on osa nykyisen palestiinalais-
ongelman juurta.

On perin harvinaista, että jokin valtio suostuu neuvottelemaan val-
loittamansa alueen palauttamisesta. Israel palautti Siinain Egyptille
rauhan vastineena ja antaisi rauhan vaihtoehtona Länsirannalle itse-
hallinnon.
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ikä olisi ollut Israelin itsenäisyyssodan vaihtoehto?
Arabit lupasivat heittää juutalaiset Välimereen ja lakaista

maailmankartalta pois Israelin valtion. Jos voima ja yhteistyö-
kyky olisivat riittäneet, Israelin juutalaiset olisi tapettu sukupuuttoon
tai heistä olisi mahdollisesti jäänyt henkiin vain muutamia tuhansia.

Nyt maa kukoistaa – ei profeettojen kuvaamana Herran puutarhana
–  mutta “maallisessa mielessä” luonto, viljelykset ja rakennukset ovat
huipputasoa. Melkoisen autiuden keskelle on luotu vajaassa sadassa
vuodessa Lähi-Idän kukoistavin valtio.

Suhteet arabeihin ei ole niin kuin tulisi. Mutta “mielikuvituksen lau-
kassa” toinen vaihtoehto olisi, että juutalaiset lapset, naiset ja vanhuk-
set olisivat maanneet tantereella jo vuosikymmeniä sitten kurkut auki
leikattuina – jos arabit olisivat päässeet niskan päälle.

Toisessa vaihtoehdossa maa saattaisi olla jatkuvien verilöylyjen tan-
tereena Eesaun poikien kiistellessä keskenään maan omistuksesta.

Arkeologisiin tutkimuksiin ja raamatunnälkäisten turistien tiedon-
janon sammuttamiseen ei olisi samaa mahdollisuutta kuin nyt. Nytkin
valtion museot ovat melko köyhiä Jeesuksen ajan elämästä, mutta on-
han nälkäiselle muita aikakausia kyllin tarjolla. Arkeologinen tutki-
mus on joillakin alueilla jumissa, ei Israelin valtion vuoksi, vaan arabi-
en. Maailmanlaajuisesti islam ei halua, että juutalaisten historiaa tuke-
vaa ainesta pengotaan esiin. Näin on muun muassa Aabrahamin hau-
dalla Hebronissa, Temppelialueella ja Puutarhahaudan ympäristössä.
Tutkijoilla on rajoituksia myös pitkin Länsirantaa.

Ottaen sen huomioon että maa on jatkuvasti puolittaisessa sotatilas-
sa, pyhiinvaeltajilla on rauha ja hyvät palvelut. Byrokratiaa on tosin
paljon, mutta siitä kärsivät pääasiallisesti vain matkojen järjestäjät ja
matkanjohtajat. Lentävä mielikuvitus voi selittää tämän vaikeuden si-
ten, että koska Israelin on pakko valvoa oma ja vieraittensa turvalli-
suus, se synnyttää luonnostaan jäykän valvonnan. Tuon koneiston rat-
taissa yksityiset toimenhaltijat voivat sitten käyttäytyä ylimielisesti.
Näitä vaikeuksia on esimerkiksi Eilatissa poliisin suhteen, ja taksimie-

�



112

het saattavat käyttäytyä siellä mafian tavoin.
Suuri mellakka syntyi siitä, kun Israel avasi yleisölle Itkumuurin

tunnelin. Rähinä oli täysin tekaistu, koska tunneli ei häiritse kenen-
kään hurskautta eikä kansallisia oikeuksia. Siinä olisi tullut suurvahin-
ko, jos niin arvokas historiallinen kohde olisi jäänyt pimentoon maail-
malta.

Viimeisen intifadan synty oli tekosyy sodan aloittamiseksi Israelia
vastaan. Itsenäisyysjulistuksessaan Israel on taannut uskonnonvapau-
den ja luvannut suojella kaikkien uskontojen  pyhiä paikkoja. Tämän
vapauden tulisi taata myös juutalaisille pääsyn heidän muinaisille pal-
vontapaikoilleen. Ministeri Ariel Sharonilla oli täysi oikeus vierailla
Temppelialueella niin kuin muillakin maan kansalaisilla. (Vierailuista
tulee tosin pidättäytyä islamin rukous- ja juhla-aikoina, mutta tuollais-
ta loukkausta Sharonin tapauksessa ei ollut kysymys.)

”Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ih-
misiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät” (Tiit. 3:4, 5).

Pakanauskonnoille on olennaista, että rakkauden sijasta ollaan piit-
taamatta ihmisistä. Palestiinalaiset käyttävät sissisodassaan tunnottom-
asti lapsiaan kilpinä. Heille on sitä parempi, mitä useampi omista lap-
sista kuolee, koska jokainen lapsiuhri nostaa kansainvälistä painetta
Israelia vastaan.

Israel nielee nykyisessä tilanteessa myös omien virheittensä kar-
vasta kalkkia. Kuuden päivän sodan seurauksena Temppelivuori olisi
tullut ehdottomasti jättää Israelin eikä arabien hallintaan. Arabeille olisi
tullut antaa alueeseen vain aseeton käyttö- ja huolto-oikeus. Palestii-
nalaisten vaatimus itsehallintoon on täysin oikeutettu. Virhe tehtiin vain
siinä, että heille annettiin aseet. Jo muutaman aseistetun rähinöitsijän
valvonta olisi tuonut Israelille vaikeutta, saati sitten se että aseistamal-
la viranomaiset heistä tehtiin tappajia. Arafatille puhe rauhasta on vain
taisteluase. Suurongelmana on länsimainen ajatus demokratiasta. Pi-
täisi ymmärtää, että Israelin alueella demokratia toimii vain juutalais-
ten alueella, ei arabien! Arabien puolella muutamien johtajien sotainto
määrää koko kansakunnan kohtalon.
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aikka Israelin valtio ei olekaan profetioiden täyttymys, meidän
kristittyjen tulee suhtautua siihen avomielisen ja auttavan myön-
teisesti.

Olemme kiitollisuudenvelassa kansalle, jonka välityksellä saimme
Jumalan Sanan ja Pelastajan. Juutalaisia kohdanneet vainot ja kärsi-
mykset ovat lähtökohdalta kansan omaa syytä. Se itse hylkäsi sille va-
ratun Jumalan suunnitelmaa, jonka huippuna oli Messias, koko maail-
man Vapahtaja. Maailmassa on muitakin, jotka ovat karikoituneet juu-
talaisten tavoin oman syntinsä vuoksi. Meidän kristittyjen tehtävä ei
ole tuomita heistä ketään vaan auttaa. Sama auttava käsi tulee ojentaa
myös juutalaiselle.

Juutalainen on saanut ja on ollut oikeutettu saamaan huolenpitoa
myös siksi, että se sai toisen maailmansodan aikana kokea suurteuras-
tuksen. On kuitenkin muistettava, että on monia muitakin kansoja, jot-
ka ovat kokonaisina kansoina joutuneet armottomien pyöveleiden kä-
siin.

Ensimmäisen maailmansodan aikana Turkki tappoi kolmatta mil-
joonaa armenialaista –  Turkin armenialaiset lähes sukupuuttoon. Kro-
aatit teurastivat toisen maailmansodan aikana natsien ja roomalaiska-
tolisen kirkon myötävaikutuksella ainakin satojatuhansia serbejä. Bal-
kanilla kostokierre on jatkunut viime vuosina.

Afrikan Ruandassa on viime vuosina tapettu lähes miljoona ihmis-
tä. Suurteurastuksia on ollut myös monissa muissa maissa.

Valitettavasti kukaan ei ole huolehtinut siitä, että näille vainotuille
kansoille olisi luotu oma valtio! Juutalaiset ovat saaneet niin suuren
huomion osakseen, ettei kukaan voi syyttää maailmaa siitä, että heidät
olisi viime vuosikymmeninä laiminlyöty. Israelissa yksikään juutalai-
nen tai arabi ei ole vuosikymmeniin kuollut nälkään, ja kaikilla on ol-
lut katto päänsä päällä. Muualla on kuollut ihmisiä joukoittain nälkään
ja kurjuuteen. Israelin köyhimmät juutalaiset ja arabit kuuluvat toimeen-
tulonsa puolesta keskiluokkaan, jos heitä vertaa Intian tai Afrikan köy-
hiin. Kristityt ovat osaltaan huolehtineet Israelin juutalaisista ja YK
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arabeista. –  Humanitaarisen avun anto tulisikin olla nykyistä paljon
tasapuolisempi! Sen tulisi ottaa huomioon koko maailman hätä!
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rho Kekkosen Suomessa Neuvostoliittoon nähden sai olla vain
yksi mielipide: maa oli hyvinvoipa, kansalaisistaan huolehtiva
sekä hyväntahtoinen ja rauhaan pyrkivä muiden valtioiden kanssa.

Kun nyt jossakin maailman kolkassa syntyy kriisi tai tapahtuu terrori-
teko, joka mahdollisesti sivuaa islamin uskoa tai islamilaisia maita,
poliitikot ja jopa arvovaltaiset julkaisut kiirehtivät selittämään, että is-
lam on maltillinen. Esimerkiksi presidentti Mauno Koivisto sanoi
TV:ssä New Yorkin World Trade Centeriin tehdyn iskun jälkeen, että
islam on maailman maltillisimpia uskontoja. Historia ja myös nykyiset
tosiasiat puhuvat kuitenkin toista.

Suoraan Koraanin tekstistä nousee opetuksia, jotka osoittavat, että
kirjan teksti on suvaitsematonta. Paratiisissa on sangen harvoja naisia;
he ovat pääosin helvetissä. Kuinka joku voi puhua maltillisuudesta niin
kauan kuin Koraani kieltää muhamettilaista kääntymästä kristityksi.
Tästä ”rikoksesta” on annettu kuolemantuomioita uskonnon alkuhet-
kistä lähtien, ja niin monissa maissa vaaditaan tänäkin päivänä. Par-
hain tie paratiisin autuuden saavuttamiseksi on marttyyrikuolema isla-
min puolesta. Tämä aate loi alkuvuosisatojen miekkalähetyksen. (Aa-
tetta levitettiin myös ”rauhanomaisesti” kiristämällä vääräuskoisten
verotusta). Nykypäivien itsemurhaterroristeille on luvassa välitön pa-
ratiisin onni.

 Myös perinne on luonnut hyvin ahtaita säädöksiä, jotka käytännös-
sä ovat yhtä tiukkoja kuin Koraanin lait. Jo uskonnon alkumetreillä
joku arabijohtaja määräsi, ettei juutalainen saa ratsastaa kamelilla, jot-
ta hänen päänsä ei kohoaisi muhamettilaisen yläpuolelle. Säädöstä on
noudatettu hyvin uskollisesti kaikissa arabimaissa.

Itse tekstin ohella vaikeutena on se, että monet Koraanin kohdat

�
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ovat hyvin vaikeasti tulkittavissa, ja tulkintavaikeus edesauttaa suvait-
semattoman kulttuurin syntymistä. Vuosina 1980–2000 maailmassa
tehtiin yli 300 itsemurhaiskua, joista 271 tapauksessa tekijätaho on tun-
nistettu. Viimeisen kymmenen vuoden aikana selvitetyissä iskuissa te-
kijät ovat olleet joka kerta islamilaisen kulttuurin piiristä lähteneitä.

Islamilainen kulttuuri on luonnut hyvin tukalat olot naisille. Kirjan
teksti sallii miehelle vain neljä vaimoa, mutta tulkinta johtaa suurem-
paankin haaremiin. Vaikka tyttölasten silpomista (ympärileikkausta)
ei ole Koraanissa, tuo hirvittävä tapa on levinnyt laajasti islamilaisessa
kulttuurissa. Suvaitsematon kulttuuri halutaan levittää myös länsimai-
hin. Vaikka kirjailija Salman Rushdiea ei syytetty pommien asettami-
sesta eikä muusta väkivallasta, mielipiteensä johdosta hän sai kuole-
mantuomion, ja se haluttiin panna toimeen Euroopassa, jossa kirjailija
piileskeli. Totta on, että kristinuskon piirissäkin on ollut suvaitsemat-
tomuutta ja miekkalähetystä. Kirjailija Rushdieen kohdistettua lain
käyttöä ei kuitenkaan edes paavin kirkko ole vaatinut vuosisatoihin.

 Tulee muistaa, että uskonpuhdistuksen mukanaan tuoma Raama-
tun tuntemus on luonut suvaitsevaisuutta enemmän kuin mikään muu
samanaikaisesti koko maailmassa. Nimenomaan Raamattu loi sen kult-
tuurin ja korkean elintason, jossa nyt länsimaissa elämme. Islamilai-
sen maailman tulisi päästä siitä osalliseksi, mutta Raamatun luomaa
hyvinvointia ei voi olla olemassa, jos ei sallita Raamattujen levitystä.

Lainaan joitakin Ossi Nummisen ajatuksia islamista. Numminen am-
mentaa tietojaan kansainvälisesti tunnetulta islamin tuntijalta profes-
sori Moshe Sharonilta.

”Länsimaille annettu kuva islamista on osa islamilaista retoriikkaa.
Islam syntyi ajatuksella hallita maailmaa. Se hyväksyy muut uskon-
not, mutta vain oman hallintansa alle. Ei-islamilaisilla (kristityt, juuta-
laiset jne.) ei ole oikeutta riippumattomaan olemassaoloon. – –

Toinen islamin keskeinen ajatus on maan hallinta. Kun maaperä on
kerran saatu islamin haltuun, heille se on sitä ikuisesti, väliaikaisista
menetyksistä huolimatta. – –

Islamin laki, sharia, perustuu Koraaniin. Se jakaa maailman kah-
teen osaan: se joka on islamin hallinnassa (Dar al-Islam, islamin talo),
ja se, joka tulee olemaan (Dar al-Harb, sodan talo). Jälkimmäiseen
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kuulutaan niin kauan, kunnes siirrytään ensimmäiseen. – –
Rauha on vain muslimien kesken. Muiden kanssa on vain tulitauko-

ja. – –
Näistä lähtökohdista on vaikea nähdä rauhan syntyvän Lähi-itään.

Islamille on mahdotonta, että Israelilla on riippumaton olemassaolo.
Se pätee viime kädessä muihinkin ei-islamilaisiin maihin. Myös Suo-
meen. – –

Lyhyellä aikavälillä voidaan tehdä paljonkin. Neuvottelut, sopimuk-
set, politiikka, kaikki lienevät avuksi. Pitemmällä aikavälillä näen vain
yhden kestävän avun. Se on, että islamilaiset maat avaavat ovensa Raa-
mattuun ohjautuvalle evankeliumin julistukselle. Kun muslimiterro-
risti muuttuu sisältä, myös lentokoneet pysyvät ilmassa.” –  Näin Ossi
Numminen, Aamulehti 20.10.2001.

Siinä mielessä maltillisuudesta puhuvat ovat oikeassa, että enemmistö
islamin maissakin haluaa rauhaa. Rauhan rakastajilla on kuitenkin vä-
hän sanottavaa siellä, missä massat elävät suuressa tietämättömyydes-
sä ja missä demokratia puuttuu. Koska Raamatun muuttamat maat sal-
livat toisinajattelijoita, niissä syntyy demokratia. Koraani ei synnytä
demokratiaa, koska se ei tunne toisinajattelijaa eikä kristityksi käänty-
neellä luopioilla ole oikeutta elää.
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ispensationalismi, Suomessa lähes ainoa tunnettu Ilmestyskir-
jan tulkintasuunta, opettaa, että kun Jeesus ristiinnaulittiin, juu-
talaisten kello pysähtyi, ja Danielin Israelille ennustamasta 70

vuosiviikon ajasta jäi viimeinen viikko täyttymättä. Sitten kun seura-
kunta temmataan salaa pois, tuo vuosiviikko alkaa. Se on antikristuk-
sen aika eli seitsemän vuoden vihan aika. Juutalaiset ovat joko ennen
sitä tai tuona aikana rakentaneet Jerusalemiin temppelin. He tekevät
liiton antikristuksen kanssa, mutta viikon puolivälissä antikristus – lai-

0
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ton – rikkoo liiton ja astuu Jerusalemissa olevaan Jumalan temppeliin.
Selitys on täysin keinotekoinen. Raamattu ei missään kerro, että juu-

talaisten kello noin pysähtyisi. Historia on yhtäjaksoista. Lisäksi Da-
nielin ennustus 70. vuosiviikosta (Dan. 9:24–27) ja ennustus laitto-
masta (2 Tess. 2:3–12) on tulkittu virheellisesti.

Etsiessämme Danielin 70:nnettä eli “kadonnutta” vuosiviikkoa seu-
raamme Dan. 9:24–27:ssa olevaa tekstiä. Jakeessa 25 mainitaan ensin
seitsemän vuosiviikkoa. Se oli Jerusalemin jälleenrakennusaika Baby-
lonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Siitä kului voideltuun ruhtinaa-
seen eli Kristukseen 62 vuosiviikkoa. Nuo ajat tekevät yhteensä 69
viikkoa eli 483 vuotta. Missä on yksi viikko eli seitsemän puuttuvaa
vuotta, kun koko aikamäärän tulee olla 70 viikkoa (jae 24). Dan. 9:25:n
mukaan ajanlasku alkoi Jerusalemin jälleenrakennuskäskystä. Ko. käs-
kyjä oli kaksi.

Kuningas Artahsasta antoi pappi Esralle  määräyksen juutalaisten
Jerusalemiin muutosta (Esra 7:11).  Tämä tapahtui eri tietolähteiden
mukaan joko 458 tai 457 eKr. Tästä tapahtumasta voideltuun ruhtinaa-
seen eli Kristukseen tulee olla 69 vuosiviikkoa eli 483 vuotta.

Kristus kastettiin vedessä ja täytettiin Pyhällä Hengellä ilmeisesti
vuonna 26 tai 27. Esrassa  mainitusta käskystä vuoteen 26 jKr. on 483
vuotta, jos aika lasketaan aurinkovuosien mukaan. Näin saadaan ko-
koon 69 vuosiviikkoa. (Aurinkovuosi on meidän käyttämämme vuosi,
jossa on 365 päivää. Heprealainen kalenteri perustuu kuuvuoteen, jos-
sa on 354 päivää. Ennustuksissa on käytetty myös puolikuuvuotta, jos-
sa on 360 päivää.)

Kuningas Artahsasta antoi toisen rakentamiskäskyn Nehemialle joko
vuonna 445 tai 444 eKr. (Neh. 2:4–6). Tästä käskystä on Kristuksen
kasteeseen niin ikään 483 vuotta, kun aika lasketaan kuuvuosina.

 Jumala on ihmeellisesti johtanut niin, että lasku molemmista käs-
kyistä päättyy samaan lopputulokseen. Vuoden parin mahdollisilla las-
kuvirheillä ei ole mitään käytännöllistä merkitystä. Historiantutkijat
eivät pysty aina määrittelemään tapahtumavuosia täsmällisen varmas-
ti.

Luemme Dan. 9:24:n ja seuraamme sen tulkinnassa ennustusten his-
toriallista  tulkintaperiaatetta, joka on pääpiireittäin peritty kirkkoisil-
tä.
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“Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja py-
hälle kaupungille.” Teksti jatkaa, mitä silloin tapahtuu: ”– – silloin luo-
pumus päättyy.” Dispensationalismi katsoo tämän tarkoittavan juuta-
laisten luopumuksen päättymistä ennen tuhatvuotista valtakuntaa.  Teks-
tiyhteyttä seuraten jakeessa puhutaan kuitenkin tapahtumista 70:nnen
vuosiviikon aikana.  Ainoa löytämäni raamatunkäännös, jossa sano-
taan “luopumus päättyy” on suomalainen Raamattu (KR 1938).  Hep-
realaisessa Raamatussa on sana “pesha”, rikkomus, kapinallisuus. ”– –
synnistä tulee loppu” (KR 1992). Myös useissa englanninkielisissä
käännöksissä sanotaan ”synnistä tehdään loppu.” ”– – ja pahat teot
sovitetaan”. Tämä tapahtui, kun Jeesus kuoli ristillä. ”– – ja iankaik-
kinen vanhurskaus tuodaan.”  Jumala lahjoittaa vanhurskauden Poi-
kansa kuolemassa.  Kaikki edellinen puhuu eittämättömästi Jumalan
pelastussuunnitelman täyttymisestä ristillä.

 ”– – näky ja profetia sinetillä vahvistetaan.” Kirkkoisä Tertullianus
(160–240)  tulkitsi tämän ennustuksen täyttyneen Kristuksessa. Sine-
tillä vahvistaminen merkitsee lunastustyön päätöstä ja sitä koske-
vien profetioiden lopullista täyttymistä. Kristuksen maailmaan tu-
lossa  Vanhan liiton profeettojen Messias-ennustukset täyttyivät, ja
Vanhan liiton profeettojen aikakausi päättyi. Johannes Kastaja oli vii-
meinen vanhan järjestelmän edustaja. “Sillä kaikki profeetat ja laki ovat
ennustaneet Johannekseen asti” (Matt. 11:13). Lue myös Hepr. 1:1–3,
9:12, 15, 26, 10:14.

 ”– – ja kaikkeinpyhin voidellaan.”  Kleemens Aleksandrialainen
(150–200) selitti kaikkeinpyhimmän tarkoittavan Kristusta. Myöhem-
min monet tulkitsivat asian samoin. Joidenkin tutkijoiden  mielestä
kaikkeinpyhin tarkoittaa kirjaimellisesti temppelin kaikkeinpyhintä.
Edgar Parkynsin mielestä kaikkeinpyhin ko. yhteydessä on Jeesuksen
lähimpien opetuslasten joukko, noin 120 henkeä.  Temppelin kaikkein-
pyhin on vain esikuva heistä.  He saivat Pyhän Hengen voitelun hel-
luntaina. Parkynsin tulkinta on siinä mielessä johdonmukaisin, että
Uuteen liittoon asti ylettyvä profetia saa uustestamentillisen merkityk-
sen.

“Ja kuudenkymmenenkahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voidel-
tu” (jae 26).  Tämä tarkoittaa sitä, että voideltu – Messias – kuoli ristil-
lä.
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Luemme Dan. 9:27:n alkuosasta niin kuin on Raamatun alkuteks-
tissä ja useimmissa englanninkielisissä Raamatuissa: “Hän vahvistaa
liiton monien kanssa viikoksi ja  puolivälissä viikon hän lakkauttaa
uhraamisen ja ruokauhrin – –.”  Liiton tekijä on Kristus eikä suin-
kaan antikristus. Tämä liitto on Jeesuksen veressä, joka täyttää Aabra-
hamin kanssa tehdyn liiton (Gal. 3:17).

Liiton vahvistaminen viikoksi tarkoittaa Parkynsin mielestä sitä, että
juutalaisilla oli erikoinen seitsemän vuoden armonaika Jeesuksen kas-
teesta Stefanuksen kivittämiseen. Stefanus kivitettiin vuoden 33 syys-
kuussa. Jeesus kastettiin ja täytettiin Pyhällä Hengellä (= voideltiin)
vuonna 26. Tästä voitelusta Stefanuksen kivittämiseen on yksi vuosi-
viikko eli seitsemän vuotta. Keskellä tuota viikkoa, vuonna 30,  Jeesus
ristiinnaulittiin. Tässä täyttyi Danielin profetia synnin sovituksesta ja
(Uuden) liiton teosta viikon puolivälissä.

Myös Uuden tien kustantama raamatunkäännös (1993)  “Jumalan
kansan Pyhä Raamattu” tulkitsee  alaviitteissään 70. vuosiviikkoa edellä
kerrotulla tavalla.

Artahsastan käskystä Jeesuksen kasteeseen kului 69 viikkoa. Kastees-
ta ristin kuolemaan kului kolme ja puoli vuotta eli puoli viikkoa. 70.
viikon puolivälissä Kristus vahvisti liiton omalla verellään pelas-
tukseksemme. Tällöin Jumalan silmissä lakkasi temppelissä toimitet-
tujen uhrien merkitys. Temppelin esirippu repesi kahtia, ja meille avat-
tiin tie kaikkeinpyhimpään, Jumalan luo.  Uhritoimitusten ulkonainen
symboli oli vielä hetken jäljellä, mutta sekin pyyhkäistiin pois Roo-
man sotajoukkojen hävittäessä temppelin vuonna 70 jKr.  Myöhem-
min Muhammedin joukot huolehtivat siitä, ettei uhreihin enää palattu.
He kukistivat pyhäkön paikan ja asettivat sinne hävityksen kauhis-
tuksen eli turmion iljetyksen (Dan. 8:11, 11:31). Hävityksen kauhis-
tuksessa oli kyse juutalaisen uhrikultin häiriintymisestä.3)

Pyhäkön paikan kukistaminen tarkoittaa muhamettilaisen mos-
keijan rakentamista. Moskeija on estänyt temppelin jälleenraken-
tamisen.

3) KR 1992:n alaviite selittää Dan. 11:31:a: ”´Turmion iljetys´ viittaa pyhäinhäväistykseksi
katsottuihin patsaisiin tai rakennelmiin, jotka viholliskuningas pystytti Jerusalemin temppe-
liin. Vrt. 1. Makk. 1:54 – 59; Matt. 24:15.”
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Jos uhrin lakkautuksen tulkitaan tarkoittavan jotakin antikristuksen
toimenpidettä nk. seitsenvuotiskautena, askarrellaan Raamatulle vie-
raassa asiassa. Raamatun ennustukset puhuvat vain sen uhriesiku-
van täyttymisestä, jolla syntimme on sovitettu. Koska muilla uhreil-
la ei ole sovittavaa merkitystä, niillä ei näin ollen ole sijaa Raamatun
ennustuksissa.

Kristus voideltiin 69 viikon kuluttua. Tämän jälkeen Hän puolivä-
lissä seuraavaa viikkoa vahvisti Uuden liiton ja lakkautti uhritoimituk-
set. Lakkauttaminen tarkoittaa sitä, että Jumalan edessä kyseiset toi-
mitukset kadottivat merkityksensä.

Jeesus ristiinnaulittiin vuonna 30. Toinen puoli kadonneesta vuosi-
viikosta oli luonnollisesti heti sen jälkeen, nimittäin apostolien alku-
ajan toiminta Stefanuksen kivittämiseen asti. Riberan ja Darbyn seu-
raajat sanovat 70. viikon loppupuolen olevan juutalaisille erikoisen
ahdistuksen ajan.  Raamattu puhuu toista: Jeesus  vahvisti  liiton (Dan.
9:27:n oikea käännös).  Tällöin tarjottiin Israelille vielä erikoisesti an-
teeksiantamusta ja Vanhassa testamentissa luvattua Israelin uudistusta
(Apt. 3:19, 20).

Seuraamme tästä eteenpäin sivun verran Ilmestyskirjan tulkintaa lä-
hinnä Edgar Parkynsin verrattomien historiallisten selitysten valossa.

 ”Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja py-
hälle kaupungillesi” (Dan. 9:24).

Nimenomaan Danielin kansalle (= juutalaisille) ja pyhälle kaupun-
gille oli luvattu 70 vuosiviikkoa, eikä siitä myöhemmin lohkaistu vii-
meistä viikkoa antikristukselle. Viikon jälkipuolisko oli erikoinen ar-
mon ja siunauksen aika Jerusalemille ja Israelille. Ristiinnaulitsemi-
nen ei pysäyttänyt juutalaisten kelloa eikä päättänyt heidän ar-
monaikaansa kansana. –  Juutalaisten kellon pysähtymisestä George
Ladd ja monet muut tutkijat ovat Parkynsin kanssa samaa mieltä.

Yksikään apostoli  ei lähtenyt ennen Stefanuksen kivitystä viemään
evankeliumia pakanoille. Jeesus omisti koko 70. vuosiviikon juuta-
laisille. “Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihin-
kään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huo-
neen kadonneitten lammasten tykö” (Matt. 10:5–6).  “Minua ei lähetetty
muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö”(Matt. 15:24).
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Ensimmäiseen marttyyriin asti juutalaisten evankelioimisessa oli
erikoinen menestys ja siunaus. “Ja Jumalan sana menestyi, ja opetus-
lasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappe-
ja tuli uskolle kuuliaisiksi.” (Apt. 6:7) Danielin kansalle ja Jerusale-
mille annettu lupaus siis täyttyi” (Dan. 9:24).

Stefanuksen kivityksen aika (syyskuu v. 33)  toi Israelin kansalle
täydellisen käännekohdan. Juutalaiset paatuivat silloin lopullisesti ja
heidän armonaikansa kansana päättyi vuosituhansiksi. Vain jotkut yk-
silöt ovat kääntyneet sen jälkeen. “Jumala on antanut heille uneliai-
suuden hengen…” (Room. 11:8). “ – –  Israelia on osaksi kohdannut
paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle
tullut” (Room. 11:25).

70. vuosiviikko alkoi siis Jeesuksen kasteesta ja Stefanuksen kivi-
tys päätti sen. Alkoi pakanain evankelioimisen aika.

Apt. 8:ssa kerrotaan kuinka Samarian sekakansa otti joukoittain
vastaan pelastuksen. Etiopialainen hoviherra seurasi vanavedessä. Apt.
9 kertoo, miten pakanain apostoli, kääntyi. Seuraavassa luvussa roo-
malainen sadanpäämies pelastui perhekuntineen. Raamattu ei kerro,
että juutalaiset olisivat koskaan kääntyneet joukoittain Stefanuk-
sen kuoleman jälkeen. Päinvastoin Raamattu valittaa, kuinka he kerta
toisensa jälkeen hylkäsivät armon ja toimeenpanivat vainoja. Jumala
kääntyi pakanain puoleen (Apt. 13:46, 18:6), ja heitä koskevat ennus-
tukset alkoivat täyttyä.

“Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja
rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani” (Room. 9:25).

”– – että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin
kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, mutta nyt – – “ (Ef. 2:12,
13).

Dan. 9:26  kertoo Jerusalemin ja juutalaisten kohtalosta: “Ja kau-
pungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän saa
itse loppunsa tulvassa.”  Jotkut ajattelevat tulvan tarkoittavan juuta-
laisten vientiä maanpakoon Jerusalemin hävityksen jälkeen. George
Lamsa onkin kääntänyt kohdan: ”– – ja on oleva joukkosiirtolaisuus.”
Todennäköisemmin tulva kuitenkin viittaa hyökkääjän eli Rooman
valtakunnan häviöön, koska “hän saa itse loppunsa tulvassa”.  Kan-
soja kuvataan Raamatussa joskus vesiin.  Kansainvaellus vyöryi tul-
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van tavoin Roomaan ja tuhosi sen. Jakeen 27 lopussa on maininta Isra-
elin maan hävityksestä ja hävittäjän tuomiosta.

 ”– – ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä.” George Ladd selittää,
että siipi tarkoittaa temppelin harjaa (Luuk. 4:9). Esiripun repeämisen
jälkeen temppelillä ei ollut enää sijaa Jumalan suunnitelmassa (Hepr.
10:8–18), vaan temppelistä tuli Herran edessä kauhistus. Tällä kielen-
käytöllä tarkoitetaan temppelin täydellistä tuhoa. (Ladd: Tulevaisuus
on Jumalan, 71, 72)

Seitsenvuotisteorian kulmakiviä on ajatus, että Dan. 9:26:ssa mainittu
liiton rikkoja on antikristus. (Todellisuudessa on kysymys liiton vah-
vistajasta, Kristuksesta, eikä liiton rikkojasta.)  Jakeissa 24–27 puhu-
taan sovituksen täyttymisestä, synnin sinetillä lukitsemisesta, pahojen
tekojen sovituksesta ja iankaikkisesta vanhurskaudesta. Antikristuk-
sella ei ole mitään tekemistä kyseisten asioiden kanssa eikä sitä ole
näissä jakeissa lainkaan mainittu.

70. vuosiviikko on annettu juutalaisille suureksi siunaukseksi. Suu-
ren ahdistuksen aika on sen sijaan seurakunnan pitkä taistelujen ajan-
jakso.

Aina 1830-luvulle asti protestanttisissa kirkoissa oli yleinen selviö,
että 70. viikko oli välittömästi 69:nnen jälkeen ja että Kristus kuoli tä-
män viikon aikana. Vasta 1830-luvulla John Nelson Darbyn rakentama
dispensationalistinen ennustusten tulkinta hämäsi Raamatun lukijat.
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”Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetus-
lapsistaan: ‘Opettaja, katso! Mitkä kivet, mikä rakennus!‘ Jee-
sus vastasi: ‘Katso nyt näitä mahtavia rakennuksia. Kaikki re-

vitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.‘” (Mark. 13:1, 2)
”Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämänä, sil-

loin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. – –  Monet surmataan miekan
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terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja vieraat
kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy.” (Luuk.
21:20, 24)

Uusi testamentti ei lainkaan opeta, että Jerusalemin temppeliä vielä
rakennettaisiin. Jeesus ennusti vain temppelin hävittämisen. Jeesus myös
ennusti, että temppelin hävityksen yhteydessä juutalaiset hajotettaisiin
kaikkien kansojen sekaan. Hän ei kuitenkaan kertonut, että heidät
kerran koottaisiin takaisin maahansa!

Ajatus temppelin jälleenrakentamisesta tulee muista lähteistä eikä
Uudesta testamentista. Jälleenrakentamisen perustana onkin eräiden
Vanhan testamentin profetioiden väärinymmärtäminen.

Dan. 9:27 saa omalaatuisen selityksen, kun liiton vahvistaja (Kris-
tus) tulkitaan liiton  rikkojaksi (antikristukseksi). Tämän väärinkäsi-
tyksen mukaan antikristus astuu lopun aikana jumalana Jerusalemin
temppeliin ja lakkauttaa juutalaisten uhritoimitukset.

Raamatussa temppeli on kolmessa merkityksessä: Temppeli Juma-
lan asuntona taivaassa (Hab. 2:20), jonne antikristus ei voi astua. Toi-
nen temppeli oli Jerusalemissa. Ja kolmas temppeli on seurakunta.

Jotta selitys antikristuksen astumisesta Jerusalemin temppeliin näyt-
täisi johdonmukaiselta, jesuiittojen koulukunta sepitti vastauskon-
puhdistuksen alussa opin, että kristillisen aikakauden lopulla temppeli
rakennetaan uudelleen ja aloitetaan Vanhan liiton uhripalvelu. Anti-
kristus on temppelin rakentaja.

Tämä on liian ristiriitaista. Raamattu kertoo laittoman astuvan Ju-
malan  temppeliin (2 Tess. 2:4). Paavali ei kutsuisi antikristuksen
temppeliä Jumalan temppeliksi. Sitä paitsi Paavalin kirjeissä Juma-
lan temppeli ei ole koskaan kivinen rakennus, vaan  aina  Kristuk-
sen ruumis, elävä seurakunta tai sen yksityiset jäsenet. Paavalin käyt-
tämä sana temppelistä on ”naos” 2 Tess. 2:4:ssa ja ainakin seuraavissa
muitten kirjeitten kohdissa: 2 Kor. 3:16, 17,  6:19;  2 Kor. 6:16; Ef.
2:21. Naos-sanaa käytetään myös Ilmestyskirjassa.

Israelin itsenäistymisen ajoista lähtien on kovasti ennustettu  luonnol-
linen Jerusalemin temppelin rakentamisen olevan ajankohtainen. Jopa
maltillinen Vilho Hartonen innostui kirjoittamaan: ”– – eri maissa jo
kuuluukin tehtävän mm. portteja ja pilareita.” Lainaten jotakin lehteä
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hän jatkaa: “Irgun-järjestön johtaja, josta puhuttiin Palestiinan sodan
aikana, on äskettäin ollut New Yorkissa. Hän on siellä pitänyt esitel-
män ja vakuuttanut, että Jerusalemin temppeli tullaan rakentamaan lä-
hitulevaisuudessa.” (Mitä pian tapahtuu, 4. painos, 93).

Kuuden päivän sodan jälkeen syttyi asiasta suoranainen kohu. Ris-
tin Voitto on Suomen varovaisimpia lehtiä. Muiden hengellisten lehti-
en tapaan sekin julkaisi pitkän artikkelin ja kertoi, kuinka temppelin
rakennuskivet oli hakattu Amerikassa valmiiksi ja oli vain ajan kysy-
mys, milloin ne laivataan Israeliin.

Opettaessani Ilmestyskirjaa joudun usein asennoitumaan  seuraa-
vasti:  “Käsitän tämän näin” tai “teen tämän johtopäätöksen”. Mitä
temppelin rakentamiseen tulee, sanon kuitenkin melkoisen varmasti,
että sitä  ei rakenneta ennen tuhatvuotista valtakuntaa.

Temppelin paikalla tai sen esikartanoalueella on muhamettilaisten
moskeija. Itsenäisyysjulistuksessaan Israel on lupautunut suojelemaan
kaikkien uskontojen pyhiä paikkoja. Toisaalta juutalaiset ovat luvan-
neet Jumalalle rakentaa temppelin.  Israelin valtio tuskin kuitenkaan
ottaisi sellaista kansainvälistä riskiä, jonka temppelin rakentaminen
synnyttäisi.  Rakentaminen kiinnostaisi lähinnä ortodoksijuutalaisia,
mutta heitä on kansasta vain 10–15 %. He eivät halua purkaa tiellä
olevaa moskeijaa, vaan odottavat, että Messias murskaa sen tulemuk-
sessaan.  Kuuden päivän sodan jälkeen ylirabbiini kielsi juutalaisia ja-
lallaan astumasta Temppelivuorelle, jonka moskeija oli saastuttanut.
Temppelin rakentamiskohua pitävätkin yllä etupäässä jotkut kristityt!

Voimakkain peruste temppelin rakentamista vastaan on Jumalan
Sana. Temppelin rakentaminen ei ole Jumalan suunnitelmissa. Tästä
syystä ei myöskään uhripalvelun palauttaminen Temppelivuorelle Je-
rusalemin hävityksen jälkeen onnistunut, vaikka juutalaiset yrittivät
sitä useita kertoja.

Heprealaiskirjeen kirjoittaja toteaa uhripalveluksen olleen väliaikai-
sen ja viittaa parempaan uhriin:

“Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois
syntejä” (Hepr. 10:4).

“Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa
ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä
poistaa” (Hepr. 10:11).
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”– –  meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman veren-
sä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhinpään ja sai aikaan iankaikkisen
lunastuksen” (Hepr.  9:12).

Jumala antoi ainoan uhrin syntiemme tähden. Se on Jumalan sil-
missä niin riittävä, että merkityksettömäksi käynyt temppelin esirippu
reväistiin kahtia. Kaikkeinpyhimpään ei ollut päässyt kuoleman uhalla
kukaan muu kuin ylimmäinen pappi. – Nyt Jumala ei rankaisisi enää
ketään, vaikka  pystyttäisi asuntonsa kaikkeinpyhimpään. Siellähän
meidän tulisikin olla! – Temppelin esipihalla kohosivat uhrisavut tai-
vaalle vielä muutamia vuosikymmeniä ristiinnaulitsemisen jälkeen,
mutta niillä ei ollut enää mitään merkitystä. Uhraamisen ulkonaiset
symbolit joutivat sotajoukkojen hävitettäväksi.

Jos joku rakentaisi uuden temppelin, sillä ei olisi mitään tekemistä
profeetallisten Kirjoitusten kanssa. Temppelin rakentaminen ei olisi
suinkaan merkki juutalaisten paluusta Messiaansa luo, vaan jälleen
kerran jääräpäinen osoitus Jumalan antaman ainoan uhrin hyl-
käämisestä.

Puhuessaan tärkeimmistä tulevan ajan tapahtumista Jeesus ennusti
vain temppelin hävitystä, ei sen jälleen rakentamista!

Nk. vihan ajan temppeli on ilman muuta ennustusten ulkopuolella,
koska siihen liittyvää seitsenvuotiskautta ei ole olemassa. Myöskään
Danielin ennustuksia ja muita Raamatun tekstejä ei voi tulkita temppe-
lin rakentamisen puolesta.

Jopa tuhatvuotisen valtakunnan temppeli on Raamatun tutkijoille
visainen kysymys. Monet Raamatun jumalalliseen innoitukseen usko-
vat tutkijatkin ovat epävarmoja siitä, rakennetaanko temppeliä lain-
kaan. Eläinuhrien tuonti on joillekin lähes kompastuskivi. Eläinuhrien
merkitystä selitetään siten, että niissä olisi kyse todellisen uhrin muis-
tiin palauttamisesta, kuten ehtoollisessa seurakunnalle. Tutkijat törmää-
vät kuitenkin uuteen vaikeuteen: Miksi olisi muistouhri, kun Jeesus on
itse läsnä tuhatvuotisessa valtakunnassa. Seurakuntakin viettää muis-
toateriaa vain “siihen asti kuin hän tulee” (1 Kor. 11:26).

Monet tutkijat tulkitsevat tuhatvuotisen valtakunnan temppeliä ku-
vaannollisesti, joskin suurin osa uudestisyntyneistä uskovista asettu-
nee kirjaimellisen temppelin kannalle.

Jos olisi niin kutsuttu seitsemän vuoden vihan aika, niin uhripalve-
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lus silloin kävisi vielä käsittämättömämmäksi. Siihen aikaan muisto-
uhrit eivät mitenkään sopisi, koska juutalaiset eivät vielä silloin, dar-
bylaisen opin mukaan, muistelisi Jeesuksen kuolemaa. Esikuvalliseen
uhriin Jumala ei taas palaa, koska yksi täydellinen uhri on jo annettu.

Messiaanista valtakuntaa koskevissa ennustuksissa puhutaan myös
sapatin vietosta.  Sapatista, temppelipalveluksesta ja joistakin muista
asioista on käytetty kuvaannollista kieltä, jotta Vanhan testamentin
ajan juutalaiset kykenivät käsittämään ennustukset. Kun Ilmestys-
kirja puhuu esimerkiksi tykeistä, käytetään kieltä, jonka tuliaseita nä-
kemätön lukija saattoi ymmärtää (Ilm. 9:17).

Myös Jesaja käytti Vanhan liiton aikaisia ilmaisutapoja puhuessaan
tulevista tapahtumista.

“Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana
Herralle hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukame-
leilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin…” (Jes. 66:20)

Muulit, vaunut ja kantotuolit eivät varmaankaan ole kirjaimellisesti
Jesajan aikaisia, vaan kuva myöhemmästä matkustustavasta.  Samoin
Jerusalem ainoana jumalanpalveluspaikkana on ollut taakse jäänyt kuva
ristin sovituksesta lähtien. Tuhatvuotisessa valtakunnassa ei jumalan-
palveluspaikan osalta – sen enempää kuin muussakaan – palata suin-
kaan varjoihin.

Vanhan liiton alaisille Jerusalem oli ainoa paikka, jossa tuli uhrata
ja rukoilla. Jesajan aikainen lukija saattoi ymmärtää messiaanisen ajan.
jumalanpalveluksen vain tässä valossa. Lu 5 Moos. 12:4, 5, 11; 2 Aik.
7:12; Ps. 122:2–5; Joh. 4:20.

Jesajan kuulijat saattoivat ymmärtää todellisen jumalanpalveluksen
vain siten, että siihen liittyi sapatti liiton merkkinä, temppeli ja uhrit.
Koska vain temppelissä uhrattiin, Jesaja liitti kuvaukseensa mat-
kustamisen temppeliin. Matkustaminen oli elintärkeä osa lähestyttä-
essä Israelin Jumalaa. Meillä Uuden liiton uskovilla sen enempää kuin
tuhatvuotisen valtakunnan asukkailla ei ole noita erottavia kilometre-
jä. Me lähestymme Jumalaa hengessä ja totuudessa. Vasta Jeesus va-
laisi tulevaa jumalanpalvelusmuotoa sanomalla:

“Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusale-
missa. – – Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat
Isää hengessä ja totuudessa.” (Joh. 4:21–23)
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Jeesus tarkoitti sitä, että Jumalaa tullaan lähestymään ilman uhritoi-
mituksia ja temppeliä.  Jos Jesaja olisi käyttänyt tällaista kieltä ja siir-
tänyt jumalanpalveluspaikan pois Jerusalemista, se olisi ollut kauhis-
tus hänen kuulijoilleen. Jerusalemin ulkopuolella oli vain epäjumalille
uhraus ja epäjumalanpalvelus. Ristin sovitus ja helluntain Hengen vuo-
datus oli vielä liian kaukana heistä. Muutamia vuosia Jeesuksen pu-
heen jälkeen helluntai toi avaruutta Jeesuksen opetukselle.
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utkija George Ladd painottaa sitä, että Vanhan Testamentin
ennustukset on tulkittava Uuden testamentin valossa.

Esimerkiksi Hoos. 11:1 sanoo: “Kun Israel oli nuori, rakastin
minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani.”

Jae puhuu Israelin paluusta Mooseksen aikana Egyptistä, mutta
Matteus soveltaa sen Jeesukseen (Matt. 2:15). Jopa Jeesuksen lähim-
pien opetuslasten oli vaikea ymmärtää, että Messias-kuningas olisi
kärsivä palvelija ja Hän kuolisi. Ennustukset puhuivat usein Israelista
Herran palvelijana (Jes. 45:3, 49:3, 5). Uuden testamentin valossa Jes.
53:n kärsivä palvelija sovellettiin kuitenkin Jeesukseen. Tulevaa aikaa
koskevat ennustukset ovat täynnä kuvia. Kuningasten Kuninkaan suusta
lähtevä miekka on tästä yksi esimerkki (Ilm. 19:15).

Ladd huomauttaa lisäksi, että Vanha testamentti ei kerro selvästi
seurakunta-aikakaudesta. Vasta kun seurakunta syntyi, saatiin va-
loa sitä koskeviin Vanhan testamentin ennustuksiin. Ilmeisesti mes-
siaanista valtakuntaakaan koskevia ennustuksia ei kyetä täysin ymmär-
tämään yksin Vanhan testamentin valossa. (John Walvoord: The Mil-
lenial Kingdom, 309–315; Robert Clouse: The Meaning of the Millen-
ium, 17–40.)

Ladd ei löydä ainoatakaan syytä siihen, miksi tuhatvuotisen
valtakunnan aikaan rakennettaisiin uusi temppeli ja uhripalvelu
aloitettaisiin uudelleen.

(
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”´– – heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa minä enää en muista’.
Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä
enää tarvita.” (Hepr. 10:17, 18)

Tutkija jatkaa: “Israelin  pelastuksen on tapahduttava sen  uu-
den liiton puitteissa, jonka Kristus on perustanut jo seurakunnan
kanssa, eikä suinkaan uudelleenrakennetun juutalaisen temppelin ja
henkiinherätetyn Mooseksen uhrijärjestelmän kautta. Hebrealaiskirje
vakuuttaa, että koko Mooseksen järjestelmä on vanhentunut ja lähellä
häviämistään. Sen takia suosittu dispensationalistien käsitys, että Isra-
el on  ‘profetian kello’, on harhaanjohtava. Ehkäpä aikanamme tapah-
tunut Israelin paluu Palestiinaan on osa Jumalan tarkoituksista Israelia
kohtaan, mutta Uusi testamentti ei valaise tätä kysymystä lainkaan.
Kuitenkin Israelin säilyminen kansana vuosisatojen halki on merkki
siitä, ettei Jumala ole hylännyt kansaansa Israelia.” (Tulevaisuus on
Jumalan, 32, 33)

Ladd kirjoittaa varsin varmana siitä, että Vanhan testamentin en-
nustukset “tuhatvuotisen valtakunnan temppelistä” eivät täyty kirjai-
mellisesti, vaan että  ne ovat saaneet täyttymyksensä siinä Uudessa
liitossa, joka on vahvistettu Jeesuksen veressä. Ladd painottaa. Hepr.
8:13 tekee sen mahdottomaksi, että Jumala palaisi enää temppelin uh-
ripalvelukseen. (Clouse: The Meaning of the Millenium, 28, 94)

Laddin mielestä varjot ovat tehneet tehtävänsä ikiajoiksi.

Robert Gundry uskoo temppelin rakentamiseen, mutta ei pidä sitä
Jumalan tahtona, vaan osoituksena siitä, että juutalaiset hylkää-
vät edelleen Jumalan suunnitelman. Kun toinen peto vaatii kaikkia
ihmisiä kumartamaan temppelissä olevaa pedon kuvaa, Gundry kom-
mentoi tapahtumaa ottaen huomioon myös käytännölliset seikat. Hän
kirjoittaa: “Kuitenkin se on käytännössä hankalaa, että hän pakottaisi
jokaisen menemään Jerusalemin temppeliin kumartamaan pedon ku-
vaa.” Gundry rajoittaa pakon vain juutalaisiin. (Gundry: The Church
and the Tribulation, 50) – Gundry ei selitä, mistä hän on saanut ajatuk-
sen, että pedon kuva asetetaan Jerusalemin temppeliin. Ainakaan Raa-
matussa sitä ei ole.
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Edgar Parkynsin käsitys tuhatvuotisen valtakunnan temppelistä on pää-
piirteittäin seuraava:

Temppeliä tuskin rakennetaan tuhatvuotisen valtakunnan aikana.
Hesekielin kirjassa ennustettu temppelin rakentaminen on jo to-
teutunut. Kun pakkosiirtolaiset rakensivat Babyloniasta palattuaan
toisen temppelin, he eivät kyenneet toteuttamaan Hesekielin antamia
ohjeita. Vanhukset, jotka muistivat Salomon loistavan temppelin, itki-
vät, kun näkivät uuden, pienen temppelin perustuksen laskun (Ezra
3:12). Herodes Suuri purki tämän Herran huoneen ja rakensi tilalle
mahtavan temppelin. Tämä rakennus toteutti Hesekielin ennustuksen.
Pakanakuninkaan rakentama temppeli oli Jumalan suunnitelmissa ja
hyväksymä, koska Jeesus kutsui sitä Jumalan huoneeksi. “Eikö ole kir-
joitettu: ´Minun  huoneeni  on kutsuttava kaikkien kansojen rukous-
huoneeksi´? Mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan.” (Mark.
11:17)

Parkynsin käsityksen lisäksi temppeliä voidaan selittää lähinnä kah-
della muulla tavalla: Se on kokonaan symbolinen kuva messiaanisen
valtakunnan jumalanpalveluksesta esiintuotuna Vanhan testamentin
juutalaisten käsitysten tasolta. Tai se on kirjaimellinen rukous- ja
palvontapaikka. Uhripalvelu olisi  symboli menneestä sovituksesta.

Jopa Iso Raamatun Tietosanakirja on epävarma siitä, mitä Hesekie-
lin ennustama temppeli tarkoittaa ja antaa kaksi vaihtoehtoa sanomal-
la: “Profetian täytyy olla joko vertauskuva Kristuksen seurakunnasta
tai sitten se täyttyy kirjaimellisesti tulevassa Jumalan valtakunnassa”
(III osa, 5675).

LOPPUPÄÄTELMÄKSI jää, ettei temppeliä koskaan rakenneta, kos-
ka sillä ei ole sijaa Uuden testamentin opetuksessa eikä Jumalan pelas-
tussuunnitelmassa.
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utta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoaa hänen juu-
ristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja
ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja  Her-

ran pelon henki.” (Jes. 11:1)
Vanhan liiton aikana näytti usein siltä, että Israelin olemassaolo ei

voi jatkua kansan luopumuksen tähden. Jokaisessa uhkatilanteessa esiin
työntyi kuitenkin Jumalan profeettoja, jotka saivat aikaan hengellisen
uudistuksen, ja ainakin siemen kansasta säilyi.

Israelin olemassaolo ei ollut niinkään riippuvainen Aabrahamin bio-
logisen sukujuuren säilymisestä vaan siitä, säilyikö  ‘pyhä siemen’,
Israelin hengellinen elämä eli uskollisuus Jumalaa kohtaan. Jeesuksen
toimintaa edeltävä aika oli uhkaavimpia.  Kiihkeä ulkonainen hurskas-
telu oli kyllä näkyvillä, mutta sisäinen elinneste oli lähes kokonaan
menetetty.

Rabbiinien mieliajatus oli se, että pelkkä syntyminen Juudan kan-
san jäseneksi takasi Jumalan mielisuosion ja osuuden luvattuun perin-
töön. Johannes Kastaja jyrisi tätä lempilasta vastaan  saarnatessaan fa-
riseuksille:

“Te kyykäärmeitten sikiöt – – älkääkä luulko saattavanne sanoa
mielessänne: ‘Onhan meillä isänä Aabraham’; sillä minä sanon teille,
että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.” (Matt. 3:7–
9)

Jeesus muistutti lainkiivailijoita todellisen Aabrahamin lapsen tun-
tomerkeistä sanoen: “Jos te olisitte Aabrahamin jälkeläisiä, niin te te-
kisitte Aabrahamin tekoja” (Joh. 8:39).

Daavidin jälkeläisille oli luvattu ikuinen kuninkuus (2 Sam. 7:13–24).
Lupaus kuninkuuden jatkumisesta oli kuitenkin sidottu kuuliaisuuteen.
Luopumuksen tähden Daavidin jälkeläisiltä riistettiin kuninkuus, ja
Jumala järjesti vallanperimyksen hengellistä sukujuurta pitkin.

“– Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Van-
hurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa

'�
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voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun,
ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: ‘Herra on meidän
vanhurskautemme’.” (Jer. 23:5)

Iisain kannosta puhjenneesta  Versosta syntyi uudistunut Israel eli
Uuden liiton seurakunta, jossa on siemen alkuperäistä juutalaista su-
kujuurta, mutta pääosa koostuu pakanoista. Tätä uutta Virpiä Uusi tes-
tamentti kutsuu nimellä   ‘Jumalan Israel’ (Gal. 6:16). Daavidin kan-
nosta versonut vanhurskas hallitsija on tämän ‘totisen Israelin’ kunin-
kaana. Seurakunnan ja hallitsijan yhteys jatkuu tuhatvuotisessa valta-
kunnassa (Ilm. 20:4–6) ja aina ja iankaikkisesti.

Koska Verson ominaisuus on täydellinen vanhurskaus, kasvava puu
imee itseensä Verson saman ominaisuuden. Uuden liiton seurakunta
on täydellisesti vanhurskautettu – uskosta, lahjana.

Toinen Israelia koskeva kuva Raamatussa on  öljypuu, josta on taitettu
pois oksia ja niiden tilalle on luonnonvastaisesti oksastettu villin met-
säöljypuun oksia (Room. 11:17–24). Israel luopui monet kerrat ja hyl-
käsi lopuksi Messiaansa. Silloin Jumalan Israeliin alettiin liittää paka-
noita.

”Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia ja jos sinut, joka olet
peräisin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon
niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä…” (jae 17) KR
1933 sanoo: ”– – olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehe-
västä juuresta.”

Villit oksat ovat pakanoita. Öljypuu on sama Israel, joka oli olemas-
sa jo Vanhan liiton aikana. Seurakunnan yhteys juurinesteeseen eli öl-
jypuun mehevään juureen todistaa Vanhan ja Uuden liiton seurakun-
nan kiinteää yhteyttä. Ne ovat samaa olemusta. Puusta ei koskaan
syntynyt uutta Israelia, vaan se säilyi aina samana. Kristityt eivät
näin ollen ole uusi suku, vaan Vanhan liiton Jumalan kansan suora-
nainen jatko. Alkuperäisille oksille jäi kuitenkin lupaus, että ”jos ei-
vät jää epäuskoonsa” (Room. 11:23), ne saavat takaisin menettä-
mänsä Israelin kansalaisoikeuden eli tulevat oksastetuiksi takaisin
omaan puuhunsa.
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”Eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin” (Room. 9:6).
”Mutta nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskon-

sa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon”
(Room. 11:23).
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 ”…JOS eivät jää epäuskoonsa…”
Edellinen jae tarkoittaa sitä, että vaikka Israel on kansana paatunut,

sen jäseniä ei ole silti suljettu pelastusmahdollisuuden ulkopuolel-
le. Paavalin lailla jokaisella katuvalla juutalaisella on mahdolli-
suus palata Jumalan luo. Jumalan lupaukseen liittyy myös se, että
Israel kokee lopun  aikana kansallisen herätyksen. Sisältyykö tähän
kansalliseen lupaukseen oikeus maahan ja valtion muodostamiseen,
Uusi testamentti ei kerro.

On olemassa vain yksi Israel-puu. Se edustaa koko Jumalan seura-
kuntaa maan päällä halki historian ja yhdistää Vanhan liiton ja Uuden
liiton seurakunnan yhdeksi. Vain tämä puu on ‘Jumalan Israel’.
Totisen Israelin olemassaolo siis jatkuu Vanhasta liitosta Uuteen liit-
toon ilman katkoa. – Dispensationalismin suurimpia perusvirheitä on
se, että se ei tunnusta tätä jatkuvuutta.

Uuden Liiton omaisuuskansa täyttää parhaillaan sitä tehtävää, joka
oli annettu Vanhan liiton Jumalan omalle kansalle. Vanhan liiton omai-
suuskansaa ei suinkaan ole hylätty eikä se biologisena kansana ole la-
kannut olemasta. Se on vain jäänyt sivuun, kun ei ole täyttänyt liiton
ehtoa. OIKOTIETÄ paluuseen ei ole. Poishakatuilla kuivilla oksilla ei
ole muuta mahdollisuutta kuin  palata alkuperäiseen öljypuuhun. Jos
se palaa Jumalan suunnitelmaan (mikä on toteutettu Messiaassa), se
saa takaisin omaisuuskansan oikeudet YHDESSÄ PAKANAIN KANS-
SA.

George Laddin mielestä juutalaisten säilyminen kansana halki vuosi-
satojen on todiste siitä, ettei Jumala ole hylännyt kansaansa. Kriittinen
tutkija painottaa kuitenkin sitä, ettei Jumala tule enää koskaan teke-
mään uutta liittoa Israelin kanssa, vaan juutalaiset pelastuvat sen Uu-
den liiton kautta, jonka Jeesus vahvisti omalla verellään.
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Raamatun ohje pelastussanoman viemisestä  “juutalaisille ensin” tar-
koittaa syntyperäisiä juutalaisia. “Kysyn siis: ei kai Jumala ole hylän-
nyt kansaansa? Ei toki! Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jäl-
keläinen, Benjaminin heimoa.” (Room. 11:1) Paavali puhuu tässä luon-
nollisista eikä hengellisistä sukujuuristaan ja osoittaa, että juutalaisilla
on vielä kansana asema Jumalan edessä.

Room. 9–11 kertovat, kuinka Jumala huolehtii luonnollisesta Israe-
lista, vaikka se on ollut uppiniskainen. Rinnalle tuodaan myös paka-
noiden pelastus.

Room. 11:15–21 kertoo öljypuun luonnollisista oksista, jotka ok-
sastetaan jälleen jaloon öljypuuhun. Nuo oksat ovat tekstiyhteyden
mukaan juutalaisia.

“Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea
tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta,
kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täy-
teen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu:
– Siionista on tuleva Pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin
jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan: minä otan pois
heidän syntinsä.”(Room. 11:25–27)

Edellisiä raamatunjakeita tutkittaessa on ensiksi huomattava, että
tekstiyhteys luvun alusta alkaen puhuu luonnollisesta Israelista eikä
hengellisestä. Luvun johtoajatus on ilmaistu  jakeessa 1: “…ei kai Ju-
mala ole hylännyt kansaansa.”

Jumala lakkautti Vanhan lakiliiton (Hepr. 8:13), koska se ei kyennyt
tekemään ihmistä kelvolliseksi Jumalan edessä ja juutalaiset jättivät
yhtenään täyttämättä Siinailla annetun liiton ehdon. Vaikka Vanha liit-
to siirtyi historian hyllylle, liiton kansaa ei silti hylätty. Kun Uusi liit-
to vahvistettiin, jokaiselle Vanhan liiton alaiselle avattiin välittö-
mästi ovi tähän liittoon. Uuteen ei vain voi astua vanhoilla rituaaleil-
la, vaan uusilla armon ja uskon ehdoilla.

Kristittyjä on viime aikoina kiehtonut kovasti kysymys, mitä tar-
koittaa koko Israelin pelastuminen, missä ja miten se tapahtuu. Tapah-
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tumaa on selitetty muun muassa seuraavilla tavoilla:

1) Dispensationalistinen näkemys on, että juutalaiset pelastuvat ko-
konaisena kansana äkillisen ihmeen tavoin Jeesuksen toisen tulemisen
aikana, kun Hän astuu Öljymäelle. Tapahtuma yhdistetään Sak. 12:10:n
ennustukseen.

Edellinen ajatus on omaksuttu ilman perusteellista Raamatun tutki-
musta, ja se herättää seuraavia kysymyksiä:

Uusi testamentti ei ilmoita, pelastuuko kaikki Israel Israelin maassa
vai osittain hajaannuksessa. Sak. 12:10 ei riitä todistamaan, että paik-
ka olisi Israel. Jaetta on vaikea yhdistää Jeesuksen toiseen tulemiseen.
Jakeessa puhutaan vain Daavidin suvusta ja Jerusalemin asukkais-
ta, jotka katsovat lävistettyyn. Joh. 19:37 kertoo ennustuksen täytty-
neen silloin, kun sotamiehen keihäs puhkaisi Jeesuksen rinnan.

Herää myös kysymys, kuinka kokonainen kansa pelastuu äkillisen
ihmeen kautta ilman sen omaa etsintää. Raamatun tie pelastukseen on
usko ja vapaaehtoinen kääntyminen.

2) Adventistien tulkinta on melko vastakohtainen edellä olevalle se-
litykselle. Olavi Rouhe kirjoittaa: “Paavali ei kuitenkaan väitä, että
kaikki ‘luonnolliset oksat’, juutalaiset, tulevat ilman muuta kerran ok-
sastettaviksi jälleen. Sellainenhan olisi täysin vastoin pelastusperiaat-
teita. Ehto on kaikille sama: usko. Siksi juutalaisetkin voivat Paavalin
mukaan päästä osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta vain yhdellä
ehdolla: ‘jos eivät jää epäuskoonsa’ (11:23). – – Paavalin mukaanhan
tosi Israel koostuukin sekä juutalaisista että pakanoista. Kun kaikki
juutalaiset, jotka uskovat ja kaikki pakanat, jotka uskovat, kerran saa-
vat omakseen valtakunnan, niin kaikki Israel on pelastunut.” (Rouhe:
Jumalan Israel, 151)

Rouhen mielestä Roomalaiskirjeen teksti ei ilmoita aikaa, vaan ai-
noastaan  osoittaa millä tavoin Jumalan Israel pelastuu. Kirjoittaja täs-
mentää ajatustaan sanoen: “Kreikkalaisen alkutekstin sana houtos (niin)
tarkoittaa tapaa: tällä tavoin kaikki Israel pelastuu.” (Rouhe: Jumalan
Israel, 94)
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3) Suomen luterilaisen kirkon  viimeisen raamattukomitean epävi-
rallisissa keskusteluissa on tuotu esiin seuraavankaltainen ajatus: “–
– paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen
asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen” (Room.
11:25, KR 1992). Lopun aikoina tuo paatumus otetaan pois ja se tekee
pelastumisen kaikille juutalaisille  mahdolliseksi. Kuitenkaan ei ole
kysymys siitä, että kaikki juutalaiset ottaisivat vastaan Pelastajan.

   Novum tukee samaista ajatusta sanoen: “Tässä lainataan Jes. 59:20
ss., jossa ennustetaan juutalaisten kääntymys. Tässä ei puhuta vain
kansan poliittisesta ennalleenasettamisesta, vaan hengellisestä uudis-
tamisesta. Se ei koske jokaista yksilöä.” (Novum, 3. osa, 631)

4)  George Ladd ja jotkut muut tutkijat tulkitsevat kaiken Israelin pe-
lastumisen  siten, että koko kansa pelastuu, paitsi ehkä joitakin uppi-
niskaisia lukuun ottamatta. Kannanotoissaan muuten varovainen Ladd
näyttää otaksuvan, että koko Israel pelastuu Jerusalemissa. (Ladd: Re-
velation of John, 158, 159)

5)  Koko Israelin pelastumista ei voi soveltaa seurakuntaan muun
muassa seuraavista syistä:

Room . 11:26, 27  puhuu kaiken Israelin pelastumisesta. Asiaa edel-
tävässä jakeessa (25) puhutaan luonnollisesta Israelista, jonka paatu-
mus päättyy. Israelin pelastumista käsittelevien jakeiden jälkeen sano-
taan: “Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän täh-
tenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita isien täh-
den” (jae 28). Tämä jae todistaa, että kahdessa edellisessä jakeessa on
kysymys luonnollisesta Israelista eikä suinkaan hengellisen Israelin eli
seurakunnan pelastumisesta. Myös jae 31 puhuu juutalaisia kohtaavasta
laupeudesta.  Koko Israelin pelastumista koskeva Raamatun  maininta
on siis molemmin puolin umpeen muurattu todisteilla, että kysymyk-
sessä on luonnollinen Israel.

Jumala ei koskaan mielistynyt Israeliin kansana, vaan sen harvoihin
esi-isiin (5 Moos. 10:15). Vaikka Juudan muinaiset kuninkaat luopui-
vat Jumalasta, Hän antoi heidän valtansa jatkua monia miespolvia van-
hurskaan Daavidin tähden (2 Sam. 11:12, 13, 32). Samalla tavoin
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luonnollinen luopio-Israel on Jumalan rakastama isien tähden.
“Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastet-

taviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen” (Room.
11:23). George Laddin ajatusta uppiniskaisista voisi tukea edellisessä
raamatunjakeessa olevalla maininnalla “jos eivät jää epäuskoonsa”.  Tuo
maininta jää meiltä helposti huomaamatta. Kyseinen lausahdus kuuluu
samaan tekstiyhteyteen kuin koko Israelin pelastuminen jakeessa 26,
ja se on “koko Israelin” pelastumisen ehtona.

 6)  Todennäköisimmin “koko Israelin pelastus” tarkoittaa sitä, että
lopun aikana juutalaisten keskuudessa on ennennäkemätön kan-
sallinen herätys, eikä suinkaan jokaisen juutalaissukua olevan auto-
maattista pelastumista.

 Jokaisen juutalaisen pelastuminen “juutalaisena” tuo käytännölli-
sen ongelman. On puolijuutalaisia, on niitä, jotka ovat sukua juutalai-
sille, ja on niitä, jotka ovat miespolvia sitten kadottaneet tiedon siitä,
että he ovat juutalaisia. Jos he kaikki pelastuvat Israelissa, niin miten
ensiksi heidät kaikki saadaan sinne?  Entä ne, jotka ovat avioituneet
muiden kansallisuuksien kanssa?  Liika kirjaimellisuus ennustusten
tulkinnassa usein “tappaa” niiden asiallisen sisällön. Kun Paavali sa-
noo, että “kaikki Israel on pelastuva”, niin kaikki-sana viitannee enem-
mänkin kansaan kansana ja sen johtajien kääntymykseen kuin yksilöi-
den biologiseen alkuperään. Eivät edes Jerusalemin rabbit ja professo-
rit ole päässeet yksimielisyyteen siitä, kuka on juutalainen.

LOPPUPÄÄTELMÄ:  Raamatun varma ilmoitus on, että lopun aikoi-
na juutalaisia kohdannut paatumus otetaan pois ja israelilaisia pelas-
tuu. Raamattu ei kerro siitä, missä ja miten herätys tapahtuu. Pelastu-
misella on ehto: jos eivät jää epäuskoonsa.
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