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Jerusalem. Ikuinen kaupunki. Israelin pääkaupunki.
Maailman yksi vanhimmista kaupungeista, Abrahamin ja Isakin uhri-
paikka, Daavidin kaupunki, kuningas Salomon rakentaman Jumalan 
temppelin paikka, Jeshua Messiaan taivaaseen nousu- ja myös takaisin 
paluupaikka, tuhatvuotisen valtakunnan pääkaupungin sijaintipaikka 
jne. Raamattu on täynnä tämän kaupungin elämää, vaiheita, historiaa 
ja tulevaisuutta. Uusi Jerusalem lasketaan taivaasta (Ilm. 21:1-27).

”Päivien lopulla on Herran (Adonai) temppelin vuori seisova lujana, 
ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista, ja kaikki kansat virtaavat 
sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme 
Herran (Adonai) vuorelle, Jakobin Jumalan huoneeseen, että Hän 
opettaisi meille teitään ja että me vaeltaisimme Hänen polkujaan. Sil-
lä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran (Adonai) Sana.” (Jes. 
2:2-3) 

Jeshua ennusti Jerusalemin hävityksen, joka tapahtui v. 70 jKr. Nykyi-
sin kaupunki on mm. vilkas, kasvava, monipuolinen, monikulttuuri-
nen ja kansainvälinen kaupunki, ja sen rajojen sisällä on asukkaita n. 
900.000, mutta sen ns. metropolialueella on asukkaita n. 1.700.000. 
Nykyinen pormestari on Nir Barkat.

Ks. pääkirjoitus s. 3
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        Päätoimittajan pöydältä

Tämän lehden ilmestyessä olem-
me juuri ohittaneet syksyn suuret 

Raamatulliset juhlat, joilla on Jumalan 
itse asettamina suuri merkitys. Valitet-
tavasti pari tuhatta vuotta kestänyt, ja 
yhä maailmassa muhiva  juutalaisviha 
on tallonut alleen monet Jumalan oh-
jeet ja lait, ja maailma kutsuu näitäkin 
juhlia vain juutalaisiksi juhliksi ym-
märtämättä niiden maailmanlaajuista 
merkitystä vielä 1000-vuotisessa val-
takunnassakin. Nimitys Raamatullinen 
juhla olisi kuvaavampi ja totuuden-
mukaisempi. Jumalan kalenterissa ne 
ovat aina, ja myös Jeshua antoi niille 
arvon ja vietti niitä. Uudestisyntyneet 
kristityt ovat syntyneet samaan mehe-
vään ja siunattuun Abrahamin ja Isakin 
juureen, jota Jeshua ei tullut kumoa-
maan. Kaikki eläinten uhraaminen on 
tietysti ohi, kun Jeshua täytti omalla 
veriuhrillaan kertakaikkiaan kaiken 
muun uhraamisen syntien sovittami-
seksi. Jeshuan uhriin ei voi eikä pidä 
mitään lisätä tai pois ottaa. Unohtaa 
ei sovi, eikä ole sattuma, että lehti-
majanjuhlan/Sukkotin aikaan Jeshua 
itsekin syntyi tähän maailmaan. (Ks. 
myös Sirkku Saban kirjoitus Sukkotista 
s. 22).

On hämmästyttävää, että ns. kor-
keakirkollisuus asettuu joskus-

Jumalan Sanan yläpuolelle tai sitä 
vastaan. Näin oli Jeshuankin aikana, 
kun ylipapit olivat keskeisessä asemas-
sa hänen tuomitsemisessaan. Hänen 
muistonsakin pyrittiin pyyhkimään 
pois, ja he pitivät häntä vain kansan vil-
litsijänä. Hänen seuraajiaan vainottiin.  
Juutalaisuuteen viittaavat termit ja 
ilmaisut, juhlat ja tavat pyrittiin pois-
tamaan ja korvaamaan toisilla nimillä, 
merkityksillä ja aiheilla. Raamattua 
käännettiin monesti tahallaan toisille 

kielille väärin. Kalenterit muutettiin. 
Jumalan nimet jätettiin pois. Alkukie-
len tekstiä ja alkuperäisiä pergament-
teja oli mahdoton muuttaa, mutta 
siihenkin keksittiin keino. Alkukielen 
väitettiin olevan esim. kreikka, vaik-
ka Septuaginta on vain kreikannos al-
kuperäisestä heprealaisesta Vanhasta 
Testamentista. Näin Kreikan teksteistä 
koetettiin saada ”virallisesti” alkukieli-
siä, vaikka teksti olikin esim. suomeksi 
kreikasta käännettynä vain käännök-
sen käännös. Jokaisessa käännöksessä 
nyanssit, painotukset ja merkitykset 
muuttuvat, jotakin jätettiin kokonaan 
pois, ja kun kääntäjät eivät tekstiä aina 
ymmärtäneet, he käänsivät mones-
ti vajavaisen ymmärryksensä mukaan 
eikä sananmukaisesti Jumalan Hengen 
ilmoituksen mukaan ja heprean kie-
len alkutekstin tarkkojen merkitysten 
mukaan. Virheitä ja epätarkkuuksia 
meidän Raamatuissamme on näistäkin 
syistä siis paljon. 

Mm. Kaarlo Syväntö Vanhaa Tes-
tamenttia paljon tutkiessaan 

julkaisi huomaamistaan virheistä pie-
nen kirjankin, ja toi esiin siinä yli sata 
VT:n käännösvirhettä. Niiden kor-
jaukset ovat helmiä. Itse sain hänel-
tä ensimmäisellä Israelin matkallani 
v. 1987 sellaisen, joka oli jo kolmas 
painos. Painoksia on vielä sen jälkeen 
otettu monia. Kirjan esipuheessa K.O. 
Syväntö mainitsee mm: ”Me olemme 
saaneet Raamattumme juutalaisilta ja 
sen alkukieli on heprea. Nykyään usko-
taan yhä yleisemmin, että myös Uuden 
testamentin alkukieli on ollut heprea. 
Näin väittää mm. tri J.L. Lindsay, ja Je-
rusalemin yliopiston Uuden testamen-
tin professori David Flusser on samaa 
mieltä.” Kaarlo Syväntö jatkaa uusista 
käännöksistä näin: ”Päinvastoin on 

syytä pelätä, että se (uusi käännös) tu-
lee yhä enemmän poikkeamaan alku-
kielen tekstistä ja pyrkii mukautumaan 
yhä enemmän ajan hengen vallassa 
olevaan tai valtaan pyrkivän poliittisen 
suunnan mukaiseksi. Kommunistisissa 
maissa on kymmeniä raamatunkään-
nöskomiteoita ahkerasti muokkaamas-
sa Raamattua kommunistisen ideolo-
gian mukaiseksi. Etelä-Amerikassa on 
yksi sellainen kommunistinen raama-
tunkäännös jo valmistunut. Sitä ajan-
kohtaisempi on nyt tuo Pietarin keho-
tus: ”Halatkaa niin kuin vastasyntyneet 
lapset Sanan väärentämätöntä maitoa, 
että siitä kasvaisitte pelastukseen.” 

Nyt olemme lopun ajassa näiden 
kaikkien pitkäkestoisten muu-

tosten syövyttyä ihmisten mieliin 
niin vahvasti, että eräät pätevinäkin 
pidetyt Raamatun kääntäjät nykyisin 
kieltäytyvät kääntämästä alkuperäisen 
tarkoituksen ja merkityksen mukaan 
heprean kielestä ja alkuperästä johtu-
via Raamatullisia merkityksiä, sanoja 
ja nimiä perusteluna se, että kun kansa 
on niin tottunut näihin käännöksiin, 
vääriin merkityksiin ja sanontoihin, 
niin he eivät katso voivansa järkyttää 
yleistä mielipidettä oikealla tulkin-
nalla, nimillä ja aikamääreillä, vaan 
mieluummin tukevat entisen, joskin 
väärän ilmaisun jatkumista. Tämän 
johdosta meillä suomalaisilla ei ole, 
eikä monilla muillakaan kansoilla ole 
omalla kielellään sellaista Raamattua, 
joka edes ilmaisisi heille Jumalam-
me nimet ja niiden merkitykset, vaan 
kaikki lukuisat eri Jumalan nimet on 
vain käännetty ilmaisulla ”Herra”. Tuo 
yleisnimi juurikaan kerro meidän Ju-
malamme suvereenista olemuksesta, 
ominaisuuksista, voimasta, tahdosta ja 
maailmankaikkeuden kuninkuudesta, 
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joita heprealaiset nimet nimenomaan 
merkityksellisesti avaavat. Ainoa ero 
maallisen herran ja Maailmankaikkeu-
den Kuninkaan nimessä halutaan siis 
olevan vain etukirjaimen koossa. Kun 
kristikansa ei edes tunne Jumalansa 
alkuperäisiä nimiä, lieneekö ihme, jos 
joku ymmärtämättömyyttään arvelee 
siihen listaan kuuluvan muidenkin us-
kontojen jumalia, joka räikeästi vie pois 
Raamatun totuudesta. (Ks. s. 6 Raama-
tun alkutekstin mukaisia Jumalan hep-
realaisia nimiä). Raamatun selvä käsky 
on: ”Kaikkea, mitä olen sanonut teille, 
noudattakaa. Vierasten jumalien nimiä 
älkää mainitko, älköön niitä kuuluko 
teidän suustanne”. (2.Moos. 23:13)

Me kipeästi kaipaisimme sellaisen 
Raamatun käännöksen, joka il-

man antisemitismin silmälaseja on Py-
hän Hengen tahdon mukaan käännetty 
alkuperäisestä hepreasta totuudellises-
ti, uskollisesti ja oikein. Moni kohta 
kaipaisi myös alaviitteitä, jotta pitkään 
jatkuneet vääristymät saataisiin edes 
ihmisten tajuntaan. Epäilen mm., että 
esim. tässä Sukkotin/lehtimajanjuh-
lan Raamatullisessa ajanmäärityksessä 
voi olla joillakin ihmettelyn paikka, 
sanoohan 3 Moos 23:34 mm. ”Tämän 
seitsemännen kuun viidentenätoista 
päivänä on lehtimajanjuhla/Sukkot”… 
Miksi sitä sitten vietetään nyt syys-
kuussa, joka on yhdeksäs kuukausi? 
Tai juutalaisen kalenterin mukaan nyt 
on ensimmäinen kuukausi Tishrei. Ei 
suinkaan seitsemäs kuukausi. 

Selitys on yksinkertainen. Nykyiset 
kalenterit on kaikki muutettu pois 

alkuperäisistä Jumalan säädöksistä. Ju-
mala sanoo mm. 2. Moos 12:2 Pääsiäis-
kertomuksen yhteydessä selvästi: ”Ol-
koon tämä kuukausi teille kuukausista 
ensimmäinen. Se on oleva teille vuo-
den ensimmäinen kuukausi”. Keväällä 
Pesachin/pääsiäisen aikaan kaikki he-
rää uuteen eloon, uuteen vuoteen. Se 

on luonnollinen vuodenaikojen vaih-
doskohta. Pääsiäinen ajoittuu siihen ja 
aloitti Israelilaisillekin uuden elämän 
alun, orjuudesta lähdön ja vapauden 
tuohon tiettyyn suotuisaan vuodenai-
kaan. Kun uusi vuosi on oikealla pai-
kallaan maalis/huhtikuussa, on myös 
Sukkot oikealla paikallaan kalenterissa 
seitsemäntenä kuukautena syksyllä.

Huomionarvoista maailman pää-
töksissä monesti on, että muu-

tetaan nyt ainakin se, mitä Jumala itse 
on määritellyt. Siinä menee jo sekaisin 
luomisjärjestys ja Raamatullinen avio-
liittokäsitys, sukupuolten muovaami-
nen, homoliitot jne. Ihminen omassa 
mielessään- luulee tietävänsä parem-
min ja vähättelee tai peräti mitätöi 
Jumalan ilmoituksen ja tahdon. On-
neksi hengellisessä kentässä  jo viriää 
ns. ennalleen asettamisen tuulet. Ja 
lopulta todellakin - Jeshua takaisin tu-
lemuksessaan asettaa ennalleen kaikki 
Isänsä asettamat asiat. Tuhatvuotisessa 
rauhanvaltakunnassa toimitaan Hänen 
säädöksiensä mukaisesti. Vihollinen 
on pois valehtelemasta, kiusaamasta 
ja asioita sotkemasta. Mitä pidemmäl-
le aika kuluu, sitä enemmän Jumalan 
kansa ikävöi tuota rauhanaikaa.

Tänä vuonna Sukkotin ”viimeinen 
suuri päivä”, josta Joh 7:37-39 

mainitsee, oli 28.9. Sen päivän luke-
mistoon kuuluu myös mm. 5 Moos 
14:22-16:17 tekstit. Tuohon väliin 
kuuluu myös tämä Tooran (opetus, 
oppi, laki) sana, joka on eräs kulmakivi 
Jumalan taloudenhoidon pääperiaat-
teissa: ”Keskuudessasi ei tosin tule ole-
maankaan puutteenalaisia, sillä Herra 
siunaa sinua runsaasti siinä maassa, 
jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa 
sinulle perinnöksi ja jonka saat ottaa 
omaksesi, JOS vain kuuntelet Herran, 
sinun Jumalasi, ääntä ja noudatat tar-
koin tätä opetusta, oppia, lakia, jonka 
minä tänä päivänä annan sinulle. Herra 

sinun Jumalasi siunaa sinua, niin kuin 
hän on sinulle puhunut. Sinä lainaat 
monelle kansalle, mutta sinun itsesi 
ei tarvitse lainaa ottaa. Sinä hallitset 
monia kansoja, mutta ne eivät hallitse 
sinua.” 

Katsoopa nykymenoa oikeastaan 
mistä kulmasta tahansa, tulee 

samaan päätelmään. Olemme hyvin 
kaukana Jumalan opista, opetuksesta 
ja laista. Talousasiat ovat vain yksi indi-
kaattori. Mutta se puhuu hyvin selvää 
kieltä, jota maailmallisetkin ihmiset 
yleensä ymmärtävät. Velka on velkaa, 
joka pitää joskus maksaa. Nyt ollaan 
kuultu sellaistakin nykyisin, että tuu-
ditellaan kansaa, ettei velkaa tarvitsisi 
koskaan maksaakaan pois. Tähän vastaa 
Ps 37:21: ”Jumalaton ottaa lainan, eikä 
sitä maksa.” Kyse on jumalattomasta 
menosta. Toisaalta Raamattu varoittaa 
Snl 22:7: ”Velallisesta tulee velkojan 
orja.” Me tiedämme kokemuksesta, 
että esim. korkojen liikehdintä on kuin 
meren aallot. Ei ole kovinkaan paljon 
vuosia siitä, kun korot olivat yleisesti 
10-12%. Tällä hetkellä taas melkein 
nollassa. Kun seuraava korkeampi aalto 
vääjäämättä tulee, se pyyhkäisee paljon 
sekä yksityisiä, yrityksiä että valtakun-
tia ahdinkoon, koska velkamäärät ovat 
paisuneet moninkertaisiksi parissa 
vuosikymmenessä, eikä käännettä ole 
edes näköpiirissä. … Tulojen ja meno-
jen balanssi korjaa bilanssit.

Jumalamme! Auta Suomen kansaa 
kavahtamaan kaikkea väärää menoa, 

valhetta, turhuutta, lyhytnäköisiä ja 
harkitsemattomia haluja ja päätöksiä, 
säädöksiä ja lakeja,  ja anna Suomeen 
kansan parhaaksi aina kokeneet ja 
vanhurskaat johtajat, jotta pystyisim-
me aina ja kaikissa tulevissa vaiheissa 
luotsaamaan sekä itsemme että per-
heemme että valtiolaivamme rauhan 
satamiin ja aina edelleen turvallisesti 
eteenpäin.
Amen.
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Vuonna 1974 Herra alkoi puhua 
minulle Aliasta. En ollut koskaan 

ennen edes kuullut tätä sanaa. Ilmes-
tyksessä hän näytti minulle Neuvos-
toliiton romahduksen ja juutalaisten 
vapautumisen ja lähdön laivoilla ja 
lentokoneilla kotiin Israeliin. Tämä ta-
pahtui 47 vuotta sitten, ja siitä lähtien 
on ollut sydämeni halu kiertää puhu-
massa tästä aiheesta ympäri maailmaa. 
Matkustin myös N-liittoon puhumaan 
juutalaisille, ja kehottamaan heitä val-
mistautumaan.

Vuonna 1984 tapasin Jerusalemissa 
Gustaf Scillerin ja esittelin hänel-

le, kuinka Jumala tulisi profetioiden 
mukaisesti palauttamaan juutalaiset 
Israeliin. Tämä paluu ei tapahtuisi ai-
noastaan Neuvostoliitosta, vaan myös 
etelästä, idästä ja lännestä. Näin Juma-
la osoittaa rakkauttaan kansaansa koh-
taan ja hän on antanut ei-juutalaisille 
velvollisuuden tuoda heidät takaisin 
kotiinsa. Suuri määrä heistä on vielä 
palaamatta, mm. Yhdysvalloista.

Koronapandemiakaan ei ole kes-
keyttänyt paluumuuttoa. Joh. 10. 

luvussa Jeesus sanoo: ”Minun lampaani 
kuulevat minun ääneni.” Kun luem-
me Jumalan Sanaa, Hän avaa meille 
miten ja milloin Hän toteuttaa Alian. 
2.Moos.3:1-5. jakeissa Jumala ilmoit-
taa Moosekselle suunnitelmansa va-
pauttaa Israelin kansa. Se oli jotain niin 
suurta ja ihmeellistä, että Moosek-
sella ei ollut kykyjä ja mahdollisuutta 
suorittaa sitä itse. Kun Jumala pyytää 
ihmistä tekemään jotain, joka on yli 
hänen kykyjensä, hänen täytyy ottaa 
kenkänsä pois ja antaa ne Hänelle, joka 
kykenee täyttämään tehtävän. Näin on 
monta kertaa käynyt omalla kohdalla-

 Steven Lightlen oma kertomus Aliyah-työstä sen eri vaiheissa. 
 Kirjoitettu Menora-lehteen hänen lähettämästään videohaastattelusta. 
 Kirjoittaja on Steven Lightle, USA               Käännös: Harri Junnila

ni, kun en ole itse kyennyt toteutta-
maan Jumalan tahtoa. Ikään kuin minä 
olisin tehnyt tehtävän, mutta se olikin 
Jumala, joka toimi ja täytti tehtävän. 
2.Moos 3:6-14. Näin Jumala ilmoitti 
ja suunnitelmansa Moosekselle. Moo-
seksella ei ollut mitään tietoa Jumalan 
suunnitelmista ennen tätä ilmoitusta. 
2 Moos. 3:15-22. Neljäsataa vuotta 
Israelin kansa oli orjuudessa. Mutta 
he eivät tienneet, että Jumala huoleh-
ti heidän pankkitilistään koko tämän 
ajan, ja yhtenä yönä Hän maksoi heille 
koko summan. 

Kun aloimme Gustavin kanssa 
exodustyön 1980-luvulla, niin 

pääomamme oli vain kaksi Amerikan 
dollaria – yksi häneltä ja yksi minulta. 
Mutta Jumalan matematiikka onkin 
erilaista…  1+1 ei olekaan 2. Gustav 
sanoi, että meidän täytyy etsiä laivaa 
exodusta varten, koska tilanteet tule-
vat muuttumaan pian. Jumalan avulla 
löysimme 125-metrisen ja 7-kerrok-
sisen laivan. Vaikka meillä ei ollut ra-
haa, laiva luovutettiin käyttöömme, ja 
pian veimme ensimmäiset 472 maa-
hanmuuttajaa Israeliin. Jumala sanoi 
unessa laivan omistajalle: ”Auta minun 
kansaani pääsemään kotiin.” Vaimoni 
sattui olemaan samaan aikaan samassa 
kaupungissa Seattlessa, ja laivan omis-
taja antoi hänelle kirjekuoren minulle 
tuotavaksi. Vaimoni tuli Israeliin tapaa-
maan minua Haifaan, jonne laivamme 
saapui. Hän antoi minulle kirjekuoren 
ja siinä oli shekki. Se oli ensimmäi-
nen suuri lahjoitus exodus-työhön. 
Toimintamme jatkui ja kuljetimme yli 
180.000 juutalaista entisestä Neuvos-
toliitosta Israeliin. 2 Moos 4:1-7.

Pittsburgissa Pensylvaniassa mi-
nua haastateltiin TV-lähetyksessä 

1980-luvulla. Kerroin siellä, että Neu-
vostoliitto hajoaa ja juutalaiset pääse-
vät lähtemään. ”Miten se on mahdol-
lista, kysyi juontaja, Neuvostoliittohan 
on suurvalta? Mikä on merkkinä täs-
tä?” Niinpä vastasin: ”Herra rankaisee 
N-liiton tiedemiehiä, jotka luulevat 
tietävänsä kaiken, ja maassa tapahtuu 
ydinonnettomuus. Kun sitten Tserno-
bylin ydinvoimalaonnettomuus tapah-
tui, sain välittömästi soiton samalta 
TV-kanavalta. He kutsuivat minut pu-
humaan kahden tunnin ohjelmaan! 

2 Moos 4:10. Mooses vastusteli, kos-
ka ei kokenut olevansa pätevä teh-

tävään. Minulta on usein kyselty kou-
lutuksestani. Vastaan heille: ”Minulla 
on D.D. oppiarvo.” Ahaa, siis doctor of 
divinity (teologian tohtori). ”Ei vaan 
Dippy Dawg (Hassu Hauva) oppiar-
vo.” Minulla oli sen niminen autope-
sula. Jumala ei aina valitse kaikkein 
pätevintä henkilöä, vaan hän valitsee 
uskollisen. Vaikka kokisi itsensä ky-
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kenemättömäksi täyttämään tehtävää, 
niin Jumala kertoo, mitä tulisi tehdä, 
ja tällä tavoin voi toimittaa Jumalalta 
saadun tehtävän hänen suunnitelmansa 
mukaisesti. Ps 81:11. Jumala antaa sa-
nat, olipa tilanne mikä hyvänsä. Olen 
ollut puhumassa parlamenteissa, ku-
ninkaitten ja kuningattarien palatseis-
sa ja olen aina ihmetellyt, mitä ”Hassu 
Hauva” oikein täällä tekee, mutta Hän 
on antanut oikeat sanat puhuttavaksi. 

2.Moos 4:12. Ensimmäinen par-
lamentti, johon minut kutsuttiin 

puhumaan, oli Suomen eduskunta. 
Puheen jälkeen yksi kansanedustajista 
nousi seisomaan ja sanoi muille kan-
sanedustajille: ”Meidän täytyy tehdä 
niin kuin tämä mies kehottaa, sillä jos 
emme auta juutalaisia palaamaan Israe-
liin, Jumala tekee meille saman, mitä 
Hän teki Mooabille.”  Jumala tietää 
tarkalleen, mitä Hän on tekemässä ja 
milloin. Meillä täytyy vain olla kuule-

vat korvat. Vaikka saisimme vaikeita-
kin tehtäviä, meidän täytyy kohdistaa 
katseemme Jeshuaan, ja Hän kertoo 
meille mitä meidän täytyy tehdä.

Vuonna 1985 Herra lähetti minut 
Odessaan valmistamaan tietä, ja 

siirtämään pois kaikki kompastuskivet. 
Neuvostoliitto ei ollut vielä hajon-
nut. Aloitimme matkamme Japanista, 
siirryimme Venäjän kaukoitään, sieltä 
Uzbekistanin pääkaupunkiin Tashken-
tiin. Me valmistimme rukouksessa tä-
män hengellisen valtatien. Tämä tie on 
täyttä todellisuutta. Ja nyt me seisom-
me Potemkinin portaiden yläpäässä. 
Ne ovat kuuluisat portaat, jotka sijait-
sevat Odessan oopperatalon lähellä.

Herra oli antanut meidän ymmär-
tää, kuinka tärkeää oli kulkea 

kaupunkien porttien kautta. Laskeu-
duimme portaita alas sataman suun-
taan, tietämättä mitä tulevaisuus toisi 

tullessaan. Nämä portaat ovat Odessan 
portti. Kun saavuimme portaiden ala-
päähän Herra sanoi: ”Nyt tehtäväsi on 
täytetty, käänny ympäri ja palaa hotel-
liisi.” Se oli näin helppoa. Kaikki mitä 
Jumala antaa tehtäväksi on helppoa. 
Mutta älkää antako kenenkään riistää 
teiltä evankeliumia, joka ei ole vaikea. 
Paavali sanoo näin 2.Kor 11 luvussa. 
Me yritämme tehdä siitä vaikeaa. Mut-
ta vaikka se ei ole vaikeaa, se on sy-
vällistä. Monet juutalaiset kulkivat alas 
näitä portaita laivaan ja purjehtivat Is-
raeliin. Heitä oli kymmeniä tuhansia. 
Se oli Jumalan tekemä ihme.

Toivon, että tämä kertomus roh-
kaisee sinua rukouksissasi, silloin 

tämän valtatien rakentamisen täytyy 
jatkua. Jumalan Sana kertoo meille, 
että Hän vie kaikki juutalaiset kotiin. 
Kaikki! Hes. 39:27-29

Jumalan alkutekstin mukaisia heprealaisia nimiä. 
Suomalaisissa Raamatun laitoksissa ei näistä ole mainintaa, vaikka ovat erisnimiä. Ne on sivuutettu vain yhdellä 
sanalla Herra, tai jos ne ovat kaksiosaisia, niin maininnalla Herra Herra.
Jumala on Pyhä, ja kaikki Jumalan nimet ovat Pyhät. Kaikkiin Israelin Jumalan nimiin liittyy varoitus ja käsky, 
2.Moos.20:7 – ”Älä turhaan (engl. lightly, kevyesti, kevytmielisesti) lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei 
jätä rankaisematta sitä, joka Hänen nimensä turhaan lausuu”.
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Shalom Harishista – Uusin Israelissa 
ja nopeasti kasvava kaupunki! Ha-

rishin väkiluku on toistaiseksi 20 000; 
mutta se on suunniteltu sadalle tuhan-
nelle asukkaalle vuoteen 2030 mennes-
sä. Harish koostuu useista uusista naa-
purustoista, jotka ovat täynnä nuoria 
perheitä (usein korkean teknologian 
asiantuntijoita), suuria ääriortodoksi-
sia perheitä ja uusia maahanmuuttajia 
(enimmäkseen entisestä Neuvostolii-
tosta). On myös mainittava, että Ha-
rish rakennetaan korkean teknologian 

 Rakkaat veljet ja ystävät!
kaupunkina – ”älykaupunkina”.

Niille, jotka eivät tiedä tämän 
hämmästyttävän tarinan alkua, 

haluaisin lainata muutamia rivejä to-
distuksesta, jonka kirjoitimme vuosi 
sitten: ”Erittäin outojen ja epätoden-
näköisten ”sattumien” kautta meidät 
johdatettiin hyvin odottamattomaan 
paikkaan - Harishiin, upouuteen kau-
punkiin, joka sijaitsee Tel Avivin ja 
Haifan välissä (100 km: n päässä Jeru-
salemista). Aluksi olimme vain uteliai-

ta - mutta jossain vaiheessa aloimme 
molemmat tuntea, että siinä oli jotain 
enemmän.

Tässä vaiheessa hän kertoi meille 
rukouksen aikana: tarkista, mitä 

Harish tarkoittaa. Sitten tajusimme 
ensimmäistä kertaa, että sana Harish 
tarkoittaa ”kyntämistä”! Hän lähettää 
meidät uuteen paikkaan, jossa on vä-
hän tai ei lainkaan messiaanista läsnä-
oloa – ja jossa on paljon venäjänkieli-
siä ihmisiä - ”kyntämään” paikkaa.

Kuinka arvokkaiksi ja nöyriksi me 
molemmat tunsimme itsemme! 

Ja kuinka häkeltyneitä olimme viik-
koa myöhemmin, kun Julia sai tämän 
sähköpostin rakkaalta ystävältämme: 
” Muuten, me (4 ihmistä) rukoilim-
me uuden hankkeen puolesta viime 
viikolla, ja yksi ystävistäni sanoi näh-
neensä maaperän kaivettavan ja kään-
tyneen. Mikä vahvistus sanalle, jonka 
itse saitte maaperän uudelleen kyn-
tämiseksi.” Nainen, joka sai näyn, ei 
tiennyt mitään Harishista eikä tunte-
nut meitä henkilökohtaisesti; Hän vain 
sai sen Hengessä.

Ei tullut yllätyksenä, että seuraavan 
Harish-matkamme aikana löysim-

me todella asunnon, jonka tunsimme 
johdatetun ostamaan, ja tunsimme 
olomme luottavaiseksi ja rauhalliseksi 
sen kanssa! Meille eräs liikuttavim-
mista yksityiskohdista tässä nimen-
omaisessa huoneistossa oli erityinen 
vierasyksikkö, jota molemmat tun-
simme tarvitsevamme myöhemmin. 
Ihmeellisesti ja hyvin nopeasti saimme 
virallisen ennakkopäätöksen kiinnelai-
nasta pankista (joka meidän iässämme 
ja Victorin terveyden huomioon ot-
taen oli todellakin ihme), ja allekirjoi-
timme sopimuksen”! 

Harish kesällä 2013

Harish kesällä 2019
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Sen jälkeen olemme nähneet monia 
ihmeitä tällä matkalla – ja ihmeen 

kaupalla täällä sitä ollaan, uudessa 
asunnossamme Harishissa! Me olem-
me olleet ”harishialaisia” jo useita 
viikkoja. Ylistäkää Herraa! Se on ollut 
mahtava uskon ja luottamuksen matka 
ja ihmeellinen todistus Jumalan uskol-
lisuudesta ja armosta – ja tämä matka 
olisi ollut mahdoton ilman sinua, ru-
koustasi

Muuton valmistuttua asunnossa 
piti tehdä loputon määrä asioi-

ta: toisin kuin Yhdysvalloissa, Israelin 
uudet asunnot tulevat täysin tyhjinä 
– joten jouduimme asentamaan AC:n, 
ostamaan kaappeja keittiöön ja kylpy-
huoneisiin, asentamaan suihkukaappe-
ja jne. Kiitollisina suurin osa siitä on jo 
tehty, ja alamme palaamaan ”normaa-
liin elämään” (mitä se sitten onkaan, 
näinä omituisina päivinä). Odotam-
me, että Herra näyttää meille, mikä 
hänen suunnitelmansa on täällä meitä 
varten. Samoihin aikoihin vierailimme 
useissa messiaanissa yhteisöissä (Leon 
Mazinin seurakunta Haifassa, Daavid ja 

Lisa Lodenin messiaanisessa yhteisös-
sä Netanyassa), jotka olivat yhteydessä 
joihinkin uskovaisiin, jotka muuttivat 
äskettäin myös Harishiin, ja suunnit-
televat pian joitakin kotirukousryh-
mien perustamisia. Julia jopa liittyi 
johonkin maallisiin venäjää puhuvaan 
Harish-klubiin, ja ehkä tulevaisuudes-
sa voimme kutsua joitakin sen jäseniä 
ryhmäämme. 

Koko tämän siirtymäajan olen soi-
tellut holokaustista selvinneille. 

Olen hämmästynyt ja hyvin kiitollinen 
Herralle vahvasta suhteesta ja ystävyy-
destä näiden kallisarvoisien ihmisten 
kanssa. Lisäksi on hyvin antoisaa kuul-
la ja nähdä, kuinka paljon Borisin, Lu-
ban, Svetan, Broniyan, Michaelin, Gi-
tan, Luban, Sarahin ja monien muiden 
ihmisten sanasto muuttuu vähitellen ja 
muuttuu Jumalakeskeiseksi. On niin 
ilo nähdä, että heidän syvä kiitollisuu-
tensa kansaa kohtaan muuttuu syväksi 
kiitollisuudeksi kaikesta Luojalle. On 
suuri siunaus kuulla heidän julistavan: 
Olen niin kiitollinen Jumalalle jokai-
sesta päivästä!

Kiitos Sinulle, rakas Abba Isä, että 
olet niin armollinen ja uskollinen 

toimiessasi kallisarvoisien ystäviemme 
kautta! Ja tietenkin, rakkaat ystävät, 
haluamme kiittää teitä, rakkaat vel-
jemme ja sisaret, hengellisestä herk-
kyydestänne ja anteliaisuudestanne. 
Muistakaa meidät rukouksissanne – 
haluamme todella olla Jumalan työka-
luja tämän paikan ”kyntämisessä”!

Käännös A-L Heinonen

Jeshuan rakkaudessa
Victor ja Julia Blum, Harish, Israel    
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Hyvä ystäväni, nyt jo Herran luok-
se siirtynyt Kauko Vuorenpää 

kirjoitti 80-90 lukujen vaihteessa Afga-
nistanin sodasta. Hän oli vakuuttunut 
Raamatussa kuvatun 1000 vuotista val-
takuntaa edeltävän Kansojen tuomion 
(Mt. 25:32) ajan alkaneen Afganista-
nin sodasta. (ethnoi kriinoi, kreikkal.) 
Jo silloin oli tunnettua, että Brittien 
imperiumi oli kärsinyt nöyryyttävän 
tappion Afganistanin 1. sodassa 1838-
42. Kabulista Jalabadiin siirretty brit-
tien kolonna tuhoutui lähes viimeiseen 
mieheen  Suureksi peliksi kutsutussa 
sodassa. Vaikka Venäjä ja Britannia tais-
telivat vallasta Keski Aasiassa, sodan 
syyt ulottuivat Intiaan ja varsinkin Lähi 
-itään saakka. Tämän tappion jälkeen 
Britannia vetäytyi Afganistanista ase-
tettuaan nukkehallitsijan valtaan Ka-
bulissa. Neuvostoliitto valloitti ete-
läpuolellaan sijaitsevan Afganistanin 
vuosina 1979-89. Miehitys osoittautui 
neuvostoarmeijalle tappiolliseksi suu-
rine miestappioineen. Afgaanit kävivät 
sissisotaan venäläisiä vastaan USA:n 
tiedustelupalvelun aseistamana. Sa-
malla keskeytyi suurvaltojen välille 
virinnyt aseistariisunnan ja liennytyk-
sen aika. USA:n joukot saapuivat 2001 
Afganistaniin kukistamaan Al Qaidaa ja 
Osama Bin Ladenia. Operaation, jo-
hon Suomikin osallistui lähettämillään 
rauhanturvaajilla oli tarkoitus rakentaa 
Afganistaniin länsimainen hallinto ja 
kouluttaa sille oma armeija ja polii-
sivoimat järjestyksenpitoon. Lopulta 
presidentti Barak Obaman kaudella 
Afganistanissa oli 300 000 USA:n so-
tilasta ja virkamiestä. USA ja länsimaat 
käyttivät Afganistanin rakentamiseen 
miljardeja dollareita. Viime viikkojen 
aikana nopeasti eskaloitunut Afganis-

 Kansojen tuomio ja ennalleenasettamisen aika
 Kirjoittaja on Pastori Petri Kauhanen. Hänen työnäkynsä on vuosien ajan ollut Jumalan 
 omaisuuskansan kotiinpaluun valmistelu. Kristittyjen ja juutalaisten yhteinen uskonperintö 
 on ollut tutkimuksen ja opetuksen kohteena. Työtä tekee Allways Exodus ry.

tanin tilanne on toistamassa historian 
opetuksen maassa, jonka sanotaan ole-
van ”imperiumien hautausmaa.” Pre-
sidentti Joe Bidenin hallinnoima USA 
on toteuttamassa lähihistorian häpeäl-
lisimmän vetäytymisen miehittämäs-
tään valtiosta. Tähän päivään mennessä 
ei vielä tiedetä mitä kaikkea tämä pa-
niikissa tehty maasta poistuminen saa 
aikaan Keski-Aasiassa. Mitkä ovat sen 
vaikutukset Lähi-itään? Kuinka uut-
ta voimaa saanut radikaali islam tulee 
toimimaan länsimaissa? Kansojen his-
toriaan tämä kirjoitetaan yhtenä suu-
rena käännekohtana. Raamattua ja sen 
profeettakirjoja lukiessa käy selvästi 
ilmi, että juuri ennen Messiaan toista 
tulemista maan päälle kansat tullaan 
tuomitsemaan sen mukaan kuinka ne 
ovat kohdelleet Jumalan omaisuuskan-
saa. Israelin Jumala kutsuu ja kokoaa 
oman kansansa kaikkialta kansojen 
joukosta, jopa meren saarilta ja tuo sen 
Eretz Israeliin. Meitä suomalaisia kiin-
nostaa erityisesti se, että hän on sano-
nut aloittavansa tämän 2. exoduksen 
pohjoisesta maasta. Tätä mielenkiintoa 
lisää se, että Israelin Jumala on pelas-
tanut ja varjellut pienen Suomen maan 
ja kansan sen historian vaiheissa tuhou-
tumiselta ja katoamiselta ihmeellisellä 
tavalla. Suomi on käynyt läpi vaikei-
ta aikoja ja suuria sotia, joissa se on 
menettänyt osia alueestaan . Jumalan 
käden varjelus ja siunaus on ollut eri-
tyisellä tavalla Suomen maan ja kansan 
yllä. Jonkinlaisena kansallisena ja his-
toriallisena  ja hengellisenä pohjana 
tälle Jumalan varjelukselle on presi-
dentti Kyösti Kallion rukous maamme 
puolesta talvisodan aattona 1939.

Jumalan pelastussuunnitelmassa 
maamme kansallinen ja hengelli-

nen tehtävä on kaksiosainen: Toimia 
evankeliumin sanan valona Euroopan 
kansoille ja auttaa kotiin palaavaa Ju-
malan kansaa heidän matkallaan oman 
maamme alueen kautta. Tätä uskon 
ymmärrystä tukee ensinnäkin Jumalan 
sanan ilmoitus profeettakirjoissa. Jer. 
3:18, 16:14-16, 23:7-8, 31:8-9, Hes. 
20: 34-38, Sak. 8:7-8.

Mielenkiintoista on myös havai-
ta, että kartalle sijoitetut ”ris-

tinlippumaat”, joita on 15, asettuvat 
Jumalan kansan muuttoreitille Venä-
jän Karjalasta Pohjoismaiden kautta 
Normandiaan saakka. Myös Hengen 
sisäinen todistus tukee laajaa valmis-
tautumista ja varautumista Venäjän 
juutalaisten muuttoon Suomen alueen 
kautta. Tätä koskevaa Hengen ilmoi-
tusta on viime vuosien aikana tullut 
esirukoilijoiden tietoon viikottain. 
Allekirjoittanut on saanut tutustua 
veljiin ja sisariin, joille Herramme 
on uskonut erilaisia tehtäviä  valmii-
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na olemiseen ja valmistaututumiseen  
Nuorgamista ja Enontekiöltä Hanko-
niemeen saakka. Tämä valmistautumi-
nen ulottuu Pohjoismaiden ja  Baltian 
kautta Ukrainaan ja muualle Euroopan 
maihin. Kohdemaana on Eretz Israel. 

Millaisiin tehtäviin Herramme on 
meitä kutsunut?

Tehtävät jakautuvat pääasiassa nel-
jään osaan: 1. Majoittamiseen 

kodeissa,matkailu yrityksissä, leirikes-
kuksissa ja erilaisissa julkisissa tiloissa. 
2. Ruokkimiseen  kodeissa, leipäjo-
noissa ja erilaisssa ruoka-apupaikoissa. 
3. Kuljettamiseen  maalla, merellä ja 
ilmassa. Autoilla, busseilla, junalla, lai-
voilla, veneillä ja lentokoneilla. Tämän 
lisäksi tarvitaan sairaanhoitoa, tulkka-
usta ja muita avustavia henkilöitä. Esi-
rukous muodostaa pohjan ja perustan 
koko työlle. 

Kuinka tätä työtä johdetaan ja mi-
ten se on organisoitu?

Jumalan kansan exodus, juutal. alia 
on Jumalan Hengen johtamaa ja 

ohjaamaa työtä. Jumalan palvelijat, 
jotka ovat kuuliaisia saamalleen tehtä-
välle ja kutsulle toteuttavat sen. Koko 
Messiaan ruumis, seurakunta, yhdes-
sä toimii. Palaan tähän myöhemmin. 
Joillekkin palvelijoilleen Herramme 
on uskonut kansallisia koordinaatio-
tehtäviä. Ytimen muodostaa uskovien 
paikallinen ja alueellinen yhteistyö. 
Käytännössä on kokoonnuttu yhteen 
alueittain (kaupunki, kyläyhteisö, 
joku maakunnallinen alue)Paikalliset 
uskovat valitsevat keskuudestaan luot-
tamusta nauttivan johtajan ja hänelle 
varahenkilön. Paikalliset resurssit kar-
toitetaan ja tunnistetaan. Johtajat ovat 
yhteydessä toisiin ryhmiin ja alueisiin. 
Alueellista ja valtakunnallista ohjausta 
ja valmennusta on jo nyt järjestetty, 
tosin korona aika on sitä hidastanut. 

Olennaista on verkostoituminen ja 
toimivien yhteyksien rakentaminen. 
Tähän liittyvistä yksityiskohdista en 
tässä voi kertoa enempää. Verkostoitu-
minen etenee koko ajan.

Milloin ja missä laajuudessa kaikki 
tapahtuu?

Milloin?, sitten kuin olemme val-
mistautuneet ja valmiina. Olem-

me saaneet profetaalista ymmärrystä 
monista asioista, mutta emme voi il-
moittaa tarkkaa aikaa. Ymmärryksem-
me mukaan Venäjältä lähtee liikkeelle 
n. miljoona ihmistä. He joutuvat läh-
temään pakotettuina ja nopeasti koko 
itärajamme pituudelta. Monet rajaseu-
dun paikalliset uskovat ovat vuosien 
varrella saaneet ilmestystietoa luku-
määristä. Nykyhetkestä voimme pää-
tellä, että sota ja nälkä tulevat ajamaan 
ihmisiä liikkeille omista maistaan ja 
kodeistaan. Koska 2. exodus tai alia 
on laajempi kuin 1. exodus Egyptistä 
oli, ovat Jumalan liikkeelle lähtenyt-
tä kansaa seuraavat ihmeet ja merkit 
myös suurempia. Israelin Jumala on jo 
pidemmän ajan kuluessa valmistanut 
ihmisiä ja resursseja  (kalastajia ja met-
sästäjiä) toimimaan ajallaan. Hän on 
historian Herra ja hallitsee suvereenis-
ti myös nykyistä maailmaa. Hän auttaa 
jo nyt voimallisesti omaa kansaansa ja 
kuulee sen rukoukset. (Jes. 60: 1-2.)

Mitä tämä meiltä edellyttää?

Kun ajattelen Suomen kristikan-
san ja koko kansan hengellistä ja 

moraalista tilaa, voin todeta, ettei se 
ole valmistautunut edessä oleviin ta-
pahtumiin. Meillä on paljon toimivia 
esirukousverkostoja ja jonkin verran 
toimivia seurakuntia ja kotiseurakun-
tia. Peruskysymys on se kuinka Mes-
siaan ruumis saadaan toimimaan yh-

dessä exoduksessa/aliassa? Tarvitaan 
nöyrtymistä, parannuksen  tekemistä 
ja  uudelleenarviointia. Jumalan pelas-
tussuunnitelmassa elämme ennalleen-
asettamisen aikaa. Sen ydin avautuu 
näistä perusasioista. Onko menorassasi 
öljyä? Oletko itse Menorassa, Kristuk-
sessa? Oletko valveilla rukouksessa ja 
uskovien yhteydessä? Olemme tulleet 
perheen ja Jumalan perheen aikaan! 
Jumalan ennelleenasettaminen koskee 
ensin luomisjärjestystä perheessä ja 
suhteessamme Jumalan kansaan. Avain 
jae Raamatun ilmoituksessa on Ma-
lakia 4:6. Meidän Jumalamme tulee 
toimimaan yksilöiden ja kansojen koh-
dalla vastaavalla tavalla kuin hän toimi 
oman kansansa kohdalla. Jer. 49:18, 
Jes. 13:19. Kaiken sen, mikä on ihmi-
sen mittapuulla korkeaa ja loistavaa, 
Hän tulee kääntämään ”ylösalaisin.” 
(hepr. makpekah). Hän tulee valitse-
maan sellaiset, jotka ovat vähäisiä ja ih-
misten halveksimia. (Ks. myös Marian 
kiitosvirsi Lk. 1:46-55. Alussa Jumala 
antoi Aabrahamin perustaa itselleen 
perheen. Lopussa on myös oleva vain 
yksi Jumalan perhe, johon kuuluu juu-
talainen jäännös ja pakanakansoista tu-
leva kristillinen seurakunta. Öljypuun 
oksistot yhdistyvät. Meidän on nöy-
rästi etsittävä yhteyttä Messiaaseen us-
koviin veljiimme ja sisariimme, mutta 
myös Mooseksenuskoisiin juutalaisiin. 
Messiaan koko täyteys on läsnä vain 
hänen yhdistetyssä ruumissaan. Seu-
raava Messiaan tuloa ennakoiva sana 
on peräisin kuuluisalta juutalaiselta 
rabbilta, Gaon Vilnalaiselta (1720-97)

Kun kuulette, että Venäjän joukot 
valtaavat Krimin, tietäkäätte, että 

messiaaninen aika on alkanut ja hänen 
askeleensa alkavat kuulua. Sitten kun 
kuulette, että Venäjän joukot ovat saa-
vuttaneet Konstantinopolin, teidän on 
syytä laittaa yllenne sapattivaatteet, 
koska se tarkoittaa, että Messias tulee 
millä hetkellä hyvänsä, kuuluu ennus-
tus Shternbuchin mukaan.
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”Sillä tietomme on vajavaista ja 
profetoimisemme on vajavaista” 

(1.Kor.13:9).

”Ennustus, Herran sana Israelista. 
Näin sanoo Herra, joka on jännit-

tänyt taivaan ja perustanut maan ja 
joka on luonut ihmisen hengen hänen 
sisimpäänsä: Katso, minä teen Jeru-
salemin juovuttavaksi maljaksi (hepr. 
VT: saf ra’al = myrkkykuppi) kaikille 
kansoille yltympäri, ja myös Juudan 
kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiri-
tettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Je-
rusalemin väkikiveksi (hepr. VT: even 
ma’amasa = raskas kivi, raskas taak-
ka-kivi) kaikille kansoille: kaikki, jotka 
sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja 
kaikki maan kansakunnat kokoontuvat 
sitä vastaan” (Sak.12:1-3)

”Sillä näin sanoi Herra, Israelin Ju-
mala, minulle: ”Ota tämä vihan vii-

nin malja minun kädestäni ja juota sillä 
kaikki kansat, joiden tykö minä sinut 
lähetän. He juovat ja horjuvat ja tule-
vat mielettömiksi miekan edessä, jon-
ka minä lähetän heidän keskellensä.” 
Ja minä otin maljan Herran kädestä 
ja juotin kaikkia kansoja, joiden tykö 
Herra minut lähetti. Jerusalemia ja 
Juudan kaupunkeja, sen kuninkaita ja 
ruhtinaita, tehdäkseni heidät raunioik-
si, kauhistukseksi, ivan vihellykseksi 
ja kiroukseksi, niinkuin tänä päivänä 
tapahtuu…Mutta jos he eivät tahdo 
ottaa maljaa sinun kädestäsi ja juoda, 
niin sano heille: Näin sanoo Herra Se-
baot: Teidän täytyy juoda. Sillä katso, 
siitä kaupungista alkaen, joka on otettu 
minun nimiini, minä aloitan onnetto-
muuden tuottamisen; ja tekö jäisitte 
rankaisematta! Te ette jää rankaisemat-

 Profeetallisia näkökulmia 
 JERUSALEM – JUOVUTTAVA MYRKKYMALJA KANSOILLE
 Kirjoittaja on Keijo Lindeman, Raamatun arvostettu opettaja, luennoitsija ja kirjailija Nokialta.

ta, sillä minä kutsun miekan kaikkia 
maan asukkaita vastaan, sanoo Her-
ra Sebaot. Mutta sinä, ennusta heille 
kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra 
ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kai-
kua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy 
väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa 
kuin viinikuurnan polkijat huudon 
kaikkia maan asukkaita vastaan. Pauhi-
na käy maan ääriin asti, sillä Herralla 
on riita-asia kansoja vastaan, hän käy 
oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalat-
tomat hän antaa miekalle alttiiksi, sa-
noo Herra” (Jer.25:15-18, 28-31).

”Sinä Jerusalem, olet rakennettu 
kaupungiksi, joka on täysin yhtenäi-

nen. Sinne nousevat sukukunnat, Her-
ran sukukunnat, niin kuin Israelille on 
säädetty, kiittämään Herran nimeä. 
Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daa-
vidin huoneen istuimet” (Ps.122:3-5; 
Raamattu Kansalle).

Itsenäinen Suomi täytti sata vuotta 
joulukuun 6. päivänä 2017. Sama-

na päivänä USA:n presidentti Donald 
Trump tunnusti Jerusalemin Israelin 
pääkaupungiksi ja lupasi siirtää USA:n 
suurlähetystön Tel-Avivista Jerusa-
lemiin, vaalilupauksensa mukaisesti. 
USA:n päätöksen jälkeen muutamat 
muutkin maat, kuten Guatemala, 
Tsekki ja Unkari aikovat siirtää suur-
lähetystönsä Jerusalemiin. USA:n  
päätös on herättänyt suuttumusta ja 
vastalauseita arabiliiton keskuudessa ja 
he vaativat tuon päätöksen perumista. 
Myös laajemminkin muslimimaailmas-
sa on paheksuttu Trumpin päätöstä. 
Palestiinalaiset vaativat omaa valtiota 
ja Itä-Jerusalemia sen pääkaupungiksi 
ja ovat vihoissaan Trumpin päätökses-

tä, koska se heidän mielestään heikentää 
heidän mahdollisuuksiaan päästä tuo-
hon päämäärään. Myös YK:sa pyritään 
mitätöimään ja vastustamaan Trumpin 
päätöstä. Kiihkeimmät ääri-muslimit 
(kuten Hamaksen militantit) eivät edes 
hyväksy Israelin valtion olemassaoloa ja 
ovat valmiita väkivaltaan ja sotaan Israe-
lin ja Jerusalemin vapauttamiseksi siio-
nistimiehittäjien käsistä, kuten he asian 
ilmaisevat. Euroopan Unionikin vas-
tustaa tätä USA:n presidentin päätöstä 
on valmis tukemaan Palestiinan valtion 
perustamista ns. Länsirannan alueille, 
pääkaupunkinaan Itä-Jerusalem. Israel 
puolestaan on iloinen Trumpin päätök-
sestä ja pitää Jerusalemia jakamatto-
mana pääkaupunkinaan, jonka historia 
juutalaisen valtion pääkaupunkina on jo 
3000 vuotta vanha, kuningas Daavidin 
päivistä alkaen. Psalmin 122 mukaan Je-
rusalem onkin yhtenäinen (jakamaton) 
kaupunki, jossa ovat tuomioistuimet, 
Daavidin huoneen istuimet.

Sakarjan ja Jeremian profetiat ovat 
käymässä toteen. Jerusalemista on 

tulossa kiistakapula, juovuttava myrk-
kymalja, vihan viinin malja ja raskas 
kivi Israelin ympärillä oleville kansoille 
ja jopa kaikille kansoille. Erityisen us-
konnollisesti herkkä alue on temppeli-
vuori. Kaikki, jotka nostavat tuota Je-
rusalem-kiveä, repivät pahoin itsensä. 
Jossain vaiheessa Jumala juottaa vihan 
viinin maljan, Jerusalemista alkaen, kai-
kille Israelin ympärillä oleville kansoille 
ja lopulta kaikille kansoille. Kaikkien 
on pakko juoda tuo Jumalan vihan vii-
nin malja, niidenkin, jotka eivät tahtoisi 
juoda. Jerusalem on Jumalan jalkojen 
sija ja suuren kuninkaan kaupunki ja 
kun kansat käyvät sen kimppuun ja jaka-
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maan sitä, he nousevat samalla Jumalaa 
vastaan ja siitä seuraa tuomio kansoille 
(Jes.60:13; Mat.5:34-35). Myös pro-
feetta Jooelin mukaan Israelin maan 
jakaminen tuo kansoille tuomion ja 
Herra tuomitsee jokaisen kansan, 
joka käy Israelin maata jakamaan ja 
koskee Jerusalemiin pahoissa aikeissa 
(Jooel.3:1-3 tai 4:1-3).

Israelin kenraalit ja atomisota 
    

”Sinä päivänä, sanoo Herra, minä 
lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja 

niiden ratsastajat hulluudella. Mutta 
Juudan heimoa kohti minä avaan sil-
mäni, ja kaikki kansojen hevoset minä 
lyön sokeudella. Silloin Juudan suku-
ruhtinaat (hepr. VT: alufei Jehuda = 
Juudan ruhtinaat/kenraalit) sanovat 
sydämessään: ”Minun väkevyyteni 
ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa 
Sebaotissa, heidän Jumalassansa”. Sinä 
päivänä minä teen Juudan sukuruhti-
naat (hepr. VT: alufei Jehuda = Juudan 
kenraalit) ikäänkuin tulipannuksi puit-
ten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi 
lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oi-
kealta ja vasemmalta, kuluttavat kaik-
ki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa 
yhäti asua paikoillansa Jerusalemissa. 
Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan 
majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja 
Jerusalemin asukasten kunnia ylväs-
telisi Juudaa vastaan. Sinä päivänä on 
Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; 
ja kompastuvainen heidän seassansa on 
sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja 
Daavidin suku on oleva niinkuin ju-
mal’olento, niinkuin Herran enkeli 
heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä 
minä tahdon hävittää kaikki pakana-
kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia 
vastaan” (Sak.12:4).

Teksti puhuu Juudan sukuruhti-
naista. Heprean alkuteksti käyttää 

sanaa alufei Jehuda, joka nyky-hep-
reassa tarkoittaa Juudan kenraaleja, 

jotka ovat ratkaisevassa roolissa tässä 
sodassa, kuluttaen niinkuin tulipannut 
ja tulisoihdut ympärillä olevat hyök-
käävät kansat. Kansojen hevoset lyö-
dään vauhkoudella ja niiden ratsastajat 
hulluudella. Ilmestyskirja puhuu lentä-
vistä sotahevosista eli hävittäjälentoko-
neista.        

Ja heinäsirkat olivat sotaan varustet-
tujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli 

päässään ikäänkuin seppeleet, kullan 
näköiset, ja niiden kasvot olivat ikään-
kuin ihmisten kasvot; ja niillä oli hiuk-
set niinkuin naisten hiukset, ja niiden 
hampaat olivat niinkuin leijonain ham-
paat. Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin 
rautahaarniskat, ja niiden siipien kohi-
na oli kuin sotavaunujen ryske monien 
hevosten kiitäessä taisteluun” (Ilm.9:7-
9).

Siinä sodassa vihollisen hävittäjälen-
tokoneiden tekniikka pettää ja ne 

tulevat sokeiksi ja vauhkoiksi eivätkä 
lentäjät pysty enää hallitsemaan nii-
tä. Lentäjät tulevat hulluiksi. Voidaan 
kysyä, onko Israelilla niin hyvää soti-
lasteknologiaa, että se pystyy sekoit-
tamaan vihollisen hävittäjälentoko-
neiden tietotekniikan niin että koneet 
sekoavat, vai onko kyseessä Jumalan 
ihme vai molemmat. Kaikki huipentuu 
atomisotaan. Juudan kenraalien lähet-
tämä atomituli kuluttaa Israelin ympä-
rillä olevat hyökkäävät kansat ja tuho 
on oleva suuri. Sakarja puhuu myös 
luvussa 14 atomiaseiden käyttämisestä.

”Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra 
rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat 

Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä 
kansalta lihan, kun se vielä seisoo ja-
loillaan, sen silmät mätänevät kuopis-
sansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. 
Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri 
hämminki heidän sekaansa, niin että he 
käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja 
toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. 

Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, 
ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet 
kootaan joka taholta: kullat ja hopeat 
ja ylen paljon vaatteita. Samoin on vit-
saus kohtaava hevosia ja muuleja ja ka-
meleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä 
niissä leireissä on samankaltainen vit-
saus” (Sak.14:12-15).

Hyökkäävät joukot joutuvat seka-
sortoon ja taistelevat toisiaan vas-

taan ja Juudan kenraalien atomi-aseet 
tuhoavat heidät. Sakarjan kuvaus viit-
taa neutronipommien käyttöön, jotka 
eivät räjähdysvoimallaan tuhoa paljon 
rakennuksia ja muuta infrastruktuuria, 
mutta niiden neutronisäteily tuhoaa/
mädättää elollisen. Neutronipommin 
kehittäjä oli muuten juutalainen tiede-
mies Samuel Cohen.

Tästä taistelusta kertoo myös Psal-
mi 83, joka nimeää hyökkäävät 

kansat: Edom, Mooab ja Ammon eli 
Jordania, Hagrilaiset eli Egypti (Haa-
gar, egytiläinen Aabrahamin sivuvai-
mo) Gebal ja Tyyro eli Libanon, Assur 
eli Syyria ja Irak, Filistea eli palestiina-
laiset. Egypti ja Jordania ovat siis myös 
mukana, vaikka niillä on rauhansopi-
mus Israelin kanssa. Hyökkääjät halua-
vat pyyhkiä Israelin nimen pois maail-
man kartalta ja ottaa Jumalan asunnot 
eli Jerusalemin haltuunsa. Tässä taiste-
lussa käy Israelin vihollisille huonosti 
Psalmin mukaan. Tuli korventaa hyök-
kääjät ja näiden hyökkäävien kansojen 
tuho ja häpeä on suuri ja Herra saa 
kunnian.

Sodan seurauksena Israelin 
maan alueet laajenevat  
 

”Ja Herra on ensiksi vapauttava Juu-
dan majat, ettei Daavidin suvun 

kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia 
ylvästelisi Juudaa vastaan” (Sak.12:7).



13

”Ja he ottavat perinnöksensä Etelä-
maan ynnä Eesaun vuoren, Alan-

komaan ynnä filistealaiset; he ottavat 
perinnöksensä Efraimin maan ja Sa-
marian maan, Benjaminin ynnä Gi-
leadin. Ja tästä väestä, israelilaisista, 
viedyt pakkosiirtolaiset ottavat perin-
nöksensä kanaanilaiset Sarpatiin asti. 
Ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka 
ovat Sefaradissa (hepr. VT: sfarad = 
Espanja), ottavat perinnöksensä Ete-
lämaan kaupungit. Pelastajat nousevat 
Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun 
vuorta. Ja kuninkuus on oleva Herran” 
(Obad.19-21).

”Hän nostaa viirin pakanakansoille ja 
kokoaa Israelin karkoitetut miehet; 

ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää 
maan neljästä äärestä. Silloin katoaa Ef-
raimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. 
Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda 
vihaa Efraimia. Ja he lentävät länteen 
päin filistealaisten niskaan, yhdessä he 
ryöstävät Idän miehiä. Edom ja Mooab 
joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset 
heidän alamaisikseen. Ja Herra vihkii 
tuhon omaksi Egyptin merenlahden 
ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä 
Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle 
seitsemäksi puroksi ja tekee sen ken-
gin kuljettavaksi. Siitä tulee valtatie 
hänen kansansa jäännökselle, joka on 
jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelil-
le silloin, kun se Egyptin maasta lähti” 
(Jes.11:12-16).

”Minä olen viheltävä heille ja kokoava 
heidät, sillä minä lunastan heidät, ja 

he lisääntyvät, niinkuin lisääntyivät en-
nen. Kun minä sirotan heidät kansojen 
sekaan, muistavat he minua kaukaisissa 
maissa; ja he lastensa kanssa saavat elää 
ja palata takaisin. Minä tuon heidät ta-
kaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät 
Assurista; minä vien heidät Gileadin 
maahan ja Libanonille, eikä heille ole 
riittävästi tilaa. Hän käy ahdistuksen 
meren lävitse, hän lyö meren aalto-

ja, ja kaikki Niilivirran syvyydet kui-
vuvat, Assurin ylpeys painuu alas, ja 
Egyptin valtikka väistyy pois. Mutta 
heidät minä teen väkeviksi Herrassa, 
ja hänen nimensä on heidän kerskauk-
sensa, sanoo Herra” (Sak.10:8-12). 
 

Palestiinalaisten alueita kutsutaan 
Länsirannaksi, mutta Raamatussa 

ne ovat Juudean ja Samarian alueita. 
Sakarjan mukaan Juudan alue vapau-
tetaan vihollisen vallasta Israelin hal-
tuun. Samarian ohella myös Eesaun 
alueet Etelä-Jordaniassa tulevat Israe-
lin haltuun, kuten Obadja ennustaa. 
Sefardijuutalaiset eli katolisen kirkon 
pakkokäännyttämät Espanjan, Por-
tugalin, Brasilian, Etelä-Amerikan ja 
muiden maiden ns. anusim-juutalais-
ten jälkeläiset tulevat asuttamaan Ete-
lämaan eli Negevin. Edomin ja Mooa-
bin alue Etelä- ja Keski Jordaniassa 
tulee Israelin haltuun. Sakarjan mu-
kaan Gileadin alue Golanista Syyriaan 
suuntaan ja Pohjois-Jordaniaan sekä 
Libanon joutuvat Israelin haltuun lo-
pun ajan exodusjuutalaisten tuloa var-
ten. Siinain niemimaa etelässä tulee Is-
raelin haltuun Egyptin puroa myöten, 
ehkä jopa Niiliin asti, kuten Jumala 
lupasi Aabrahamille. Näin Jumala laa-
jentaa sodan myrskyjen seurauksena 
Israelin maa-alueet lopun ajan exodus-
juutalaisten paluuta varten. Jokin ta-
pahtuma saa aikaan maailmanlaajuisen 
antisemitismin ja Israel-vihan aallon, 
niin että israelilaiset joutuvat pakene-
maan vainoa kohti Israelin maata, eikä 
kansojen sekaan jää yhtään israelilaista 
(Jer.16:14-16; Sak.2:6-8; Hes.39:28).

Miksi paholainen haluaa vallata 
Jerusalemin ja tuhota Israelin?

Paholainen tietää, että kun Jeshua 
Messias palaa Jerusalemiin Öljy-

vuorelle, sen tuomion aika on käsillä. 
Paholainen tietää, että silloin se heite-
tään joukkoineen tuhanneksi vuodeksi 

syvyyteen, sen jälkeen se päästetään 
hetkeksi irti, jolloin se nostattaa vii-
meisen kapinan Jerusalemia vastaan, 
mutta kokee loppunsa ja heitetään 
tulijärveen joukkoineen, kuten Ilmes-
tyskirjan luku 20 kertoo (Mat.25:41). 
Paholainen ei voi mitään Kaikkival-
tiaalle Jumalalle, mutta se yrittää es-
tää tuomion päivien toteutumisen 
kohdallaan, ottamalla Jerusalemin 
haltuunsa, yllyttämällä Israelin viholli-
set Jerusalemin ja Israelin kimppuun. 
Paholainen yrittää estää sen, ettei olisi 
Israelin kansaa Jerusalemissa huuta-
massa: ”Siunattu olkoon Hän, joka tu-
lee Herran nimeen”, eikä Messias voi-
si palata Öljyvuorelle. Paholainen ei 
kuitenkaan onnistu suunnitelmissaan, 
sillä Israelin Jumala on Kaikkitietävä 
ja Kaikkivaltias ja pitää huolen kansas-
taan Israelista.

Israel puhdistetaan pappiskan-
saksi tulen läpi  
 

”Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo 
Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja 

saa surmansa, mutta kolmas osa sii-
tä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan 
minä vien tuleen; minä sulatan heidät, 
niinkuin hopea sulatetaan, ja koette-
len heitä, niinkuin kulta koetellaan. 
He huutavat avuksi minun nimeäni, ja 
minä vastaan heille. Minä sanon: ”Se 
on minun kansani”, ja se sanoo: ”Her-
ra, minun Jumalani”. (Sak.13:8-9). 
   

”Sentähden, katso, päivät tulevat, 
sanoo Herra, jolloin ei enää sano-

ta: ’Niin totta kuin Herra elää, joka 
johdatti israelilaiset Egyptin maasta’, 
vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka 
johdatti israelilaiset pohjoisesta maas-
ta ja kaikista muista maista, joihin hän 
oli heidät karkottanut’. Sillä minä pa-
lautan heidät heidän omaan maahansa, 
jonka minä annoin heidän isillensä. 
Katso, minä käsken tulemaan monta 
kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä ka-
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lastavat, ja sen jälkeen minä käsken tu-
lemaan monta metsästäjää, ja ne heitä 
metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikil-
ta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. 
Sillä minun silmäni tarkkaavat kaikkia 
heidän teitänsä, ne eivät ole minulta 
salassa, eikä heidän rikoksensa ole kät-
ketty minun silmäini edestä. Ja minä 
kostan ensin kaksinkertaisesti heidän 
rikoksensa ja syntinsä, koska he ovat 
saastuttaneet minun maani iljetystensä 
raadoilla ja täyttäneet minun perin-tö-
osani kauhistuksillansa” (Jer.16:14-
18).

”Lohduttakaa, lohduttakaa minun 
kansaani”, sanoo teidän Jumalanne. 

”Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja 
julistakaa sille, että sen vaivanaika on 
päättynyt, että sen velka on sovitettu, 
sillä se on saanut Herran kädestä kak-
sinkertaisesti (hepr. VT: kiflaim: kak-
sinkertaisesti, kaksinverroin) kaikista 
synneistänsä” (Jes.40:1-2).

Sakarjan tekstiä on tulkittu hyvin 
monella tavalla. Yhden tulkinnan 

mukaan kaksi kolmasosaa ihmiskun-
taa tuhoutuu lopun ajan tuomioissa ja 
kolmas osa jää jäljelle. Se tulkinta ei 
kuitenkaan voi olla oikea, sillä selkeä 
asiayhteys puhuu juutalaisesta kansas-
ta ja Israelista. Toisen tulkinnan mu-
kaan tämä toteutui vuonna 70, kun 
roomalaiset sotajoukot valloittivat 
Jerusalemin, tuhosivat temppelin ja 
noissa taisteluissa kaksi kolmasosaa 
juutalaisista kuoli ja kolmasosa vietiin 
vankeina Roomaan myytäväksi orja-
markkinoilla. Sakarjan ennustus liit-
tyy kuitenkin lopun ajan tapahtumiin, 
joten tämäkään tulkinta ei mielestä-
ni ole kuin osittain toteutunut v. 70. 
Kolmannen tulkinnan mukaan Euroo-
pan ja koko maailman pogromeissa, 
vainoissa ja natsien Holokaustissa on 
tuhoutunut jo kaksi kolmasosaa juuta-
laisista. Neljännen tulkinnan mukaan 
kaksi kolmasosaa maailman tai Israelin 

juutalaisista tuhoutuu lopun ajassa ja 
vain kolmasosa jää henkiin ja ottaa Jes-
huan vastaan Messiaanaan.

Mikä sitten on oikea tulkinta? Sii-
hen antaa viitteitä heprean alku-

tekstin ilmaus jakeessa 8: ”Pi shnaim 
ba jikartu jigvau vehashlishit jivater 
ba ja veheviti et hashlishit baesh uts-
raftim. Pi shnaim on matematiikassa 
käytetty heprean termi, joka tarkoit-
taa kaksi kertaa. Tämä hiukan hankala 
teksti voidaan kääntää suomeksi näin: 
Kaksi kertaa siinä on hävitys/tuho ja 
näännytään/kuollaan ja kolmannella 
kerralla luovun/hylkään/peräännyn/
myönnyn/annan anteeksi siinä ja tuon 
kolmannen/kolmannella (kerralla) tu-
leen ja puhdistan.

Jeremia antaa tähän lisävaloa pro-
fetiassaan. Jeremia ennustaa, että 

ennen lopun ajan suurta exodusta 
pohjoisesta maasta ja muista maista, 
jolloin kalastajat houkuttelevat ja met-
sästäjät eli vainoajat ajavat juutalaiset 
palaamaan Israelin maahan, Jumala 
ensin kostaa heille kaksinkertaises-
ti heidän pahat tekonsa ja syntinsä. 
Samankaltainen ilmaus on Jesajalla. 
Ennen lohdutuksen aikaa Israelille ja 
Jerusalemille lopun ajassa, on juutalai-
nen kansa ja Jerusalem saanut kaksin-
kertaisesti (hepr. kiflaim) synneistänsä 
Herran kädestä. 

Tämä on tapahtunut kaksi kertaa 
toteutuneessa Israelin maan hä-

vityksessä ja temppelin tuhossa ja sitä 
seuranneessa maanpakolaisuudessa. 
Ensimmäinen kerta tapahtui kahdessa 
osassa: Ensin vietiin jakautuneen Is-
raelin valtion pohjoisosa, kymmenen 
sukukuntaa eli Efraim  eli Joosef Assu-
riin pakkosiirtolaisuuteen v. 722 eKr. 
Toinen osa eli eteläinen Juuda vietiin 
Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen Nebu-
kadnessarin päivinä v. 586 eKr., jolloin 
myös Salomon temppeli tuhoutui. Toi-

nen kerta toteutui roomalaisten toi-
mesta vuonna 70 jKr., jolloin toinen 
temppeli tuhoutui ja henkiin jäänyt 
juutalainen kansa vietiin pakkosiirto-
laisuuteen Roomaan ja myytiin orjiksi 
kansojen sekaan ja maa autioitui lähes 
kahdeksi vuosituhanneksi. Nyt kol-
mannella kerralla, lopun ajassa, Israe-
lin kansa joutuu Jumalan puhdistustu-
leen, jotta se puhdistuisi synneistään ja 
nöyrtyisi ottamaan vastaan Messiaansa 
Jeshuan. Siitä puhuu myös profeetta 
Malakia.   

”Katso, minä lähetän sanansaattaja-
ni, ja hän on valmistava tien minun 

eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä 
Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, 
jota te halajatte. Katso, hän tulee, sa-
noo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää 
hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi 
pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on 
niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pe-
sijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja 
puhdistaa hopean, hän puhdistaa Lee-
vin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan 
ja hopean ja sitten he tuovat Herralle 
uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Her-
ralle ovat otollisia Juudan ja Jerusale-
min uhrilahjat niinkuin ammoin men-
neinä päivinä ja muinaisina vuosina” 
(Mal.3:1-4).    
  

Messiaan tulon aattohetkissä Is-
raelin kansa puhdistetaan tules-

sa, jotta siitä tulisi pyhä pappiskansa 
Messiaan tuhatvuotiseen rauhan ku-
ningaskuntaan (Ilm.20; Jes.61:4-6). 
Myös Herran seurakunta puhdistetaan 
tulessa, jotta se olisi pyhä ja nuhteeton 
Messiaan tulemusta ja seurakunnan 
ylösottoa varten (Efes.5:25-27).

Israelin parannuksen teko ta-
pahtuu synagogissa   
     

”Ja minä vuodatan Daavidin suvun 
päälle ja Jerusalemin asukasten 

päälle armon ja rukouksen hengen. He 
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katsovat minuun, jonka he ovat lävis-
täneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin 
valitetaan ainokaista, murehtivat häntä 
katkerasti, niinkuin murehditaan kat-
kerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään 
Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin-
kuin olivat Hadadrimmonin valittajai-
set Megiddon laaksossa. Ja maa pitää 
valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: 
Daavidin huoneen sukukunta erikseen 
ja heidän naisensa erikseen, Naatanin 
huoneen sukukunta erikseen ja hei-
dän naisensa erikseen. Leevin huoneen 
sukukunta erikseen ja heidän naisensa 
erikseen, siimeiläisten sukukunta erik-
seen ja heidän naisensa erikseen. Kaik-
ki muut sukukunnat, kukin sukukunta 
erikseen ja heidän naisensa erikseen. 
Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Je-
rusalemin asukkailla oleva avoin lähde 
syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja sinä 
päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hä-
vitän epäjumalain nimet maasta, eikä 
niitä enää muisteta. Myöskin profee-
tat ja saastaisuuden hengen minä ajan 
maasta pois” (Sak.12:10-13:2).

Armon ja rukouksen Henki vuo-
datetaan juutalaisen kansan ylle 

noina ahdistuksen päivinä. He katsovat 
ristillä lävistettyyn Messiaaseensa Jes-
huaan ja ottavat Hänet vastaan. Kaikki 
Israel on pelastuva, kuten Paavali kir-
joittaa roomalaisille (Room.11:25-
29). Parannuksen teko alkaa Daavidin 
huoneesta eli Israelin hallitusmiehistä, 
Naatanin huoneesta eli profeetois-
ta, Leevin huoneesta eli papistosta ja 
Siimein huoneesta eli virkamiehistä. 
Kansan maallisen ja hengellisen joh-
don mukana koko kansa tekee paran-
nusta. Sitten mainitaan monta kertaa: 
heidän naisensa erikseen. Tämä tar-
koittaa ortodoksisen perinteen mukai-
sesti toimivia synagogia, joissa miehet 
ja naiset istuvat erikseen eli Israelin 
parannuksen teossa synagogat ja niissä 
tapahtuva jumalanpalvelus on keskei-
sessä asemassa Israelin ottaessa Jeshuan 

vastaan Messiaanaan. Tämä tapahtuu 
synagogissa siksi, että Jumala ei salli 
enää Rooman kirkon kautta tulleiden 
kristikunnan epäraamatullisten oppien 
olla sekoittamassa Israelin kansaa, jot-
ta Israelin pappiskansa olisi puhtaasti 
Raamatun opetuksen ja alkuseurakun-
nan mallin mukaisesti pappiskansana 
Messiaan kuningaskunnassa.  
    
Kaikki kansakunnat kokoontu-
vat Israelia ja Jerusalemia vas-
taan   

”Katso, Herran päivä on tuleva, ja 
sinun saaliisi jaetaan sinun keskel-

läsi. Minä kokoan kaikki pakanat so-
taan Jerusalemia vastaan. Kaupunki 
valloitetaan, talot ryöstetään, naiset 
raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee 
pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle 
jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. 
Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva 
näitä pakanoita vastaan, niinkuin soti-
mispäivänänsä, taistelun päivänä. Hä-
nen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljy-
mäellä, joka on Jerusalemin edustalla 
itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia 
idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: 
toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen 
ja toinen puoli etelään päin. Ja te pa-
kenette (hepr. VT: nastem = pakenet-
te)  minun mäkieni väliseen laaksoon, 
sillä mäkien välinen laakso on ulottuva 
Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pa-
kenitte maanjäristystä Ussian, Juudan 
kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun 
Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun 
kanssasi” (Sak.14:1-5).

Lopulta kaikki kansakunnat kokoon-
tuvat Israelia ja Jerusalemia vas-

taan. Tätä tapahtuu jatkuvasti kaikkien 
kansojen taholta YK:ssa, jossa jatkuvas-
ti tehtaillaan päätöslauselmia Israelia 
vastaan ja halutaan jakaa Jumalan Israe-
lille lupaamat maa-alueet ja Jerusalem. 
Esim. kurdeja on noin 30 miljoonaa, 
mutta heille ei sallita omaa valtiota, 

mutta palestiinalaisten puolesta teh-
taillaan jatkuvasti päätöslauselmia. Se 
on antisemitististen kansojen kaksi-
naismoraalia ja osoittaa kansojen pii-
levän vihan Israelia ja Israelin Jumalaa 
kohtaan. Kaikki huipentuu pakanakan-
sojen hyökkäykseen Jerusalemia ja Is-
raelia vastaan.

Silloin Messias lähteen sotaan pa-
kanoita vastaan. Hän nousi taivaa-

seen Öljyvuorelta ja sinne Hän palaa, 
kuten Ap.t.1. luku kertoo. Öljyvuori 
halkeaa kahtia Idästä länteen suurek-
si laaksoksi ja silloin todennäköisesti 
islamilaiset hävityksen kauhistukset, 
Kalliomoskeija ja Al Aqsan moskeija ja 
myös katoliset kauhistukset putoavat 
rotkoon. (Niiden tuhon voi aiheuttaa 
myös esim. maanjäristys). Kansa pa-
kenee tähän laaksoon turvaan. Tästä 
on edesmenneellä messiaanisella pio-
neerilla Moshe Ben Meirillä mielen-
kiintoinen tulkinta. Pakenette sana 
on hepreaksi nastem, mutta kun alun 
perin hepreassa ei ollut nekudoita eli 
vokalisointia, se voidaan lukea myös 
nistam eli sulkeutuu. Tämän tulkinnan 
mukaan juutalaiset pakenevat (nastem) 
Öljyvuoren halkeaman laaksoon, vi-
holliset ajavat heitä takaa ja sitten Öl-
jyvuori sulkeutuu (nistam) ja viholliset 
tuhoutuvat, kuten egyptiläiset Kaisla-
mereen, kun ajoivat israelilaisia takaa. 
Myös Ilmestyskirja viittaa siihen mah-
dollisuuteen (Ilm.12:15-16). Viholli-
sen Israel-vaimon kimppuun lähettämä 
virta, sotajoukot, tuhoutuvat, kun maa 
nielee heidät, kuten Koorahin kapinas-
sa Mooseksen päivinä (4.Moos.16). 
Öljyvuori sulkeutuu ja nielee vihol-
liset. Ylösnousemusruumiissa olevat 
pyhät tulevat Messiaan kanssa sotaan 
Israelin vihollisia vastaan, pelastamaan 
Israel tuholta, tuomitsemaan jumala-
tonta maailmaa ja perustamaan Mes-
siaan tuhatvuotista Kuningaskuntaa 
maan päälle, kuten myös Juuda kirjoit-
taa (Juuda.14-15).
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Tuhatvuotinen Messiaan Kunin-
gaskunta ja temppeli       

”Sinä päivänä elävät vedet virtaavat 
Jerusalemista: toiset puolet niistä 

Idänmerta kohti, toiset puolet Länsi-
merta kohti. Niin on tapahtuva kesät 
ja talvet. Herra on oleva koko maan 
kuningas. Sinä päivänä on Herra ole-
va yksi ja hänen nimensä yksi. Koko 
maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa 
Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin 
eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea 
ja oleva asuttu, paikallansa, Benjaminin 
portista entisen portin sijaan asti, Kul-
maporttiin ja Hananelin-torniin asti, 
kuninkaan viinikuurniin asti. He asuvat 
siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon omak-
si, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva 
turvassa…Mutta kaikki niiden paka-
nakansain tähteet, jotka ovat hyökän-
neet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi 
vuodelta sinne ylös kumartaen rukoi-
lemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja 
viettämään lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä 
maan sukukunnista eivät käy ylös Jeru-
salemiin kumartaen rukoilemaan ku-
ningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule 
sadetta.  Ja jos egyptiläisten sukukunta 
ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä 
heillekään; vaan heitä on kohtaava se 
vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pa-
kanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös 
viettämään lehtimajanjuhlaa. Tämä on 
oleva egyptiläisten synnin palkka ja 
kaikkien niiden pakanakansojen synnin 
palkka, jotka eivät käy sinne ylös viet-
tämään lehtimajanjuhlaa. Sinä päivänä 
on oleva hevosten kulkusissa kirjoitus: 
”Pyhitetty Herralle”. Ja padat Herran 
temppelissä ovat uhrimaljain vertaisia, 
jotka ovat alttarin edessä. Ja jokainen 
pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva 
pyhitetty Herralle Sebaotille, ja kaikki 
uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja keit-
tävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä 
yhtään kaupustelijaa Herran Sebaotin 
temppelissä” (Sak.14:8-11, 16-21).

Kaikki päättyy siihen, että Messias 
perustaa tuhatvuotisen kunin-

gaskunnan, jossa ylösnousseet pyhät 
hallitsevat Messiaan kanssa, kuten 
mm. Ilmestyskirjan 20.luku kertoo 
(Luuk.19:11-28). Jerusalemiin raken-
netaan kolmas temppeli, jossa Messiaan 
kirkkaus asuu (Jes.2:1-4; Hes.40-48). 
Jerusalemin kimppuun hyökänneiden 
kansojen tähteet ja myös kaikki kansat 
virtaavat Jerusalemiin kumartamaan 
Herraa Sebaotia, viettämään lehtima-
janjuhlaa ja saamaan Jumalan sanan 
ja Tooran opetusta uskoontulleen Is-
raelin pappiskansan toimesta. Siionin 
vuoresta tulee maapallon korkein vuo-
ri, muut vuoret luhistuvat ja maapallo 
on melko tasaista paratiisivaltakuntaa 
kauttaaltaan, kuten Ilm.6, 16 ja mo-
net muut Raamatun tekstit kertovat. 
Meitä kaikkia kutsutaan tuohon ih-
meelliseen Messiaan kuningaskuntaan 
ja sen jälkeen koittavaan iankaikkiseen 

Jumalan kuningaskuntaan uudessa tai-
vaassa ja uudessa maassa, joka on Her-
ran omien lopullinen koti (Ilm.21-22). 
Kannattaa ottaa uskossa Jeshua Messias 
vastaan Pelastajanaan ja Kuninkaanaan 
ja olla osallinen tuosta lopullisesta 
ihanasta tulevaisuudesta, joka Herran 
omia odottaa.
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Pietarin alijatoimisto on toiminut 
vuodesta 1996, ja se perustettiin 

avustamaan Suomen kautta tapahtu-
vaa maahanmuuttoa Israeliin. Työ on 
sittemmin laajentunut Valkovenäjälle, 
Baltiaan, Ukrainaan ja myös muille 
alueille. Meidän toiminnassamme ta-
pahtui suuria muutoksia, kun korona-
pandemia alkoi. Olimme suunnitelleet 
lähettävämme ryhmän Suomen kautta 
maaliskuussa, mutta se estyi, koska len-
to peruuntui, ja meidän täytyi lähettää 
heidät suoralla lennolla Pietarista Is-
raeliin. Aloitimme valmistautumisen 
koronatilanteeseen jo tammikuussa 
2020 järjestäen erityislentoja, vaikka 
emme vielä täysin tienneet ongelman 
laajuutta. Jo vuoden 2019 joulukuussa 
olimme päättäneet lisätä lentojen mää-
rää. Jurgen ja David van der Walt olivat 
tätä mieltä. 

Vuonna 2006 juutalaistoimisto 
sulkeutui Helsingissä, koska Suo-

men kautta kulkeva muuttoliike oli 
niin vähäistä, mutta Suomen exodus-
toimikunta päätti yhä edelleen osal-
listua muuttajien matkakustannuksiin. 
Kun Korona pandemia alkoi, tavalliset 
lentovuorot peruttiin, ja siksi Israelin 
hallitus ja juutalaistoimisto lähettivät 
charterlentoja Venäjälle noutamaan 
sekä Israelin kansalaisia että maahan-
muuttajia. Käytännössä maahanmuut-
tajat ovat myös Israelin kansalaisia, ja 
he saavat passinsa saapuessaan. Heillä 
on paluumuutto-oikeus ja he saavat 
lentää näillä evakuointilennoilla. 

Kaikilla mailla on oikeus tuoda kan-
salaisiaan takaisin kotimaahan ja 

tämä oli sovittu kansainvälisellä sopi-
muksella. Ongelma oli kuitenkin, että 

 Alija tilannekatsaus 2021
 Äänikirjeen on lähettänyt amerikkalaissyntyinen ICEJ:n alijajohtaja Howard Flower, joka on 
 hoitanut laajaa tehtävää Pietarista käsin jo yli 20v.

kaikki nämä charterlennot lensivät 
Moskovasta. Meidän piti hankkia mat-
katoimistosta liput Venäjän sisäiseille 
lennoille. Ihmiset lensivät Moskovaan 
koko Venäjän alueelta Kamtsatkalta 
Kaliningradiin asti, yhdeksältä aika-
vyöhykkeeltä! Se oli hyvin monimut-
kaista ja teimme työtä päivin ja öin. 
Moskovassa on viisi lentokenttää, ja 
meidän piti järjestää kuljetukset kai-
kilta sille lentokentälle, jolta lennot 
Israeliin lähtivät. 

Tilanne helpottui, kun Aeroflot al-
koi jälleen lentää ja juutalaistoi-

mistot pystyivät järjestämään lennot ja 
lentokenttäkuljetukset. Avattiin myös 
uusi suora lentoyhteys Pietarista Israe-
liin ja tämä helpotti Pietarin läänin pa-
luumuuttajien tilannetta. 

Juutalaistoimiston puheenjohtaja 
pyysi meitä avaamaan uusia teitä 

erämaahan… Korona-aika on todella 
ollut erämaata ja uudet lentoreitit ovat 
olleet uusia teitä erämaassa.

Etelä-Afrikkalaisia maahanmuuttajia saapumassa Israeliin heinäkuussa tänä vuonna.
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Messias Jeesus Kristus, Jeshua 
HaMaschiah, on tämän päivän 

juutalaiselle, etenkin israelilaiselle, 
tarkoin varjeltu salaisuus. Se on sitä 
siitäkin huolimatta, että Hän syntyi 
silloisessa Juudeassa, eli ja kasvoi juu-
talaiseksi ja tuli lopulta omiensa tykö, 
ilmaisi itsensä Jumalan tekojen ja tah-
don täyttymyksenä, rauhan ja rakkau-
den lähettiläänä. Mutta Hänen omansa 
eivät ottaneet Häntä vastaan. Eivät ot-
taneet 2000 vuotta sitten, eivätkä ota 
vielä tänäänkään. 

Sen totesivat myös apostolit jo oma-
na aikanaan. Sen totesi tuskastunut 

ja turhautunut Paavali, kun hän ja Bar-
nabas yrittivät Pisidian Antiokiassa saa-
da paikallisia juutalaisia ja muuta kan-
saa ymmärtämään Jeesukseen liittyvät 
kirjoitukset siten, kun ne olivat heille 
itselleen selvinneet. Lopulta Paavalin 
”pitkä pinna” katkesi ja julisti kuuli-
joilleen, siis sekä juutalaisille, että pa-
kanoille, ei-juutalaisille Jumalan kaik-
kia kansoja koskevan tarkoitusperän, 
Apt.13:46-50

Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat 
rohkeasti; Teille oli Jumalan sana ensik-

si puhuttava, mutta koska te työnnätte sen 
luotanne ettekä pidä itseänne iankaikkisen 
elämän arvoisina, me käännymme pakanoi-
den puoleen. Sillä näin on Herra meitä käs-
kenyt; Minä olen asettanut sinut pakanoille 
valkeudeksi, että olisit pelastukseksi maan 
ääriin saakka.      

                   Näin Paavali ilmaisi sen saman, jonka 
löydämme Joh.1:11-12, Hän tuli 

omiensa tykö, mutta Hänen omansa eivät 
ottaneet Häntä vastaan. – Mutta kaikille, 
jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oi-
keuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka 
uskoivat Hänen nimeensä.          

                                                                                                      

 Messias ja juutalaiset tänään.  Kirjoitus on ote Pekka Sartolan syyskuussa 2021 ilmestyneestä kirjasta HÄN tulee takaisin

Se, mikä ei kelvannut aikansa juu-
talaisille, fariseuksille, rabbeille ja 

saddukealaiselle papistolle tuolloin, 
kelpasi kuitenkin tavalliselle kansalle, 
kuten Apt. toteaa seuraavissa jakeissa, 
13:48-50                                                                                              

Sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja 
ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jot-

ka olivat säädetty iankaikkiseen elämään, 
tulivat uskoon. – Ja Herran sanaa levitet-
tiin koko siihen maakuntaan. – Mutta juu-
talaiset yllyttivät jumalaapelkääväisiä yl-
häisiä naisia ja kaupungin johtomiehiä ja 
nostattivat vainon Paavalia ja Barnabasta 
vastaan ja ajoivat heidät pois kaupungista.  

Tämän päivän ortodoksijuutalaisel-
le rabbille Saulus Tarsolainen oli 

juutalaisen toora-uskonnon petturi, 
jos hänestä edes kunnolla puhutaan-
kaan. Kuitenkaan yksikään Paavalin 
opetuksia tutkiva ja niistä kontekstejä 
Vanhaan Testamenttiin etsivä rehelli-
nen ihminen, ei voi kumota messiaa-
nisten VT:n profetioiden täyttymystä 
Jeesuksessa. Joten tähänkin ilmisel-
vyyteen täytyy löytyä selitys Raama-
tusta, miksi tämänkään päivän juutalai-
set eivät, pientä messiaanista joukkoa 
lukuun ottamatta, uskalla edes etsiä 
profetioiden täyttymystä uuden Tes-
tamentin puolelta. Katsotaanpa, mitä 
Jesaja kirjoittaa aiheesta; 61:1-2:                                   

                                                   Herran, Herran (Adonai, JHWH) hen-
ki on minun ylläni, sillä Herra on 

voidellut minut julistamaan ilosanomaa 
nöyrille ja lähettänyt minut sitomaan sär-
kyneitä sydämiä, julistamaan vangituille 
vapautta ja kahlituille vapautusta, julis-
tamaan Herran suosion vuotta ja meidän 
Jumalamme (JHWH) kostonpäivää, loh-
duttamaan kaikkia surevia, (Ronning).     

Vapahtajamme referoi juuri tätä 
Jesajan kohtaa puheessaan Nasa-

retin synagogassa aivan toimintansa 
alkuvaiheessa (Lk.4;18), mutta lopetti 
puheensa ikään kuin kesken, sillä Hän 
julisti vain Herran suosion vuoteen 
liittyviä asioita, evankeliumia, lohdu-
tusta ja vapautta, siis sitä kaikkea mikä 
kuului vielä silloin Hänen julistusteh-
täväänsä ja seuraavaan kokonaisuu-
teen; Hän tuli omiensa tykö, ja josta 
Paavali mainitsi; Teille oli Jumalan sana 
ensiksi puhuttava. Johon Jeesus viittasi 
huomauttaessaan syyro-foinikialaiselle 
naiselle; että Minut on lähetetty vain 
Israelin huoneen kadonneiden lam-
masten tykö (Mt.15:24) ja opetus-
lapsilleen; Menkää sen sijaan Israelin 
huoneen kadonneitten lammasten luo 
(Mt.10:6). 

Näin Hänen oli toimittava, sillä 
vielä tuolloin, Danielin viimeis-

tä edellisenä vuosiviikkona, säädetty 
pappeustehtävä oli vielä voimassa kos-
kemaan Israelia pappisvaltakuntana, 
siis Jumalan tahdon välittäjänä. Vasta 
kun he hylkäsivät Hänet Messiaana, 
päättyi heille pappeustehtävään sää-
dettyjen 490:n vuosiviikon aika, siis 
ennen sitä viimeistä seitsemän vuoden 
jaksoa, joka on vielä odottamassa täyt-
tymystään tulevina aikoina. Siis se aika, 
josta Jeesus ei maininnut Nasaretin sy-
nagogapuheessaan, vaan johon Hän lo-
petti puheensa. Vielä ei ollut Jumalan 
kostonpäivän aika. 

Huolimatta ilmiselvistä yhteyksistä 
Vanhan ja Uuden Liiton välillä ja 

josta esimerkiksi Jer.31:31-32 puhuu 
enemmän kuin selvää kieltään, Jee-
suksesta ei kuitenkaan opeteta syna-
gogakouluissa, ei ortodoksirabbien 
kouluissa, hänestä kertova kirjallisuus, 
esimerkiksi Talmudissa, kuvailee Hä-
net legendana, vääränä Messiaana, 
velhona, joka vietteli sen ajan Israelin 
kansaa harhaan ja epäjumalanpalvon-
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taan. (Eitan Bar. s.231) Diasporajuu-
talaisuus ei ole milloinkaan kyseen-
alaistanut näitä väitteitä, vaan ne on 
yksinkertaisesti hyväksytty sokeasti, 
olihan oppineiden viisaus tässä asiassa 
perimätietoon perustuvaa ja johon on 
siis vain uskottava. 

Totuuden nimessä on myös todet-
tava, että hajaannuksen aikainen 

kristikunta ei todellakaan tehnyt juuri 
mitään Jeesuksen ohjeistamia lähim-
mäisen rakkauden tekoja hälventääk-
seen juutalaisten epäluuloa kristittyjä 
kohtaan. Uusi Testamentti oli heiltä 
kielletty ja sitä noudattavat ja sen ni-
messä toimivat kristityt osoittivat juu-
talaisia kohtaan enemmän julmuuksia, 
kuin vaikkapa samaan aikaan vallalle 
nousseen islamin edustajat. Muham-
madin seuraajat toimivat juutalaisia 
kohtaan tosin enimmäkseen kaupalli-
sin perustein, tekivät heistä veronmak-
sajia, kun taas ns. kristityt vainosivat 
heitä uskonnollisin perustein. 

Mutta tänään, valistuksen ja tie-
donvälityksen kulta-aikana, asiat 

voisivat olla toisin. Mutta kun eivät 
ole. Juutalaiset eivät edelleenkään ha-
lua edes tutustua siihen mahdollisuu-
teen, että Jeesus Nasaretilainen olisi 
sittenkin ollut profeettojen lupaama 
ja kuvailema Messias, Immanuel, Ju-
mala meidän kanssamme. Kuluneiden 
hajaannuksen vuosisatojen aikana he 
ovat yrittäneet tuon tuostakin etsiä it-
selleen sopivaa ja profeettojen kuvaile-
maa Messias-hahmoa.

Vuonna 132, keisari Hadrianuksen 
aikana, Messiaaksi julistettiin Bar 

Kochba, Tähden Poika, mutta virheel-
lisin perustein. Häntä ennen oli sa-
maan virkaan pyrkinyt jo vuonna 70, 
siis toisen temppelin hävittämisen ai-
kaan, Kreetan saarelta kotoisin ollut 
Mooses, vaan ei ollut oikea Messias 
hänkään. Eräs diasporajuutalaisten 
toiveikkaimmista yrittäjistä oli v.1626 

syntynyt Sabbetai Tsevi, mutta ei täyt-
tänyt edellytyksiä. Jewish Encyklope-
dia luetteleekin kaikkiaan 28 eri messi-
askokelasta Bar Kochbasta alkaen aina 
tultaessa 1800 luvun loppupuolelle. 
Eivätkä ne ole loppuneet vieläkään, 
vaan tänäänkin ollaan taas etsimässä 
sopivaa Messiaskandidaattia.          

    Eräs erikoisimmista sellaisista on-
kin syytä mainita, sillä siihen liit-

tyy mielenkiintoinen syy-yhteys juuri 
Sabbatai Tseviin ja hänen jälkeiseensä 
dynastiaan, tai mahdolliseen sellaiseen. 
Eräs mystinen suuntaus, nimittäin sab-
batealaisuus olettaa, että upporikkaak-
si nousseen Rothschildin dynastian 
perustaja Mayer Amschel olisi suoraan 
Sabbatai Tsevin jälkeläinen. Hänen 
messiaanisuutensa perustuisi siihen, 
että hänen jälkeläisensä, viisi poikaa ja 
heidän poikansa, siis myös Rothschil-
deja, olivat eräs suurimmista ja ehkä 
kaikkein tärkeimpiä vaikuttajia, mese-
naatteja, jotka mahdollistivat osaltaan 
nykyisen juutalaisvaltion syntymisen.

Näistä pseudo-Messiaista ei ollut, 
tietenkään oikean korvaajiksi, 

mutta se ei poista sitä tosiasiaa edel-
leenkään, että tämän päivän Mes-
sias-odotukset ovat kuumat ja keskus-
telut Messiaan tulemuksesta käyvät 
yhä kuumimpina. Vielä noin 20 vuotta 
sitten asiat eivät olleet aivan tällä tasol-
la, mutta muun muassa joidenkin van-
hojen rabbinististen ennustusten tultua 
julkisuuteen, ne ovat yhdessä tiettyjen 
taivaan merkkien esiintymisen kanssa 
antaneet polttoainetta uskomuksille 
Messiaan pikaisesta tulemuksesta.    

Rabbien tulisi siten palata juuril-
leen, tutustua kaikkiin Messias-

profetioihin, jotka viittaavat 2000 
vuotta sitten syntyneeseen Jeesus Na-
saretilaiseen, ja hyväksyttävä Hänet 
Messiaaksi. Eikä vain yksin juutalaisten 
Messiaaksi, vaan koko ihmiskunnan 
syntien sovittajaksi joka täytti myös 

kaikki muut Hänestä ilmoitetut profe-
tiat. 

Sitä he eivät tule tekemään, eivät 
vielä, joten yhtä lailla kuin edellä 

mainittu Jesajan profetia soveltui Jee-
suksen ajan rabbeihin ja kirjanoppinei-
hin, niin soveltuvat ne tämänkin päivän 
rabbeihin. Vapahtajan omat sanat ovat 
yhtä ajankohtaisia tänään, kuin ne oli-
vat sitä 2000 vuotta sitten; ”Te eksytte, 
koska ette tunne kirjoituksia, sillä niis-
sä puhutaan Minusta.”

Rabbit ovat kuitenkin yhtä miel-
tä siitä, että tulevalla Messiaal-

la, Jumalan Pojalla, on yhteinen nimi 
Jumalan kanssa. He ovat siis yhtä ja 
samaa olemusta, kysymys ei ole arvo-
järjestyksestä, vaan pikemminkin toi-
mintajärjestyksestä, nämä joskus hie-
man vaikeasti ymmärrettävät asiat, on 
kuitenkin ilmaistu Raamatussa hyvin 
selkeästi. Mutta heidän silmillään on 
peite, se hengellinen side, joka erottaa 
heidät vielä kansakuntana ymmärtä-
mästä ja tunnustamasta Häntä, jonka 
he lävistivät, Messiaaksi. 

Aikanaan se tulee tapahtumaan, 
mutta sitä ennen monet, juutalais-

ten kannalta hyvinkin tuskaiset profe-
tiat odottavat täyttymystään. Monen 
muun ohella, profeetta Sakarja sai olla 
näidenkin tällaisten ilmoittajana; 13:8-
9 
Koko maassa (Israel) käy näin, sanoo 
Herra (Adonai-YHWH); kaksi osaa 
siitä hävitetään ja saa surmansa (kan-
sasta), mutta kolmas osa siitä jää jäl-
jelle. Sen kolmannen osan Minä vien 
tuleen. Minä puhdistan sen niin kuin 
hopea puhdistetaan ja koettelen sitä 
niin kuin kulta koetellaan. He (kolmas 
osa kansasta) huutavat avuksi Minun 
nimeäni ja Minä vastaan heille. Minä 
sanon; Se on minun kansani. Se sanoo 
Herra (Adonai) on minun Jumalani 
(Elohim).                                                           
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Hyvin vanhalle ilmiölle on 1900 
luvulla annettu uusi nimi: anti-

semitismi, juutalaisviha joka huipen-
tui natsien holokaustin kauheuksiin. 
Miljoonien juutalaisten tuhoaminen 
vain siksi että he olivat juutalaisia, johti 
siihen, että valtiot päättivät yhteises-
tä sopimuksesta perustaa juutalaisille 
kansallisen kodin heidän muinaiseen 
kotimaahansa, jossa he voisivat puo-
lustaa oikeuttaan olla olemassa. Mut-
ta sitten Israelin valtion perustamisen 
jälkeen vuonna 1948, antisemitisminä 
tunnettu ilmiö otti uuden muodon: se 
muuttui Israel vastaisuudeksi. 

Mutta mitä siis on antisemitismi? 
Sana tulee termistä seemiläinen 

(Shemite), eli Seemin (Shem) jälke-
läinen. Seem oli yksi Nooan pojista: 
Seem, Haam ja Jaafet. Kahden viimek-
si mainitut nimet ovat hepreankielessä 
adjektiiveja: Haam on ´kuuma´ ja Jaa-
fet ́ kaunis, sievä´, vain Seemin nimi on 
substantiivi ja sen merkitys on ´nimi´. 
Tästä Seemin, Nimen, sukulinjasta 
nousisivat Aabraham, Iisak ja Jaakob 
sekä Israelin suvut, lainantaja Mooses, 
ja Juudan heimosta tulisi kuningas Daa-
vid ja hänen kauttaan Nasaretin Jeshua, 
Messiaaksi, juutalaisten Kuninkaaksi 
kutsuttu. Seemin (Nimen) jälkeläiset 
olisivat niitä, jotka on valittu JHVH:n, 
ainoan Luoja Jumalan Nimen kantajiksi 
ja todistajiksi.

Israel vastaisuutta kutsutaan myös an-
tisionismiksi. Sionismi tulee heprean 

sanasta Siion (Tzion), jonka perusmer-

 Mitä on antisemitismi?
 Kirj. Elhanan Ben Avraham, Jerusalem
 Elhanan Ben Avraham syntyi v 1945. Hän on ammattitaiteilija, runoilija, kirjailija ja kahden 
 lapsen isä ja neljän lapsen isoisä. Hän on asunut Israelissa vuodesta 1979. Hän on palvellut Is-
 raelin Puolustusvoimissa (IDF), opettanut Raamattua ympäri maailmaa, julkaissut viisi kuvitet-
 tua runokirjaa, maalannut kaksi suurta raamattuaiheista seinämaalausta julkisiin rakennuksiin 
 Jerusalemissa, ja tuottanut aivan äskettäin THE JERUSALEM ILLUSTRATED BIBLE kuvitetun 
 Raamatun, ja paljon muuta. Hän asuu vaimonsa kanssa rauhallisessa kylässä Juudan vuoriseudulla.

kitys on ´merkki´ tai ´merkitty paik-
ka´. Toorassa on kirjoitettu: ”… etsi-
kää se paikka [engl. tekstin mukaan: 
etsikää JHVH:ta siinä paikassa], jonka 
HERRA teidän Jumalanne valitsee tei-
dän heimojenne alueelta asettaakseen 
sinne nimensä ja asuakseen siellä. Men-
kää sinne” (5.Moos.12:5). Tuo merkit-
ty paikka on Siionin vuori, Jerusalem 
Juudan heimon ja maan alueella. Juuda 
(hepreaksi Yehuda) on ainoa nimi, joka 
sisältää kokonaisuudessaan JHVH:n ni-
men + d kirjaimen. Sana ´juutalainen´ 
tulee sanasta ´Juuda´. Näin juutalaiset 
ovat ´Minun Nimelläni kutsuttu kan-
sa´, ja Juudan heimoa on Jeshua (Jee-
sus), juutalaisten Kuningas, Juudan 
heimon leijona, perusjuutalainen, joka 
sanoi: ”Pelastus on juutalaisista.”

Aivan Israelin valtion alusta ja pe-
rustamisesta lähtien Islam on ollut 

sen suurin ja johdonmukaisin vastusta-
ja, joka on käynyt Israelia vastaan lukui-
sia epäonnisia sotia tuhotakseen lopul-
lisesti pikkuruisen juutalaisen kansan 
ja maan. Islam, joka perustettiin vasta 
600 luvulla jKr., kerskuu korvaavansa 
lopullisesti judaismin ja kristinuskon. 
Tänäkin päivänä sellaiset järjestöt kuin 
Hamas, islamilainen Jihad, Hezbollah 
ja Iranin islamistinen tasavalta vanno-
vat tuhoavansa Israelin ja juutalaisen 
kansan. Nimi ´Hamas´ (joka on am-
punut yli 800 ohjusta Israeliin tätä kir-
joittaessani) on hepreankielinen sana, 
jota käytetään kuvaamaan syytä, miksi 
Jumala lähetti tulvan Nooan päivinä, 
ja sen merkitys on ´väkivalta, turme-

lus, petos´. 1.Moos.6:11,13: ”Maa on 
täynnä väkivaltaa (hamas).”Muslimien 
Koraanin jumaluus Allah on kaiken 
tämän takana oleva voima (heprean-
kielellä ´allah´ on ´kirous´, niin kuin 
Jes.24:6:ssa: ”sen vuoksi kirous (allah) 
kalvaa maata.”

Antisemitismi termin juuri on siis 
olla Nimeä vastaan, eli sanan-

mukaisesti nousta vastustamaan maa-
ilmankaikkeuden Luojan Nimeä ja 
Israelin Luojan Nimeä, jonka kansan 
Hän on valinnut tuomaan lakinsa ja 
Messiaansa maailmalle ja jolle Hän on 
antanut perinnöksi Israelin maan. Sik-
si on oikein ja raamatullista ja Jumalan 
mielen mukaista tukea sionismia ja 
juutalaisen kansan ennalta ilmoitettua 
paluuta Israelin maahan ja Jerusalemiin 
2000 vuoden jälkeen. 

Se mitä nyt kutsutaan antisemitis-
miksi juontaa juurensa ajalta kauan 

ennen natseja. Sitä löytyy amalekilai-
sista ja heidän jälkeläisestään Haama-
nista Esterin kirjassa, Israelin maahan 
tunkeutuneista babylonialaisista, assy-
rialaisista, kreikkalaisista ja roomalai-
sista, joka naulitsivat ristiin monia lai-
sia, myös Jeesuksen. Sitä löytyy myös 
muutamien kristillisten kirkkoisien 



21

kirjoituksista, mm. saksalaiselta Martin 
Lutherilta, joka kirjoitti ”Juutalaisis-
ta ja heidän valheistaan”, josta Hitler 
sai kimmokkeen hirmuteoilleen, aina 
Krysostomokseen ja Korvausteologia-
harhaopin isiin ja Nikean vuoden 325 
jKrj. kirkolliskokouksen päätöksiin 
erottaa kristinusko sen juutalaisista 
juurista. 

Antisemitismi ja myös rasismi voi-
daan julistaa laittomaksi ja estää, 

mutta ei se kitke sitä pois. Amerikassa 
moni voi menestyä tuollaisesta vastus-
tuksesta huolimatta, niin kuin monet 
juutalaiset ja mustat ovat tehneet, aivan 
huipulle asti. Mutta harva puhuu kos-
kaan toisenlaisesta mustien harjoitta-
masta rasismista, joka ilmenee valkoi-
hoisten ja juutalaisten halveksimisena, 
esimerkkeinä mainittakoon Louis Far-
rakhan ja Black Muslims. Tämä kierre 
ei katkea eikä siihen löydy ratkaisua, 
ennen kuin ihmiskunta ymmärtää, että 
meidät on kaikki luotu Jumalan kuvak-
si, että Jumalan tuntemus täyttää maan 
ja että me toimimme tuosta tiedosta 
käsin.

 

Lähi-idän ja Raamatun eskatologian asiantuntijan Pekka Sartolan kirjallisen tuo-
tannon 28. teos avaa lukijalle huikeita näkymiä Messiaan toimintaan niin Vanhan – 
kuin Uuden Testamentinkin puolella. 

… vaikka minä menen pois, tulen minä takaisin ja otan teidät luokseni… Joh. 14:1-
3… Hän on tuleva samalla tavalla takaisin, kuin näitte Hänen taivaaseen menevän 
Apt.1:11

N. 350 sivua, kovat kannet. Hinta 30,00€ sis.alv.10%.  
Paino: Otavan Kirjapaino, Keuruu.

tilaus@ajanteos.com  •  pekka.sartola@ajanteos.com  •  ajanteos@gmail.com
Myös puh. 040- 5430 420 arkisin 09.00 – 16.00
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3 Moos. 23:34-36 - ”Ja JHVH puhui 
Moosekselle sanoen: ”Puhu israe-

lilaisille ja sano: Tämän seitsemännen 
kuun viidentenätoista päivänä on leh-
timajanjuhla (Sukkot) JHVH:n kun-
niaksi; se kestää seitsemän päivää. En-
simmäisenä päivänä pidettäköön pyhä 
kokous; älkää silloin yhtäkään arkias-
karetta toimittako. Seitsemänä päivänä 
tuokaa uhri JHVH:lle. Kahdeksantena 
päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja 
tuokaa uhri JHVH:lle; se on juhlako-
kous, älkää silloin yhtäkään arkiaska-
retta toimittako.”

Vuoden pyhimmän päivän, Jom 
Kippurin eli Suuren Sovituspäi-

vän, jolloin kansa tekee parannusta, 
paastoaa ja rukoilee, jälkeen on alkanut 
lehtimajojen rakentaminen ja valmis-
tautuminen majailemaan ja syömään 
lehtimajoissa kokonaisen viikon ajan. 
JHVH:n juhlat kuljettavat meitä syväl-
le itsetutkisteluun ja armahdettuina ja 
anteeksi saaneina iloitsemaan Jumalan 
hyvyydestä ja rakkaudesta. Sukkot on 
seitsemän päivää kestävä riemujuhla, 
jonka jälkeen on erityinen kahdeksas 
päivä; Shemini Atseret, (numero 8 
viittaa ikuisuuteen ja uuteen alkuun). 
Rabbit viettävät sitä Tooran ilojuhlana; 
Simchat Torah. Tooran lukeminen aloi-
tetaan taas alusta.

’Bereshit’ bara Elohim, 1. Moos 1:1; 
”Alussa loi Elohim...”

Sanassa olevat elämänohjeet ovat 
osoitus meille Isän varjelevasta 

rakkaudesta, kun Hän näyttää meille 
meitä suojaavat rajat. Näinhän hyvät 
isät kaikkialla tekevät lapsilleen. Sa-
malla Hän kaikessa ohjaa meitä elämän 
tielle seuraamaan Jeshuaa, joka sovit-
ti verellään meidät Isän kanssa, joka 
oli jo kulkenut synnittömänä edeltä 
tien. ”Hänessä me elämme, liikumme, 

 Sukkot - Lehtimajanjuhla
 Kirjoittaja Sirkku Saba, Suomi

olemme.” (Apt 17:28a) ”Alussa” sana 
on ”Bereshit”. Bet-kirjain tarkoittaa 
kotia ja tässä sanassa se on kirjoitettu 
isommalla kuin muu sana. Isä on kir-
joittanut koko Raamatun omalle per-
heelleen, kotiväelleen, Hänen omil-
leen. Hänellä on suuri koti ”Minun 
kodissani on monta asuinsijaa...” (Joh 
14:2a) Voimme iloita koko sydämes-
tämme Isän rakkaudesta, joka välittyy 
meille Hänen Sanassaan!

Jes 60:1-5
Nouse, ole kirkas (loista), sillä sinun 
valkeutesi tulee, ja JHVH:n kunnia 
koittaa sinun ylitsesi.
2. Sillä katso, pimeys peittää maan ja 
synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi 
koittaa JHVH, ja sinun ylläsi näkyy hä-
nen kunniansa.
3. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi 
kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirk-
kautta kohti.
4. Nosta silmäsi, katso ympärillesi: 
kaikki nämä ovat kokoontuneet, tule-
vat sinun tykösi; sinun poikasi tulevat 
kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kan-
netaan.
5. Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä 
loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii ja 
avartuu, kun meren aarteet kääntyvät 
sinun tykösi, kansojen rikkaudet tule-
vat sinulle.

Meillä on valoisa tulevaisuus! Oli 
50. vuosi, Riemuvuosi, Jovel, 

kun Jeshua nousi ja julisti Luuk 4:17-
21:
Niin hänelle annettiin profeetta 
Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, 
löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitet-
tuna:
18. ”JHVH:n Henki on minun päällä-
ni, sillä hän on voidellut minut julis-
tamaan evankeliumia köyhille; hän on 
lähettänyt minut saarnaamaan vangi-

tuille vapautusta ja sokeille näkönsä 
saamista, päästämään sorretut vapau-
teen,
19. saarnaamaan JHVH:n otollista 
vuotta”.
20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän 
antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja 
kaikkien synagoogassa olevien silmät 
olivat häneen kiinnitetyt.
21. Niin hän rupesi puhumaan heille: 
”Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt 
toteen teidän korvainne kuullen”.

Mutta luettuaan ”saarnaamaan JH-
VH:n otollista vuotta...”, Hän ei 

lukenut Jesaja 61:2 jaetta loppuun asti: 
”ja meidän Jumalamme kostonpäivää.”
Vielä ei ollut sen aika. Tästä ”koston-
päivästä” kertoo Johanneksen Ilmes-
tyskirja. Lähenemme kuitenkin no-
peasti tätä Jumalan tuomioiden aikaa; 
siitä on merkkejä maailmassa kaikkial-
la.

Lehtimajanjuhlaa vietetään muistu-
tuksena siitä, että Jumala haluaa 

asua kansansa keskellä. Aluksi Mish-
kan/ Ilmestysmaja sai olla Jumalan 
asumuksena. Sitten Kuningas Davidin 
poika Salomo rakensi Jerusalemiin 
temppelin ja pyhitti sen Sukkotina, 
joka olikin juuri sopiva juhla: JHVH 
asuisi kansansa keskellä omassa ”ma-
jassaan”, Temppelissä. Vallitsi suuri ilo!

Salomon jälkeen valtakunta hajosi 
ja heimot jakaantuivat Juudaan ja 

pohjoisvaltio Israeliin. Molemmat jou-
tuivat karkoitukseen, mutta vain Juuda 
palasi Babyloniasta ja kansa päätti tehdä 
parannuksen Tooran noudattamisessa. 
Tähän parannuksen tekoon liittyivät 
myös JHVH:n juhlien, moadimien, 
kuten lehtimajanjuhlan, Sukkotin viet-
to. Kansa ei ollut Sukkotia viettänyt 
sitten Joosuan päivien. Tästä kertoo 



23

Nehemia 8:14-18

Jeshua saattoi syntyä juuri Lehtima-
jajuhlan 1. päivä, tähän on monia 

viittauksia.
Joh 1:14 - Ja Sana tuli lihaksi ja asui 
(majaili) meidän keskellämme, ja me 
katselimme hänen kirkkauttansa, sen-
kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 
Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä ar-
moa ja totuutta.
Sana ”asui” on merkitykseltään enem-
mänkin ”majaili”.

Sukkotin ensimmäisenä päivänä sy-
nagogissa lausutaan rukous: ”Kun-

nia Jumalalle korkeuksissa ja maan 
päällä rauha ja hyvä tahto maata koh-
taan.” (David Yaniv: Birth of the Mes-
siah, Lynwood, WA: New West Press 
1997, s. 10) Muistatte, miten enkelit 
julistivat näin paimenille. Tämä rukous 
liittyy juuri Sukkot-juhlan alkuun. 
Tuolloin Jeshua syntyi Betlehemissä 
(”leivän talo”). Tammuzin syntymäjuh-
laa vietettiin Babyloniassa 25. joulu-
kuuta. Tämän epäjumalan palvonta tuli 
aikoinaan Israeliinkin, mikä aiheutti 
suurta tuskaa Jumalalle.
Lehtimajanjuhlana voimme kiittää 
suuresta lahjasta, kun Jumala syntyi ih-
miseksi ja kuoli ristillä  lunastaakseen 
langenneen ihmiskunnan, jokaisen, 
joka vain ottaisi Hänet sydämeensä 
”majailemaan”. Lehtimajajuhla ei ole 
vain juutalaisten juhla, vaan Jeshua 
syntyi tähän juhlaan koko maailmalle.
Jeshuan ajoista lähtien Jumala on py-
hittänyt ihmissydämiä asumuksekseen. 
Uudestisyntyneistä pyhistä koostu-
va seurakunta kokonaisuudessaan on 
Messiaan ruumis.

Lehtimajajuhlaa vietetään muistona 
erämaavaelluksesta, jonka aikana 

Israel asui teltoissa ja JHVH ilmestyi 
telttamajassa, Mishkanissa. Lehtimaja-
juhlan hepreankielinen nimi on ”Suk-
kot”. Sama nimi oli paikkakunnalla, 

josta israelilaiset lähtivät liikkeelle, 
kun Egyptin faarao oli kohdannut Ju-
malan tuomiot ja niiden pakottamina 
päästänyt Israelin lähtemään maasta.

Toisen temppelin ajoista lähtien on 
kansa juhlan aikana heiluttanut lu-

lavia ja etrogia. Lulav on palmun, myr-
tin ja pajun oksista sidottu kimppu. 
Etrog on yleensä situuna, tai muu hap-
paman makuinen sitrushedelmä. Näitä 
kutsutaan neljäksi lajiksi; arba minim.

Mutta seitsenpäiväinen lehtimaja-
juhla vie meidät myös Tuhatvuo-

tiseen Kuningaskuntaan: Tishrikuun 
22. päivä, eli”kahdeksas päivä” on ver-
tauskuva ikuisuudesta. Lehtimajajuh-
lan vietto asetettiin noin 3500 vuotta 
sitten 3.Moos 23:33-44:
”Ja JHVH puhui Moosekselle sanoen: 
”Puhu israelilaisille ja sano: Tämän 
seitsemännen kuun viidentenätoista 
päivänä on lehtimajanjuhla JHVH:n 
kunniaksi; se kestää seitsemän päivää. 
Ensimmäisenä päivänä pidettäköön 
pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään 
arkiaskaretta toimittako. Seitsemänä 
päivänä tuokaa uhri JHVH:lle. Kah-
deksantena päivänä olkoon teillä pyhä 
kokous, ja tuokaa uhri JHVH:lle; se 
on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään 
arkiaskaretta toimittako. Nämä ovat 
JHVH:n juhla-ajat, joiksi teidän on 
kuulutettava pyhät kokoukset, tuodak-
senne JHVH:lle uhreja.

Mutta seitsemännen kuukauden 
viidentenätoista päivänä, kun te 

olette korjanneet maan sadon, viettä-
kää JHVH:n juhlaa seitsemän päivää; 
ensimmäinen päivä on levon päivä, ja 
kahdeksas päivä on myös levon päivä. 
Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania 
hedelmiä puista, palmunoksia ja tuu-
heiden puiden lehviä sekä pajuja pu-
rojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän 
päivää JHVH:n, Jumalanne edessä. Ja 
viettäkää sitä juhlana JHVH:n kun-

niaksi seitsemän päivää vuodessa. Se 
olkoon teille ikuinen säädös sukupol-
vesta sukupolveen; viettäkää se seitse-
männessä kuussa.

Seitsemän päivää asukaa lehtima-
joissa; kaikki Israelissa syntyneet 

asukoot lehtimajoissa, että teidän jäl-
keläisenne tietäisivät, kuinka minä an-
noin israelilaisten asua lehtimajoissa, 
kun vein heidät pois Egyptin maasta. 
Minä olen JHVH, teidän Jumalanne.” 
Ja Mooses puhui näistä JHVH:n juh-
la-ajoista israelilaisille.”
Sukkotin aikana perheet syövät raken-
tamissaan lehtimajoissa, jotkut nuk-
kuvatkin. Ystäviä kutsutaan mukaan ja 
majoista kantautuu laulua ja puheenso-
rinaa, voi jakaa sanaa ja rukoilla. Suk-
kot on myös antamisen aikaa, tuodaan 
kymmenykset ja uhrit Isän varastohuo-
neeseen.

”Levon päivä” on meillä käännetty, 
mutta alkuperäisessä hepreassa on 

”Shabbaton”, joka ei ole tavallinen sa-
patti, vaan ylimääräinen juhlasapatti, 
silloinkin, kun se osuu muun kuin sa-
patin kohdalle:
”Mutta seitsemännen kuukauden vii-
dentenätoista päivänä, kun te olette 
korjanneet maan sadon, viettäkää JH-
VH:n juhlaa seitsemän päivää; ensim-
mäinen päivä on Shabbaton, ja kahdek-
sas päivä on myös Shabbaton. 3.Moos 
23:39.

Sana ”Shabbaton” tarkoittaa suurta 
juhlasapattia, ja Shabbat raamatulli-

sen viikon seitsemättä päivää, Sapattia. 
Sanojen Shabbaton ja Shabbat juuri tar-
koittaa samaa kuin ”olla täydellinen”. 
Muita samasta juuresta johdettuja sa-
noja ovat sheva (seitsemän), ja shavua 
(viikko ja ”seitsemikko”), mikä voi olla 
joko viikko, seitsemän vuotta, tai seit-
semän tuhatta vuotta.  Luku seitsemän 
7 tarkoittaa raamatussa täydellisyyttä, 
mutta luku kahdeksan 8 tarkoittaa uut-
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ta alkua, ikuisuutta.

Jeshua aloitti julkisen toimintansa 
30 vuoden ikäisenä. Johannes ker-

too, että Jeshua meni lehtimajajuhlille 
ikään kuin tarkkailijana. (Joh 7:1-8:1)
”Niin Jeshua sanoi heille: ”Minun aika-
ni ei ole vielä tullut; mutta teille aika 
on aina sovelias. Teitä ei maailma voi 
vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä 
todistan siitä, että sen teot ovat pahat. 
Menkää te ylös juhlille; minä en vielä 
mene näille juhlille, sillä minun aikani 
ei ole vielä täyttynyt.
Tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan.
Mutta kun hänen veljensä olivat men-
neet juhlille, silloin hänkin meni sinne, 
ei julki, vaan ikäänkuin salaa.”
Joh 7:6-10

Lehtimajanjuhlassa Babylonian van-
keuden jälkeen oli muodostunut 

tapa, että ylipappi haki vettä Siiloan 
lammikosta ja vuodatti sen temppelin 
alttarille. Jesajan teksti oli tähän syy:
Sinä päivänä sinä sanot: ”Minä kiitän 
sinua, JHVH. Sinä olit minuun vihas-
tunut, mutta vihasi kääntyi pois, ja sinä 
lohdutit minua. Katso, Jumala on pe-
lastajani (Jeshuati). Minä olen turvassa 
enkä pelkää, sillä Herra, JHVH on mi-
nun väkevyyteni ja ylistyslauluni. Hän 
tuli minulle pelastukseksi (li-Jeshua).” 
Te saatte iloiten ammentaa vettä pelas-
tuksen (ha-Jeshua) lähteistä.
Jes 12:1-3.
Vesi on Raamatun käyttämä vertaus-
kuva Pyhästä Hengestä - ja tässä siitä 
sanotaan, että se lähtee Jeshuasta.

Mutta juhlan viimeisenä, suurena 
päivänä Jeshua seisoi ja huusi ja 

sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon 
minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo 
minuun, hänen sisimmästään on, niin-
kuin Kirjoitukset sanovat, juokseva 
elävän veden virrat.” Mutta sen hän sa-
noi Hengestä, joka niiden piti saaman, 
jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei 

ollut vielä tullut, koska Jeshua ei vielä 
ollut kirkastettu.
Joh 7:37-39.

Tämä tapahtui sitten Shavuotina 
(helluntaina) ja siitä eteenpäin Je-

sajan profetian mukaan:
Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palve-
lijani, ja Israel, jonka minä olen valin-
nut. Näin sanoo JHVH, sinun Luojasi, 
joka on valmistanut sinut hamasta äidin 
kohdusta, joka sinua auttaa: Älä pelkää, 
minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, 
jonka minä olen valinnut. Sillä minä 
vuodatan vedet janoavaisen päälle ja 
virrat kuivan maan päälle. Minä vuo-
datan Henkeni sinun siemenesi päälle 
ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, 
niin että ne kasvavat nurmikossa kuin 
pajut vesipurojen partaalla. Mikä sa-
noo: ”Minä olen JHVH:n oma”, mikä 
nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä 
piirtää käteensä: ”JHVH:n oma”, ja ot-
taa Israelin kunnianimeksensä.
Jes 44:1-5 

Sukkot - Juhla Kaikille Kansoille!
Tuhatvuotisessa Kuningaskunnassa 

lehtimajanjuhlille saapuvat kaikki kan-
sat:
Mutta kaikki niiden pakanakansain 
tähteet, jotka ovat hyökänneet Jeru-
salemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta 
sinne ylös kumartaen rukoilemaan ku-
ningasta, JHVH:a Sebaotia, ja viettä-
mään lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan 
sukukunnista eivät käy ylös Jerusale-
miin kumartaen rukoilemaan kunin-
gasta, JHVH:a Sebaotia, niille ei tule 
sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta 
ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä 
heillekään; vaan heitä on kohtaava se 
vitsaus, millä JHVH rankaisee niitä pa-
kanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös 
viettämään lehtimajanjuhlaa. Tämä on 
oleva egyptiläisten synnin palkka ja 
kaikkien niiden pakanakansojen synnin 
palkka, jotka eivät käy sinne ylös viet-
tämään lehtimajanjuhlaa.

Sak 14:16-21

Kansa saapui Lehtimajanjuhlille 
mukanaan vilja-, hedelmä-, öljy-, 

ja eläinuhreja. Lehtimajajuhlilla uhrat-
tiin eläimiä enemmän kuin minkään 
muun juhlan aikana - kaikkiaan 182 
eläintä, joista 70 härkiä (jokaisen kan-
san puolesta, alkujaan 70). Israelilaisil-
la oli tapana laulaa pyhiinvaelluslauluja 
matkallaan Jerusalemiin. Näitä ovat ns 
matkalaulut; shirot hama’alot (psal-
mit 120-134), jossa näkyy sana alija eli 
nousu; olihan Jerusalem vuorella, jon-
ne noustiin.

Jeshua oli virheetön, Isän Uhrikarit-
sa ja ainoa, joka kelpasi uhriksi Ju-

malalle ihmisten syntien anteeksisaa-
miseksi. Jeshuan seuraajat samaistuvat 
tähän täydelliseen uhriin samankaltai-
sen kuoleman kautta:
Niin minä Jumalan armahtavan lau-
peuden kautta kehoitan teitä, veljet, 
antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, 
Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on 
teidän järjellinen jumalanpalveluksen-
ne.
Room 12:1

Lehtimajajuhlalla on suurempi ja 
syvällisempi sanoma kuin vain 

muistella teltassa asumista. Maan sato 
korjataan pian talteen maailman pel-
losta; on viimeinen elonkorjuuaika. 
Vielä kutsutaan kaikista maailman kan-
soista ja kielistä väkeä Taivaan Kunin-
gaskuntaan. Esimakua tästä on saatu  
Jerusalemissa, kun kaikki kansat ovat 
koolla edustettuina lehtimajanjuhlilla. 
Jeshuan uhrin tähden saamme osallis-
tua Jeshua Messiaan, Ylkäkuninkaan 
hääjuhlaan, jos olemme vastanneet 
’kyllä’. Morsiamen tulee olla puhtaan 
valkeassa hääpuvussa (Jeshuan verel-
lä sovitettu), koruillaan kaunistettu 
(vanhurskauden teot), kun astuu Yljän 
eteen. Hääjuhla lähestyy!
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Alija-ministeriön ja Israelin Juuta-
laistoimiston julkaisemat tiedot 

osoittavat, että yli 20.300 maahan-
muuttajaa on muuttanut Israeliin tähän 
mennessä tänä vuonna (9 kk luvut).

Israel on jatkanut Alijan dramaat-
tista nousua covid-19 pandemiasta 

huolimatta, ja em. ministeriö ja juu-
talaisvirasto ovat varmistaneet, että 
maahanmuutto jatkuu kansainvälisistä 
matkustamisen vaikeuksista ja rajoi-
tuksista huolimatta. Tähän mennessä 
kaikkiaan yli 3.340.000 maahanmuut-
tajaa on tehnyt Alijan Israeliin valtion 
perustamisen jälkeen. Jakov Hagoel, 
joka on Juutalaistoimiston toimeenpa-
neva puheenjohtaja, sekä myös Maa-
ilman Sionistijärjestön puheenjohtaja 
mainitsi, että ”olen liikuttunut jokai-
sesta Alijalennosta. Huolimatta maa-
ilmanlaajuisen pandemian mukanaan 
tuomista rajoituksista, vuoden alusta 
lähtien, maahanmuuttajien määrä on 
lisääntynyt merkittävästi viime vuoden 
vastaavaan aikaan verrattuna. Maahan-
muuttajat eri puolilta maailmaa päät-
tivät tulla rakentamaan tulevaisuuttaan 
Israelissa. Nämä maahanmuuttajat ovat 
Israelin valtion strateginen voimavara 
ja he edistävät kaikkia elämän eri alo-
ja. Meitä vahvistaa jokainen maahan-
muuttaja, joka tulee Israeliin.”  

Tietojen mukaan eniten maahan-
muuttajia on tullut tänä vuonna 

Venäjältä (5.075 muuttajaa). Yhdysval-
loista tuli 3.104 muuttajaa. Se on 41% 
enemmän kuin vuoden 2020 yhdek-
sän ensimmäisen kuukauden aikana. 
Samaan aikaan 2.819 muuttajaa tuli 
Ranskasta (55% kasvu), 2.123 Ukrai-
nasta (4% kasvu), 780 Valko-Venäjältä 

 ALIJA ISRAELIIN ON KASVANUT 31% VUONNA 2021.
 Christian Friends of the Jewish Agency for Israel – järjestön johtaja (Founding Director) Jerusalemissa,
  Danielle Mor,  on lähettänyt lehdistötiedotteen Alijan nykytilasta, josta lyhennelmä alla.

(69% kasvu), 633 Argentiinasta (46% 
kasvu), jne. Yli puolet Israeliin tänä 
vuonna tulleista maahanmuuttajista on 
alle 35-vuotiaita, n. 16% 36-50  -vuo-
tiaita, 51-64-vuotiaita n. 13%, ja yli 
65-vuotiaita n. 14%. 

Jerusalemissa asuu nyt yli 2000 tä-
män vuoden uutta maahanmuutta-

jaa, samoin Tel Avivissa ja Netanyassa, 
n. 1400 Haifassa, ja n. 700 Ashdodissa. 
Loput ovat hajaantuneet eri kaupun-
keihin, Rananaan, Beit Shemeshiin, 
Nahariaan, Beer Shevaan, Bat Yamiin, 
jne. 

Knessetin perustettua v. 2016 
Jom HaAliyah (Israel Immigra-

tion Day), Israeliin maahanmuutto 
juhlapäivän, jota juhlitaan juutalaisen 
Cheshvan-kuukauden seitsemäntenä 
päivänä (tänä vuonna lokakuun 25. 
päivä), ja se osuu samaan aikaan Lech 
Lechan Toora-osan kanssa, jossa Juma-
la käskee Abrahamia menemään Israe-
lin maahan. Juhlapäivän tarkoituksena 
on juhlistaa Israelin kehitystä moni-
kulttuurisena yhteiskuntana ja koros-
taa Alijan merkitystä Israelille.

”Sentähden Herra (Adonai) odottaa, että 
voisi olla teille armollinen, ja sentähden 
hän nousee armahtaakseen teitä, sillä 
Herra (Adonai) on oikeuden Jumala. Autu-
aita ovat kaikki, jotka häntä odottavat!”
(Jes. 30:18)
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 Vieraskirjan kertomaa:
 Porin pappi, kirjailija, runoilija, lähetyssaarnaaja, taidekauppias, rovasti ym., Matti Vuolanteen 
 merkintöjä Turun Verkahovin majoituspaikalta vuosilta 2010-2015

Mattipappi, Herran Hengen kylläs-
tämä ja elopeltonsa väsymätön 

uurastaja yöpyi majoitukseen varatus-
sa Menoran huoneistossa Verkahovissa 
Turussa aina, kun se hänen matkasuun-
nitelmiinsa sopi. Hänen aito, erityis-
lahjakas ja muotorikas runosuonensa 
sykki kaiken aikaa. Muutamia poimin-
toja vieraskirjamme sivuilta:

1) Vuoden vaihtuessa 2010-2011

Pyhän Hengen Vettä juoden, vaihtuessa 
Uuden Vuoden, jälleen vietin juhla-ai-
kaa, jolloin riemuvirret raikaa.
Vielä toimii Herran Sana pelastusta 
tarjoovana.

Todella on hyvä olla
”Verkahovin vainiolla”,
kokea sen rauhaa syvää, 
Hengen Voimaa enentyvää.
Jeesus Suomen kansaa suosi:
Saatiin vielä Uusi Vuosi!

Anna-Liisa sekä Risto:
täss´on Hengen sakaristo,
alttari ja saarnatuoli,
ei siis murehtia huoli.
Israel myös muistakaamme,
siitä siunauksen saamme!

Riemuiten ja kiittäen 
Matti Vuolanne 
Pori, Siperia ja Tansania

2) Verkahovin hyvässä hoidossa 
24-26.6.2011

Vaatii uskon uskallusta
viettää tosi juhannusta.
Herra armoansa tuhlaa, 
vietämmehän valon juhlaa. 
Iloitkoon nyt Suomen kansa
Golgatan työn voitostansa!

Kuulla saamme kaikkialta:
Väistyy pimeyden valta,
Taivaan Isän armotyöstä
valoa ei yö voi syöstä,
kun on annettu jo varhain
Raamatussa sana parhain.

Kiitos, että armohetkin
tapaamme nyt Heinosetkin, aloitam-
me yhteisriemun;
tiedän: Jeesus kotiin vie mun
niin myös Hengellänsä mittain
seurakuntaa miljoonittain!

Kiitollisena
Matti Vuolanne
Porin pappi

3) 8.10.2011

Sallii Jeesus ystävälleen
Verkahoviin tulla jälleen,
jotta virkistyen täällä
lepään myöskin syksyn säällä.
Sitten taas voin riemumielin
kiittää Herraa uusin kielin!

Matti Vuolanne
pappi Porista

4) 1.1.2012

Tää Uusi Vuosi
taas meitä suosi, kun saimme lahjaksi 
oikean Jumalan pelastussanoman.
Vaikk tulimme uuden vuoden mut-
kaan, ei armonaikansa loppunutkaan,
vaan lahjaksi saatujen päivien myötä
me voimme tehdä lähetystyötä,
niin että maailman pimeyteen mustaan
me saamme kuuluttaa armahdustaan!

Siunattua vuotta 2012 teille 
Jeesuksessa!
Matti Vuolanne, Porin pappi

5) 19.2.2012

Ketä nuo ihmiset kumartaa,
kuka sillä aasilla ratsastaa, huijari vai 
maailmankaikkeuden Luoja,
villitsijä vai maailmanraauhantuoja,
jolla on tarjota kodittomallekin suoja?
Totuutta maailma janoaa:
Kuka sillä aasilla ratsastaa?

Ketä tuo ryöväri puolustaa,
ketä ei ristillä pilkata saa?
Ristiinnaulitut näkevät kahdella lailla:
Jeesuksen kanssa vain uskaltaa kuole-
man mailla, toinen taas pilkaten kuo-
lee Jeesusta vailla.
Jokainen joutuu kuolemaan,
kumpi on valmiimpi kuollessaan?

Keneltä maaherra tiedustaa:
Kannatko kuninkaan valtikkaa?
Tarjoten kuningasehdokasta kaksi
Pilatus asettaa kansan valittavaksi.
Barabbas vaiko Jeesus kruunattavaksi?
Barabbas vapaaksi vaaditaan,
Jeesus ristille kuolemaan!

Kenelle hautakin aukeaa, 
vartijat kauhusta raukeaa?
Kansanjohtajat vetoaa tunteisiin kuu-
miin, väittäen opetuslasten ryöstäneen 
ruumiin, saavat myös useat kansasta 
yhteistuumiin.
Toiset taas kertovat riemuiten
nähneensä elävän Jeesuksen.

Kenellä valta on Taivaan, maan.
Kuka saa tuomita ainoastaan?
Jeesus Kristus, Jumalan ainoa Poika,
jota ei sairaus, synti ja kuolema voita,
mieletön se, joka Häntä ei kunnioita.
Tänäänkin jokainen kokea saa:
Jeesus myös hänet armahtaa!

Kodista kiitollisena
Matti Vuolanne, Pori

Jatkuu seur. numerossa
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Ystäväperhe Ruthie ja Shai  Kehatin terveisiä 
Jerusalemista syksyn suurten juhlien jälkeen!
Kääntänyt ja kirjoittanut Anna-Liisa Heinonen

Toivomme teille kaikille ja per-
heillenne hyvää terveyttä ja hyvää 

Uutta Vuotta! (Rosh Hashana oli tänä 
vuonna 6-8. 9). Meidän tulisi jokaisen 
muistaa rukoilla maailman ja jokai-
sen ihmisen henkilökohtaisen rauhan 
ja terveyden puolesta. Rukoilemme 
synagogissa ja kuulemme shofarin ää-
nen – niin että muistaisimme Jumalan 
Kuningaskuntaa kaikkialla maailmassa. 
Tervehdimme toisiamme ja toivotam-
me toisillemme kaikkea hyvää uudelle 
vuodelle.  Ja tietysti toivomme koro-
nakriisin hellittävän niin, että voisim-
me olla yhdessä perheidemme kanssa - 
Ja että voisimme taas joskus matkustaa 
Suomeenkin.

Jokin aika sitten Shai maalasi Arbe-
lin vuorelta avautuvaa laaksoa. Se 

on hyvin kaunis alue Pohjois-Israelissa, 
ja maisema avautuu Galilean järvelle. 
Sinne Israelin pyhät ja viisaat piiloutui-
vat roomalaisilta. Tällä paikalla heidän 
kerrotaan nähneen aamuisin auringon-
nousun. Kun aurinko nousee, näet va-
lon nousevan hitaasti. Niin on Israelin 
kansan lunastus! Hitaasti, mutta lopul-
ta kun se saapuu, se on täynnä kirk-
kautta ja valoa. (Ruthie & Shai)

”Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, 
kääntykää minun tyköni kaikesta sy-

dämestänne, paastoten, itkien ja valit-
taen”(Jooel 2:12)
”Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, 
jolloin minä käännän kansani Israelin 
ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja 
palautan heidät maahan, jonka olen an-
tanut heidän isillensä, ja he saavat periä 
sen” (Jer.30:3)
”Puhaltakaa pasuunaan Siionissa, toi-
tottakaa torvia minun pyhällä vuorel-
lani”. ( Jooel 2:1-)

”Puhaltakaa pasuunaan Siionissa, kuu-
luttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle 
juhlakokous. Kootkaa kansa, pitäkää 
pyhä seurakuntakokous, kerätkää van-
hukset, kootkaa lapset ja rintoja ime-
väiset; lähteköön ylkä huoneestansa ja 
morsian kammiostansa.
Eteisen ja alttarin välillä itkekööt 
papit, jotka toimittavat Herran pal-
velusta, ja sanokoot: ” Säästä, Her-
ra kansaasi, äläkä anna perintöosaasi 
häväistäväksi, pakanain pilkattavaksi. 
Miksi pitäisi sanottaman kansain seas-
sa: ”Missä on heidän Jumalansa?” Niin 
Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli 
kansaansa” (Jooel 2:15-18).

Olemmeko Jeshua Messiaan lunas-
tamina ja seuraajina, seurakunti-

na ja kansana vielä palaamassa Jumalan 
Sanan kunnioitukseen ja nöyryyteen? 
Jumalan Sanan raamatulliselle perus-
talle?
Aika on kuunnella shofarin ääntä - Is-
raelin kansan rinnalla ja palata katu-
muksen ja parannuksenteon kautta 
Jumalan tykö – Pelastuksen lähteelle 
– Jeesuksen Jeshuan Messiaan veren 
puhdistettavaksi, että voisimme seistä 
Israelin kansan rinnalla ja julistaa: Pe-

lastus on tullut tälle kansalle ja koko 
maailmalle;  Jeshua Messiaaamme  ja 
Pelastajamme on ylösnoussut – ja Hän 
tulee takaisin kirkkaudessaan!

Hän tulee kohta. 

”Herra, tulosi on läsnä. Ajan merkit 
näyttää sen. Mutta  - joukot huolta 
vailla, päiväperhon, lastun lailla, har-
haa mukaan tuulien.

Eivät kuule, eivät huomaa, mikä hetki 
yöstä on, että aamu kohta koittaa, tai-
vaan kellot häihin soittaa. Ken on val-
mis, tulkohon!

Huuto soi nyt taivahasta, Herran ääni: 
Herätkää! Pysähtykää juoksussanne, 
ajatelkaa loppuanne: mikä matkan 
määränpää?

Liian kallis ikiyöhön, sielusi on, ihmi-
nen. Astu joutuin nyt jo valoon, Her-
ran omain seuraan jaloon, ystäväksi 
Jeesuksen!”

(Runoilija, kirjailija ja julistaja Martta 
Kaukomaan kokoelmasta: ”Olen ihmi-
nen” vuodelta 1979).

Kehatin perhe, kuvasta puuttuu vanhin poika Itamar.



Ps. 91
(RK-käännös)

Joka korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan var-
jossa yöpyy, se sanoo Herralle: ”Sinä olet minun tur-
vani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan.” 
Hän päästää sinut linnustajan ansasta ja surmaavasta 
rutosta. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla 
sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus. 

Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuol-
ta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka 
tekee tuhojaan keskellä päivää. Kaatukoon tuhat si-
nun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, 
mutta sinuun ei satu. Sinä saat omin silmin katsella ja 
nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan.

Sillä sinä ajattelet: ”Sinä Herra olet minun turvani.” 
Korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi. Ei 
kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun 
majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn 
varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsil-
lään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Sinä kuljet leijo-
nan ja kyykäärmeen yli, sinä tallaat jalkoihisi nuoren 
leijonan ja lohikäärmeen. 

”Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hä-
net. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee mi-
nun nimeni. Hän huutaa minua avukseen, ja minä 
vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuk-
sessa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Minä 
tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä val-
mistamani pelastuksen. 

Ps. 91
(Translation: David H. Stern/Complete Jewish Bible)

You, who live in the shelter of Elyon, who spend your 
nights in the shadow of Shaddai, who say to Adonai, 
”My refuge! My fortress! My God, in whom I trust!” 
– he will rescue you from the trap of the hunter and 
from the plague of calamities; he will cover you with 
his pinions,and under his wings you will find refuge; 
his truth is a shield and protection.

You will not fear the terrors at night or the arrow that 
flies by day, or the plague thaat roams in the dark,or 
the scourge that wreaks havoc at noon. A thousand 
may fall at you side, ten thousand at your right hand; 
but it wont come near you. Only keep your eyes 
open, and you will see how the wicked are punished. 

For you have made Adonai, the Most High,who is my 
refuge, your dwelling place. No disaster will happen 
to you, no calamity will come near your tent; for he 
will order his angels to care for you and guard you 
wherever you go. They will carry you in their hands, 
so that you wont trip on a stone. You will tread down-
lions and snakes, young lions and serpents you will 
trample underfoot.

Because he loves me, I will rescue him; because he 
knows my name, I will protect him. He will call on 
me, and I will answer him. I will be with him when 
he is in trouble. I will extricate him and bring him 
honor. I will satisfy him with long life and show him 
my salvation” 

Huoneentaulu
     


